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ακονίδθσ Χαράλαμποσ, Δθμοκρίτειο
Πανεπιςτιμιο Θράκθσ
ιγάλασ Μιχάλθσ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο
Θεςςαλονίκθσ
κορδοφλθσ Κϊςτασ, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
πθλιωτοποφλου Βαςιλικι, ΑΠΑΙΣΕ Πατρϊν
πφρτου Άννα, Πανεπιςτιμιο Δυτικισ
Μακεδονίασ
ταμοβλάςθσ Δθμιτριοσ, Αριςτοτζλειο
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ
ταφρου Δθμιτριοσ, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ
Σηιμογιάννθσ Ακανάςιοσ, Πανεπιςτιμιο
Πελοποννιςου
Σςαπαρλισ Γεϊργιοσ, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων
Σςελφζσ Βαςίλθσ, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Σςιτουρίδου Μελπομζνθ, Αριςτοτζλειο
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ
Σςιτςιπισ Γεϊργιοσ, Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ
Σηουγκράκθ Χρφςα, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Φαςουλόπουλοσ Γεϊργιοσ, Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ
Χαλκιά Κρυςταλλία, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Χατηθγεωργίου Ιωάννθσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
Χατηθκρανιϊτθσ Ευριπίδθσ, Αριςτοτζλειο
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ
Ψφλλοσ Δθμιτριοσ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο
Θεςςαλονίκθσ
Ψυχάρθσ αράντοσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου
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Ειςαγωγό ςτα Πρακτικϊ
του 7ου Πανελλόνιου υνεδρύου Διδακτικόσ
των Υυςικών Επιςτημών και Νϋων Σεχνολογιών
ςτην Εκπαύδευςη
Γηψξγνο Παπαγεσξγίνπ
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο,
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, gpapageo@eled.duth.gr

Σμ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ Νέςκ
Σεπκμθμβζχκ ζηδκ Δηπαίδεοζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ απυ ηδκ
Παναζηεοή 15 έςξ ηαζ ηδκ Κονζαηή 17 Απνζθίμο 2011, είκαζ ημ έαδμιμ ζε ιζα ζεζνά
ζδζαίηενα επζηοπδιέκςκ οκεδνίςκ πμο λεηίκδζακ ζημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο ηςκ Αεδκχκ ημ 1997, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα δδιζμονβδεεί
έκαξ πχνμξ ζοκάκηδζδξ ακενχπςκ ιε ακδζοπίεξ ηαζ υναια βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηαεζένςζδ
ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδκ Δθθάδα.
Καεχξ ζηδ ζεζνά ηςκ οκεδνίςκ πμο πνμδβήεδηακ, ζογδηήεδηε πμθθέξ θμνέξ δ
ακάβηδ ζφκδεζδξ ηδξ εεςνίαξ ιε ηδκ πνάλδ, ημ 7μ οκέδνζμ έεεζε ςξ πνμηεναζυηδηα ηδκ
ακάδεζλδ ηςκ πθαζζίςκ, ηςκ δοκαιζηχκ, ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ ηςκ πνμεηηάζεςκ αοηήξ
ηδξ πνμζέββζζδξ. Έηζζ, ημ εέια ημο ζοβηεηνζιέκμο οκεδνίμο ηαεμνίζηδηε ςξ
«Αθθδθεπζδνάζεζξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ ηαζ πνάλδξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ» ηαζ
εζηζάγεηαζ αθεκυξ, ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ πμο δ ένεοκα πνμζθένεζ βζα
αλζμπμίδζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ ηαζ αθεηένμο ζηδ ζοιαμθή ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ
ζηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ένεοκαξ.
Πιαίζην θαη ζθνπνί ηνπ ζπλεδξίνπ
Ο εονφηενμξ πχνμξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ πανμοζζάγεζ ηα
ηεθεοηαία πνυκζα ζδιακηζηή ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα ηυζμ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ
ιάεδζδξ υζμ ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Απυ ηδ ζοιπενζθμνζζηζηή ακηίθδρδ ηδξ δζαδζηαζίαξ
ιάεδζδξ πενάζαιε πθέμκ ζηδκ επμζημδμιδηζηή ηαζ ηδ δζεονεοκδηζηή, εκχ πανάθθδθα ημ
ηέκηνμ αάνμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ πέναζε απυ ημ δάζηαθμ ζημ ιαεδηή, ημοθάπζζημκ ζε
ενεοκδηζηυ επίπεδμ. Σζ βίκεηαζ, υιςξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, υπςξ αοηή
εηηοθίζζεηαζ ηαεδιενζκά ζηδκ Δθθάδα ζε ιζα ζοκδεζζιέκδ ηάλδ ημο δδιυζζμο ζπμθείμο;
Καεχξ ηα ιδκφιαηα πμο έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ ζηαθεί απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ δε
θαίκεηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ενεοκδηχκ, δ ακάβηδ πεναζηένς
ζφβηθζζδξ ένεοκαξ ηαζ πνάλδξ θακηάγεζ αηυιδ πζμ επζηαηηζηή ζηζξ ιένεξ ιαξ. Απυ ηδ ιία,
είκαζ ζδιακηζηυ κα δζενεοκδεμφκ μζ ηνυπμζ ηαζ μζ ιέεμδμζ αλζμπμίδζδξ ηςκ ενεοκδηζηχκ
απμηεθεζιάηςκ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, είκαζ ζδιακηζηυ μζ θςκέξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ κα ηνμθμδμηήζμοκ ημοξ άλμκεξ πάκς ζημοξ μπμίμοξ εα ακαπηοπεεί δ ένεοκα
ζημ ιέθθμκ. Δλάθθμο, έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ ηδξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ ζημ
πχνμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ είκαζ δ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζαπείνζζδ ηδξ
βκχζδξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ δ εκ βέκεζ ακααάειζζδ ηαζ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ ακηίζημζπδξ
εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ.
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Έηζζ, ημ οκέδνζμ αοηυ, ζοκεπίγμκηαξ ηδκ επζηοπδιέκδ πμνεία ηςκ πνμδβμφιεκςκ
Πακεθθήκζςκ οκεδνίςκ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ ζηδκ
Δηπαίδεοζδ, έεεζε απυ ηδκ ανπή ςξ ζηυπμοξ:





Σδκ πανμοζίαζδ ηδξ ενβαζίαξ πμο πναβιαημπμζείηαζ ζημ πχνμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
ένεοκαξ, χζηε ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα κα είκαζ πνήζζια ηαζ κα ιπμνμφκ κα
αλζμπμζδεμφκ, ηυζμ απυ ημοξ ενεοκδηέξ, υζμ ηαζ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ.
Σδκ ακάδεζλδ ηδξ πναβιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ πμο επζηναηεί ζήιενα ζηδ ζπμθζηή ηάλδ
ζε ζπέζδ ιε ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, χζηε κα δζαιμνθςεμφκ πεδία ζηα μπμία εα
ιπμνμφζακ εκδεπμιέκςξ κα επζηεκηνχζμοκ ηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ μζ ενεοκδηέξ ζημ
ιέθθμκ.
Σδ δδιζμονβία ζογδηήζεςκ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ, χζηε κα δζαιμνθςεεί υζμ ημ δοκαηυκ
πζμ λεηάεανα δ πμνεία πμο εα επζδζςπεεί κα παναπηεί ζημ ιέθθμκ ζημ βεκζηυηενμ
πθαίζζμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.

Βεααίςξ, μ επζζηδιμκζηυξ πχνμξ πμο ακηζπνμζςπεφεηαζ ζηα Πακεθθήκζα οκέδνζα
Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ ζηδκ Δηπαίδεοζδ πενζθαιαάκεζ
πμθθέξ επζιένμοξ εειαημθμβίεξ. Έηζζ, ζημ οκέδνζμ πνμηάεδηε κα πενζθδθεμφκ εζζδβήζεζξ
ηαζ, βεκζηυηενα, επζζηδιμκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ιζα ζεζνά απυ επζιένμοξ
πεδία πμο ζοκδέμκηαζ ιε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Χξ απμηέθεζια, ζημ πνυβναιια
ημο ζοβηεηνζιέκμο οκεδνίμο πενζθαιαάκμκηαζ ηεθζηά ενβαζίεξ, πμο ιπμνμφκ κα
ηαλζκμιδεμφκ ζηζξ ελήξ εειαηζηέξ πενζμπέξ:
Γζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα
Ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ εβπεζνίδζα
Γναιιαηζζιυξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ

Γζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ
Άηοπεξ ιμνθέξ εηπαίδεοζδξ

Θέιαηα Δπζζηδιμθμβίαξ ηαζ Ηζημνίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
Έκκμζεξ Φοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ Παζδαβςβζηή βκχζδ πενζεπμιέκμο
Γζαεειαηζηέξ ηαζ εκαθθαηηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ
Γζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ζηδ Φοζζηή

Γζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ζηδ Υδιεία
Γζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ζηδ Βζμθμβία
Γζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ζηδ Γεςβναθία

Γζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ εειάηςκ ημο ιζηνυημζιμο
Υνήζδ πεζναιάηςκ ηαζ πνμζμιμζχζεςκ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ
Δθανιμβέξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ
Δηπαίδεοζδ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ζηακυηδηεξ

Ακηζθήρεζξ Δηπαζδεοηζηχκ Πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ
Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ

Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ
Σμ 7μ οκέδνζμ μνβακχεδηε ιέζα ζε ιζα πενίμδμ δφμ πενίπμο εηχκ, αιέζςξ ιεηά ηδ
θήλδ ημο πνμδβμφιεκμο 6μο οκεδνίμο. Λίβμοξ ιήκεξ ιεηά ημ λεηίκδια ηδξ μνβακςηζηήξ
δμοθεζάξ, βίκαιε υθμζ ιάνηονεξ ηδξ απανπήξ ιζαξ δφζημθδξ μζημκμιζηήξ ζοβηονίαξ αθθά ηαζ
ιζαξ ηαηάζηαζδξ ηνίζδξ εεζιχκ ηαζ ζδιακηζηχκ αθθαβχκ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Αοηυ
αεααίςξ επδνέαζε ηαζ ηδκ υθδ μνβάκςζδ ημο οκεδνίμο ηαζ δεκ ήηακ θίβεξ μζ θμνέξ πμο
ακανςηδεήηαιε ακ εα ιπμνέζεζ ηεθζηά κα πναβιαημπμζδεεί. ε πείζια υιςξ ηςκ ηαζνχκ ηαζ
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ιε ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα πμθθχκ ζοκαδέθθςκ, ιπμνέζαιε κα ενβαζημφιε βζα ηδκ
μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ αοηήξ. Γδιζμονβήζαιε ημκ ζζηυημπμ www.7sefepet.gr, ζημκ
μπμίμ έβζκε ζηαδζαηά δ ακάνηδζδ υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ημ οκέδνζμ ακαημζκχζεςκ ηαζ
δεδμιέκςκ. Ο ζζηυημπμξ αοηυξ ζοκδέεδηε ιε άθθεξ βκςζηέξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ
δζεοεφκζεζξ ημο δζαδζηηφμο, ηαεχξ ηαζ ιε ημκ Κυιαμ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
ηαζ Δηπαζδεοηζηήξ Σεπκμθμβίαξ (ΚΟΓΗΦΔΔΣ, www.kodipheet.gr). Χξ βκςζηυ, ζημκ
ΚΟΓΗΦΔΔΣ οπάνπμοκ ακανηδιέκα ηα πναηηζηά ηςκ πνμδβμφιεκςκ έλζ οκεδνίςκ ηαζ
αεααίςξ, εα ακανηδεμφκ ηαζ ηα πναηηζηά ημο πανυκημξ οκεδνίμο. Γεκζηυηενα, δ
πνμζπάεεζα εκδιένςζδξ ιέζς ημο ζζηυημπμο, ηυζμ ζηδκ εθθδκζηή, υζμ ηαζ ζηδκ αββθζηή
βθχζζα, εα ζοκεπζζηεί ηαζ ιεηά ημ οκέδνζμ.
Ζ ακηαπυηνζζδ ημο επζζηδιμκζημφ ηαζ εηπαζδεοηζημφ ηυζιμο ζημ ηάθεζιά ιαξ ήηακ
ζδζαίηενα ιεβάθδ. Τπμαθήεδηακ ζοκμθζηά 134 ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ πέναζακ απυ δζαδζηαζία
δζπθά ηοθθήξ ηνίζδξ απυ δφμ ηνζηέξ, ιέθδ ηδξ Δπζζηδιμκζηήξ Δπζηνμπήξ. Σεθζηά,
εβηνίεδηακ ηαζ πανμοζζάζηδηακ ζημ οκέδνζμ 120 ενβαζίεξ, απυ ηζξ μπμίεξ, μζ 102
ηαηακειήεδηακ ζε 21 πανάθθδθεξ ζοκεδνίεξ πνμθμνζηχκ ακαημζκχζεςκ, 4 πανμοζζάζηδηακ
ςξ ακανηδιέκεξ ενβαζίεξ, εκχ 14 απυ ηζξ ενβαζίεξ πμο οπμαθήεδηακ, πανμοζζάζηδηακ ζηα
πθαίζζα 4 ζοιπμζίςκ πμο μνβακχεδηακ.
Πένα υιςξ απυ ηζξ ενβαζίεξ πμο οπμαθήεδηακ ζε δζαδζηαζία ηνίζδξ, ζημ οκέδνζμ
πνμζηθήεδηακ ηαζ πέκηε ζοκμθζηά μιζθδηέξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μζ ηνεζξ ήηακ απυ εθθδκζηά
πακεπζζηήιζα (Π. Κανζχημβθμο, Πακεπζζηήιζμ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ, Β. Σζεθθέξ,
Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ ηαζ Γ. Φφθθμξ, Α.Π.Θ.), ηαζ δφμ απυ πακεπζζηήιζα ηδξ Αββθίαξ (J.
Dillon, King‘s College, London, UK, Philip Johnson, School of Education, University of
Durham, UK).
Αηυιδ ζημ 7μ οκέδνζμ ζοκεπίζηδηε ιζα πνμζπάεεζα πανάθθδθδξ επζιυνθςζδξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, πμο λεηίκδζε ζηα πνμδβμφιεκα οκέδνζα, ιε ηδκ μνβάκςζδ Δνβαζηδνίςκ.
Ονβακχεδηακ πέκηε Δνβαζηήνζα πμο αθμνμφκ ζε ιεεμδμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ πνήζδ
δζαθυνςκ ενβαθείςκ ηαηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, υπςξ πεζναιάηςκ, κέςκ ηεπκμθμβζχκ
ηθ.π., ηα μπμία απεοεφκεδηακ ηονίςξ ζε εηπαζδεοηζημφξ Πνςημαάειζαξ ηαζ Γεοηενμαάειζαξ
Δηπαίδεοζδξ. Σέθμξ, θυβς ηδξ βεκζηυηενδξ ζογήηδζδξ πμο βίκεηαζ αοηυκ ημκ ηαζνυ βζα ημ
«Πζζημπμζδηζηυ Παζδαβςβζηήξ Δπάνηεζαξ», μνβακχεδηε ακηίζημζπα έκα ζηνμββοθυ ηναπέγζ.
θέςεηο θαη πξννπηηθέο
Απυ ημκ ανζειυ ηςκ ενβαζζχκ πμο οπμαθήεδηακ, παναηδνμφιε έκα αολδιέκμ εκδζαθένμκ ζε
ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα οκέδνζα, ηυζμ ηςκ ενεοκδηχκ, υζμ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Πανάθθδθα, θαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ ιζα δζεφνοκζδ ηςκ επζιένμοξ εειαηζηχκ πεδίςκ, ζηα μπμία
βίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ ιε ημ πχνμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ένεοκεξ ζημκ
εθθαδζηυ πχνμ ηαζ ηδκ Κφπνμ. Σα δεδμιέκα αοηά δείπκμοκ υηζ ηα οκέδνζα ημο ΚΟΓΗΦΔΔΣ
έπμοκ ιζα δοκαιζηή, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζ‘ έκα, αηυιδ πζμ μθμηθδνςιέκμ ηαζ
ακαααειζζιέκμ, πθαίζζμ θεζημονβίαξ ημο. Αηυιδ, ημ βεβμκυξ υηζ πμθθμί απυ ημοξ ζοββναθείξ
ηςκ ενβαζζχκ πμο οπμαθήεδηακ είκαζ κέμζ ζημ πχνμ πμο ηζκείηαζ ημ οκέδνζμ, οπμδεζηκφεζ
ηδκ ακαβηαζυηδηα κα οζμεεηδεεί ιζα ηαθφηενα ζπεδζαζιέκδ πμθζηζηή ζε ζπέζδ, ηυζμ ιε ημοξ
κέμοξ επζζηήιμκεξ, υζμ ηαζ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ υθςκ ηςκ ααειζδχκ, χζηε κα αολδεεί
αηυιδ πενζζζυηενμ δ πνμζέθεοζή ημοξ ζε ηέημζμο είδμοξ εηδδθχζεζξ.
Πανάθθδθα, εα ήηακ εκδεπμιέκςξ ζδιακηζηυ κα δεζ ηακείξ θίβμ πζμ ακαθοηζηά ηα
δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ζηζξ επζιένμοξ ηνίζεζξ ηςκ ενβαζζχκ πμο οπμαθήεδηακ, αθθά ηαζ ημκ
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ηνυπμ απμδμπήξ ημοξ απυ ημοξ ζοββναθείξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ οκέδνζμ, ακ ηαζ
αημθμοεήζαιε ηα πνυηοπα ηςκ πνμδβμφιεκςκ οκεδνίςκ ηδξ ΚΟΓΗΦΔΔΣ ςξ πνμξ ηζξ
ηνίζεζξ ηςκ ενβαζζχκ, ςζηυζμ, πνμέηορακ δεδμιέκα πμο πνμαθδιαηίγμοκ. Έηζζ, αλίγεζ κα
ακαθενεμφκ πενζπηχζεζξ υπςξ:
1) Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ενβαζζχκ πμο απμννίθεδηακ ή απμζφνεδηακ ιεηά απυ
ανκδηζηά ζπυθζα ηνζηχκ, αθμνμφζε ζε ενβαζίεξ πμο οπμαθήεδηακ απυ εηπαζδεοηζημφξ
Πνςημαάειζαξ ηαζ Γεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Οζ ζοββναθείξ αοημί έδεζλακ κα
ηαηααάθμοκ θζθυηζιεξ πνμζπάεεζεξ κα εηεέζμοκ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ ηαζ
ηζξ ενεοκδηζηέξ ημοξ ακδζοπίεξ, αθθά ιε αάζδ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ πμο έπμοκ
οζμεεηδεεί απυ ημκ επζζηδιμκζηυ πχνμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, μζ
ενβαζίεξ αοηέξ απμννίθεδηακ. Δκδεπμιέκςξ, ηα δεδμιέκα αοηά εα πνέπεζ κα ιαξ
πνμαθδιαηίζμοκ ζε ζπέζδ ιε ηάπμζα άθθδ εκαθθαηηζηή δζέλμδμ έηθναζδξ ηςκ
ακδζοπζχκ ηςκ ακενχπςκ αοηχκ, χζηε κα ιδκ απμιαηνοκεμφκ ηέημζεξ θζθυηζιεξ
πνμζπάεεζεξ εηπαζδεοηζηχκ πμο δεκ είπακ ιέπνζ ηχνα ηδκ εοηαζνία κα δμοθέρμοκ ιε
υνμοξ αοζηδνά επζζηδιμκζημφξ.
2) Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμεημζιαζίαξ ημο ζοκεδνίμο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πενίμδμ
μνβάκςζδξ ηςκ ζοιπμζίςκ, άκμζλε έκαξ δζάθμβμξ ζπεηζηά ιε ημ πθαίζζμ ηςκ ηνίζεςκ
ηςκ ενβαζζχκ εκυξ ζοιπμζίμο πμο πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ οκεδνίμο.
Ακ ηαζ ηεθζηά μζ ενβαζίεξ ηςκ ζοιπμζίςκ απμθαζίζηδηε κα ηνίκμκηαζ απυ δφμ ηνζηέξ δ
ηαεειία (υπςξ ηαζ μζ οπυθμζπεξ ενβαζίεξ ημο ζοκεδνίμο), ίδζμοξ βζα υθεξ ηζξ ενβαζίεξ
εκυξ ζοιπμζίμο ηαζ ιε βκχζδ ημο ηαεεκυξ ηνζηή υηζ αοηέξ εκηάζζμκηαζ ζε
ζοβηεηνζιέκμ ζοιπυζζμ, ημ υθμ γήηδια πνμαθδιάηζζε πμθφ ηαζ δ πμζηζθμιμνθία ηςκ
απυρεςκ θαίκεηαζ υηζ παναιέκεζ.
Θεςνμφιε θμζπυκ, υηζ αοηά ηαζ άθθα πανυιμζα γδηήιαηα εα πνέπεζ κα ζογδηδεμφκ
εηηεκέζηενα ζ΄ έκα απυ ηα επυιεκα οκέδνζα, έηζζ χζηε κα δζαιμνθςεεί έκα πζμ
ζοβηεηνζιέκμ ηαζ πζμ θεζημονβζηυ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ εα ηζκείηαζ δ εονφηενδ ημζκυηδηα
ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ςξ πνμξ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
οκεδνίςκ ηαζ ίζςξ υπζ ιυκμ. Δκδεπμιέκςξ, ηα δεδμιέκα αοηά κα οπμδδθχκμοκ ηδκ
ακαβηαζυηδηα δδιζμονβίαξ ηαζ ηαεζένςζδξ επζπθέμκ αδιάηςκ δζαθυβμο, χζηε υθα αοηά κα
ηζκήζμοκ ιζα δοκαιζηή βζα ηδ δζαιυνθςζδ ζοβηεηνζιέκδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ζημ πχνμ
ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα
ημο ΚΟΓΗΦΔΔΣ εα ιπμνμφζε κα έπεζ ζδιακηζηυ θυβμ ζημ πενζεπυιεκμ, ζηζξ δζδαηηζηέξ
πναηηζηέξ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζηζξ ελεθίλεζξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ επζζηδιμκζηυ πχνμ πμο
οπδνεηεί.
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ύγχρονεσ τϊςεισ ςτα Προγρϊμματα πουδών Υυςικών
Επιςτημών: Οι περιπτώςεισ τησ διερεύνηςησ και των
επιςκϋψεων ςε χώρουσ επιςτόμησ και τεχνολογύασ ςτο
Πρόγραμμα “Materials Science”
Πέηξνο Π. Καξηψηνγινπ
Παηδαγσγηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
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Πεξίιεςε

ηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάγμοιε ηαζ ζογδημφιε παθζυηενεξ ηαζ κέεξ ηάζεζξ ζηα
Πνμβνάιιαηα πμοδχκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, υπςξ ηδξ Ακαηάθορδξ, ηδξ Δπμζημδυιδζδξ
ηαζ ηδ ζφβπνμκδ ημο Δπζζηδιμκζημφ Γναιιαηζζιμφ. ογδηάιε ζδιακηζηέξ πηοπέξ ημο
ηεθεοηαίμο, υπςξ δ δζενεφκδζδ ηαζ δ μνβάκςζδ επζζηέρεςκ ζε πχνμοξ Σεπκμεπζζηήιδξ.
Σέθμξ πανμοζζάγμκηαζ υρεζξ ημο Δονςπασημφ Πνμβνάιιαημξ ―Materials Science‖, πμο έπεζ
ηέημζα παναηηδνζζηζηά ηαζ ζογδηείηαζ δ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ηέημζςκ ηαζκμημιζχκ ζηδ
πχνα ιαξ.
Abstract
In this paper we present and discuss past and new trends in Science Curricula, such as that of
Discovery, Constructivist and the contemporary of Scientific Literacy. We discuss features of
the latter, such as that of inquiry and organizing Technoscience site visits. Finally, aspects of
the European Project "Materials Science", which has such features, are presented. Moreover,
the possibility of the application of such innovations in our country is discussed.
ηαζκνί ζηε Γηδαθηηθή θαη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
ηδ Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΓΦΔ) έπμοκ ζοιαεί ηα ηεθεοηαία 60 πνυκζα
δομ ιεβάθεξ αθθαβέξ, πμο μδήβδζακ ζηδκ ακάπηολδ ακηίζημζπςκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ
(Π). Ζ πνχηδ ημπμεεηείηαζ ζηδ δεηαεηία ημο 1960 ιε ημ νεφια ηδξ Ακαηάθορδξ ηαζ ηα
Καζκμημιζηά Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα (Innovative Curricula). Κφνζα ζημζπεία ημο νεφιαημξ
ήηακ μ ζεααζιυξ ζημ πενζεπυιεκμ, δ αθθαβή ημο νυθμο ημο πεζνάιαημξ, πμο έπεζ ζηυπμ ηδκ
«ακαηάθορδ» ηδξ βκχζδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ κμδηζηχκ ημοξ
δελζμηήηςκ. Ο ιαεδηήξ εεςνείηαζ εκενβυ οπμηείιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ δ ιάεδζδ ςξ
εκενβδηζηή δζαδζηαζία επελενβαζίαξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ακηθμφκηαζ απυ ηα πεζνάιαηα. Ο
νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ είκαζ εκζζποηζηυξ ηαζ δζεοημθοκηζηυξ.
Ζ δεφηενδ αθθαβή έβζκε ζηδ δεηαεηία ημο 1980 ιε ημ νεφια ηδξ Δπμζημδυιδζδξ ηαζ
ηα ακηίζημζπα πνμβνάιιαηα επμζημδμιδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Κφνζα ζημζπεία ημο νεφιαημξ ηδξ
επμζημδυιδζδξ ήηακ δ οπυεεζδ υηζ μζ ιαεδηεουιεκμζ ηαηαζηεοάγμοκ πνμζςπζηά κμήιαηα
βζα ημ πνμξ δζδαζηαθία βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ ζηδνζγυιεκμζ, ηυζμ ζηζξ πνμτπάνπμοζεξ
κμδηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ (ζδέεξ) ημοξ, υζμ ηαζ ζηδ δζδαζηαθία. Σμ πενζεπυιεκμ δεκ
εεςνείηαζ πθέμκ άααημ, αθθά υηζ επζθέβεηαζ ηαζ ηονίςξ υηζ ιεηαζπδιαηίγεηαζ δζδαηηζηά. Ζ
δζδαζηαθία λεηζκά απυ ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ, εκχ ημ πείναια απμηηά ημκ
επζπθέμκ νυθμ ηδξ δζαδζηαζίαξ εθέβπμο ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ (Κανζχημβθμο 2006).
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Μεηά απυ ιζα πενίμδμ εθανιμβήξ δ ένεοκα έδεζλε υηζ ηα ηαζκμημιζηά ακαηαθοπηζηά
Π, πέηοπακ ζημ ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ ροπμηζκδηζηυ ημιέα, αθθά υπζ ζδζαίηενα ζημ βκςζηζηυ.
Χξ πζεακέξ αζηίεξ εεςνήεδηακ μζ πνμτπάνπμοζεξ απυρεζξ – ζδέεξ ηςκ ιαεδηεομιέκςκ, πμο
δεκ θαιαάκμκηακ οπυρδ ζηδ δζδαζηαθία. Δπίζδξ υηζ δεκ έβζκε επζθμβή ημο πνμξ δζδαζηαθία
πενζεπμιέκμο (Blumenfeld et all. 1991). ζμκ αθμνά ζηα επμζημδμιδηζημφ ηφπμο Π, ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ έδεζπκακ εεηζηά απμηεθέζιαηα ιυκμκ ζε μνζζιέκεξ εθανιμβέξ.
Πανάθθδθα, εθέβπμκηαζ βζαηί εζηίαγακ ηονίςξ ζηδκ εκκμζμθμβζηή ιάεδζδ οπμααειίγμκηαξ ηδ
δζαδζηαζηζηή ηαζ ηδκ επζζηδιμθμβζηή ζοκζζηχζα ηδξ επζζηήιδξ (Millar & Osborn 1998).
Οζ ζδιακηζηέξ αοηέξ αθθαβέξ δεκ έηοπακ εονείαξ εθανιμβήξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
πνάλδ βζα πμθθμφξ θυβμοξ. Μενζημί, ημζκμί ηαζ ζηα δομ, είκαζ υηζ ηα πνμβνάιιαηα δεκ
ηαίνζαγακ ιε ημ ελεηαζηζηυ ζφζηδια, απαζημφζακ πμθφ πνυκμ ζηδκ εθανιμβή ημοξ ηαζ μζ
εηπαζδεοηζημί δεκ είπακ ηαηάθθδθδ εηπαίδεοζδ – επζιυνθςζδ βζα κα ηα εθανιυζμοκ (Hodson
& Prophet 1986).

χγρξνλεο ηάζεηο ζηα Π θαη ηε ΓΦΔ
ηζξ ανπέξ ημο 21μο αζχκα ειθακίγεηαζ ιζα ηνζηζηή ζηα οπάνπμκηα Π-ΦΔ πμο
εζηζάγεηαζ ζηδκ πνμζήθςζδ ζημ πενζεπυιεκμ (δδθςηζηή βκχζδ) ηαζ ηδ ιάεδζδ ημο ςξ ζχια
βεβμκυηςκ, απμημιιέκμ απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ημο ηαζ ηδ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ
πμο μδδβεί ζε αοηυ. Έηζζ ιζα πνχηδ πνμζπάεεζα αθθαβήξ ανίζηεηαζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ηςκ ΦΔ ηαζ ιε ζημζπεία ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ, αθθά ηαζ ιε ζημζπεία
επζζηδιμθμβίαξ ηαζ ζζημνίαξ ηςκ ΦΔ, ιε πανάθθδθδ επζθμβή ηαζ ιεηαζπδιαηζζιυ ημο
πενζεπμιέκμο. Πνμηείκμκηαζ δδθ. δ δζαπναβιάηεοζδ εκκμζχκ ηθεζδζχκ υπςξ δ έκκμζα ημο
ιμκηέθμο ηαζ δ θεζημονβία ημο ζηζξ ΦΔ.
Οζ αθθαβέξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ ζε πνμηάζεζξ βζα κέα Π υπςξ δ Science Education
NOW (2007) - A Renewed Pedagogy for the Future of Europe (EU), Science beyond 2000
(Millar & Osborn 1998, England), Unesco Project 2000+, Project 2061 (USA). Βαζζηυξ
πνμζακαημθζζιυξ ηςκ κέςκ πνμηάζεςκ, πςνίξ κα εβηαηαθείπεηαζ δ ζδέα ηδξ επμζημδυιδζδξ,
είκαζ μ επζζηδιμκζηυξ (ή / ηαζ ηεπκμθμβζηυξ) βναιιαηζζιυξ. Δίκαζ ιζα πμθοζήιακηδ
πνμζέββζζδ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δ έιθαζδ ιπμνεί κα δίκεηαζ ζε δζαθμνεηζηή ηάεε θμνά
ηαηεφεοκζδ. Σέημζα είκαζ δ ζζημνζημ-πμθζηζζιζηή δζάζηαζδ ηςκ ΦΔ π.π. αλζμπμίδζδ ηδξ
ελέθζλδξ ηςκ ζδεχκ ζηζξ ΦΔ. Άθθδ είκαζ δ πμθζηζημ – ημζκςκζηή δζάζηαζδ π.π. ζηυπμξ ηδξ
εηπαίδεοζδξ είκαζ μζ ιαεδηέξ, ςξ αονζακμί πμθίηεξ, κα ιπμνμφκ κα πάνμοκ εέζδ ζηα ιεβάθα
ζφβπνμκα πνμαθήιαηα π.π. ιεηαθθαβιέκα ηνυθζια ή δζαπείνζζδ απμαθήηςκ. Αηυιδ δ
ηαεανά επζζηδιμκζηή δζάζηαζδ ηςκ ΦΔ (έκκμζεξ, θαζκυιεκα, κυιμζ, ιέεμδμζ), αθθά ηαζ μ
ζοκδοαζιυξ ηςκ παναπάκς.
ηα πθαίζζα ημο επζζηδιμκζημφ βναιιαηζζιμφ εκηάζζεηαζ ηαζ δ δζενεοκδηζηή ιάεδζδ
ηςκ ΦΔ, ακ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ ειθακίγεηαζ ηαζ ακελάνηδηα (Millar 2006, Duschl &
Grandy 2008). Γζενεφκδζδ είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δμοθεφμοκ μζ επζζηήιμκεξ, αθθά ηαζ
μζ δναζηδνζυηδηεξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ ηυζμ ηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ
υζμ ηαζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ δζαδζηαζίεξ. Θέης ενςηήιαηα, παναηδνχ, ζπεδζάγς ένεοκεξ,
ζοθθέβς πθδνμθμνίεξ, ακαθφς ηαζ ενιδκεφς δεδμιέκα ηαεχξ ηαζ ηαηαζηεοάγς ηαζ
επζημζκςκχ ελδβήζεζξ (National Research Council 2000). Ζ δζενεφκδζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ
έπεζ δομ εηδμπέξ: α) ςξ ιέζμ βζα ηδ ιάεδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ α) ςξ ιαεδζζαηυξ ζηυπμξ,
δδθ. δ άζηδζδ ζηζξ δελζυηδηεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ δζενεφκδζδξ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ
ηδξ (Waight & Abd-El-Khalick 2007).
Ονζζιέκεξ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ υρεζξ ηδξ δζενεφκδζδξ είκαζ:
α) δ ζηακυηδηα ζπεδζαζιμφ ηαζ ενιδκείαξ πεζναιάηςκ χζηε κα ελάβμκηαζ ζοιπενάζιαηα ζε
ζπέζδ ιε ημ νυθμ ιζαξ ιεηααθδηήξ ζηδ ζοιπενζθμνά εκυξ ζοζηήιαημξ, πμο είκαζ ααζζηή
δζαδζηαζία ηςκ Φ.Δ. (Boudreaux, et al. 2008)
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α) δ ιάεδζδ ηδξ πνήζδξ επζζηδιμκζηχκ ιμκηέθςκ ή δ ηαηαζηεοή ηαζ ακαεεχνδζδ ιμκηέθςκ.
Αοηυ βζαηί δ ηαηακυδζή ιαξ βζα ηζξ Φ.Δ. πνέπεζ κα απμιαηνοκεεί απυ ηζξ οπμεεηζημπαναβςβζηέξ απυρεζξ ζε άθθεξ πμο πενζθαιαάκμοκ άθθα ζδιακηζηά ζημζπεία υπςξ δ
ηαηαζηεοή ιμκηέθςκ (Chinn & Samarapungavan, 2008).
β) ημ «δζάααζια» ηεζιέκςκ υπςξ ηάκμοκ μζ επζζηήιμκεξ. Οζ ιαεδηέξ ηαεμδδβμφκηαζ κα
πνμεημζιαζημφκ βζα ηα εέιαηα πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ιε δζάααζια επζζηδιμκζηχκ
ηεζιέκςκ, π.π. εβπεζνίδζα, ίκηενκεη, αημιζηά ή ζε μιάδεξ. Δπίζδξ ημ «βνάρζιμ» ηςκ
ακαθμνχκ ή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ενεοκχκ ημοξ (Chamberlain & Crane 2009).
Μζα άθθδ ηάζδ ηςκ πνμηάζεςκ βζα ηα κέα Π-ΦΔ είκαζ δ έιθαζδ πμο δίκεηαζ ζηδ ιδ
ηοπζηή, αθθά δμιδιέκδ εηδμπή ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηονίςξ ζηζξ αυνεζεξ πχνεξ (Αββθία,
ηακδζκααία). Ζ ιδ ηοπζηή εηπαίδεοζδ αθμνά ζηζξ μνβακςιέκεξ επζζηέρεζξ ζε πχνμοξ
ηεπκμεπζζηήιδξ, ιε πνζκ ηαζ ιεηά θάζδ (Κανζχημβθμο 2004, Lavonen et all 2010), ζηζξ
μπμίεξ αλζμπμζείηαζ δ δζενεφκδζδ ηαζ ηα «ενβαθεία» ηδξ ηαζ ζοκδοάγμκηαζ ιε εέιαηα
αθθαβήξ ζηάζδξ ςξ πνμξ ημ πχνμ επίζηερδξ, αθθά ηαζ ιε εέιαηα επαββεθιαηζημφ
πνμζακαημθζζιμφ ηςκ ιαεδηχκ / ηνζχκ (Anderson, Luca, Ginns 2003). διακηζηή πηοπή
αοηχκ ηςκ επζζηέρεςκ είκαζ υηζ βζα ηδκ πνμεημζιαζία, οθμπμίδζδ ηαζ ακαηνμθμδυηδζδ
απαζηείηαζ δ ζοκένβζα ηαζ ζοκενβαζία ηυζμ εηπαζδεοηζηχκ δζαθμνεηζηχκ εζδζημηήηςκ, π.π.
ΦΔ, Γθχζζαξ, Σεπκμθμβίαξ, υζμ ηαζ εζδζηχκ απυ ημοξ πχνμοξ επίζηερδξ.
Σν πξφγξακκα “Materials Science”
Σμ πνυβναιια ―Materials Science‖, ζηα πθαίζζα ημο εονφηενμο πνμβνάιιαημξ
Science and Society (FP6, SAS6 – CT – 2006 – 042942), είπε ηίηθμ «οκενβαζία
Πακεπζζηδιίμο – πμθείμο βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ εθανιμβή δζδαηηζηχκ ζεζνχκ,
οπμζηδνζγυιεκςκ απυ ΣΠΔ, ενεοκδηζηά ηεηιδνζςιέκςκ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ»
(University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICTenhanced modules on Material Properties). οιιεηείπακ ημπζηέξ μιάδεξ ένεοκαξ ηαζ
ακάπηολδξ απυ ηα Πακεπζζηήιζα: Ανζζημηέθεζμ, Barcelona, Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ1, Helsinki,
Κφπνμο (ζοκημκζζιυξ), Napoli.
Οζ ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ:
• Να ακαπηοπεμφκ δζδαηηζηέξ – ιαεδζζαηέξ ζεζνέξ (modules), οπμζηδνζγυιεκεξ απυ
ΣΠΔ, βζα ηδ δζδαζηαθία ζδζμηήηςκ ηςκ οθζηχκ ιέζς δζενεφκδζδξ, ιε ηδ ζοκενβαζία
Πακεπζζηδιίμο – πμθείμο, χζηε:
• Να απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ 10-16 εηχκ εεηζηυηενδ ζηάζδ βζα ΦΔ ηαζ Σεπκμθμβία ηαζ
βζα θυβμοξ ηανζέναξ
• Να αζηδεμφκ ζηδ δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ΦΔ ηαζ ιε ηδ πνήζδ ΣΠΔ
ηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ, ζημ Πακεπζζηήιζμ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ, ζπεδζάζηδηε,
εθανιυζηδηε ηαζ αλζμθμβήεδηε ιζα δζδαηηζηή – ιαεδζζαηή ζεζνά ιε ηίηθμ: «Ζ ποηκυηδηα
ηςκ οθζηχκ ζε θαζκυιεκα πθεφζδξ / αφεζζδξ: πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ιμκηεθμπμίδζδ»,
βζα ιαεδηέξ Δ‘ Γδιμηζημφ, ιε δζάνηεζα 10 χνεξ (5 δίςνεξ εκυηδηεξ).
Δπίζδξ επακαζπεδζάζηδηε (ιε ζδιακηζηυηαηεξ ηνμπμπμζήζεζξ), εθανιυζηδηε ηαζ
αλζμθμβήεδηε δ δζδαηηζηή – ιαεδζζαηή ζεζνά ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Δθζίκηζ, ιε ηίηθμ:
1

Μζλθ τθσ ομάδασ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ιταν οι: Καριώτογλου, Π., πφρτου, Α., Πνευματικόσ,
Δ., Καςκάλθσ, Θ., Μαλανδράκθσ, Γ. (Μζλθ ΔΕΠ), Ζουπίδθσ, Α. (Τποψιφιοσ διδάκτορασ), Μπλοφχου, .,
Σριανταφυλλίδου, Ρ., ουλτάνθσ, Κ., Φακάηθ,Ε., Κολλίνθ, Κ. (Εκπαιδευτικοί Α’βάκμιασ), Αρβανιτάκθσ, Γ.,
Πολατίδου, Θ. (Εκπαιδευτικοί Β’βάκμιασ)
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«Ηδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ - Δπίζηερδ ζημκ ΟΣΔ,
βζα ιαεδηέξ Γ‘ Γοικαζίμο, δζάνηεζαξ 12 δζδαηηζηχκ ςνχκ (4 δίςνεξ εκυηδηεξ ζημ πμθείμ
ηαζ ιζα 4-ςνδ επίζηερδ ζημκ ΟΣΔ).
Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πνυβναιια ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημο οπάνπμοκ ζε
άθθεξ ενβαζίεξ ηδξ μιάδαξ ένβμο (Spyrtou Zoupidis & Kariotoglou, 2009, Lavonen, et all,
2009, Zoupidis et all. 2010), αθθά ηαζ ζηα παναδμηέα, ζηδκ ζζημζεθίδα ημο πνμβνάιιαημξ
http://lsg.ucy.ac.cy/materialsscience/.
ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμοιε ζημζπεία απυ ημ ζπεδζαζιυ ηαζ εθανιμβή ηδξ ζεζνάξ ημο
Γοικαζίμο, βζα κα δείλμοιε πςξ εθανιυζαιε πμθθέξ απυ ηζξ παναπάκς ζφβπνμκεξ ηάζεζξ
ηςκ Π-ΦΔ ζε έκα Δθθδκζηυ πμθείμ. Απυ ηδκ εθανιμβή αοηή ακαιέκμοιε πνήζζια
ζοιπενάζιαηα βζα πζεακέξ αθθαβέξ ζηα Π-ΦΔ ζηδ πχνα ιαξ.
Ζ αθνινπζία «Ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο:
Οξγάλσζε κηαο επίζθεςεο ζηνλ ΟΣΔ»
Άμνλεο αλάπηπμεο ηεο αθνινπζίαο
Βαζζηυξ άλμκαξ ηδξ αημθμοείαξ είκαζ δ δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ιάεδζδξ. Αοηή
οθμπμζείηαζ ζε υθεξ ηδξ εκυηδηεξ ηδξ αημθμοείαξ: έηζζ ζηζξ εκυηδηεξ 1 ηαζ 2 μζ ιαεδηέξ
ηάκμοκ πεζνάιαηα ζε μιάδεξ εζδίηεοζδξ οθμπμζχκηαξ ημ πνυηοπμ πνυαθερδ – παναηήνδζδ –
ενιδκεία. ε υθεξ ζπεδυκ ηζξ εκυηδηεξ μζ ιαεδηέξ αημιζηά ή ζε ιζηνέξ μιάδεξ ακαγδημφκ ηαζ
ηαηαβνάθμοκ πθδνμθμνίεξ βζα οθζηά ή ηαζ βζα ημ πχνμ επίζηερδξ (ΟΣΔ Φθχνζκαξ) ηαζ ιε
αοηά εκδιενχκμοκ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Έηζζ οθμπμζμφκ ιζα ζδιακηζηή απαίηδζδ ηδξ
δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ δδθ. ημ «δζάααζια» ηαζ ημ «βνάρζιμ» «επζζηδιμκζηχκ»
ηεζιέκςκ. ηα πθαίζζα ημο «βναρίιαημξ» εα πνέπεζ κα εεςνδεεί ηαζ δ μιαδζηή ενβαζία βζα
ηδ ζφκεεζδ ηδξ ηεθζηήξ έηεεζδξ. ‘ αοηήκ πενζβνάθεηαζ ιε εζημκζηά ηαζ δπδηζηά
κημημοιέκηα ηαζ θοζζηά ιε βναπηυ ηείιεκμ δ υθδ πνμζπάεεζα πμο έβζκε ζηδ δζάνηεζα
εθανιμβήξ αοηήξ ηδξ ζεζνάξ.
διακηζηυ ζημζπείμ ηδξ δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ είκαζ δ ιέεμδμξ μνβάκςζδξ ηδξ
ηάλδξ πμο αημθμοεείηαζ ζε ιεβάθμ ιένμξ ηδξ αημθμοείαξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή είκαζ δ jigsaw
(Zakaria, Iksan 2007) δ μπμία είκαζ μιαδμζοκενβαηζηή ιέεμδμξ ιε δομ είδδ μιάδςκ ηδκ
ανπζηή μιάδα – μζημβέκεζα (μιάδα ζφκεεζδξ) ηαζ ηδκ μιάδα εζδίηεοζδξ. ηδκ ηεθεοηαία
ηάεε ιαεδηήξ ακαγδηά ζημζπεία βζα έκα δζαθμνεηζηυ εέια π.π. μπηζηή ίκα ιε ηα μπμία ζηδ
ζοκέπεζα εκδιενχκεζ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μιάδαξ – μζημβέκεζαξ, χζηε κα είκαζ
πνμεημζιαζιέκα κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ηεθζηή ζογήηδζδ ιε υθδ ηδκ ηάλδ. Υαναηηδνζζηζηά
ηδξ ιεευδμο αοηήξ είκαζ δ πνμχεδζδ ηυζμ ηδξ μιαδζηήξ, υζμ ηαζ ηδξ αημιζηήξ ενβαζίαξ, μζ
μπμίεξ εα ηνζεμφκ ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ζπεηζηήξ
ζογήηδζδξ ζε υθδ ηδκ ηάλδ.
ημζπείμ ηδξ δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ είκαζ ηαζ δ άζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ
δζαδζηαζία οπμαμθήξ ενςηήζεςκ. Έηζζ ζηδκ 3δ εκυηδηα: «πνμεημζιαζία βζα ηδκ επίζηερδ
ζημκ ΟΣΔ», μζ ιαεδηέξ ζε μιάδεξ εημζιάγμοκ ενςηήζεζξ βζα ηα ζηεθέπδ ηαζ ημοξ ηεπκζημφξ
ηδξ επζπείνδζδξ, βζα εέιαηα πμο ημοξ εκδζαθένμοκ. Συζμ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ οθμπμίδζδ ηδξ
επίζηερδξ, υζμ ηαζ εζδζηυηενα μζ ενςηήζεζξ ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ηα ιεθθμκηζηά επαββεθιαηζηά
εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ.
Ζ μνβάκςζδ ηδξ επίζηερδξ ζημκ ΟΣΔ απμηεθεί ημκ δεφηενμ απυ ημοξ δομ ηφνζμοξ
ποθχκεξ ηδξ αημθμοείαξ. ηυπμζ ηδξ επίζηερδξ είκαζ δ δζαιυνθςζδ εεηζηχκ ζηάζεςκ βζα ηζξ
ΦΔ ηαζ ηδκ Σεπκμθμβία, ιέζς ηδξ επίζηερδξ ζε έκα ηέημζμ ακηζπνμζςπεοηζηυ πχνμ. Δπίζδξ
δ δζενεφκδζδ επαββεθιαηζηχκ πνμμπηζηχκ ιέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ πχνμ ηαζ ημοξ
ακενχπμοξ ημο. Καζ θοζζηά δ ιάεδζδ βζα ηα ηυζμ επίηαζνα εέιαηα ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ
ημο δζαδζηηφμο.
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Πεξηερφκελν θαη Γηδαθηηθά πιηθά ηεο αθνινπζίαο
Ζ αημθμοεία απμηεθείηαζ απυ 5 εκυηδηεξ. ηδκ 1δ εκυηδηα, μζ ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ζε
εέιαηα οθζηχκ πμο ανίζημκηαζ ζηδ θφζδ π.π. παθηυξ ή είκαζ ηεπκμθμβζηά οθζηά π.π. μπηζηή
ίκα. Ακαγδημφκ πθδνμθμνίεξ ζημ δίηηομ ηαζ ζε αζαθία ηαζ εηηεθμφκ απθά πεζνάιαηα,
ακαγδηχκηαξ ηονίςξ ζδζυηδηεξ ηαζ παναηηδνζζηζηά ηςκ οθζηχκ. ηυπμζ είκαζ κα
ηαηακμήζμοκ:
- υηζ ηα ηεπκμθμβζηά πνμσυκηα ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε αάζδ μνζζιέκα οθζηά ηα μπμία
πνμένπμκηαζ απυ ηζξ πνχηεξ φθεξ,
- υηζ ηα οθζηά έπμοκ μνζζιέκεξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα
ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ,
- υηζ ηα οθζηά ηαλζκμιμφκηαζ ιε αάζδ ηδκ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ζε αβςβμφξ, ιμκςηέξ, ηαζ
διζαβςβμφξ.
ηδ 2δ εκυηδηα ιεθεημφκ ζοζηδιαηζηά, αζαθζμβναθζηά ηαζ πεζναιαηζηά, ηδκ
δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα δθεηηνζηχκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ ζημζπείςκ (ιμκςηέξ, αβςβμί,
ακηζζηάηεξ, δίμδμξ, θςημ-ακηίζηαζδ, εενιίζημν). ηυπμζ είκαζ μζ ιαεδηέξ:
- Να ηαλζκμιήζμοκ οθζηά ζε ιμκςηέξ, αβςβμφξ ηαζ διζαβςβμφξ.
- Να ηαηακμήζμοκ ηδκ δθεηηνζηή ζοιπενζθμνά ηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ.
- Να βκςνίζμοκ ζοζηεοέξ ζηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα παναπάκς οθζηά.
ηδκ 3δ εκυηδηα ακαγδημφκ ηαζ ηαηαβνάθμοκ πθδνμθμνίεξ, ζογδημφκ ηαζ εέημοκ
δζεοηνζκζζηζηέξ απμνίεξ, δζαηοπχκμοκ ενςηήιαηα βζα ηδκ επίζηερδ, βζα ηα οθζηά πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ ΟΣΔ, αθθά ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ, ημζκςκζηή πνμζθμνά, επαββέθιαηα ηαζ
εηπαίδεοζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημκ ΟΣΔ. ηυπμζ είκαζ μζ ιαεδηέξ:
- Να πνμζεββίζμοκ ζημζπεία ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδ πνήζδ
ημοξ ζημκ ΟΣΔ.
- Να ζογδηήζμοκ βζα ηα επαββέθιαηα ηαζ ηζξ ζπμοδέξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημκ ΟΣΔ.
- Να ακαβκςνίζμοκ ημκ ημζκςκζηυ νυθμ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ΟΣΔ.
- Να εκδιενςεμφκ βζα ημκ ηνυπμ ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ απυ ημκ ΟΣΔ Φθχνζκαξ πνμξ υθμ
ημκ ηυζιμ ηαζ ακηίζηνμθα.
ηδκ 4δ εκυηδηα θαιαάκεζ πχνα δ επίζηερδ ζημκ ΟΣΔ. Ανπζηά εκδιενχκμκηαζ απυ
ημοξ εζδζημφξ, λεκαβμφκηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ, παναημθμοεμφκ ηδκ επίδεζλδ ηδξ
ζοβηυθθδζδξ μπηζηήξ ίκαξ ηαζ παθημφ. Ζ εκυηδηα αοηή δζάνηεζε ηεθζηά ηέζζενζξ χνεξ.
ηυπμζ είκαζ μζ ιαεδηέξ:
- Να βκςνίζμοκ ααζζηέξ εθανιμβέξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ οθζηχκ πμο έιαεακ ζημ πμθείμ ηαζ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ.
- Να βκςνίζμοκ μνζζιέκεξ ααζζηέξ οπδνεζίεξ, επαββέθιαηα ημο ΟΣΔ ηαεχξ ηαζ κα
ακαβκςνίζμοκ ηδκ ημζκςκζηή ημο πνμζθμνά.
Σέθμξ, ζηδκ 5δ εκυηδηα βίκεηαζ ακαζηυπδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πνμζπάεεζαξ,
ιεηαβκςζηζηή ζογήηδζδ ηαζ ηαεμδήβδζδ βζα ηδ ζοββναθή ηδξ ηεθζηήξ έηεεζδξ.
Δθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο αθνινπζίαο
Ζ αημθμοεία αοηή εθανιυζηδηε πζθμηζηά ζε έκα ηιήια (Ν=28) ηδξ Γ‘ Γοικαζίμο ζημ
3 Γοικάζζμ Φθχνζκαξ. Ζ αλζμθυβδζδ αθμνμφζε ηδκ εκκμζμθμβζηή, ηδ δζαδζηαζηζηή ηαζ ηδκ
επζζηδιμθμβζηή ιάεδζδ, ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηα ηίκδηνα, ηζξ ζηάζεζξ ςξ πνμξ ηδ ζοβηεηνζιέκδ
δζδαζηαθία (Bennet et al. 2010). Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ εθανιμβήξ αοηήξ
πνδζζιμπμζήεδηακ πμθθαπθέξ ηεπκζηέξ, ιέεμδμζ ηαζ ενβαθεία. Υνδζζιμπμζήεδηακ
ενςηδιαημθυβζα ηαζ ζοκεκηεφλεζξ βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ ζηάζεςκ ηαζ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ
ιαεδηχκ ςξ πνμξ ηδκ ηαζκμημιζηή αοηή πνμζπάεεζα, ηαεχξ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ πμο
μ
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έδναζακ εεηζηά ζε αοηυ. Με πάνηδ εκκμζχκ, ενςηδιαημθυβζμ ηαζ ζοκεκηεφλεζξ ιεθεηήεδηε δ
απυηηδζδ βκχζεςκ βζα ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ηα επαββέθιαηα ηςκ
ενβαγμιέκςκ ζημκ ΟΣΔ ηαζ βζα ηδκ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα μνζζιέκςκ οθζηχκ. ηα
διενμθυβζα δομ εζςηενζηχκ παναηδνδηχκ (ηδξ μιάδαξ ένβμο), αθθά ηαζ δομ ελςηενζηχκ
αλζμθμβδηχκ ημο πνμβνάιιαημξ (expert panel) ηαηαβνάθμκηακ δ ζοιιεημπή ηαζ
ζοιπενζθμνά ηςκ ιαεδηχκ, αθθά ηαζ μ νυθμξ ηδξ ηαεδβήηνζαξ, ζηδ δζάνηεζα υθδξ ηδξ
αημθμοείαξ. Ζ πνχηδ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ δείπκεζ πμθφ εεηζηή απμδμπή ηδξ
πνμζπάεεζαξ, αεθηίςζδ ηδξ βκχζδξ, ορδθυ ααειυ ζοιιεημπήξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ εοεθζλία ηδξ
ηαεδβήηνζαξ ζε έκα πνςηυβκςνμ βζ‘ αοηήκ νυθμ. Παναηδνήεδηε επίζδξ δ ακάπηολδ
ηζκήηνςκ ηαζ εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ, αθθά βζα δζαθμνεηζημφξ θυβμοξ βζα δζαθμνεηζηέξ
μιάδεξ ιαεδηχκ. Ζ ζφκεεζδ ηδξ ηεθζηήξ ακαθμνάξ ηςκ μιάδςκ επζηεφπεδηε ςξ έκα ααειυ,
βζαηί δεκ οπήνπακ ηεπκζηέξ ηαζ εεζιζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ δζάδμζή ηδξ.
Ακαθοηζηά απμηεθέζιαηα ακαθένμκηαζ ζηδκ ενβαζία ηςκ πφνημο, Εμοπίδδ & Κανζχημβθμο
(2011) ζε αοηυ ημκ ηυιμ ηαζ ζηδ δζπθςιαηζηή ενβαζία ηδξ Φαηάγδ (2010).
Δπίινγνο
ηδκ ενβαζία αοηή ζογδηήζαιε ηζξ ηάζεζξ βζα ηα Π-ΦΔ ιε αζπιή ηδ δζενεφκδζδ ηαζ
ηζξ επζζηέρεζξ ζε πχνμοξ επζζηήιδξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ, υπςξ θαίκμκηαζ ζηδ αζαθζμβναθία. ηδ
ζοκέπεζα, πανμοζζάζαιε ζφκημια ιζα εθανιμβή, ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ ―Materials
Science‖ πμο ιαξ έδεζλε υηζ μζ ηαζκμημιίεξ ηαζ «ηνέπμοκ» ηαζ έπμοκ εεηζηά απμηεθέζιαηα.
Γεκκάηαζ θμζπυκ έκα ηνίζζιμ ενχηδια: Μπμνμφκ κα εθανιμζεμφκ ηέημζεξ ηαζκμημιίεξ ζημ
εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ; Μπμνμφιε, ςξ πχνα, κα
αημθμοεήζμοιε ηέημζεξ αθθαβέξ; Πμζεξ είκαζ μζ πνμτπμεέζεζξ – πνμαπαζημφιεκα βζ‘ αοηυ;
Σέζζενζξ ηαηδβμνίεξ παναβυκηςκ θαίκεηαζ κα επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηαζ
εθανιμβή ηαζκμημιζηχκ Π: εεζιζημί, πμο εηθνάγμοκ έιιεζα ηδ αμφθδζδ ηδξ ημζκςκίαξ,
εηπαζδεοηζημί, πμο εηθνάγμοκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ εθανιμβήξ ζε ακενχπζκμ δοκαιζηυ,
οθζημί ηαζ επζζηδιμθμβζημί πμο αθμνμφκ ηζξ επζθμβέξ πενζεπμιέκμο ηαζ θζθμζμθίαξ πμο εα
πνμηαεεί ζηα κέα Π-ΦΔ. Ζ ημζκςκία θαίκεηαζ κα επζεοιεί ηέημζα αθθαβή αθμφ είκαζ ημζκή
δζαπίζηςζδ υηζ απαζηείηαζ νζγζηή αθθαβή ζηα εηπαζδεοηζηά πνάβιαηα, ηδκ μπμία θαίκεηαζ κα
ζοιιενίγεηαζ δ πμθζηεία ιε ηζξ αθθαβέξ πμο πνμ-ακαββέθθεζ. Ζ επζζηδιμθμβζηή πνμτπυεεζδ
αθμνά ημ επζζηδιμκζηυ δοκαιζηυ πμο εα οθμπμζήζεζ αοηέξ ηζξ αθθαβέξ. Ζ ημζκυηδηά (ΓΦΔ)
ιαξ δοκαιζηή, παναβςβζηή ηαζ εκηαβιέκδ ζηδκ εονφηενδ Δονςπασηή ημζκυηδηα ιαξ πείεεζ
υηζ ιπμνεί κα ακηαπμηνζεεί ζε ιζα ηέημζα πνυηθδζδ. Ο ηνίημξ πανάβμκηαξ, εηπαζδεοηζηυξ,
ζοβηεκηνχκεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ δοζημθίεξ, επεζδή πενζθαιαάκεζ ημ έιροπμ δοκαιζηυ δδθ. ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ, αθθά ηαζ ημοξ βμκείξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ απαναίηδηεξ οθζηέξ
πνμτπμεέζεζξ οθμπμίδζδξ πμο είκαζ μζ οπμδμιέξ ηαζ ηα δζδαηηζηά οθζηά. Ανκδηζηά ζημζπεία
ζ‘ αοηή ηδκ πενίπηςζδ απμηεθμφκ δ εηπαζδεοηζηή πανάδμζδ ηδξ πχναξ, μζ εθθζπείξ οπμδμιέξ
ηαζ δ ηνέπμοζα μζημκμιζηή δοζπναβία.
Πνζκ επζιμνθςεμφκ μζ εηπαζδεοηζημί ζηζξ κέεξ απαζηήζεζξ πνεζάγεηαζ κα πεζζεμφκ βζα
ηδκ ακαβηαζυηδηά ημοξ. Ζ επζιυνθςζδ είκαζ απαναίηδημ κα απμθφβεζ ζοκηαβέξ ημο
πανεθευκημξ ιε απυ ηαεέδναξ δζαθέλεζξ ηαζ κα αημθμοεήζεζ ζοιιεημπζηέξ ηαζ ζπεδζαζηζηέξ
δζαδζηαζίεξ ακηζιεηχπζζδξ ζοβηεηνζιέκςκ δζδαηηζηχκ πνμαθδιάηςκ, ζε ζοιθςκία ιε ηα
ζφβπνμκα νεφιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ εηπαζδεοηζηχκ (NRC 2000, Science Education NOW
2007). Ακάθμβδ δζαδζηαζία εκδιένςζδξ πνέπεζ κα αημθμοεδεεί ηαζ ιε ημοξ βμκείξ, μζ μπμίμζ
οθίζηακηαζ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ δοζθεζημονβζχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Σέθμξ, ημ εέια ηςκ
οπμδμιχκ είκαζ ηενάζηζμ, ιαηνυπνμκμ ηαζ δαπακδνυ. Γεκ ιπμνείξ κα ηάκεζξ δζενεοκήζεζξ ζε
ηάλεζξ ιε ιεηςπζηή δζδαζηαθία ηαζ 30 ιαεδηέξ ή ιε έκα εηπαζδεοηζηυ, πςνίξ οπμθμβζζηέξ ιε
βνήβμνμ ίκηενκεη, πςνίξ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ π.π. θμβζζιζηά ή θφθθα ενβαζίαξ. Αξ
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εθπίζμοιε υηζ ζηα πθαίζζα ηςκ αθθαβχκ πμο ένπμκηαζ εα θοεμφκ ηάπμζα απυ ηα ζμαανά αοηά
πνμαθήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ.
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Science Εducation – Image, Interest and Identity
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Abstract
Many students do not identify with science from a relatively early age and, perhaps as a
consequence, develop negative attitudes towards science in school. These feelings appear to be even
more prevalent among girls than boys. ASPIRES is a five-year, longitudinal project that seeks to
understand the factors which affect aspirations and engagement with science during the critical age
period of 10-14 years. The research questions are: how are students’ aspirations formed over time?;
how are these aspirations influenced by their peers, parents and experience of school science?; and
how are these aspirations shaped by gender, social class and ethnicity? The mixed-methods study
involves an online survey of over 9,000 pupils aged 10/11 and in-depth qualitative work with 170
parents and children. Participants will be surveyed and interviewed a further two times when they
are aged 12/13and 13/14. During the initial phase of the study, students expressed quite

positive attitudes to science, both in school and out. They reported positive parental
attitudes toward science and they seemed to hold very positive images of scientists.
However, these positive experiences and images do not seem to translate directly into
strong aspirations in science.

Background
There has been substantial concern in many countries, including the UK, about students’
engagement with school science and the low numbers choosing to pursue the study of
science (European Commission, 2004; HM Treasury, 2006; National Academy of Sciences,
2005; Osborne & Dillon, 2008), and a considerable body of evidence now exists highlighting
how science is failing to engage young people, particularly girls (for example, Jenkins &
Nelson, 2005; Lyons, 2006).
Research has demonstrated that despite the majority of children having positive attitudes to
science at age 10 (Murphy & Beggs, 2005), interest declines sharply in the following years
(Osborne, Simon & Collins, 2003) and ever-diminishing numbers choose to study science
subjects at higher levels. There seems to be an important link between the early formation
of aspirations for science-based careers and a propensity to study science at higher levels
and/or enter a science career later in life. For instance, a survey conducted by OPM for the
Royal Society (2006), of 1,141 science, engineering and technology (SET) practitioners’
reasons for pursuing scientific careers, found that just over a quarter of respondents (28%)
first started thinking about a career in science, technology, engineering and mathematics
(STEM) before the age of 11 and a further third (35%) between the ages of 12-14. Likewise, a
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small-scale longitudinal study that followed 70 Swedish students from Grade 7 (age 12) to
grade 11 (age 16) (Lindahl, 2007) found that their career aspirations and interest in science
were largely formed by age 13. Lindahl concluded that engaging older children in science
would become progressively harder. In other words, research suggests that ages 10-14 is a
critical period for engaging students with science.
Although this paper focuses on science education, similar concerns exist about mathematics
education. The work of the ASPIRES project, described below, is one strand of a broader
research programme, The Targeted Initiative on Science and Mathematics Education
(TISME).

The Targeted Initiative on Science and Mathematics Education (TISME)
The Targeted Initiative on Science and Mathematics Education (TISME) is a programme of
research (2010-2014) funded by the UK’s Economic and Social Research Council (ESRC) in
partnership with the Gatsby Charitable Foundation, the Institute of Physics and the
Association for Science Education.TISME is co-ordinated by a team of academics from the
Department of Education and Professional Studies at King’s College London: Prof. Louise
Archer (lead), Prof. Justin Dillon and Dr Jeremy Hodgen.
TISME represents a major investment in science and mathematics education research and it
addresses the following questions:





What are the key factors that shape patterns of participation, engagement and
achievement in science and/or mathematics education by children and young people?
What can we learn from the effectiveness of past and current interventions, initiatives
and practice?
How can research-informed approaches help to address some of the key challenges in
enhancing participation, engagement and achievement in science/mathematics?
What specific new interventions or changes in policy or practice offer the greatest
potential to improve participation, engagement and learning in science/mathematics and
how could their potential effectiveness and feasibility be assessed more fully?

Through a portfolio of research studies and dissemination activities, TISME aims to find new
ways to encourage children and young people to greater participation, engagement,
achievement and understanding of science and mathematics. Five major research projects
are funded under the Initiative (see Appendix for more details):





ASPIRES (Science Aspirations and Career Choice: Age 10-14). Principal Investigator (PI):
Prof. Louise Archer, King’s College London;
EISER (Enactment and Impact of Science Education Reform). PI: Dr Jim Ryder, University
of Leeds;
epiSTEMe (Effecting Principled Improvement in STEM Education: Student Engagement
and Learning in Early Secondary-School Physical Science and Mathematics). PI: Prof.
Kenneth Ruthven, University of Cambridge;
ICCAMS (Increasing Competence and Confidence in Algebra and Multiplicative
Structures). PI: Dr Jeremy Hodgen, King’s College London;
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UPMAP (Understanding Participation rates in post-16 Mathematics And Physics). PI: Prof.
Michael Reiss, Institute of Education.

The ASPIRES Project
ASPIRES is a large-scale, five-year, longitudinal project that seeks to understand the factors
which affect aspirations and engagement with science during the critical age period of 10-14
years. It began in January 2009. The ASPIRES project is investigating the following questions:




How are students’ aspirations formed over time?
How are these aspirations influenced by their peers, parents and experience of
school science?
How are these aspirations shaped by gender, social class and ethnicity?

The research combines a large-scale survey with in-depth interviews to investigate how
children form their aspirations and views of science. The project team isfollowing children in
schools across England from the final year of primary education, Year 6 (age 10/11),using an
online survey of over 9,000 pupils and in-depth qualitative work with 170 parents and
children. Participants will be surveyed and interviewed a further two times when the
students are in Year 8 (age 12/13) and Year 9 (age 13/14). Particular attention is given to the
interplay of gender, social class, ethnicity and the influence of peers, parents and schools, on
young people’s aspirations and engagement with science. The project will also develop, in
collaboration with teachers and other experts, strategies for teaching about science-based
careers in Key Stage 3 (the first three years of secondary education, ages 11-14).
This paper reports on interim findings from the first phase of the fieldwork: the first round of
the longitudinal survey (with over 9,000 10/11 year olds in the final year of primary school)
and interviews with 92 children (age 10/11) and 78 parents.

Data Collection
Survey of Primary School Pupils in England (age 10/11, Year 6)
Over 10,000 primary school pupils completed an online questionnaire between October and
December 2009. Following data cleansing, 9,319 students remained in the sample for
analysis. Students from 279 schools completed the survey. This sample represented all
regions of the country and was roughly comparable to the overall national distribution of
schools in England by attainment and proportion of students eligible for free school meals.
248 state schools and 31 independent schools participated in the survey.
The sample comprised 50.6% boys and 49.3% girls, of whom 846 (9.1%) were in private
schools and 8,473 (90.9%) in state schools. Whilst detailed descriptors of ethnicity were not
collected, the ethnic backgrounds of the sample can be broadly aggregated as follows: 74.9%
White, 8.9% Asian (Indian, Pakistani, Bangladeshi heritage), 7.5% Black (Black African, Black
Caribbean), 1.4% Far Eastern, 7.8% mixed or other.
The survey covered topics such as: aspirations in science; attitudes towards school science;
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self-concept in science; images of scientists; participation in science-related activities outside
of school; parental expectations; parental school involvement; parental attitudes towards
science; peer attitudes towards school and towards school science.
Phase 2 of the survey will take place in autumn 2011 (when pupils are age 12-13/Year 8) and
Phase 3 of the survey will take place in autumn 2012 (when pupils are age 13-14/Year 9).
Interviews with children and parents
92 student interviews and 78 parent interviews were conducted between January and June
2010. All of the students were in Year 6 (age 10/11) and were recruited from 11 schools.
Nine of these schools were state primaries and two were privately-funded. Students were
from a broad range of socioeconomic classes and ethnic backgrounds. The student
interviews included topics similar to the survey, such as aspirations for the future (and
sources of these aspirations), interests, views about school, attitudes towards and
engagement in school science and broader perceptions of science. Parental interviews
focused on family context, perceptions and experience of the child’s schooling, involvement
in education, child’s personality and interests, their child’s aspirations and their own
perceptions of science and engineering, including their views on the issues surrounding the
‘leaky pipeline’ of post-16 progression in science (and engineering).
Participants will be interviewed a further two times in Phases 2 and 3, when they are in Year
8 (age 12/13) and Year 9 (age 13/14). This strategy will enable a development of an
understanding of the key factors and processes impacting on aspirations and career choice
during this critical age period.
Working with Teachers
In addition to the empirical study, the project team is also working with a group of secondary
school teachers to develop ways to help them make better use of existing science careers
resources. This iterative strand of the project will involve the development and refinement
of pedagogical strategies for using careers resources within science classrooms, paying
particular attention to the ways in which approaches might be adapted and tailored for use
with diverse groups of young people.

Findings: Emerging Themes
(1) The disconnect between attitudes and aspirations (‘doing… not being’)
The first survey was administered online in autumn 2009. We found that:
Students expressed quite positive attitudes to science, both in school and out:
 73.8% of students agreed or strongly agreed that they learn interesting things in
science lessons
 58.1% agreed or strongly agreed that ‘science lessons are exciting’
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Students reported positive parental attitudes toward science:
 72.4% believed that their parents think it is important to learn science
 58.6% asserted that their parents think science is interesting
Students seemed to hold very positive images of scientists:
 76.7% of students agreed or strongly agreed that scientists and people who work in
science can make a difference in the world
 66.2% believed that scientists make a lot of money
 60.3% agreed that scientists are respected by people in this country
However, these positive experiences and images do not seem to translate directly into
strong aspirations in science:
 28.5% of students claimed they would like to have a job using science
 16.6% agreed that they wanted to become a scientist
In other words, these findings suggest that science is failing to feature in young people’s
future aspirations at an even earlier age than previously assumed. Focus group discussions
undertaken with over 40 children (age 10–11) as an initial part of the study (reported in
Archer et al., 2010), found that many reported enjoying science (they liked ‘doing’ science)
but had already ruled out science from their aspirations (they resisted the idea of ‘being’ a
scientist). Some illustrative quotes from participants are as follows:
“I just like everything about science, I’m really interested in it. When I was younger, I
wanted to be like a mad scientist.” (Luna, 10, White middle-class girl, Clover School)
“I’m not really, really into science and I’m not not into science, I’m sort of in between”.
(Indiana, 10, White working-class boy, Woodstock School)
“It’s just that there’s some people who are really into it and you knowwant to be it, but
like there are some people who are into it, but you know they don’t want to be a
scientist.” (Hedgehog, 10, White working-class boy)
This theme was reiterated in the main study interviews. Indeed, it was striking that whilst
the vast majority of children reported enjoying science at school and said that they found it
interesting (with almost 80% of the survey sample reporting that they also undertake some
science-related activities in their spare time), this level of interest was not reflected in the
children’s aspirations. We also noted a wide awareness of stereotypical views of sciencerelated careers, dominated by notions of the ‘mad’ and/or brilliant (‘boffin’) male scientist.
Hence it seems that even at this young age, the majority of children are learning that a
science career is ‘not for me’.
The issue seems not to be a case of children holding low aspirations, per se.Students’
answers to a free-response question about what they want to be when they grow up
provided evidence of a wide range of aspirations but did not show evidence of low
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aspirations across the board. Similar findings emerged from the interview data. Thus, it
would seem that, in general, at age 10/11 many students do have high aspirations, though
not necessarily in science.
“Cos most scientists wear glasses and I don’t want to wear glasses. And they’re a bit
brainy and I don’t want to be brainy” (Victoria, 10, White Eastern European, workingclass girl, Metropolitan Primary School)
(2) Key factors influencing children’s science aspirations
Further analyses of the survey data found that the following factors are related to, and thus
may influence, students’ aspirations in science:
 Parental attitudes to science (students who report more positive parental attitudes
to science are more likely to express positive aspirations in science than those who
don’t);
 Attitudes towards school science (students whose attitudes towards school science
are more positive are more likely to have positive aspirations in science);
 Self-concept in science (students who consider themselves more able in science are
more likely to hold aspirations in science);
 Gender (girls tended to have weaker science aspirations than boys);
 Ethnicity (students from Asian backgrounds – Bangladeshi, Pakistani and Indian
heritage – tended to have higher aspirations in science than students from other –
especially White – backgrounds).
This combination of variables (parental attitudes, attitudes toward school science, selfconcept in science, gender and ethnicity) can account for nearly half of the variation in
students’ aspirations in science.
Aspirations also seem to be affected by the school children attend. Analyses revealed that
some schools seemed to be better able to capitalise on positive parental attitudes to science
than others. More specifically, among schools where parental attitudes to science were
more positive, some had higher student aspirations in science than others. This outcome
would suggest that there is something these schools are doing to ‘translate’ positive parental
attitudes into aspirations in science. However, these differences did not seem to be
attributable to anything easily measurable about the school, such as private versus state
schools, religious status, socioeconomic status and so forth. Further research would be very
useful to explore this issue further.
Children’s and Families’ Relationships with Science
In the survey, children generally reported that their families hold positive attitudes towards
science. The interviews revealed that whilst almost all families wanted their children to do
well at school, the ability to provide specific support for science varied considerably.
We examined the relationship and nature of influence between the family (notably the
family’s resources and sense of itself – ‘who we are’ – and its taken-for-granted practices,
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values, and so on) and the child’s developing scientific identity (that is, the extent to which
children like, participate in and identify/align themselves in relation to ‘science’). We looked
at the extent to which a family’s liking and practising of science is embedded (‘woven’) into
family life, their everyday lives and sense of self, for example, we explored whether family
members engage in science-related activities in their spare time and the extent to which an
interest in science is embedded in a family’s conscious and unconscious daily lives. We
examined this phenomenon as constituted (for instance) through pastimes, activities, leisure
consumption, family practices (for example, TV, books, topics of conversation) and
in/through its social networks. To date, we have found that:

 Although around 30% of the interview sample were classified as being ‘pro-science’
in their orientation, families with high amounts of science capital (termed ‘sciencerich’ families) were in a minority. Indeed, only around 15% of the interview sample
were classified as benefiting from substantial knowledge and interest in science and
were thus in a position to actively promote it to their children. These families were
from middle-class backgrounds and were predominantly White and/or South Asian.
 The majority of families lack science ‘capital’ (for example, science qualifications;
knowledge about science; a family environment that is scientifically literate; knowing
people in science-related careers). Families with low science capital are
disproportionately likely to be from working-class White and/or Black Caribbean
backgrounds, although middle-class families can also lack ‘science capital’ and some
of these parents similarly report not feeling in a position to offer particular support
or direction for science-related careers.
 There is a sizeable number of children who are highly enthusiastic about science and
have strong science-related aspirations but who lack science capital within their
families. We have classified these children as having a ‘raw’/’unrefined’ interest,
which risks not translating into a continued academic engagement with science due
to disadvantaged external support structures.
 For around a fifth of our interviewees, science was classified as ‘peripheral’ to their
lives. Whilst parents and children expressed a benign view of science (for example,
regarding it with some interest) it was weakly embedded within their everyday lives
and unsupported by any science capital. For these families, their relationship with
science was defined more through its absence than its presence.
 There are only a very small minority of pupils who are totally disengaged from
science at age 10 but, in our sample, these all appear to be White, working-class girls.
“I don’t really know cos I never ask them [parents] questions really *…+They never talk
about science.” (Jack, Black African boy, Metropolitan School)
“I don’t know about my mum and dad. I’ve never really asked them about science”
(Heather, White, working-class girl, Midlands School)
In their US research, Aschbacher, Li & Roth (2009: 17) note ‘how few adults at home or
school enthusiastically invite students to learn about science or engineering, to value
scientific ways of knowing, or to pursue an SEM degree or career’. We found that this deficit
is exacerbated by social inequalities. In other words, the extent to which science is
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‘thinkable’ and can be practically supported and encouraged within families is not spread
randomly across the population: Uneven patterns in the social distribution of cultural,
economic and social capital by social class, gender and ethnicity mean that the families who
are most likely to successfully foster science aspirations tend to be middle-class and from
White and/or South Asian backgrounds.
In the survey, we found that just under a quarter (23.4%) of children said that they ‘never’
do any science-related activities outside of school, whereas just under 20% (18.8%) were
regularly engaged in science-related activities (at least once a week). Over a third never read
a book or magazine about science (36.6%)and never looked at science-related websites
(33.8%) (compared to 18.1% who read a book/ magazine and 15.4% who look at science
related websites at least once a week). Almost a fifth reported that they never visit a
museum or zoo (18.9%) and never watch a science related TV programme (18.8%)
(compared to 35.5% who do so once a week - TV being the most widely cited ‘frequent’
science-related activity). Multilevel modelling analyses revealed a range of variables that
accounted for a significant amount of the variance in students’ participation in sciencerelated activities (outside of school), which included gender, ethnicity and cultural capital.
However, the relationship between these social structural variables was not straightforward
and, indeed, aspirations in science and attitudes toward school science are more closely
related to participation in science-related activities than are social structural variables.
Implications
Our work is still ongoing, so conclusions and recommendations are necessarily provisional.
However, we suggest that these early findings indicate that:
 Given the emerging importance of families, more work might usefully be undertaken
with families (parents/carers and children) to help them develop confidence and
resources to support the science aspirations of their children (currently, most
interventions target students as individuals). This could help support and develop the
contexts and conditions within which science aspirations might ‘take root’. For
instance, there seems to be an urgent need to build ‘science capital’ within families
so that science can become a ‘thinkable’ (known and ‘achievable’) career route. It
would also help build on children’s existing interest through the provision of cultural
knowledge and material resources.
 Intervention is needed to broaden children’s and families’ understandings of the
range and nature of careers from science. Such interventions are needed to disrupt
the doing/being dichotomy and children’s and parents’ ‘ruling out’ of science as a
career based on often quite narrow conceptualisations of ‘being a scientist’.
 Different forms of family engagement with science might respond to different sorts
of intervention: certainly the mapping casts doubt on a ‘one size fits all’ approach to
intervention.
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Looking Ahead
As the project moves into Phase 2 and 3 of the study (tracking children at ages 12 and 14
though surveys and interviews) it will build on this initial picture of science engagement and
aspirations among children. The longitudinal element will enable the project team to identify
key factors and contexts that shape the flourishing (or curtailing) of students’ science
engagement and aspirations as they move into secondary school.
The study will increase understanding of the processes through which young people come to
form their aspirations and the complex ways in which these may vary by social class,
‘race’/ethnicity and gender. It will suggest targeted forms of intervention and ways of
working with diverse groups of young people and their families in order to better support
the development of science-related aspirations.
The project will also produce a set of ‘tried and tested’ pedagogical strategies for classroom
teachers to help integrate materials related to science careers into mainstream science
classes and to increase students’ awareness, and to broaden and deepen their
understanding of science-related careers at Key Stages 2 and 3.
Publications from the Project
There are a number of publications from the project. Please feel free to contact Beatrice
Willis (beatrice.willis@kcl.ac.uk) for copies.
Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (2010). ‘Doing’ science
versus ‘being’ a scientist: Examining 10/11 year old school children’s constructions of
science through the lens of identity. Science Education, 94(4), 617-639.
Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B. & Wong, B. Science aspirations and
family habitus: How families shape children’s engagement and identification with science.
Paper under review.
DeWitt, J., Archer, L., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (in press). High aspirations
but low progression: The science aspirations-careers paradox among minority ethnic
students. International Journal of Science and Mathematics Education.
DeWitt, J., Osborne, J., Archer, L., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (in preparation). Young
children's aspirations in science: The unequivocal, the uncertain and the unthinkable.
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APPENDIX: THE FIVE TISME PROJECTS
ASPIRES (Science Aspirations and Career Choice: Age 10-14)
This project, based at King’s College London, investigates science aspirations and career
choice among 10-14 year olds. Existing research suggests that at the age of 10, children tend
to be interested in science with little evidence of any gender differences in these views. Yet
by the age of 14, this interest has significantly declined. This five year, longitudinal project
seeks to explore the factors which affect aspirations and engagement with science during
this critical period, between the ages of 10 and 14. The research combines a large-scale
survey with in-depth interviews to investigate how children form their aspirations and views
of science. We are following children in schools across England from Year 6 using an online
survey of over 9,000 pupils and in depth qualitative work with over 180 parents and
children. Participants will be surveyed and interviewed a further two times when they are in
Year 8 and Year 9. Particular attention will be given to exploring the interplay of gender,
social class, ethnicity and the influence of peers, parents and schools, on young people’s
aspirations and engagement with science. The project will also develop, in collaboration with
teachers and other experts, strategies for teaching about science-based careers in Key Stage
3.
Principal investigator: Prof. Louise Archer, King’s College London.
www.kcl.ac.uk/schools/sspp/education/research/projects/aspires/
EISER (Enactment and Impact of Science Education Reform)
Since 2006 schools in England have been responding to major changes in the science
curriculum for 14-16 year olds. A wider variety of science courses are available with more
emphasis on applied science and teaching about socio-scientific issues. This study examines
school responses to this major curriculum reform. The study combines nationally
representative data, using the National Pupil Database, and in-depth school-based case
studies. Data will be collected over a three year period enabling a longitudinal analysis of the
developing enactment and impact of these reforms. A particular focus is on teachers’
experiences of working with the new science curriculum in the classroom. The study is also
investigating the impact of these reforms on student achievement, student attitudes
towards science education and participation in post-compulsory science courses. The study
will identify any targeting by schools of specific courses on students with particular
characteristics and any differential success across courses in terms of student achievement
and uptake of post-compulsory science education. The study will also provide a generalised
account of factors impacting on student attitudes to school science and their participation in
post-compulsory science courses.
Principal investigator: Dr Jim Ryder, University of Leeds.
www.education.leeds.ac.uk/research/cssme/projects
EpiSTEMe (Effecting Principled Improvement in STEM Education: Student Engagement and
Learning in Early Secondary-School Physical Science and Mathematics)
Many students in secondary school find physical science and mathematics uninteresting and
difficult to learn with understanding. This leaves important gaps in their education and
narrows the range of careers open to them. This project has redesigned key aspects of the
teaching and learning of these subjects at the formative early-secondary stage, developing a
principled approach that is expected to be more effective in engaging students and guiding
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them towards understanding. Insights from several social scientific fields – concerned with
conceptual growth, identity formation, classroom dialogue, collaborative learning, and
relations between everyday and formal understanding – have guided the design of an
intervention suitable for widespread use in normal school settings. Phase 1 involved
collaboration with teachers from several schools to devise and pilot the intervention. In
Phase 2, classroom implementation by these teachers is being analysed, and the
intervention refined accordingly. Phase 3 will evaluate repeated implementation by the
cooperating teachers, alongside initial implementation by teachers from a wider range of
schools, compared to the established practice of a control group of teachers from similar
schools. This research project will generate tried-and-tested resources for training teachers
and teaching students, and improve research-based understanding of teaching and learning
processes in science and mathematics.
Principal investigator: Prof. Kenneth Ruthven, University of Cambridge
www.educ.cam.ac.uk/research/projects/episteme/
ICCAMS (Increasing Competence and Confidence in Algebra and Multiplicative Structures)
The ICCAMS project, based at King’s College London, is examining ways of raising students’
attainment and engagement by using classroom based assessment to inform teaching and
learning. The study has conducted a large nationally representative survey of around 7000
students examining the understandings and attitudes of current students. This survey uses
tests first developed by the Concepts in Secondary Mathematics and Science (CSMS) study
enabling a comparison with the understandings of students in the 1970s. We are also
working collaboratively with a group of teachers to develop a research-informed approach
to the teaching of algebra and multiplicative reasoning focusing in particular on formative
assessment. The work is informed by the extensive research literature on the teaching of
algebraic and multiplicative reasoning. The implementation of the resulting intervention in a
further 10 schools will be analysed and evaluated during 2010/11.
Principal investigator: Dr Jeremy Hodgen, King’s College London
www.kcl.ac.uk/schools/sspp/education/research/projects/iccams.html
UPMAP (Understanding Participation rates in post-16 Mathematics And Physics)
The UPMAP project is using a mixture of qualitative and quantitative methods to determine
the range of factors (individual, school and out-of-school, including home), and their
interactions, that influence post-16 participation in mathematics and physics in the UK and
to assess their relative importance among different student populations.
In Strand 1, items, including those from validated instruments, have been incorporated into
questionnaires and distributed to schools across the country. We have received to date
approximately 23,000 student returns from 140 schools. In Strand 2 we are undertaking
interviews on three occasions over two years with six of these students in each of twelve of
our Strand 1 schools to explore their experiences and views of education, including
mathematics and physics. In this Strand we are also collecting ethnographic data from the
twelve schools. In Strand 3, we are undertaking interviews with a total of 50 students across
four HEIs. Each of these students has the qualifications that would allow them to study a
degree course in accountancy, mathematics, engineering or physics but only half of them are
studying such courses. These interviews are revealing useful insights into factors that have
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influenced student choices. Our work will increase the likelihood that future interventions to
boost post-16 participation in mathematics and physics are successful.
Principal investigator: Prof. Michael Reiss, Institute of Education
www.ioe.ac.uk/study/departments/gems/4814.html
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Is the science curriculum inadequate from the perspective of
the learner?
Philip Johnson and Ros Roberts
School of Education, University of Durham

Abstract
Much debate about science education concerns the appropriateness of the curriculum. The
curriculum is said to be inappropriate either because academic science is too difficult for most
pupils, or because it is not relevant to pupils‘ interests. Alternatively, this paper contends that
the science curriculum is fundamentally inadequate from the perspective of the learner. The
focus in is on introductory science, where the inadequacy is greatest and lasting damage is
done. It will be argued that the inadequacy reflects a failure to think rigorously enough about
‗what to teach‘. Introductory science education is based at a descriptive level rather than an
ideas level. As a result, the current curriculum does not recognise those ideas which pupils
need to develop in order to understand science and the descriptive approach is largely
incoherent from the perspective of the learner. Albeit unintentionally, such conditions
encourage and can even engender misconceptions. The inadequacy of a descriptive approach
will be illustrated in chemistry in relation to materials and their properties, physics in relation
to forces, biology in relation to living things and scientific enquiry in relation to carrying out
investigations. It is suggested that the problem is longstanding and the inadequacies go
unrecognised because science educators unconsciously fill in gaps and ignore misleading
cues; in other words they have forgotten what it was like not to understand. The curriculum
makes sense if one already understands but pupils are not in that position. This is why
research into pupils‘ understanding is needed to inform the specification of the curriculum in
terms of ideas to be taught and recent interest in learning progressions holds much promise. A
more adequate curriculum should be easier to learn and will be more relevant to pupils
because it is understood. As yet, we do not know the limits of what our pupils could achieve.
Introduction
There are longstanding concerns about students‘ attitudes towards and understanding of
science. By its inherent nature, science ought to be an engaging subject. It is to us, but many
students do not share this enthusiasm – especially in their later school years (Osborne, Simon
& Collins, 2003). Despite increasing numbers passing public examinations, decades of
research have continued to reveal a poor understanding of scientific knowledge and the nature
of science as an activity (Duit, 2009). It does not seem fanciful to suggest a link; one is not
likely to be enthusiastic about something one doesn‘t understand. Where are we going wrong?
Much of the debate surrounds the appropriateness of the curriculum. The curriculum is said to
be inappropriate either because academic science is too difficult for most students, or because
contexts are not relevant to students‘ interests. Alternatively, this paper contends that the
science curriculum is fundamentally inadequate from the perspective of the learner. At root, it
is not that the students are incapable or the contexts are wrong (or indeed that teachers are not
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good enough), it is because the science curriculum is not fit for purpose. This paper focuses
on introductory science, where the inadequacy is perhaps greatest, causing lasting damage.
Defining the inadequacy
The inadequacy reflects a failure on the part of curriculum developers to think
rigorously and deeply enough about ‗what to teach‘. By ‗what to teach‘ we mean the ideas or
concepts (the two terms will be used interchangeably) which should be the focus of teaching.
The ideas (concepts) of science are necessary to understanding the facts of science. They
bring order to what may seem quite disparate happenings at first sight. The importance of
ideas follows directly from a constructivist view of knowledge. A learner uses existing ideas
(concepts) to make sense of new experiences. New experiences which fit with existing ideas
(do not contradict expectations) can be assimilated, augmenting a person‘s knowledge. New
experiences which do not fit with existing ideas can lead to more fundamental changes in a
person‘s knowledge involving reorganisation and the development of new ideas (concepts);
i.e. accommodation. It is important to appreciate that ideas do not exist in isolation. The
meaning of a concept derives from its relationships to other concepts; the linking propositions
between concepts define the meaning of those concepts as can be shown in a concept map
(Novak & Gowin, 1984). To learn meaningfully, individuals must choose to relate new
experiences to relevant concepts and propositions they already know – either through
assimilation or accommodation. Rote learning, on the other hand, involves verbatim
memorisation with little or no interaction with what is already there.
Decisions about ‗what to teach‘ are bounded by two parameters: what we want students
to know and understand – the science; and what students already think – what they do and do
not know and understand already (see figure 1). Teaching must aim to move students from
where they are to where we want them to be. Paradoxically, a constructivist view of
knowledge points to both the importance of students‘ existing knowledge but also the
difficulties in finding that out (Johnson & Gott, 1996). Since meanings derive from each
person‘s unique knowledge and understanding, their frame of reference, there is ―an inherent
and inescapable indeterminacy in linguistic communication‖ (Von Glasersfeld, 1990, p36).
We can never be absolutely sure that words are being used with exactly the same meaning. In
science contexts, where students‘ ideas are likely to be very different from the science view,
every effort must be made to interpret a student‘s response to a question in terms of the
meaning intended by the student (and asking questions that can be understood as intended). A
student will not necessarily use scientific vocabulary with scientific meanings. This means
listening to responses carefully and modelling possible meanings. What might not make sense
to us will make sense to them. The main responsibility for developing a shared understanding
rests with the teacher or researcher. Furthermore, even when the meaning of a response is
understood this should not be taken at face value. Responses should be analysed for those
ideas that are there and those necessary to the science understanding that are missing.
Teaching needs to build on and use existing ideas to develop new ideas. For example, many
students will say that the bubbles in boiling water are ‗air‘. Do students really believe this or
is this the only reasonable response they can give? The scientific view rests on understanding
that a sample of water can change into a ‗body of gas that looks like nearly all other
substances in the gas state‘. If students don‘t think water itself can be a body of gas they will
look around for the nearest available ‗gas‘ – i.e. air – even if they are not sure how so much
air can keep bubbling out. (Responses of ‗oxygen‘ and or ‗hydrogen‘ are also signs of a
student looking for a known ‗gas‘.) Rather than taking this response as evidence for pupils
already thinking the bubbles are air, an alternative interpretation is that pupils do not have the
idea that water itself can form a body of gas (that looks like any other substance in the gas
state). Therefore they ‗look‘ for the nearest available ‗gas‘. A response of ‗air‘ at least
acknowledges the bubbles as pockets of gas. A response of ‗heat‘, given by some, would
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suggest not even this. Our teaching should try to develop the idea that a sample of liquid can
become a body of gas, which is quite different from evaporation into the air (an existing body
of gas). Such understanding cannot be achieved instantly. It will take a careful build up of
ideas in a step by step progression.

What we want
students to know and
understand - the
science?

What students already
think –what they do and
don’t know and
understand already?

What to
teach?
Figure 1. ‗What to teach?‘

Decisions about ‗how to teach‘ (the particular examples and contexts and teaching
methodologies) follow decisions on ‗what to teach‘ and in this respect are of secondary
importance. Students‘ potential would be an overall constraint, but, as argued later, we are far
from knowing these limits. The contention is that the introductory science curriculum is
inadequate because, essentially, it is specified at a descriptive level rather than an ideas level.
As a result, the current curriculum does not recognise those ideas which students need to
develop in order to understand science and the descriptive approach is largely incoherent from
the perspective of the learner. Albeit unintentionally, such conditions encourage and can even
engender misconceptions. The inadequacy of a descriptive approach will be illustrated in
chemistry in relation to materials and their properties, physics in relation to forces and
scientific inquiry in relation to carrying out investigations.
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Figure 2. ‗A substance‘ as the organising idea for materials and their properties.
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Chemistry – materials and their properties
The concept of a substance is fundamental to modern chemistry. Figure 2 shows a
concept map which organises the basic behaviour of matter around the concept of a substance.
Most, if not all of the phenomena covered in Figure 2 are first taught in primary schools.
Figure 3 removes those ideas which are missing in the specification of the English primary
curriculum and dotted fill indicates differences to Figure 2. Most notably, the concept of a
substance is not there. If students held the concept already, its absence might not be
important. However, research shows that the scientific idea of a substance is very far from
students‘ thinking. They think in terms of history rather properties – where something has
come from and what has been done to it (Johnson, 2000). With the concept of a substance
missing the curriculum becomes a descriptive account which gives prominence to ‗solids,
liquids and gases‘. Scientifically, there are no such things as ‗solids, liquids and gases‘ – there
are just substances and their states. Many inadequacies stem from the failure to recognise the
concept of a substance as something that needs to be developed. Early on, properties are
addressed but the distinction between those properties which depend on the material only and
those which also depend on the object (size and shape) is not made explicitly. The distinction
is important since properties which depend on the material only are precisely those which can
identify substances and distinguish between pure samples and mixtures. However, if one is
not seeking to develop the concept of a substance the distinction remains hidden and out of
reach for most students left on their own. In fact, for materials the curriculum makes no
distinction between substances and mixtures of substances. This leaves the messy behaviour
of some mixtures (e.g. melting chocolate) and the difficulties associated with classifying gels
and pastes as ‗solids‘ or ‗liquids‘ unexplained. The difference between boiling water and
evaporating water is also not explained. Descriptively, both are said to be a change to ‗gas‘,
which is confusing since one takes place at a specific temperature of 100oC (which is very
hot) and the other at any temperature from 0oC up to 100oC. That one results in a pure sample
in the gas state (a true change of state) and the other a mixture with air is a distinction that
does not arise in the absence of the concept of a substance. Without the concept of a substance
students cannot begin to conceive of the possibility of chemical change for what it is;
substances changing into other substances. Instead, the descriptive approach promotes
‗reversibility‘ as a criterion for thinking about changes which misses the point and is does not
help with chemical change since chemical changes can be both irreversible and reversible.
Unfortunately, most students come to think that ‗solids, liquids and gases‘ are three
separate kinds of matter, an idea which severely handicaps any future learning (Johnson,
1996, 2002). In particular, this leaves ‗gases‘ as a mystery with students very far from
thinking these are substances just as much as ‗solids‘ and ‗liquids‘. Historically, recognising
gases as substances was an important precursor to Lavoisier‘s experiments with oxygen and
the foundation of modern chemistry. Understanding the gas state is pivotal in understanding
chemistry and yet the curriculum does not specify a progression for its development.
A further issue is the role of the particle theory. The English National Curriculum
asserts that particle theory ―need not be taught‖. However, to what extent can macroscopic
descriptions of events make sense without particle theory? For example, National Curriculum
guidance states that:
―Children often use the term „disappear‟ to describe evaporation. It is important that they
understand that although e.g. a puddle has disappeared, the water remains in the air.‖
In what way are students to understand that ‗water remains in the air‘? They know water as ‗a
liquid‘ so how can it be part of the clear air, still being water? The ‗observation‘ is not
obvious. The description only makes sense if one identifies the substance water with a
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particle. By not teaching basic particle theory, are students being denied the chance of
understanding the science taught to them? Students‘ understanding of particle ideas is
notoriously poor. However, we would argue that its introduction through a ‗solids, liquids and
gases‘ framework causes difficulties. Primary aged pupils can make encouraging progress
using a substance-based approach (Papageorgiou & Johnson, 2005; Johnson & Papageorgiou,
2010).
Without the concept of a substance and particle theory, the primary curriculum in
chemistry is reduced to a fragmented, incoherent, inaccessible, non-scientific picture (see
Figure 3) which develops damaging misconceptions.
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Figure 3. The English primary national curriculum.
Forces
First mention of forces in school science usually relates to ‗pushes and pulls‘. Indeed, a
force is often defined as a push or a pull. However, this definition is merely descriptive; all it
does is substitute a scientific sounding word (force) for everyday words. Students will already
know about pushing and pulling and one must ask what the word substitution is teaching
them. It is difficult to see how this helps to develop the scientific idea of a force as an
interaction between objects (e.g. gravity through mass and electric through charge) which
causes an acceleration of the objects. It is easier to see how this might encourage
misunderstanding. Everyday experiences of pushes and pulls are linked to muscular activity
in relatively complex situations where multiple forces are operating (friction -a manifestation
of the electric force- and/or gravity as well). For example, when pushing a shopping trolley
the ‗push‘ is regulated for most of the time to maintain a constant speed around the
supermarket; i.e. the push and friction are balanced, hence no acceleration. The student‘s
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experience is that a push is needed to keep the trolley moving. If the student is then told that a
push is a force it follows that a force is needed to keep something moving and one of the most
common misconceptions is consolidated. Preparatory work for developing the idea of a force
might be better focussed on the speed of objects in events (or parts of events) where the speed
changes and with no mention of force to begin with. Why introduce the term for an idea that
students are not yet in a position to understand? For a falling object like a marble, the key
observation is not that it falls (students know that already) but that it gets faster and faster as it
falls. Dropping a marble from different heights into dry sand and comparing the sizes of the
craters would be an activity to teach this. There is evidence that primary students can
understand quite readily (Thompson, 2010). When bowling a ball along the ground, the key
observation is to think about is when the ball is travelling its fastest. This focuses attention on
the hand speeding up the ball before release and the ground slowing down the ball (friction)
after release. Compressed springs and stretched elastic bands could also be used to propel
objects. The beginnings of the idea of a force can then be introduced as something which
causes a change in speed but is not needed to keep an object moving.
Scientific inquiry
By scientific inquiry we mean carrying out investigations/experiments; it is what
scientists do, otherwise known as scientific method. Other meanings of scientific inquiry can
also refer to how students learn and pedagogical approaches (Minner, Levy & Century, 2010).
Scientific inquiry can be distinguished from what scientists know; their substantive
knowledge and understanding. Substantive knowledge and understanding refers to the facts,
concepts, laws and theories of biology, chemistry and physics. The curriculum usually gives a
descriptive account of scientific inquiry by identifying processes such as observing,
hypothesizing, planning experiments, collecting data, pattern seeking, evaluating and
communicating. If one were to look in on scientists at work these are the things one would see
them doing. These processes are sometimes called skills and by implication these skills are
gained by practicing; i.e. by doing investigations. Since these are the processes by which
scientists gain substantive knowledge and understanding one can see why scientific inquiry is
linked to learning and teaching. In some interpretations, scientific inquiry is not distinguished
from ‗discovery learning‘ (Pekmez, Johnson and Gott, 2005). However, a descriptive account
does not provide an adequate basis for teaching students how to investigate; it results in
constrained mimicking without understanding. At a deeper level, we need to identify the
‗thinking behind the doing‘ (Gott & Duggan, 1995). These are the ideas which relate to the
quality of data, their reliability and validity. Gott, Duggan & Roberts (2003) call these
concepts of evidence and identify this as a knowledge base to be taught (and assessed) just as
much as substantive knowledge (biology, chemistry and physics). We will illustrate the
difference between the process and concepts of evidence (CoE) approaches to scientific
inquiry in the classroom in relation to fair testing, repeating readings and planning.
For fair testing, the CoE approach would identify and control those variables which are
thought to affect the dependent variable. Thus any changes to the dependent variable can be
attributed to the changes in the independent variable (the data are valid in that they have the
potential to answer the question). The process approach would automatically keep everything
else the same. Of course, this ought to ensure a valid data and if one was uncertain about
which other variables might be relevant it is a belt and braces strategy. However, it is a
strategy that can be applied unthinkingly, leading to the unnecessary control of certain
variables. Nevertheless, for fair testing one could argue that the difference between the two
approaches is not so significant (unless you attempt to ‗fair test‘ in conditions eg field trials or
surveys where you cannot manipulate the CVs to ‗keep them the same‘. Then the CoE
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approach allows you to makes decisions about a valid design.). For repeated readings the
divergence is much greater. Ideas in connection with the uncertainty of measurement are
crucial to CoE. In principle, one reading of the dependent variable for a given value of the
independent variable is of limited use since this is not the ‗true‘ reading. Repeating a reading
shows how reliable the data are. One needs to know how much repeated readings vary in
order to judge how close the computed mean might be to the ‗true‘ value, i.e. know the
standard error. Put more simply, one needs to have a sense of the ‗wobble‘ associated with a
measurement to know its worth. The greater the wobble, the more repeats that are needed to
give a trustworthy mean. Understanding what contributes to the wobble can lead to
improvements in the experimental design; i.e. the margin of error in reading instruments, the
method of measurement and whether all control variables have been identified and their
values taken into account. For example, if measuring the height of a ball‘s bounce, a ruler
may have a sufficiently divided scale but sighting across by eye will introduce a fair amount
of uncertainty. Examining video frames would be a much better method (where the ruler scale
and frames per second would be limiting factors). The exact points of contact between ball
and ground could affect the bounce but these would be difficult to control and a degree of
inherent variation in the event must be recognized. If comparing the bounciness of two
different balls, the number of necessary repeats will depend on the size of the ‗wobble‘ in the
repeated readings compared to the difference between the emerging means. In contrast, the
process approach teaches a set number of repeats, say 3 or 5 (which often depends on
available time), without any consideration of the variation between readings. Of course some
repeats are better than none, but there is no understanding that the number of repeats needs to
be decided in relation to the data. Moreover, any variation is usually attributed to human
error. The fundamental limitations of measurement are not appreciated. For planning an
investigation, the difference between the two approaches is perhaps greater still. CoE
recognizes the integral role of trials in the planning stage of an investigation. Once a basic
design has been formulated, trials are needed to get a feel for the appropriate range and
interval for the independent variable (if continuous) and the setting of control variables (e.g.
what would be a suitable fixed height to drop a ball from and on to which surface). Most
importantly, some repeated readings must be taken to gauge the variation and the number of
repeats to make. A large variation may result in rethinking the design. On the other hand, the
process approach presumes an investigation can be planned without any trials; all one does is
apply the processes. Overall, the process approach leads to the learning of rituals without any
understanding. Students can only ‗succeed‘ in tightly defined investigations where the recipe
works. They do not have the ideas and understanding to plan and carry out authentic open
ended investigations. ‗Discovery‘ methods of teaching are doomed to failure, and encourage
pupils only to focus on the ‗right answer‘ and ignoring the quality of any evidence (Roberts,
Gott & Glaesser, 2010). Most importantly, without the ideas of CoE, students cannot achieve
a critical form of scientific literacy where they question data presented in the media and
engage with claims made by scientists in socio-scientific issues (Roberts & Gott, 2010). As
yet, we do not really know at what age students can begin to understand CoE since there has
not been a concerted attempt to teach these ideas; the process approach dominates.
Conclusion
Why does the inadequacy of the descriptive level as a basis for specifying the
curriculum largely go unrecognised? The descriptive language of science owes its meaning to
the underlying ideas of science. Curriculum developers hold those ideas and so the
descriptions make sense and are viewed as being relatively straightforward. Unconsciously,
they fill in gaps and ignore any misleading cues. In other words they have forgotten what it
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was like not to understand. The curriculum makes sense if one already understands but
students are not in that position. This is why research into students‘ understanding is needed
to inform the specification of the curriculum in terms of ideas to be taught and recent interest
in learning progressions holds much promise (Duncan & Hmelo-Silver, 2009). The depth of
theory necessary to accessing a scientific description at a minimum level of understanding
which is satisfying to the learner is an important question when designing a curriculum. We
are arguing for a much more rigorous curriculum, specified at the level of ideas, which is
scientifically accurate (so that pupils can construct meaning) and meets the needs of learners.
Such a curriculum, by definition, is more comprehensible and should be easier to learn.
Therefore, this must apply from the start of science education and for all students – there is no
dilemma here. Furthermore, a curriculum which meets the conceptual needs of students is
more relevant because it is understood - questions of contexts and teaching methodology
(‗how to teach‘) follow and should be the preserve of teacher autonomy. Given a more
adequate curriculum, we believe all students could achieve so much more. We do not know
the limits.
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Πεξίιεςε
ημ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί είβς δφμ γδηήιαηα πμο έπμοκ αηονχζεζ ηαηά ημ πανεθευκ ζδιακηζηέξ
πνμζπάεεζεξ αθθαβήξ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ ηδξ Τπμπνεςηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ
αθθμφ. Σμ πνχημ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημ δεφηενμ ιε ηδκ επζζηδιμθμβζηή
πνμζέββζζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ. Καζ βζα ηα δφμ, εζηζάγς ζηα ακηζηείιεκα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ
πνμζπαεχ κα δζαηοπχζς εεηζηέξ πνμηάζεζξ δζελυδμο.
Abstract
In this text I consider two important in my opinion issues, that have canceled serious attempts of
compulsory education curriculum reforms in Greece and in other countries. The first issue concerns
the students‘ evaluation and the second the epistemological approach of the content. In both cases I try
to propose positive alternatives, concerning teaching-learning subjects related to science.

Δηζαγσγή
Έκα Πνυβναιια πμοδχκ (Π) απμηεθεί έκα εεζιζηυ ηείιεκμ πμο επζπεζνεί ιζα πενζζζυηενμ
πμθζηζηή ηαζ θζβυηενμ ηεπκζηή πανέιααζδ/ νφειζζδ ηδξ δοκαιζηήξ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ
ηδξ Τπμπνεςηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΤΔ) ιζαξ πχναξ. Απεοεφκεηαζ απυ ηδκ «Πμθζηεία» ζε υθα
ηα ιέθδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ, απυ ιαεδηέξ, εηπαζδεοηζημφξ ηαζ βμκείξ, ιέπνζ
δζμζηδηζημφξ, ηαηαζηεοαζηέξ δζδαηηζηχκ οθζηχκ, παναβςβμφξ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ
ηδθευναζδξ, δζαπεζνζζηέξ ιμοζείςκ ηαζ εηεέζεςκ ηθπ. Ίζςξ ηεθζηά απεοεφκεηαζ ζε υθδ ηδκ
ημζκςκία, ιζαξ ηαζ νοειίγεζ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ ιε ηζξ ηοπζηέξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ, πμο ιε ηδ
ζεζνά ημοξ επδνεάγμοκ ηαζ ηζξ άηοπεξ. Ακηίεεηα, έκα Ακαθοηζηυ Πνυβναιια απμηεθεί
«εζςηενζηυ» εηπαζδεοηζηυ ηείιεκμ. ηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ, είκαζ έκαξ πνήζζιμξ βζα ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ μδδβυξ δζαπείνζζδξ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ηαζ ζηδ πεζνυηενδ, έκαξ μδδβυξ βζα
ημοξ ζοββναθείξ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ πμο δεκ ημκ ζοιαμοθεφμκηαζ μφηε μζ εηπαζδεοηζημί
(δεξ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ).
ημ οπυ ακαεεχνδζδ Π ηδξ Δθθδκζηήξ Τπμπνεςηζηήξ (ηαζ Λοηεζαηήξ) Δηπαίδεοζδξ
πενζθαιαάκμκηαζ αζθαθχξ εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (ΦΔ). Σέημζα
εέιαηα πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ζε υθα ηα Π, πμο αοηή ηδκ επμπή δμηζιάγμκηαζ ζε υθα ηα
ιένδ ημο ηυζιμο, ζδιαημδμηχκηαξ ιζα βεκζηυηενδ ηαζ παβηυζιζα ζηνμθή ηδξ εηπαίδεοζδξ
(Feeney 2003). Ζ ζηνμθή αοηή επζπεζνεί κα ιεηαημπίζεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ εηπαίδεοζδξ απυ
ημ εκδζαθένμκ βζα ηδ κάζεζε ζεκαληηθψλ γλψζεσλ πμο πανάβμκηαζ απυ έκα πθήεμξ
δζαθμνεηζηχκ ηαζ εκ πμθθμίξ αζφιααηςκ βκςζηζηχκ πεδίςκ, πνμξ ηδκ απφθηεζε γεληθψλ
ηθαλνηήησλ πμο επζηνέπμοκ ηδ δζα αίμο απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηςκ βκχζεςκ πμο
πανάβμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ δζαθμνεηζηχκ βκςζηζηχκ πεδίςκ ηαζ δζαηζκμφκηαζ ζηδκ
ημζκςκία. Με ημκ υνμ γεληθέο ηθαλφηεηεο ζδιαίκμκηαζ μζ ακενχπζκεξ ζηακυηδηεξ πμο
επζηνέπμοκ ζημκ ηάημπυ ημοξ κα δζαπεζνίγεηαζ ιε επζηοπία έκα πθήεμξ ηαηαζηάζεςκ ηδξ
~ 49 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη

ηαεδιενζκήξ γςήξ. Πνυηεζηαζ βζα ζηακυηδηεξ πμο «μθμηθδνχκμοκ» βκχζεζξ, δελζυηδηεξ,
ζηάζεζξ, πεπμζεήζεζξ ηθπ ηαζ ςξ εη ημφημο είκαζ εοημθυηενμ κα δζαπζζηςεμφκ ζημ πεδίμ ηδξ
πνάλδξ πανά κα πενζβναθμφκ ακαθοηζηά. Γζα πανάδεζβια, δ ζηακυηδηα ηδξ δηεξεχλεζεο δεκ
ηαοηίγεηαζ ιε ηακέκα ηνυπμ ιε ηδκ ζηακυηδηα εθανιμβήξ ιζαξ επζζηδιμκζηήξ ιεευδμο.
Πενζθαιαάκεζ εηηυξ απυ δζαδζηαζηζηέξ ηαζ ακαπαναζηαηζηέξ βκχζεζξ, δελζυηδηεξ
«ηαηαζηεοήξ» ημο πθαζζίμο ηδξ δζενεφκδζδξ, δελζυηδηεξ ζοκημκζζιμφ ιε ημοξ ζημπμφξ πμο
πνμηαθμφκ ηδ δζενεφκδζδ η.μ.η. Ζ ζοβηεηνζιέκδ, πμθζηζηή ηαηά αάζδ (Hodson 1999, 2003),
βεκζηυηενδ εηπαζδεοηζηή ζηνμθή οπμπνεχκεζ ηα ιέπνζ ζήιενα ηαηαηενιαηζζιέκα πνμξ
δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ βκςζηζηά ακηζηείιεκα κα «ζοκμιζθήζμοκ» ιεηαλφ ημοξ· κα
ακαγδηήζμοκ δδθαδή ηαηανπήκ «πχνμοξ» θεζημονβζηήξ ζοκφπανλδξ ιέζα ζημοξ μπμίμοξ εα
είκαζ εθζηηή δ ιαεδζζαηή θεζημονβία ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα επζδζχλμοκ ιέζα ζ‘ αοημφξ ηδκ
ηαθθζένβεζα ηςκ βεκζηχκ ημοξ ζηακμηήηςκ· ζηακμηήηςκ πμο εα επζηνέπμοκ ηδ δζαπείνζζδ
αοηχκ ηςκ ζφκεεηςκ πχνςκ. ε ηεθζηή ακάθοζδ, ζήιενα ακ υπζ απυ πάκηα, μζ ζφκεεημζ αοημί
πχνμζ είκαζ πακηαπμφ πανυκηεξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ μζ «παβηυζιζμζ» πμθίηεξ, βζα κα
πεηφπμοκ ημοξ ζημπμφξ ημοξ, είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ημοξ δζαπεζνίγμκηαζ εκζαία, πςνίξ κα
δζαπςνίγμοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ημοξ υρεζξ (ημζκςκζηή, πμθζηζζιζηή, επζζηδιμκζηή, αζζεδηζηή,
δεζηή ηθπ).
Ζ ζηνμθή αοηή, πμο ζε παβηυζιζμ επίπεδμ ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ βζα πενζζζυηενα απυ 20(!)
πνυκζα, είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πμθφ πζμ ζφκεεηδ απυ υηζ θαίκεηαζ, ιζαξ ηαζ επζπεζνείηαζ
κα πναβιαημπμζδεεί ιέζς εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ πμο δζαεέημοκ ιζα ζηαεενή ηαζ ιαηνυπνμκδ
πανάδμζδ, πνμζανιμζιέκδ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ «βκχζεςκ» απυ δζαηνζηά βκςζηζηά
ακηζηείιεκα. Γζα πανάδεζβια, ημ ηνέπμκ Δθθδκζηυ Π (ΓΔΠΠ 2002) έπεζ επζπεζνήζεζ ιζα
ιμνθή εκμπμίδζδξ δζαθμνεηζηχκ βκςζηζηχκ πεδίςκ ιέζς ηδξ δηαζεκαηηθφηεηαο. Ζ
πνμζέββζζδ αοηή έπεζ ηναηήζεζ ηδκ παναδμζζαηή έιθαζδ ζηδ ιάεδζδ εκκμζχκ. ηδνίγεηαζ
ζηδκ οπυεεζδ υηζ ηα δζαθμνεηζηά βκςζηζηά πεδία ιπμνμφκ κα επζημζκςκήζμοκ ηαζ κα
εκμπμζδεμφκ ιε αάζδ ηάπμζεξ ημζκέξ έκκμζεξ-βέθονεξ πμο ηα δζαηνέπμοκ. Μζα οπυεεζδ πμο
θαίκεηαζ ηεθζηά κα είκαζ δοζθεζημονβζηή (δεξ ηαζ Πανμφζδ & Σζεθθέξ 2011), ιζαξ ηαζ μζ
πνμηεζκυιεκεξ έκκμζεξ-βέθονεξ (ζφζηδια, αθθδθεπίδναζδ, πχνμξ, πνυκμξ ηθπ) ημ ιυκμ ημζκυ
πμο έπμοκ ζηα δζαθμνεηζηά βκςζηζηά πεδία είκαζ μζ θέλεζξ πμο ηζξ ακαπανζζημφκ (ηζξ
ζδιαίκμοκ). Σμ πενζεπυιεκμ αοηχκ ηςκ εκκμζχκ (ημ ζδιαζκυιεκμ απυ ηζξ θέλεζξ) είκαζ
εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαεδιενζκήξ ημοθημφναξ εκυξ «δοηζημφ» πμθίηδ απ‘
αοηυ πμο δζαπεζνίγεηαζ ηάπμζμ επζζηδιμκζηυ «πανάδεζβια» ηςκ «εεηζηχκ» επζζηδιχκ, πμο ιε
ηδ ζεζνά ημο δζαθένεζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ακαπαναζηάζεζξ υπςξ ηζξ ηαηαζηεοάγεζ δ
Φοπμθμβία ή Κμζκςκζμθμβία η.μ.η. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ έκκμζεξ-βέθονεξ ηδξ
δηαζεκαηηθφηεηαο εα ιπμνμφζακ, ίζςξ, πζμ εφημθα κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα δζαπςνίζμοκ
ηα δζαθμνεηζηά βκςζηζηά πεδία πανά βζα κα ηα εκμπμζήζμοκ.
Σα Π ηδξ κέαξ βεκζάξ, πνμζπαεμφκ κα επζαάθθμοκ κέα θεζημονβζηά παναηηδνζζηζηά ζηζξ
δμιέξ ηδξ Τπμπνεςηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, ηαεμνίγμκηαξ ζε εεζιζηυ επίπεδμ (δεξ Tselfes,
Kariotoglou & Epsimos 2005) ζημπμφξ ηαζ ζηυπμοξ ζοκδεδειέκμοξ ιε ηζξ βεκζηέξ ζηακυηδηεξ,
πμο δζαπζζηχκμκηαζ ζηδκ πνάλδ ηαζ υπζ ιε ηα πενζεπυιεκα, πμο ακαπανίζηακηαζ ιε ηείιεκα·
πνμηείκμκηαξ ζε δζδαηηζηυ-ιαεδζζαηυ επίπεδμ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ ειπεζνζηά
ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα ηαηάθθδθα βζα ηδκ πνμχεδζδ αοηχκ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ
πνμαάθθμκηαξ ζε επζζηδιμθμβζηυ επίπεδμ ηζξ πνδζηζηέξ υρεζξ ημο πενζεπμιέκμο. Απυ ηδκ
άθθδ ιενζά, μζ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ θαίκεηαζ κα ακηζζηέημκηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ πνάλδ,
δζαηδνχκηαξ ζημ επίηεκηνμ ηςκ ζηυπςκ ημοξ ηζξ βκχζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ,
ζοκηδνχκηαξ ηζξ δζδαηηζηέξ-ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ «ιεηαθμνάξ» αοηχκ ηςκ βκχζεςκ ηαζ
πνμαάθθμκηαξ ςξ δζαπνμκζηή αλία ηζξ ακαπαναζηαηζηέξ ηαζ ενιδκεοηζηέξ υρεζξ ημο
πενζεπμιέκμο.
Ζ παναπάκς έκηαζδ δεκ πνμηφπηεζ απθά απυ ηδ ζφβηνμοζδ ιζαξ κέαξ ζδέαξ ιε ιζα ζζπονή
πανάδμζδ. Έπεζ πνμεηηάζεζξ πμο δδιζμονβμφκ ααεααζυηδηεξ ηαζ πνμαθήιαηα ζημκ
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πνμβναιιαηζζιυ. Ζ κέα πνμμπηζηή ηςκ Π απαζηεί, βζα πανάδεζβια, απυ ηδκ εηπαίδεοζδ κα
πανάβεζ ιαεδηέξ ιε ζηακυηδηεξ πνήζζιεξ, αοηή ηδ ζηζβιή, ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκζηήξ
δνάζδξ. Αοηυ ζζμδοκαιεί ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκυξ ηαζκμφνβζμο
ηαζ ιεηαααθθυιεκμο πεδίμο βκχζεςκ, ζηακμηήηςκ ηαζ δζαθέηηςκ, ημ μπμίμ υιςξ δεκ είκαζ
ζαθέξ. Γζαιμνθχκεηαζ ηαζ ακαδζαιμνθχκεηαζ ηαεδιενζκά ιέζα ζηδκ ημζκςκία. Σδκ
ακαθοηζηή ιμνθή αοημφ ημο πεδίμο δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ηδκ εθεφνμοκ μζ εζδζημί ηδξ
εηπαίδεοζδξ ή ηδξ δζδαηηζηήξ ηαζ κα ηδκ πνμζημιίζμοκ ζακ ιζα κέα «φθδ ακαθοηζηχκ
πνμβναιιάηςκ»: δ πνμξ ιάεδζδ «φθδ» ηαζ μζ δμιέξ ηδξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζημοξ ημζκςκζημφξ
πχνμοξ υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο δζδάζημκηαζ. Ζ ιυκδ θφζδ θαίκεηαζ κα
είκαζ μζ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ κα ζοκδεεμφκ ζζπονά ιε ηζξ εονφηενεξ ημζκςκζηέξ· κα βίκμοκ
ενβαζηήνζα παναβςβήξ ημζκςκζηχκ βκχζεςκ ηαζ δμιχκ· κα βίκμοκ πμιπμί/ δζαηζκδηέξ ηςκ
βκχζεςκ αοηχκ πνμξ ηδκ ημζκςκία. Γζαθμνεηζηά εα αοεζζημφκ ζε ιζα ηαηάζηαζδ
παναηεηαιέκδξ «φθεζδξ», ειθακίγμκηαξ υθα ηα ζπεηζηά ζοιπηχιαηα, ηαεχξ εα πενζιέκμοκ
απυ ηδκ ημζκςκία κα ζηαεενμπμζήζεζ ηα κέα πνμξ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ «ακηζηείιεκα».
ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ΦΔ δ έκηαζδ αοηή θένκεζ ζημ ιοαθυ ηδκ παθζά δζαιάπδ ημο Mach ιε
ημκ Planck· ηδ δζαιάπδ ζκζηνμοιεκηαθζζιμφ-νεαθζζιμφ. Ζ πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάθοζδ
ηςκ ζφβπνμκςκ παβημζιζμπμζδιέκςκ ημζκςκζχκ δείπκεζ υηζ ιάθθμκ μ ζκζηνμοινκηαθζζιυξ
ημο Mach έπεζ κζηήζεζ ηαηά ηνάημξ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δζηαζμθμβεί ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή
ζηνμθή. Ζ δζάδμζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ δεκ δδιζμονβεί ιζα
κέα επμπή ιυκμ θυβς ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένεζ ζηδ δζάποζδ ηαζ ηδκ επελενβαζία
απίζηεοηςκ πμζμηήηςκ πθδνμθμνίαξ· δεκ επζηοβπάκεζ ιυκμ ιμνθέξ παβηυζιζαξ δζαδναζηζηήξ
επζημζκςκίαξ· δεκ απνδζηεφεζ απθά ηδ βκχζδ ηςκ οπμθμβζζηζηχκ αθβμνίειςκ. Πνμεημζιάγεζ
ημκ «εάκαημ ηδξ εεςνίαξ», ακ δεκ ημκ έπεζ ήδδ επζηφπεζ. Σα παναβυιεκα ιε επζηαποκυιεκμοξ
νοειμφξ θμβζζιζηά, απμηνφπημοκ πίζς απυ ηδ δμιή ημοξ ηδ εεςνία, δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα
ζημκ ηαεδιενζκυ πνήζηδ κα πανάβεζ κέα ηαζ πνήζζιδ βκχζδ πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα
ηαηακμήζεζ πθήνςξ ηδ εεςνία. Ακ ηάπμζμζ πνεζάγμκηαζ ηδ εεςνία, αοημί είκαζ μζ θίβμζ
ηαηαζηεοαζηέξ ηςκ θμβζζιζηχκ. Οζ ηαεδιενζκμί άκενςπμζ βζα ημοξ μπμίμοξ θνμκηίγεζ δ ΤΔ
πνεζάγμκηαζ ηζξ ζηακυηδηεξ κα θεζημονβμφκ, δζα αίμο, ηα θμβζζιζηά. Υνεζάγμκηαζ, επίζδξ ηαζ
θίβδ ιεηα-εεςνδηζηή, ηονίςξ, βκχζδ· ηυζδ χζηε κα ιπμνμφκ κα ηαηακμμφκ ηζξ δοκαηυηδηεξ
ηςκ θμβζζιζηχκ. Πυζδ βκχζδ ηαηζζηζηήξ εεςνίαξ πνεζάγεηαζ βζα κα πανάβεζ ηάπμζμξ
αλζυπζζηα απμηεθέζιαηα, ιε ζφκεεηεξ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ SPSS;
ίβμονα, πενζζζυηενδ απυ υζδ βκχζδ δθεηηνμιαβκδηζηήξ εεςνίαξ πνεζάγεηαζ ηάπμζμξ
πνήζηδξ ηςκ ηθαζζηχκ ηεπκμθμβζχκ βζα κα πανάβεζ δθεηηνζηή εκένβεζα απυ ιζα βεκκήηνζα
(Φαζμοθυπμοθμξ 2010). Γζα πυζμ υιςξ ηαζνυ αηυιδ;
Σα Π-ΦΔ κέαξ βεκζάξ ανίζημκηαζ ζημ πθεονυ ημο ζκζηνμοιεκηαθζζηή Mach. Ζ πανάδμζδ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ, απυ ηδκ άθθδ ιενζά, είκαζ δζαπμηζζιέκδ απυ ηα δζδάβιαηα ημο
νεαθζζηή Planck, πμο δεκ απέπμοκ απ‘ αοηά ημο δζαθςηζζιμφ ηαζ πμο βαθμφπδζακ ηαζ ηζξ
δζηέξ ιαξ βεκζέξ. Σζξ βεκζέξ ηςκ ζδιενζκχκ δαζηάθςκ, ηςκ επζζηδιυκςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ
ηδξ αβςβήξ αθθά ηαζ ηςκ βμκέςκ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ.
Πμζμξ έπεζ δίηζμ; Ζ ενχηδζδ είκαζ ιεηαθοζζηή. Οζ ημζκςκίεξ πνμπςνμφκ ηαζ αθθάγμοκ –ηαζ
ηζξ πενί δζηαίμο ακηζθήρεζξ ημοξ· ηαζ δ εηπαίδεοζδ, ςξ ζοκήεςξ ηαζ πανά ηα πενί ημο
ακηζεέημο ενοθμφιεκα, «ηνέπεζ» ζηαεενά πίζς απυ ηζξ αθθαβέξ ημοξ. Σμ πνυαθδια πμο αοηή
ηδ ζηζβιή ηίεεηαζ ιε ηδκ εοηαζνία ηδξ «παβηυζιζαξ επζπείνδζδξ» αθθαβήξ ηςκ Π,
ημοθάπζζημκ υπςξ ημ αθέπς εβχ, δεκ είκαζ ημ πχξ ιέζα απυ ηδκ εηπαίδεοζδ εα
πνμζανιυζμοιε ή εα αθθάλμοιε ηδκ ημζκςκία ζε ηαηεοεφκζεζξ πμο ειείξ επζεοιμφιε ηαζ
πμο ίζςξ δζαθένμοκ απυ ηζξ δζαθαζκυιεκεξ πνμμπηζηέξ. Αοηυ πμηέ δεκ ημ ηαηάθενε ιζα
ηοπζηή, ημοθάπζζημκ, εηπαίδεοζδ. Γεκ ημ ηαηάθενακ μφηε επακαζηαηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ
δζαδζηαζίεξ (δεξ «Μμνθςηζηή Δπακάζηαζδ»)· βζαηί εα ιπμνμφζε κα πεηφπεζ ηχνα; Σμ
πνυαθδια είκαζ πχξ ιπμνεί κα ζηδεεί ιζα ηοπζηή ΤΔ πμο κα είκαζ πνήζζιδ ζηδκ ημζκςκία,
πμο «έπεζ θφβεζ» ηαζ είκαζ «αθθμφ». Μζα ΤΔ ζοκδεδειέκδ ιε ηδ δοκαιζηή ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ
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ζοκημκζζιέκδ ζηδ ζηαεενυηδηα αθθά ηαζ ηζξ αθθαβέξ πμο δ ηεθεοηαία είκαζ πζεακυκ, ηάπμζα
ζηζβιή, κα επζπεζνήζεζ. Δηπαζδεοηζηέξ δμιέξ πμο εα ηζκμφκηαζ ζημοξ νοειμφξ ηδξ ημζκςκίαξ.
Αθθά ιε πμζμοξ ηνυπμοξ ζοκδέμκηαζ μζ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ ιε ηζξ εονφηενεξ ημζκςκζηέξ;
Ο παξάγνληαο «αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ»
Οζ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ ζηδνίγμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ (ή ημοθάπζζημκ επζπεζνείηαζ κα
εθεβπεμφκ) απυ ηζξ εονφηενεξ ημζκςκζηέξ δμιέξ ιε ιέζα ηαζ δζαδζηαζίεξ πμο ηαηά ηακυκα
λεπενκμφκ ηαζ ηα Π. Πακημφ οπάνπεζ έκα εονφηενμ κμιζηυ πθαίζζμ θεζημονβίαξ, ηάπμζαξ
ιμνθήξ αλζμθυβδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, μ ημπζηυξ έθεβπμξ ηςκ
βμκέςκ ηθπ. Με άθθα θυβζα μζ εονφηενεξ ημζκςκζηέξ δμιέξ θαίκεηαζ κα επζδνμφκ ιε
δζάθμνμοξ ηαζ πμθφπθμημοξ ηνυπμοξ πάκς ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ. Οζ επζδνάζεζξ υιςξ αοηέξ
εεςνχ υηζ ιπμνμφκ κα έπμοκ απμηέθεζια ιυκμ ιέζα ζε έκα πθαίζζμ αθθδθεπίδναζδξ· ζηα
ημζκςκζηά (ηαζ βεκζηυηενα ζηα πμθφπθμηα ζοζηήιαηα) ιμκυδνμιεξ επζδνάζεζξ δεκ
οθίζηακηαζ. Αηυιδ ηαζ υηακ επζπεζνμφκηαζ, αηονχκμκηαζ απυ ηδκ «απάεεζα» ημο εκυξ εη ηςκ
δφμ αθθδθεπζδνχκηςκ. Δπμιέκςξ ημ ζοκαθέξ ηαζ ζδιακηζηυ ενχηδια είκαζ: κε πνηνπο
ηξφπνπο επηδξνχλ νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο πάλσ ζηηο θνηλσληθέο; Ζ πεπμίεδζή ιμο είκαζ υηζ
επζδνμφκ εθάπζζηα ηαζ μοζζαζηζηά ιε έκακ ιυκμ ηνυπμ: ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ. Ακ
έπς δίηζμ, ηυηε ηαζ μζ ζδιακηζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ πάκς ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ
δεκ ιπμνεί πανά κα έπμοκ ζπέζδ επίζδξ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ. θεξ μζ άθθεξ
επζδνάζεζξ ιάθθμκ παναιέκμοκ «ζηα πανηζά».
Αξ δμφιε υιςξ, ακ δ ηεθεοηαία οπυεεζδ ιπμνεί κα ζηδνζπεεί.
Ζ δζαδεδμιέκδ ηαζ βεκζηυηενδξ απμδμπήξ ακηίθδρδ υηζ ε Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε
πξνεηνηκάδεη ηνπο πνιίηεο ηνπ αχξην αδνακμπμζεί ηδκ, ζε πανυκηα πνυκμ, επίδναζδ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ζηδκ ημζκςκία. θεξ μζ εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά
ημοξ θαίκμκηαζ, μοζζαζηζηά, ζακ κα αθμνμφκ, εδχ ηαζ ηχνα, ιυκμ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ημοξ ζημ πθαίζζμ ηςκ εκδμ-ζπμθζηχκ ημοξ αθθδθεπζδνάζεςκ· ιεθθμκηζηά,
υηακ μζ ιαεδηέξ ηεθεζχζμοκ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ, οπμηίεεηαζ υηζ εα αθμνμφκ ηαζ ηδκ
οπυθμζπδ ημζκςκία. Μυκμ πμο ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημί είκαζ, εδχ ηαζ ηχνα, εκενβά ιέθδ
ηαζ ηςκ εονφηενςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ. Πμζα εεςνία ηζκήηνςκ εα ιπμνμφζε κα ιαξ πείζεζ υηζ
οπάνπμοκ επί Γδξ άκενςπμζ πμο ηζκδημπμζμφκηαζ ηαζ ιαεαίκμοκ πνάβιαηα επεζδή εα ηα
πνδζζιμπμζήζμοκ ηάπμζα ζηζβιή ζημ ιαηνζκυ ιέθθμκ; Έκα ιέθθμκ, ιάθζζηα, πμο ζηζξ ιένεξ
ιαξ υπμζμξ ζζπονζζηεί υηζ ιπμνεί κα ημ πνμαθέρεζ ιε αζθάθεζα εα ημκ ημζηάλμοιε
ηαπφπμπηα. Γζαηί εα έπνεπε μζ ιαεδηέξ κα εκδζαθένμκηαζ βζα υζα ιαεαίκμοκ ζημ ζπμθείμ, ηδ
ζηζβιή πμο υηακ αβαίκμοκ απ‘ αοηυ ηαζ επζζηνέθμοκ ζημοξ πχνμοξ ηδξ ηαεδιενζκήξ
ημζκςκζηήξ ημοξ δνάζδξ (ζημ ζπίηζ ημοξ, ζημ δνυιμ, ζηζξ πανέεξ), ηα υζα ζοιααίκμοκ ζημ
πθαίζζμ ηςκ δζδαηηζηχκ δζαδζηαζζχκ ημο ζπμθείμο (υπζ ζηα δζαθθείιαηα) θαίκμκηαζ πενίπμο
βναθζηά (Σζεθθέξ & Πανμφζδ 2011α); Δπεζδή οπάνπεζ πζεακυηδηα κα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ
ιεηά απυ δέηα πνυκζα;
Ζ ιυκδ ίζςξ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιε «ζδιενζκυ» ημζκςκζηυ ακηίηνζζια θαίκεηαζ κα
πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Μζαξ θεζημονβίαξ
πμο, ζηα δζάθμνα επίπεδα ζπμοδχκ, πνμζδίδεζ ζημοξ ιαεδηέξ έκα ζφκμθμ ανζειχκ-ααειχκ,
μζ μπμίμζ έπμοκ «ζδιαζία» ηαζ ζηδκ εηηυξ ζπμθείμο ημζκςκζηή γςή (δεξ Σζεθθέξ & Πανμφζδ
2011α). Μζαξ θεζημονβίαξ πμο ηαηδβμνζμπμζεί ακαπυθεοηηα (ιε αάζδ ηδ «θμβζηή» ηδξ
ηακμκζηήξ ηαηακμιήξ) ημοξ ιαεδηέξ ζε «ηαθμφξ», «ιέηνζμοξ» ηαζ «ηαημφξ», πμο ζοιαάθθεζ
ζηδ δζαηήνδζδ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ, ζοκεζζθένεζ ζηδκ ημζκςκζηή ζενάνπδζδ ηςκ
βκςζηζηχκ πεδίςκ η.μ.η.
Ζ εηπαζδεοηζηή πανάδμζδ έπεζ ακαπηφλεζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε αάζδ «βκχζεζξ»
πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε ηάπμζα αδζαπναβιάηεοηα ημιιάηζα πενζεπμιέκςκ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ
ιεεμδμθμβία επζηνέπεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ κα είκαζ «ακηζηεζιεκζηή»: μζ ιαεδηέξ απακηχκηαξ
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ζηα πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ηοπμπμζδιέκα ηεζη δεκ ιπμνεί πανά κα απακημφκ ή «ζςζηά» ή
«θάεμξ». Θα ιπμνμφζε δ αλζμθυβδζδ κα παναιείκεζ «ακηζηεζιεκζηή» ακ έπνεπε κα
αλζμθμβδεμφκ πζμ αθδνδιέκεξ ηαηδβμνίεξ, υπςξ είκαζ μζ βεκζηέξ ζηακυηδηεξ; Ζ ιεεμδμθμβία
ημο PISA ζζπονίγεηαζ υηζ αοηυ είκαζ δοκαηυ. Οζ δζηέξ ιμο επζθοθάλεζξ θέκε υηζ ακ
επζιείκμοιε κα ζοκηδνμφιε ιζα ιμνθή αοεεκηίαξ ζοκημκζζιέκδ ιε ηδκ «ακηζηεζιεκζηή
αλζμθυβδζδ», αηυιδ ηαζ ακ αοηή ηνίκεηαζ απυ βεκζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ υπζ ζηέηεξ βκχζεζξ, δεκ
εα ανβήζμοιε κα πενζέθεμοιε ζηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ: εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ πμο ηαηαθένκμοκ
κα πανάβμοκ ιυκμ «ηαθμφξ», «ιέηνζμοξ» ηαζ «ηαημφξ» ιαεδηέξ. Καζ αοηυ, αηυιδ ηαζ ακ
έπμοιε μνίζεζ βεκζηυηενμοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηυπμοξ, έπμοιε πνμηείκεζ ηαζκμηυιεξ δζδαηηζηέξ
πνμζεββίζεζξ ηαζ ηαζκμηυια ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα, έπμοιε πναβιαημπμζήζεζ
επζιμνθχζεζξ εηπαζδεοηζηχκ, αλζμθμβμφιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ ηθπ.
«Δηηςθακηζηυ» ειπεζνζηυ ηεηιήνζμ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή δζαεέημοιε απυ ηδκ παβηυζιζα
ειπεζνία ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Αββθζηχκ βζα ηδκ απυηηδζδ ημο ηοπμπμζδιέκμο πηοπίμο
«Proficiency». Οζ ζδζςηζηέξ ηαζ δδιυζζεξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ πμο ημ ζηδνίγμοκ, δζαεέημκηαξ
ηαηά ηακυκα ορδθμφ ααειμφ επαββεθιαηζζιυ, ειπεζνία ηαζ δζεεκή ζοκενβαζία, έπμοκ
θαηαθέξεη κα αθθάλμοκ... ηδκ αββθζηή βθχζζα(!) ηαζ κα ηδκ πνμζανιυζμοκ ζηδ δμιή ηδξ
αλζμθυβδζήξ ηδξ. Δλίζμο εηηςθακηζηυ ηεηιήνζμ απμηεθεί ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζηδ Γζδαηηζηή
ηςκ ΦΔ δ επίζδιδ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ημο «Science Education» έπεζ απμδεπηεί ημ
βεβμκυξ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ (ηαζ ημ Π) πνέπεζ κα ιεηαζπδιαηίγεζ πνμζπεδζαζιέκα ηδκ
επζζηδιμκζηή βκχζδ έηζζ χζηε κα ιπμνεί μ ιαεδηήξ κα επζηφπεζ ζηδκ ακαπαναβςβή ηδξ. Σδκ
ίδζα ζηζβιή αέααζα, απμθεφβεζ κα αζπμθδεεί ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ επζζηδιμκζηή βκχζδ βζα κα
πνδζζιμπμζδεεί εηηυξ ημο επαββεθιαηζημφ επζζηδιμκζημφ πθαζζίμο πνέπεζ κα
ιεηαζπδιαηζζηεί· δζαθμνεηζηά είκαζ άπνδζηδ (Van Eijck & Roth 2007). Αοηυ δείπκεζ ηδκ
παβηυζιζα ακαβκχνζζδ βζα ημ ηζ ηεθζηά εκδζαθένεζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ ηαζ ζηδκ
πενίπηςζδ ηςκ ΦΔ: δ ελαηνίαςζδ ηδξ «επζηοπίαξ» ημο ιαεδηή. Γεβμκυξ πμο δζαπζζηχκεηαζ
απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ μδδβεί ζημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ,
πναηηζηχκ ηθπ βζα «ζπμθζηή πνήζδ»· ηεθζηά, δδθαδή, βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ!
Ζ δζαιμνθςηζηή αλζμθυβδζδ, πμο δεκ εα έζπνςπκε ηα πνάβιαηα ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, δεκ
αλζμθμβεί ημ απμηέθεζια ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. ε υζα υιςξ εηπαζδεοηζηά
ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζείηαζ δεκ ακηζηαεζζηά ηδκ αλζμθυβδζδ πμο ιεηνά ηα ηεθζηά ιαεδζζαηά
απμηεθέζιαηα (ηα μπμία ελαημθμοεμφκ πάκηα κα εκδζαθένμοκ ηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα).
Σέθμξ, βζα ημ θαζκυιεκμ «Φζθακδζηυ Π», ηαθυ εα ήηακ κα ιδκ λεπκάιε υηζ μζ εηπαζδεοηζηέξ
δμιέξ ηδξ Φζθακδίαξ πνυζθενακ ζηδκ ημζκςκία ηδξ ηδκ παβηυζιζα πνςηζά ζημ PISA· ιζα
παναβςβή ιε ιεβάθδ ημζκςκζηή «ζδιαζία». Αξ ιδκ επζιέκμοιε κα αβκμμφιε, επίζδξ, υηζ
αοηή ηδ ζηζβιή ζηδ Φζθακδία δμηζιάγεηαζ ηαζ ιζα κέα εηηεηαιέκδ ιεηαννφειζζδ, πμο
επζπεζνεί κα «ελάβεζ» ηζξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζημκ εονφηενμ ημζκςκζηυ πχνμ.
Ο παξάγνληαο ηνπ πεξηερνκέλνπ
Πανά ηδκ παναπάκς ηνζηζηή, δεκ ζζπονίγμιαζ υηζ αοηή ηδ ζηζβιή ιπμνμφιε κα απμθφβμοιε
ηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ «ακάβηδξ» ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ ιαξ ημζκςκίαξ κα πανάβμοκ μζ
εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ ηδκ ημζκςκζηή δζάηνζζδ «ηαθυξ», «ηαηυξ», «ιέηνζμξ» ιαεδηήξ, βζαηί
οπάνπεζ ηίκδοκμξ κα απμδζμνβακχζμοιε ηζξ ίδζεξ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ. Να μδδβδεμφιε
δδθαδή ζε ιδδεκζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ εονφηενςκ ημζκςκζηχκ
δμιχκ. πεηζηή ειπεζνία δζαεέημοιε απυ ηδ ιενζηή ηαηάνβδζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ
ιαεδηχκ ιέζς ααειχκ ζημ Δθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηδ δεηαεηία ημο ‘80, ηζξ
ζπεηζηέξ δζαιανηονίεξ ηαζ ηδ ιε ηάπμζμοξ ηνυπμοξ επακαθμνά ηδξ.
Αοηυ πμο οπμζηδνίγς είκαζ υ,ηζ ακ ακηζιεηςπίζμοιε ημ πμθείμ ςξ ημζκςκζηυ μνβακζζιυ,
ηυηε ιέζς ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δζαδζηαζζχκ ιπμνμφιε κα απμηαηαζηήζμοιε ιζα αηυιδ ιμνθή
αθθδθεπίδναζδξ ιε ηζξ ημπζηέξ ημοθάπζζημκ ημζκυηδηεξ, πμο κα ιδκ ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε
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ηδκ ηνέπμοζα ιμνθή αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ αθθά κα εκδζαθένεζ βζα άθθμοξ θυβμοξ ηδκ
ημζκςκία. Μζα ιμνθή επζημζκςκίαξ πμο, υιςξ, εα ακηζιεηςπίγεζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ημ
πενζεπυιεκμ ηαζ εα πμθθαπθαζζάγεζ ηζξ αοεεκηίεξ. Θα πνμζπαεήζς κα πενζβνάρς ζφκημια
έκα ηέημζμ πανάδεζβια εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηαοηυπνμκα επζημζκςκζαηχκ δζαδζηαζζχκ
ζοκδεδειέκμ ιε ηζξ ΦΔ.
Θεζιζηά, μ ζηυπμξ αοηχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δζαδζηαζζχκ (ζηζξ ΦΔ/ ιέζς ηςκ ΦΔ) πνέπεζ κα
αθμνά ηα ζπμθεία, ηζξ ηάλεζξ ημοξ ή μιάδεξ ιαεδηχκ ςξ ζφκμθα, πμο εα πνέπεζ κα πανάβμοκ
επζημζκςκζαηά πνμσυκηα (ηείιεκα, δδιμζζεφζεζξ, πανμοζζάζεζξ, παναζηάζεζξ ηθπ), ιέζς ηςκ
μπμίςκ εα δζαπέμοκ ζηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα ζδιακηζηή ηαζ ηαηακμδηή επζζηδιμκζηή
πθδνμθμνία. Αοηή δ πθδνμθμνία εα είκαζ εκδζαθένμοζα ακ αθμνά, βζα πανάδεζβια, ημκ
ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηςκ ααζζηχκ εκηάζεςκ πμο δζαηνέπμοκ ημ επζζηδιμκζηυ εβπείνδια, ηδ
ζπέζδ αοηήξ ηδξ δζαπείνζζδξ ιε ηα παναβυιεκα ηεπκήιαηα πμο «ηαηακαθχκμοκ» μζ πμθίηεξ,
ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ ηεπκδιάηςκ η.μ.η.
Σέημζεξ δνάζεζξ εκδζαθένμοκ ηδκ ημζκςκία ηαζ δεκ πναβιαημπμζμφκηαζ, μφηε, ιάθθμκ, εα
ιπμνμφζακ κα πναβιαημπμζδεμφκ μοζζαζηζηά απυ ηάπμζμκ άθθμ θμνέα. Γζα πανάδεζβια, μζ
δδιμζζεφζεζξ, μζ εηδυζεζξ ηαζ μζ ηδθεμπηζηέξ πανμοζζάζεζξ εειάηςκ ηςκ ΦΔ απυ
επαββεθιαηίεξ επζζηήιμκεξ ηαζ δδιμζζμβνάθμοξ βζα ημζκυ ιδ εζδζηχκ, δεκ δζαπέμοκ ηαηά
ηακυκα πμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά πμο «ηάκμοκ ηδ δζαθμνά ημο επζζηδιμκζημφ». Γεκ ηδκ
δζαπέμοκ βζαηί μζ επζζηήιμκεξ ιζθμφκ ημκ επζζηδιμκζηυ θυβμ, ημκ μπμίμ δεκ εκδζαθένμκηαζ κα
ιεηαζπδιαηίζμοκ ζε ηαεδιενζκυ ηαζ έηζζ δεκ ημοξ ηαηαθαααίκεζ ηακείξ (μφηε μζ
δδιμζζμβνάθμζ). Έηζζ, πνμαάθθμοκ επζζηδιμκζηά επζηεφβιαηα ηαζ απμηεθέζιαηα ηαζ υπζ
―science making stories‖ (Bruner 1996) ηαηαθήβμκηαξ κα «δμλάγμοκ» ηδκ επζζηήιδ, πςνίξ κα
απμηαθφπημοκ ηζξ «ηαεδιενζκέξ» δοκαηυηδηεξ ηαζ αδοκαιίεξ ηδξ. Χξ απμηέθεζια ζοκηδνμφκ
ηα «ζφκμνα» ακάιεζα ζημ «επζζηδιμκζηυ» ηαζ ημ «ημζκςκζηυ» (Van Eijck & Roth 2007),
ηάηζ πμο ημ ζπμθείμ, ημοθάπζζημκ, δεκ εα ιπμνέζεζ κα ηάκεζ ακ «εηηεεεί» ζηδκ ημζκςκία,
ιζαξ ηαζ είκαζ οπμπνεςιέκμ κα ιζθήζεζ ηδκ ηαεδιενζκή ηδξ «βθχζζα».
Γζδαηηζηά ηαζ ιαεδζζαηά, δ επμζημδμιδηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ιάεδζδξ θαίκεηαζ επανηήξ
αθθά δεκ πενζθαιαάκεζ επί ηδξ μοζίαξ ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηζηή πνυηαζδ. Ζ «βκςζηζηή
ζφβηνμοζδ» πμο επζηνάηδζε ηαζ δμοθεφηδηε βζα ηάπμζεξ δεηαεηίεξ ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ ΦΔ
έπεζ εκδμβεκείξ αδοκαιίεξ ηαζ πενζμνζζιέκα απμηεθέζιαηα. Μζα πενζζζυηενμ ημζκςκζμθμβζηή
πνμζέββζζδ, πμο ακηζθαιαάκεηαζ ηδ ιάεδζδ ςξ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ δζαεέζζιςκ ζηδκ
ημζκυηδηα βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ ηαζ πναηηζηχκ ιε αάζδ ηα μπμία ηα οπμηείιεκα
ακαπανζζημφκ ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ ηα δζαεέζζια (ζηδκ ημζκυηδηα) ακενχπζκα ηαζ οθζηά ιέζα/
πυνμοξ, βζα κα πεηφπμοκ ημοξ ζηυπμοξ/ ζημπμφξ ημοξ, ζοιααδίγεζ ιε ημκζηνμοηζζμκζζηζηέξ
πνμζεββίζεζξ, ιε ηδκ ηαηά Sewell (1992) δζαθεηηζηή ηςκ ημζκςκζηχκ/ πμθζηζζιζηχκ δμιχκ,
ιε εεςνήζεζξ ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ ηδξ Δπζζηδιμκζηήξ Γκχζεζξ αθθά ηαζ ιε ημ ζπήια ημο
Vygotsky. Με ηδ θμβζηή αοηή, πνμζθένεζ «ακμζπηέξ» δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ, πμο ιπμνμφκ
κα ηζκδημπμζήζμοκ ιεβάθμ ανζειυ οπμηεζιέκςκ ηαζ κα εθέβλμοκ ηαηά ημ δοκαηυκ ηζξ
παναιέηνμοξ ηδξ ιάεδζδξ, δ μπμία ςξ πμθφπθμημ θαζκυιεκμ δεκ ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί
«βναιιζηά» μφηε ζηδ ζπέζδ ηδξ ιυκμ ιε ηζξ «πνμτπάνπμοζεξ ακαπαναζηάζεζξ», μφηε ζηδ
ζπέζδ ηδξ ιυκμ ιε ηα «ειπυδζα», μφηε ζηδ ζπέζδ ηδξ ιυκμ ιε ηα «ηίκδηνα».
ε απμθφηςξ ειπεζνζηυ επίπεδμ δ πνυηαζδ αοηή, βζα ηδκ πθεονά ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ηδκ
εκηυξ ζπμθείμο δζαπείνζζδ, θέεζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ: α) Δηζάγεη ημ ιαεδηή ζηα πνμξ
δζδαζηαθία-ιάεδζδ γδηήιαηα αθθά δελ ηνλ θαζνδεγεί ιέπνζ ημ ηέθμξ! α) Παξαθνινπζεί ηαζ
αλζμθμβεί ηδκ παναβςβή ημο ηάεε ιαεδηή, φρη γηα λα ηνλ δηνξζψζεη αθθά βζα κα επζθέλεζ ιε
αάζδ αοηή ηα επυιεκα γδηήιαηα ζηα μπμία εα ημκ εζζάβεζ (δζαθμνμπμζδιέκδ δζδαζηαθία). β)
Δίκαζ έημζιμξ κα ιάεεζ μ ίδζμξ βζα ημ ακηζηείιεκμ πμο δζδάζηεζ απυ ηζξ ιδ ακαιεκυιεκεξ
παναβςβέξ ηςκ ιαεδηχκ ημο. δ) «Μζθάεζ» ζημοξ ιαεδηέξ ημο ηαζ ιε ημ «θυβμ» ημο αθθά ηαζ
ιε ηζξ «πναηηζηέξ» ημο· ιε ηζξ δεφηενεξ ιάθζζηα ίζςξ «ιζθάεζ» ιε ιεβαθφηενδ ζαθήκεζα (δ
βθχζζα ςξ «ιμνθή γςήξ»).
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Δπζζηδιμθμβζηά, είκαζ βεβμκυξ υηζ μζ ΦΔ, αθθά ιάθθμκ ηαζ μζ επζζηήιεξ βεκζηυηενα,
δζαπεζνίγμκηαζ δφμ ημοθάπζζημκ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ εκηάζεςκ: α) ηδκ μζημοιεκζηυηδηα/
ηαεμθζηυηδηα ηςκ εεςνδηζηχκ ακαπαναζηάζεςκ ημο «ηυζιμο» έκακηζ ηδξ ηενάζηζαξ
πμζηζθίαξ ηαζ ηδξ «ημπζηυηδηαξ» ηςκ ειπεζνζηχκ ακαπαναζηάζεςκ ηαζ α) ηα βεβμκυηα ηδξ
δζαηήνδζδξ/ ζηαεενυηδηαξ έκακηζ ηςκ πακηαπμφ πανυκηςκ ηαζ πμζηζθυιμνθςκ βεβμκυηςκ
αθθαβήξ/ ιεηααμθήξ. Οζ ΦΔ εζδζηυηενα δζαπεζνίγμκηαζ ηαζ ιζα ηνίηδ έκηαζδ, ηδκ μπμία
δδιζμονβεί δ ακαπανάζηαζδ ημο «θοζζημφ ηυζιμο» ιέζς «ζηακχκ» αζηίςκ ηαζ ιεηνήζζιςκ
πμζμηήηςκ έκακηζ ηδξ ακαπανάζηαζδξ πμο ηαεμδδβείηαζ απυ «ηεθζηέξ» αζηίεξ ηαζ «fuzzy»
πμζυηδηεξ. Γζαπεζνζγυιεκεξ ηζξ ηνεζξ αοηέξ εκηάζεζξ μζ ΦΔ είκαζ ζε εέζδ κα πανάβμοκ
ηεπκήιαηα ηαεδιενζκήξ πνήζδξ (απυ μπθζηά ζοζηήιαηα ιέπνζ ηζκδηά ηδθέθςκα) ιε ηδ
ζοκένβεζα ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηαηάθθδθα ιεηαζπδιαηζζιέκςκ ιαεδιαηζηχκ δμιχκ. Οζ ΦΔ
απμηεθμφκ ηνίζζιμ ζοζηαηζηυ ηςκ ζδιενζκχκ ημζκςκζηχκ δμιχκ ελαζηίαξ ηδξ δζάδμζδξ ηαζ
ηδξ μζημκμιζηήξ ζδιαζίαξ αοηχκ αηνζαχξ ηςκ ηεπκδιάηςκ.
Οζ ΦΔ ιπμνμφκ, επμιέκςξ, κα «δζδάλμοκ» ζπήιαηα ηαζ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ημο ηυζιμο
ζημ πθαίζζμ ηςκ ηνζχκ παναπάκς εκηάζεςκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπέζδξ ημοξ ιε ηδκ ηεπκμθμβία,
ζημ πθαίζζμ ζδιακηζηχκ (ζε ημζκςκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ πθαίζζμ) απμθάζεςκ πμο δεκ είκαζ
ηαηά ηακυκα ηαεδιενζκέξ, ίζςξ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηάπμζαξ άθθδξ ζδιακηζηήξ θεζημονβίαξ ημοξ.
Γεκ ιπμνμφκ ακηίεεηα κα «δζδάλμοκ» μοζζαζηζηά ηαζ ζε έηηαζδ, ιέζς ηςκ «πενζεπμιέκςκ»ακαπαναζηάζεχκ ημοξ, ηνυπμοξ θαηαλφεζεο ημο ηυζιμο πνήζζιμοξ ηάεε ζηζβιή ζηδκ
ηαεδιενζκή γςή, βζα ημκ πμθφ απθυ θυβμ υηζ μζ ειπεζνζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο ηαεδιενζκμφ
ηυζιμο είκαζ πμθφ πζμ απμδμηζηέξ απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ, ζηδνίγμκηαζ ζε ηαηαθοηζηυ ααειυ
απυ ηζξ θοζζηέξ βθχζζεξ ηαζ ηαεμδδβμφκηαζ ηονίανπα απυ «ηεθζηέξ» αζηίεξ (πνμζςπζημφξ
ζημπμφξ/ επζδζχλεζξ). Κακέκαξ επζζηήιμκαξ δεκ εκκμζμθμβεί ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ
ηαεδιενζκυηδηάξ ημο πνδζζιμπμζχκηαξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ ΦΔ ηαζ ηακέκαξ ιαεδηήξ, υζμ
«ηαθυξ» ηαζ ακ είκαζ δεκ «αθέπεζ» ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο ιέζς ηςκ ΦΔ! Ζ δζαπείνζζδ ηδξ
ηαεδιενζκυηδηαξ παναιέκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ «ηέπκδ» πμο ηαεμδδβείηαζ απυ ζημπμφξ,
ζηυπμοξ ηθπ· είκαζ ιάθζζηα ηυζμ πμθφιμνθδ, πμο ιάθθμκ δεκ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ηαζ
δζαθμνεηζηά.
Παξάδεηγκα ζρνιηθήο χιεο απφ ηηο ΦΔ
Γεκζηυ εέια: ε κέηξεζε.
Ζ ιέηνδζδ ζηδκ επζζηήιδ απμηεθεί ιζα δζαδζηαζία ζηδκ μπμία πνμζπαεμφιε κα
δζαπεζνζζημφιε ηδκ έκηαζδ πμο οθίζηαηαζ ακάιεζα α) ζηδκ πεπμίεδζδ/ πίζηδ υηζ ζδιακηζηά
παναηηδνζζηζηά ηςκ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ ιπμνμφκ κα ακαπαναζηαεμφκ «ακηζηεζιεκζηά» ηαζ
ιε πμζμηζηή «αηνίαεζα» ηαζ α) ζημ βεβμκυξ υηζ ηα θοζζηά ζοζηήιαηα «ανκμφκηαζ»
ζοζηδιαηζηά κα πνμζθένμοκ ηεηιήνζα επίννςζδξ ηδξ πεπμίεδζδξ αοηήξ. Ζ εονφηαηα
δζαδεδμιέκδ ζημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ακηίθδρδ βζα ηδ ιέηνδζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ
ζοιααδίγεζ ιε ηδκ πεπμίεδζδ πμο πνμακαθέναιε. Ζ «άνκδζδ» ηςκ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ κα
«ζοκενβαζημφκ», ιάθθμκ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ αζήιακημ βεβμκυξ, πνμσυκ ζθαθιάηςκ ή ηαζ
θαεχκ, πμο δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ «θφζδ ηςκ πναβιάηςκ». ε ηάεε πενίπηςζδ ηαζ πςνίξ κα
οπμααειίγμοιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ, δζαδζηαζίεξ ηαζ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ιέηνδζδξ,
εεςνμφιε υηζ δ ζδιαζία ηδξ, μζ δοκαηυηδηέξ ηδξ, μζ θεζημονβίεξ ηδξ αθθά ηαζ μζ «ιφεμζ» πμο
ηδ ζοκμδεφμοκ, εα πνέπεζ κα δζαποεμφκ ζηδκ ημζκςκία δ μπμία «νοειίγεηαζ» ζε ιεβάθμ
ααειυ απυ απμηεθέζιαηα ιεηνήζεςκ αθθά ηαζ επζημζκςκεί ιέζς ιδκοιάηςκ πμο δμιμφκηαζ
ιε αάζδ ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ ηδ «θμβζηή» ηςκ ιεηνήζεςκ.
Παναδείβιαηα εειάηςκ:
1. Δνβαθεία ηαζ ζοζηεοέξ ιέηνδζδξ (απυ ιεηνμηαζκίεξ ηαζ εενιυιεηνα ιέπνζ
ενςηδιαημθυβζα). φκδεζδ ιε ηδ εεςνία, ιε ηδκ ηεπκμθμβία αθθά ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή
εθανιμβή.
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ηυπμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ: δ ηαηαζηεοή εκυξ «ιμοζείμο» ή ιζαξ έηεεζδξ ζοζηεοχκ
ιέηνδζδξ πμο εα πανμοζζάγεζ ηδ θεζημονβία ημοξ, ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ
ημοξ ηαζ πμο εα ιπμνεί ηάεε πνυκμ κα ειπθμοηίγεηαζ.
2. Πανάλεκεξ ιεηνήζεζξ: απυ ηδ ιέηνδζδ ημο πάπμοξ εκυξ πανηζμφ ιέπνζ ηδ ιέηνδζδ ημο
ιήημοξ ηςκ αηημβναιιχκ εκυξ κδζζμφ ή ηδξ ζοπκυηδηαξ ιε ηδκ μπμία ειθακίγμκηαζ ηα
βνάιιαηα ζε έκα ηείιεκμ. φκδεζδ ιε ηδκ ειπεζνία ηδξ ιέηνδζδξ ηαζ ηα ιαεδιαηζηά.
ηυπμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ: κα πανμοζζαζημφκ ζε ημζκυ ηάπμζεξ «ζδζμηνμπίεξ ηδξ θφζδξ» ή
«πενζμνζζιμί ζημοξ ηνυπμοξ πμο ακαπανζζημφιε ηδ θφζδ», ζοκδεδειέκεξ ιε ηζξ ιεηνήζεζξ.
3. Ζ ιέηνδζδ ζηδκ αβμνά: απυ ηα ηαεδιενζκά ενβαθεία ιέηνδζδξ ιέπνζ ημ «e» ζηζξ
ζοζηεοαζίεξ ηνμθίιςκ. φκδεζδ ιε παναιέηνμοξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
ηυπμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ: δ πναβιαημπμίδζδ διενίδαξ ιε εέια: ηζ ελοπδνεηεί ημ «e» ζηζξ
ζοζηεοαζίεξ ηνμθίιςκ; ή βζαηί πάεδηακ απυ ηδκ αβμνά μζ ακαθμβζηέξ γοβανζέξ; ή ....
4. Οζ δείηηεξ ηζξ μζημκμιίαξ ηαζ δ ιέηνδζή ημοξ. φκδεζδ ιε ηνέπμκηα ημζκςκζηά γδηήιαηα.
ηυπμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ: δ πναβιαημπμίδζδ διενίδαξ εκδιένςζδξ ηςκ βμκέςκ βζα ημ
πενζεπυιεκμ ηςκ μζημκμιζηχκ δεζηηχκ ηαζ ηδ ζδιαζία ημοξ βζα ηδ γςή ιαξ, η.μ.η.
ηα εέιαηα αοηά ιπμνμφκ κα ακηεπελέθεμοκ ιε επζηοπία ιαεδηέξ Γοικαζίμο, ηαεχξ ηαζ
ηεθεοηαίςκ ηάλεςκ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο. Με ζδιακηζημφξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ιπμνεί
ηάπμζμξ κα δζαπεζνζζηεί ηάπμζα απ‘ αοηά ηαζ ζε ιζηνυηενεξ ηάλεζξ.
Με ηδ ζημπμεεζία ζε επίπεδμ ζπμθείμο, ηάλδξ ηθπ. ηαζ ηδκ ηαοηυπνμκδ έηεεζδ ηαζ «ηνίζδ»
ημο «πνμσυκημξ» απυ ηδκ ημζκυηδηα ελαζθαθίγεηαζ δ πμζυηδηα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ
ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ· ιζα δζηθείδα αζθαθείαξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ζπμθείμο απυ ηδ
δζάανςζδ ηδξ εθήιενδξ αημιζηυηδηαξ έκακηζ ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ.
Οζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ κα επζκμήζμοκ ηαζ κα πναβιαημπμζήζμοκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή
πθήεμξ δναζηδνζμηήηςκ. Δπζπθέμκ πνέπεζ κα ζοκενβαζημφκ επί ηδξ μοζίαξ ιε ζοκαδέθθμοξ
δζαθμνεηζηχκ εζδζημηήηςκ. Γζαθμνεηζηά, ακ αημθμοεήζμοκ ημ «πκεφια» ηδξ
δζαεειαηζηυηδηαξ ημο ΓΔΠΠ, εα ανεεμφκ κα πνμζπαεμφκ κα ιεηαθένμοκ αζφκδεηεξ
πθδνμθμνίεξ, πμο ηεθζηά εα εηεέζμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζημ ημζκυ ημοξ.
Ζ αημιζηή αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ δεκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε βεκζηεοιέκμ (ημκ
απμηαθμφιεκμ «ακηζηεζιεκζηυ») ηνυπμ. Δίκαζ μπςζδήπμηε «ημπζηή», είκαζ δζαιμνθςηζηή,
είκαζ οπυεεζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ ηαζ ζοκάνηδζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ εεςνίαξ πμο πνδζζιμπμζμφκ.
Πνμτπμεέηεζ επίζδξ ηδ βεκζηυηενδ ακαβκχνζζδ πμθθχκ ιμνθχκ «ανζζηείαξ», πμο δ
πνμζέββζζή ημοξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ φπανλδ δζαθμνεηζηχκ «ζηακμηήηςκ» ηαζ ιάθθμκ απμηεθεί
έκα γήηδια πμο δεκ ιπμνεί κα απμθφβεζ κα δζενεοκήζεζ έκα Π.
Ακηίεεηα, δ αλζμθυβδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο ηζξ μνβάκςζακ,
ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πμζμηζηήξ ηαηαβναθήξ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ πμο
μζημδμιήεδηακ ζηδκ πνμζπάεεζα δζάποζδξ ηςκ ζπμθζηχκ ακηζηεζιέκςκ ιέζα ζηα
εκδζαθένμκηα ηδξ εονφηενδξ ημζκςκίαξ, απμηεθεί «πνμσυκ» ακεηηίιδηδξ αλίαξ. Απυ ηδ ιζα
ιενζά δείπκεζ δνυιμοξ ζφκδεζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ ιε ηδκ ημοθημφνα ηδξ
ημζκυηδηαξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ δδιμζζμπμίδζή ηδξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ πχνμ, δίκεζ ηδ
δοκαηυηδηα ζηα Π κα πνμζανιυγμκηαζ ηαζ κα παναιέκμοκ ιμκίιςξ ζφβπνμκα.
Δπηιεγφκελα
Δίκαζ ακαιεκυιεκμ υηζ ημ παναπάκς ηείιεκμ εα ακηζιεηςπζζηεί απυ ημοξ ακαβκχζηεξ ημο ιε
ηαποπμρία: κα ιζα αηυιδ… εοθάκηαζηδ πνυηαζδ, πμο εα… «εεναπεφζεζ» έκακ αηυιδ
«ιεβάθμ αζεεκή»! Πχξ κα πεζζεεί μ ακαβκχζηδξ υηζ ηα υζα βνάθμκηαζ πενζέπμοκ ηάπμζα
νεαθζζηζηή εηδμπή ηδξ ηνέπμοζαξ Δθθδκζηήξ εηπαζδεοηζηήξ ηαηάζηαζδξ, υηακ εα ανπίζεζ κα
ζοθθμβίγεηαζ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ ημ ηνέπμκ ζφζηδια ζηαεενμπμζείηαζ ηαζ ιαηνμδιενεφεζ;
Μέπνζ ηαζ ζηα Πακεπζζηήιζα, πμο απυ ημκ «μνζζιυ» ημοξ πανάβμοκ κέα βκχζδ, δ
αλζμθυβδζδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ βίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ αδζαπναβιάηεοηδ «φθδ», μ
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πμθθαπθαζζαζιυξ ηδξ «αοεεκηίαξ» αημφβεηαζ πανάηαζνα, μζ «ηαζκμημιίεξ» πμο εζζάβμοκ μζ
κέμζ εεζιμί ηαηδβμνζμπμζμφκ ηαζ ημοξ δζδάζημκηεξ ζε «ηαθμφξ», «ιέηνζμοξ» ηαζ «ηαημφξ»,
εκζζπφμκηαξ ηδ θμβζηή ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηαζ αδζαθμνχκηαξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ (ηδκ μπμία δείπκμοκ κα ιδκ ηαηαθαααίκμοκ) η.μ.η.
Ο ζοββναθέαξ υιςξ ημο ηεζιέκμο εα οπεναζπζζηεί ιέπνζ ηέθμοξ ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο: μζ
εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ, υπςξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ, είκαζ πμθφπθμηεξ. Καζ ημ κα ακηζιεηςπίγεζ
ηάπμζμξ ηα πμθφπθμηα ζοζηήιαηα ζακ βναιιζηά είκαζ ιεεμδμθμβζηυ θάεμξ. Σα πμθφπθμηα
ζοζηήιαηα δζαηνέπμκηαζ απυ έκα ιεβάθμ ανζειυ αθθδθμ-ζοζπεηζζιέκςκ ιεηααθδηχκ πμο
είκαζ αδφκαημ κα εθεβπεμφκ ιέζς ηςκ ζπέζεχκ ημοξ, πανά ιυκμ κα πενζβναθμφκ εη ηςκ
οζηένςκ. Καζ ημ βεβμκυξ αοηυ ελαζθαθίγεζ ιζα ζηαεενυηδηα, πμο δεκ δζαηανάζζεηαζ εφημθα
ιε ηδκ ελςηενζηή πνμζπάεεζα αθθαβήξ ιζαξ ιεηααθδηήξ. ε ιζα ηέημζα πνμζπάεεζα εα
ειθακζζημφκ δεηάδεξ πανάβμκηεξ πμο εα απμζαέζμοκ ηδ ιεηααμθή. Ακηίζηνμθα, δ επζηοπήξ
αθθαβή ιζαξ ιυκμ ιεηααθδηήξ δεκ αθήκεζ ηίπμηα αιεηάαθδημ.
Ζ πνυηαζδ πνμζανιμβήξ ηςκ Π πμο πνμαάθθεηαζ ζημ ηείιεκμ πνμζπαεεί κα ιδκ μθζζεήζεζ
ζημ ιεεμδμθμβζηυ θάεμξ ηδξ βναιιζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ. Δζζδβείηαζ
ηδ εεζιμεέηδζδ ηαζ ζζπονμπμίδζδ ιζαξ ηαηδβμνίαξ δναζηδνζμηήηςκ πμο δεκ είκαζ
πνςηυβκςνεξ ζηδκ ΤΔ. Σα ζπμθεία πναβιαημπμζμφζακ πάκημηε «ελυδμοξ» ζηδκ εονφηενδ
ημζκυηδηα (βοικαζηζηέξ επζδείλεζξ, πανεθάζεζξ ηθπ), ζηδκ ηαηεφεοκζδ «ημζηάληε πυζμ ηαθμί
είιαζηε!». Σζ εα ζοιαεί ακ μζ «έλμδμζ» αοηέξ ζηνίρμοκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ «ημζηάληε ηζ
ιαεαίκμοιε, βζαηί κμιίγμοιε υηζ ζαξ εκδζαθένεζ!»; Σμ ηείιεκμ πνμζπαεεί κα δχζεζ ηάπμζεξ
απακηήζεζξ, πνμθακχξ αηεθείξ· βζαηί δ εεςνία ηςκ πμθφπθμηςκ ζοζηδιάηςκ θέεζ υηζ ημ ηζ
αηνζαχξ εα ζοιαεί εα ημ ιάεμοιε εη ηςκ οζηένςκ· υηακ ηαζ ακ ζοιαεί...
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Πεξίιεςε
Δηηυξ απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ ζοβηεηνζιέκμο βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο ςξ ζδιακηζημί
ζημπμί πμο επζδζχημκηαζ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ
εηπαζδεοηζημφξ κα οθμπμζδεμφκ ζηα ζπμθεία είκαζ δ ιάεδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ ηαζ δ
εκδιενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα ηδκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ. Ο ζοκδοαζιυξ
ζημζπείςκ δζενεφκδζδξ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ιμκηεθμπμίδζδξ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ζδιακηζηά ηδκ επίηεολδ ηέημζμο είδμοξ ζημπχκ. ηδκ πανμφζα
μιζθία απμηεθεί ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηαζ δζενεφκδζδξ ακ δ ζπεδζαζιέκδ δζαπείνζζδ έημζιςκ
ιμκηέθςκ ιέζα ζηδκ ηάλδ ιέζα απυ ιζα ζηδνζβιέκδ ζηα ιμκηέθα δζενεοκδηζηή δζαδζηαζία, ιπμνεί κα
αεθηζχζεζ ηδκ επζζηδιμθμβζηή εκδιενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα ηα ιμκηέθα. Χξ πανάδεζβια
εθανιμβήξ ακαθένμκηαζ δφμ ένεοκεξ ζε θμζηδηέξ ηαζ ιαεδηέξ ζηζξ μπμίεξ ιεθεηάηαζ δ επίδναζδ ιζαξ
ζηδνζβιέκδξ ζηα ιμκηέθα δζενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ
ακηζθήρεςκ ημοξ βζα ηα ιμκηέθα.
Abstract
Important aims of Science Education are students‘ understanding of scientific methods, and aspects of
nature of science in addition to knowledge of scientific content. Using models in science teaching may
facilitate attainments of such aims by students. In the present plenary talk it is discussed whether the
exploratory use of use of ready teaching models in a guided inquiry approach may help students‘
epistemological beliefs about specific aspects of models. The study draws on applications of a model
based inquiry approach and its impact to prospective teachers‘ and students‘ epistemological beliefs
about nature, function and change of models.

Γηεξεχλεζε θαη κνληεινπνίεζε
Ζ ναβδαία αφλδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ιε ηδκ ηαοηυπνμκα εφημθδ πνυζααζδ ζε
αοηήκ ιέζς ημο δζαδζηηφμο, κεχηενεξ εεςνίεξ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ, ηδ δζδαζηαθία ηαζ
ηδ ιάεδζδ ζηζξ ΦΔ, μ ακαπνμζδζμνζζιυξ ηςκ ζηυπςκ ζηδκ ημζκςκία ηδξ ιάεδζδξ έεεζακ
κέμοξ ζημπμφξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Έηζζ, εηηυξ απυ ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ ζοβηεηνζιέκμο βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο ςξ ζδιακηζημί ζημπμί
πμο επζδζχημκηαζ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ
εηπαζδεοηζημφξ κα οθμπμζδεμφκ ζηα ζπμθεία είκαζ δ ιάεδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ, δ
ακάπηολδ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ δ εκδιενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα ηδκ ηα παναηηδνζζηζηά
ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ. Ζ ακαγήηδζδ πνυζθμνςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ εα βίκεζ εθζηηή
δ δζεφνοκζδ ηςκ ζημπχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ μ ανιμκζηυξ
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ζοκδοαζιυξ ημοξ απμηεθεί ακηζηείιεκμ εεςνδηζηχκ ακαγδηήζεςκ ηαζ ειπεζνζηχκ ενεοκχκ
(Anderson, 2002. Duschl, 2004).
Ζ επζζηδιμκζηή δζενεφκδζδ πενζθαιαάκεζ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ
επζζηήιμκεξ ιεθεημφκ ημ θοζζηυ ηυζιμ: ακαγδημφκ πθδνμθμνίεξ, πνμζπαεμφκ κα ημκ
ηαηακμήζμοκ ηαζ πνμηείκμοκ ελδβήζεζξ ιε αάζδ ηα δεδμιέκα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ
ιεθέηεξ ημοξ. ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ «επζζηδιμκζηήξ εββναιαημζφκδξ» δ δζενεφκδζδ
εεςνείηαζ ςξ ιζα πκεοιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή πνμζπάεεζα ζηδκ μπμία μζ επζζηήιμκεξ
εθανιυγμοκ ηδκ ακενχπζκδ κμδιμζφκδ βζα κα δζαβκχζμοκ ημ πχξ θεζημονβεί μ ηυζιμξ ηαζ
εηθνάγμοκ ηδκ άπμρδ υηζ δ βκχζδ ηδξ εα πνέπεζ κα απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ζηυπμ ηδξ
ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ. Έηζζ, δ επζζηδιμκζηή δζενεφκδζδ, πμο εεςνείηαζ δ αάζδ βζα υθεξ ηζξ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, απμηηά ζηαδζαηά ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ακαδείπκεηαζ ςξ ιία ααζζηή
πνμζέββζζδ ζηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ζηζξ ΦΔ. Ζ ειπθμηή ιαεδηχκ/ηνζχκ ζηδ ιάεδζδ πμο
ζηδνίγεηαζ ζηδ δζενεφκδζδ εεςνείηαζ μ αηνμβςκζαίμξ θίεμξ ηςκ εκ ελεθίλεζ ιεηαννοειίζεςκ
ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ ΦΔ ζε ανηεηέξ πχνεξ (Anderson, 2007. Wallace, Tsoi, Calkin, &
Darley, 2003).
Ζ δζενεοκδηζηή ιάεδζδ ςξ εκενβή δζαδζηαζία πενζβνάθεηαζ ςξ «ηάηζ πμο ηάκμοκ μζ ίδζμζ
μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαζ υπζ ςξ ηάηζ πμο βίκεηαζ απυ άθθμοξ βζα αοημφξ». Ζ δζενεφκδζδ ζηδ
δζδαζηαθία ιπμνεί κα είκαζ «δμιδιέκδ», «ηαεμδδβμφιεκδ» ηαζ «ακμζπηή». Ο «ααειυξ» ηδξ
δζενεφκδζδξ ελανηάηαζ απυ ημ πμζμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ δναζηδνζυηδηα. Καηά ηδ
«δμιδιέκδ δζενεφκδζδ» μ εηπαζδεοηζηυξ δίκεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηδκ ενχηδζδ ηαζ δείπκεζ ηδ
δζαδζηαζία πμο μζ ιαεδηέξ εα πνδζζιμπμζήζμοκ βζα κα ανμφκε ηδκ απάκηδζδ. Καηά ηδ
δζενεοκδηζηή αοηή δζαδζηαζία μ εηπαζδεοηζηυξ μδδβεί ημοξ ιαεδηέξ αήια πνμξ αήια. ηδκ
«ηαεμδδβμφιεκδ δζενεφκδζδ» πμο είκαζ ημ επυιεκμ επίπεδμ πμθοπθμηυηδηαξ, μ
εηπαζδεοηζηυξ πανμοζζάγεζ ημ εέια ηαζ πανέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηα οθζηά πμο εα
πνδζζιμπμζδεμφκ ηαηά ηδ δζενεφκδζή ημοξ. Οζ ιαεδηέξ ζοιιεηέπμοκ ζηδ πνήζδ ηςκ
δζαδζηαζζχκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ δζενεφκδζδξ (παναηήνδζδ, δζαηφπςζδ ελήβδζδξ, πνυαθερδ,
ζοθθμβή δεδμιέκςκ, ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ, δζαηφπςζδ κέςκ ενςηήζεςκ, ζοιπενάζιαηα
ηθπ). Ο εηπαζδεοηζηυξ, μ μπμίμξ έπεζ ιζα ηαθή ακηίθδρδ βζα ημ πμζα είκαζ ηα ακαιεκυιεκα
απμηεθέζιαηα ζηδνίγεζ ημοξ ιαεδηέξ ζημ πηίζζιμ ηςκ ειπεζνζχκ ιε υθμ ηαζ θζβυηενδ
ηαεμδήβδζδ δίκμκηάξ ημοξ έηζζ ηδκ εοηαζνία κα θηάζμοκ ζε δζηά ημοξ ζοιπενάζιαηα. Αοηή
δ ζηαδζαηή ιεηάααζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε ιεβαθφηενδ αοημκμιία επζηνέπεζ ζημκ ηαεδβδηή κα
δζαηδνεί ημκ έθεβπμ πανέπμκηαξ ηδ ζηήνζλδ πμο πνεζάγμκηαζ μζ ιαεδηέξ πμο είκαζ ηαζκμφνβζμζ
ζηδκ επζζηδιμκζηή δζενεφκδζδ. ηδκ «ακμζπηή δζενεφκδζδ», δ μπμία είκαζ ημ ηνίημ ηαζ πζμ
απαζηδηζηυ επίπεδμ, μ εηπαζδεοηζηυξ ηαεμνίγεζ ημ βκςζηζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ δζελάβεηαζ δ
δζενεφκδζδ, πανέπεζ ημ οθζηυ πμο εα δζενεοκήζμοκ μζ ιαεδηέξ, αθθά αθήκεζ ημοξ ιαεδηέξ κα
επζθέλμοκ ημ εέια ηαζ ηδ ιέεμδμ δζενεφκδζδξ (Eick, Meadows, & Balkcom, 2005. Fisher,
2000. Kirschner, Sweller, & Clark, 2006. Sadeh, & Zion, 2009).
Ο ζοκδοαζιυξ ζημζπείςκ δζενεφκδζδξ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ιμκηεθμπμίδζδξ ζηδ
δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ζδιακηζηά ηδκ επίηεολδ ηέημζμο
είδμοξ ζημπχκ. Ζ πνήζδ ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιμκηεθμπμίδζδξ
οπμζηδνίγεζ ηδ δζενεφκδζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, αθμφ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ
ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ ιμκηέθμ ςξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ ηαζ κα εζζαπεμφκ
ζηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ. Σμ ιμκηέθμ είκαζ δ ακαπανάζηαζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο, εκυξ
βεβμκυημξ, ιζαξ δζαδζηαζίαξ εκυξ ζοζηήιαημξ ή ιζαξ ζδέαξ ηαζ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ
πναβιαηζηέξ μκηυηδηεξ ή μκηυηδηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ πναβιαηζηέξ (Gilbert &
Boulter, 1998). Οζ Schwarz ηαζ White (2005) μνίγμοκ ημ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ ςξ έκα
πθήεμξ ακαπαναζηάζεςκ, ηακυκςκ ηαζ ενιδκεοηζηχκ δμιχκ πμο επζηνέπμοκ ηδκ πνυαθερδ
ηαζ ηδκ ελήβδζδ. Σα ιμκηέθα, ιε αοηή ηδκ έκκμζα, είκαζ ενβαθεία βζα ηδκ έηθναζδ
επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα πενζβναθή, πνυαθερδ ηαζ ελήβδζδ
ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ.
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Σα επζζηδιμκζηά ιμκηέθα ιέζα απυ ιία δζαδζηαζία δζδαηηζημφ ιεηαζπδιαηζζιμφ μδδβμφκ
ζηα δζδαηηζηά ιμκηέθα. Ζ πνήζδ ηςκ δζδαηηζηχκ ιμκηέθςκ, ηα μπμία είκαζ πνμζανιμζιέκα
ζημ επίπεδμ ηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, έπεζ ζοκήεςξ ςξ ηφνζμ ζηυπμ
ηδκ ηαηακυδζδ ημο βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο. Χζηυζμ, έκημκα ενεοκδηζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ
εκδζαθένμκ έπεζ δ πνήζδ ιμκηέθςκ ιέζα ζε έκα πθαίζζμ δζενεφκδζδξ υπμο ζηυπμξ είκαζ εηηυξ
απυ ηδ ιάεδζδ ημο βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο δ εζζαβςβή ζηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ ηαζ δ
ηαηακυδζδ υρεςκ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ.
Ζ αλία ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ έπεζ οπμζηδνζπεεί ηα ηεθεοηαία έηδ απυ εηηεηαιέκεξ εεςνδηζηέξ
πνμηάζεζξ ηαζ ειπεζνζηέξ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ ακαδείπκμοκ ηδ ζπμοδαζυηδηά ημοξ ςξ δζδαηηζηά
ενβαθεία ηαζ ηδ δοκαηυηδηά ημοξ, ακ αλζμπμζμφκηαζ, κα ζοιαάθθμοκ ζηδ βκςζηζηή ελέθζλδ
ημο ιαεδηή/ηνζαξ (Hestenes 1997. Justi & Van Driel, 2005). Χζηυζμ, μζ δοζημθίεξ πμο
ακηζιεηςπίγμοκ ιαεδηέξ/ηνζεξ, θμζηδηέξ/ηνζεξ αηυια ηαζ εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημί ζηδκ
ακαβκχνζζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηδξ ενιδκεοηζηήξ θεζημονβίαξ ηςκ δζαθυνςκ ιμκηέθςκ ηαζ
ηονίςξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ εθανιμβή ηδξ πνμαθεπηζηήξ ημοξ θεζημονβίαξ έπμοκ εκημπζζηεί
απυ δζεεκείξ ένεοκεξ (Cullin & Crawford, 2003. Treagust et al., 2002).
ηδ πχνα ιαξ είκαζ έκημκμ ημ εηπαζδεοηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηα ιμκηέθα, αθμφ ζφιθςκα ιε
ημ εεζιμεεηδιέκμ Δκζαίμ Γζαεειαηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ (ΓΔΠΠ, 2003) ημκίγεηαζ δ
ζδιαζία ηδξ εθανιμβήξ δναζηδνζμηήηςκ ιμκηεθμπμίδζδξ ηαζ βεκζηυηενα ηδξ πνήζδξ
ιμκηέθςκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Ακαθένεηαζ, υηζ ιε ηα ιμκηέθα
εκζζπφεηαζ δ δζενεοκδηζηή ιάεδζδ, μ ιαεδηήξ πνμζπαεεί ιε ηδ αμήεεζα ημο ιμκηέθμο κα
δζαηοπχζεζ οπμεέζεζξ, κα ηζξ εθέβλεζ ηαζ κα ενιδκεφζεζ ημ θαζκυιεκμ, εκχ ζηυπμξ είκαζ δ
ελμζηείςζδ ημο ιαεδηή ιε ημκ επζζηδιμκζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή
ιεεμδμθμβία.
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ δζάηνζζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιμκηεθμπμίδζδξ ζε
«δζενεοκδηζηέξ» (exploratory) υπμο μ ιαεδηήξ/ηνζα πνδζζιμπμζεί έημζια ιμκηέθα ηαζ ζε
«εηθναζηζηέξ» (expressive) ζηζξ μπμίεξ μ ίδζμξ μ ιαεδηήξ δδιζμονβεί ηα ιμκηέθα πμο
πνδζζιμπμζεί (Mellar & Bliss, 1994) ημ γδημφιεκμ απυ δζδαηηζηήξ πθεονάξ είκαζ πχξ εα
ζπδιαημπμζδεμφκ μζ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ υπςξ δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ιέζα
απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εηθναζηζηήξ ιμκηεθμπμίδζδξ ζε επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ηαζ ακηίζημζπα
ιε πμζμ ηνυπμ εα ζοκδεεεί δ πνήζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ έημζιςκ ιμκηέθςκ ιέζα απυ ηδ
δζαδζηαζία ελενεοκδηζηήξ ιμκηεθμπμίδζδξ ιε ηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ (Lijnse, 2006). Σδ
δζαθμνμπμζδιέκδ θεζημονβία ηςκ δομ παναπάκς ηνμπχκ ιμκηεθμπμίδζδξ δζαπίζηςζακ μζ
Bliss et al. (1999) ζε ιαεδηέξ 11-14 πνμκχκ ηαηά ηδκ εκαζπυθδζή ημοξ ιε πμζμηζηά ηαζ
πμζμηζηά ένβα. ηα πμζμηζηά ένβα δ εηθναζηζηή θεζημονβία θαίκεηαζ κα πενζμνίγεηαζ απυ ημκ
ιζηνυ ανζειυ ζπέζεςκ πμο πενζβνάθμοκ μζ ιαεδηέξ, απυ ηδ ζδιακηζηή επίδναζδ ηδξ
πνμδβμφιεκδξ βκχζδξ ηαζ ειπεζνίαξ ηςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ απυ ηδ θφζδ ηςκ ένβςκ. Χξ πνμξ
ηδ δζενεοκδηζηή θεζημονβία ζηα ζοβηεηνζιέκα ένβα, μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ δεκ πνμααίκμοκ
ζε ζηακυ ανζειυ δμηζιχκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ εεςνχκηαξ υηζ ημ ιμκηέθμ μδδβεί ζε ιζα
ηαζ ιμκαδζηή θφζδ, εκχ θίβμζ ιαεδηέξ εθέβπμοκ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ εβηονυηδηα ημο ιμκηέθμο
δμηζιάγμκηαξ αηναίεξ ηζιέξ. Χξ πνμξ ηα πμζμηζηά ένβα ηαηά ηδκ εηθναζηζηή θεζημονβία μζ
ιαεδηέξ αδοκαημφκ κα ζοθθάαμοκ ημ ιμκηέθμ ςξ ιζα μθυηδηα εζηζάγμκηαξ ζηδκ πενζβναθή
πενζζζυηενμ ηςκ ιειμκςιέκςκ ζπέζεςκ ηαζ θζβυηενμ ηςκ ηαηαζηάζεςκ. Ακηίεεηα, ηαηά ηδ
δζενεοκδηζηή θεζημονβία ζηα ζοβηεηνζιέκα ένβα, μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ θαίκεηαζ κα
ακηζθαιαάκμκηαζ ημ ιμκηέθμ ςξ μθυηδηα δζαηνίκμκηαξ ηζξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ
ηαηαζηάζεζξ πμο ιπμνεί κα ελοπδνεημφκ ηαζ ημ έκα ηνίημ ηςκ ιαεδηχκ εηθαιαάκεζ ημ
ιμκηέθμ ςξ έκα ζφζηδια ιε εκαθθαηηζηέξ επζθμβέξ ηαζ επζπηχζεζξ.
Ένεοκεξ (Sins et al., 2005) ακέδεζλακ ημκ ηίκδοκμ απμπνμζακαημθζζιμφ απυ ηδκ
μοζζαζηζηή πνήζδ ημο ιμκηέθμο ςξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ υηακ μζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ
ηαηεοεείακ ζε μζημδυιδζή ημο. Οζ Crawford ηαζ Cullin (2004) εκηυπζζακ ζε ένεοκά ημοξ υηζ
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δ πνμζμπή ηςκ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ, μζ μπμίμζ ζοιιεηείπακ ζε δναζηδνζυηδηεξ
μζημδυιδζδξ ιμκηέθςκ, ήηακ ηονίςξ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιεηααθδηχκ ηαζ ηςκ ιεηαλφ
ημοξ ζπέζεςκ δίπςξ κα ακαβκςνίγμοκ ημ δζενεοκδηζηυ παναηηήνα ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ πςνίξ κα
ηαηακμμφκ ηδ θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ.
Καηά πανυιμζμ ηνυπμ, μζ δάζηαθμζ πμο ηαηακμμφκ υηζ ηα επζζηδιμκζηά ιμκηέθα δεκ είκαζ
αηνζαή ακηίβναθα ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ ιπμνεί κα
έπμοκ δοκαηά ηαζ αδφκαηα ζδιεία, πανμοζζάγμκηαζ πενζζζυηενμ ζηακμί ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή
ηςκ πζμ ηαηάθθδθςκ ιμκηέθςκ ή ιένμξ αοηχκ βζα ηδκ ελήβδζδ ηςκ δζάθμνςκ θαζκυιεκςκ
ηαεχξ ηαζ ζηδ δζάηνζζδ ηςκ πενζπηχζεςκ ζηζξ μπμίεξ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή δ πνήζδ
ημοξ (Schwarz, 2002). ηακ μζ ιαεδηέξ εηθαιαάκμοκ ηα ιμκηέθα ςξ ενβαθεία δζενεφκδζδξ
ιπμνμφκ κα πνμαμφκ ζε αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ ζπεηζηά ιε ημ πυζμ ηαθά ζοιθςκμφκ ιε ηζξ
παναηδνήζεζξ ημοξ ηαζ ηα δεδμιέκα πμο ζοθθέβμοκ απυ ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ, έηζζ χζηε κα
ακηζθδθεμφκ πμζμ ιμκηέθμ είκαζ ηαθφηενμ ηαζ ημ πζμ πζζηεοηυ (Snir et al., 2003).
Χζηυζμ, αοηυ πμο θαίκεηαζ κα έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
ακηζθήρεςκ βζα ηα ιμκηέθα είκαζ δ φπανλδ ειπεζνζχκ ιέζα απυ ηδ πνήζδ ιμκηέθςκ ζε
ηαηάθθδθεξ ηαηαζηάζεζξ πμο κα κμδιαημδμημφκ ηδ βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ. Γζα πανάδεζβια, μζ
Barowy ηαζ Roberts (2000) δζαπίζηςζακ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ εκενβά ζε ιζα
δζενεοκδηζηή δζαδζηαζία ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ απθά ηαζ ιυκμ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα
ιμκηέθμ ζε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή βζα κα αεθηζχζμοκ ηδκ εεςνία ημοξ δεκ έδεζλακ
αλζμζδιείςηδ αεθηίςζδ ςξ πνμξ ηδκ ηαηακυδζδ ημοξ βζα ηδ θφζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
ιμκηέθςκ. Ακηίεεηα, μζ ιαεδηέξ πμο εκεπθάηδζακ ζε δζενεοκδηζηέξ δζαδζηαζίεξ υπμο ιε ηδ
αμήεεζα ζοβηεηνζιέκςκ δζαδναζηζημφ πενζαάθθμκημξ ζε οπμθμβζζηή ζοιιεηείπακ ζε δζάθμβμ
ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, οπήνπε ακαζημπαζιυξ ηαζ επακαλζμθυβδζδ ηδξ ακαδουιεκδξ
ηαηακυδζή ημοξ έδεζλακ αλζμζδιείςηδ επζζηδιμθμβζηή ηαηακυδζδ βζα ηα ιμκηέθα πςνίξ κα
οπάνλεζ νδηή επζζηδιμθμβζηή πανέιααζδ (Barab et al., 2001). οιπεναζιαηζηά, μζ ιαεδηέξ
πνεζάγμκηαζ πνςηανπζηά ιζα εονεία αάζδ ειπεζνζχκ απυ πμζηίθα ζπήιαηα ηα μπμία ιπμνμφκ
κα ζοκζζημφκ έκα ιμκηέθμ ιε ζημπυ κα ιάεμοκ βζα ηα ιμκηέθα ηαζ κα ηενδίζμοκ απυ ηδ
βκχζδ βζα ηα επζζηδιμκζηά ιμκηέθα. Οζ Lehrer ηαζ Schauble (2000) πζζηεφμοκ υηζ βζα κα
βίκεζ ηάπμζμξ ηαθυξ δδιζμονβυξ ιμκηέθςκ πνέπεζ πνςηανπζηά κα έπεζ δζεονοιέκδ ζοιιεημπή
ζε έκα πενζεπυιεκμ ζημ μπμίμ δ ιμκηεθμπμίδζδ έπεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ζημπυ ηαζ υθεθμξ.
Απμηεθεί, θμζπυκ, ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηαζ δζενεφκδζδξ ακ δ ζπεδζαζιέκδ δζαπείνζζδ
έημζιςκ ιμκηέθςκ ιέζα ζηδκ ηάλδ ιέζα απυ ιζα ζηδνζβιέκδ ζηα ιμκηέθα δζενεοκδηζηή
δζαδζηαζία, ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ηδκ επζζηδιμθμβζηή εκδιενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα ηα
ιμκηέθα (Petridou et al., 2009. Windschitl et al., 2008).
Μειέηεο εθαξκνγήο
‘ αοηυ ημ πθαίζζμ πανμοζζάγμοιε επζθεβιέκα δεδμιέκα απυ ιία Γζδαηηζηή Μαεδζζαηή
εζνά (ΓΜ) δζάνηεζαξ 8 δζδαηηζηχκ ςνχκ ιε ακηζηείιεκμ ηζξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ μπηζηχκ
ζκχκ. Ζ ΓΜ εθανιυζηδηε ζε 9 ιαεδηέξ/ηνζεξ Γ‘ Γοικαζίμο ηαζ ζε 16 θμζηδηέξ/ηνζεξ,
οπμρήθζμοξ δαζηάθμοξ, πμο πνμμνίγμκηαζ κα δζδάλμοκ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ.
Μέζα απυ ιζα ηαεμδδβμφιεκδ δζενεοκδηζηή ααζζζιέκδ ζηα ιμκηέθα δζαδζηαζία ζηδκ μπμία
βίκεηαζ πνήζδ ημο ιμκηέθμο ηδξ βεςιεηνζηήξ μπηζηήξ (μπηζηή αηηίκα) επζπεζνείηαζ απυ ηδκ
εκζςιάηςζδ ζηδ ΓΜ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ δ ααειζαία βεθφνςζδ
ακάιεζα ζηα πναβιαηζηά θαζκυιεκα ηαζ ζημ ιμκηέθμ δ μπμία απμηεθεί ιζα άννδηδ
ιεηαβκςζηζηή δζαδζηαζία, πμο ζηυπμ έπεζ κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηεουιεκμοξ κα αολήζμοκ
ηδκ ηαηακυδζή ημοξ ζηδκ έκκμζα ημο ιμκηέθμο. ιέζς ηνζχκ ζηαδίςκ (αθ. Πίκαηα 1). Ζ
δζαδζηαζία αοηή απμηεθεί ιζα άννδηδ ιεηαβκςζηζηή δζαδζηαζία, πμο ζηυπμ έπεζ κα αμδεήζεζ
ημοξ ιαεδηεουιεκμοξ κα αολήζμοκ ηδκ ηαηακυδζή ημοξ ζηδκ έκκμζα ημο ιμκηέθμο.
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ηζξ δομ ένεοκεξ αημθμοεήεδηε δ ίδζα ενεοκδηζηή δζαδζηαζία. Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαζ μζ
θμζηδηέξ/ηνζεξ ζηα πθαίζζα διζδμιδιέκδξ αημιζηήξ ζοκέκηεολδξ ηθήεδηακ ιέζς
ηαηάθθδθςκ πνμηνμπχκ κα εηθνάζμοκ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ
ΓΜ ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ, ηδ θεζημονβία ηαζ ημ εέια ηδξ αθθαβήξ ηςκ ιμκηέθςκ. Οζ
ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ηαζ θμζηδηχκ/ηνζχκ αλζμθμβήεδηακ ζφιθςκα ιε έκα
3/ααειζμ ζφζηδια ηςδζημπμίδζδξ ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ζε πνμδβμφιεκδ ένεοκα (αθ. Πεηνίδμο
& Φφθθμξ, 2008).
Πίλαθαο 1: ηάδζα ααειζαίαξ βεθφνςζδξ ιμκηέθμο ηαζ πναβιαηζηυηδηαξ.
ηάδζα
Η.
ΗΗ.

ΗΗΗ.

Γναζηδνζυηδηεξ ιμκηεθμπμίδζδξ
Δπζδζςηυιεκμξ ζηυπμξ
Δζζαβςβή ημο ιμκηέθμο ιε ηδ πνήζδ εκυξ flash applet
Γζάηνζζδ ημο ιμκηέθμο απυ ηδκ
βζα ηδκ ενιδκεία εκυξ απθμφ θαζκμιέκμο (π.π. πχξ
πναβιαηζηυηδηα
αθέπμοιε).
Σαφηζζδ μπηζηήξ δέζιδξ ηαζ
Δνιδκεία ηαζ πνυαθερδ θαζκμιέκςκ ιε ηδκ πνήζδ ημο
μπηζηήξ αηηίκαξ – Δθανιμβή ηαζ
ιμκηέθμο ηαηά ημκ πεζναιαηζζιυ.
έθεβπμξ ημο ιμκηέθμο.
Καηαζηεοή εκυξ ιμκηέθμο βζα
Πενζβναθή ηαζ ιαεδιαηζημπμίδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ
ηδκ ενιδκεία ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ
ηδξ εζςηενζηήξ μθζηήξ ακάηθαζδξ ηαζ δζάεθαζδξ ημο
μπηζηχκ ζκχκ – Έθεβπμξ ημο
θςηυξ ιε ηδ πνήζδ ημο ιμκηέθμο ζημ Cabrì Géomètre.
ιμκηέθμο.

Πεξίπησζε 1: Απνηειέζκαηα ΓΜ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο.
πεδυκ υθμζ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ (8 απυ ημοξ 9) πνζκ ηδ εθανιμβή ηδξ ΓΜ δίκμοκ
απακηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηςκ ιμκηέθςκ πμο παναπέιπμοκ ζημ επίπεδμ 1, δδθαδή
εεςνμφκ υηζ έκα επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ απμηεθεί έκα ακηίβναθμ εκυξ ακηζηείιεκμο: «θάηη πνπ
έρεη ζρέζε κε επηζηεκνληθά ζέκαηα», ή ιζα πεζναιαηζηή δζαδζηαζία: «θάηη ην νπνίν νη
επηζηήκνλεο αλαπαξάγνπλ ζηα εξγαζηήξηα γηα λα κπνξνχκε λα ην βιέπνπκε», εκχ ιυκμ ιζα
ιαεήηνζα δίκεζ απακηήζεζξ επζπέδμο 2: «είλαη έλαο θαλφλαο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα
εμεγήζνπκε δηάθνξα θαηλφκελα». Μεηά ηδ εθανιμβή ηδξ ΓΜ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ/ηνζεξ
(6 απυ ημοξ 9) δίκμοκ απακηήζεζξ επζπέδμο 2: «ε αλαπαξάζηαζε θάπνησλ θαηλνκέλσλ, αιιά
δελ αληαπνθξίλνληαη εληειψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα» ηαζ ηάπμζμζ ιαεδηέξ/ηνζεξ (2 απυ ημοξ 9)
πνμζεββίγμοκ ημ επίπεδμ 3: «είλαη θάηη πνπ πάλσ ζ‟ απηφ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηεο
γεληθεχζεηο γηα έλα θαηλφκελν θαη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν εκάο καο βνιεχεη γηαηί δελ κπνξνχκε
λα κειεηήζνπκε ην ζχλνιν ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά έλα κέξνο πνπ καο ελδηαθέξεη».
Οζμκ αθμνά ηδ θεζημονβία ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιμκηέθςκ, πνζκ ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ,
πάθζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ/ηνζεξ (7 απυ ημοξ 9) εηθνάγμοκ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 1,
ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ ζημπυξ εκυξ επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο πενζμνίγεηαζ ζηδκ
ακαπανάζηαζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ή θαζκμιέκμο: «λα δνχκε θάηη πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
κπνξνχκε», εκχ μζ οπυθμζπμζ 2 απυ ημοξ 9 ιαεδηέξ/ηνζεξ θαίκεηαζ κα πνμζεββίγμοκ ημ
επίπεδμ 2: «είλαη γηα λα εμεγήζνπκε δηάθνξα θαηλφκελα». Μεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ ηαζ
ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, ανηεημί ιαεδηέξ/ηνζεξ (6 απυ ημοξ 9) δίκμοκ αεθηζςιέκεξ ακηζθήρεζξ
επζπέδμο 2: «κα εξκελεχζνπκε θάπνηα θαηλφκελα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο» ηαζ μζ οπυθμζπμζ 3
ιαεδηέξ/ηνζεξ δίκμοκ απακηήζεζξ επζπέδμο 3, εεςνχκηαξ υηζ ζημπυξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
ιμκηέθςκ είκαζ μ έθεβπμξ ηςκ ζδεχκ ή εεςνζχκ: «γηα λα παξαηεξήζνπκε λα βγάινπκε
ζπκπεξάζκαηα, λα θαηεπζχλεη ηηο ηδέεο καο».
ημ εέια ηδξ αθθαβήξ ηςκ ιμκηέθςκ, πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ μζ πενζζζυηενμζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ (8 απυ ημοξ 9) δίκμοκ απακηήζεζξ επζπέδμο 1 ηαζ εεςνμφκ υηζ έκα
επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ δεκ αθθάγεζ: «γηαηί είλαη ζπγθεθξηκέλν», «φρη δελ κπνξεί λα αιιάμεη»
ηαζ ιυκμ 1 ιαεδηήξ/ηνζα δίκεζ απακηήζεζξ πμο επζπέδμο 2 αθμφ ακαθένεζ υηζ έκα
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επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ ιπμνεί κα ακαεεςνδεεί: «αλ πξνρσξήζεη ε επηζηήκε θαη βξνπλ θάηη
θαηλνχξγην κε θαηλνχξγηα κέζα, ζα κπνξνχζαλ λα ην εθιάβνπλ σο δηαθνξεηηθφ». Μεηά ηδκ
εθανιμβή ηδξ ΓΜ ανηεημί ιαεδηέξ/ηνζεξ (5 απυ ημοξ 9) ιεηαηζκμφκηαζ πνμξ ημ επίπεδμ 2:
«ζα άιιαδε αλ ππήξρε λέα αλαθάιπςε ή αλ έβξηζθε έλα θάπνην ζηνηρείν ή εληφπηδε ιάζνο ζην
πξνεγνχκελν κνληέιν» εκχ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιαεδηχκ/ηνζχκ (4 απυ ημοξ 9)
πνμζεββίγεζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ακηζθήρεζξ: «γηαηί φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη ζην παξειζφλ
κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο γηα ην ίδην θαηλφκελν».
Πεξίπησζε 2: Απνηειέζκαηα ΓΜ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο.
πεηζηά ιε ηδ θφζδ ημο ιμκηέθμο δ πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ (15 απυ ημοξ 16) πνζκ
ηδ εθανιμβή ηδξ ΓΜ δίκμοκ απακηήζεζξ επζπέδμο 1: «θάηη αθξηβέο θαη θάηη κε ην νπνίν
κπνξνχκε λα βγάινπκε αθξηβή ζπκπεξάζκαηα», «θάηη πνπ ην έρνπλ θάλεη νη επηζηήκνλεο» ή ιζα
πεζναιαηζηή δζαδζηαζία: «πξέπεη λα είλαη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ
πεηξάκαηα», εκχ ιυκμ έκαξ θμζηδηήξ/ηνζα δίκεζ απάκηδζδ επζπέδμο 2: «θάηη πνπ γλσξίδεη ε
επηζηήκε θαιχηεξα, θάηη κε ην νπνίν καο ην δείρλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν καο καζαίλεη θάηη».
Μεηά ηδ εθανιμβή ηδξ ΓΜ ανηεημί θμζηδηέξ/ηνζεξ (4 απυ ημοξ 16) δίκμοκ απακηήζεζξ
επζπέδμο 2: «είλαη θάηη πνπ βειηηψλεη ηελ άπνςή καο, γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ ηξφπν πνπ
ιεηηνπξγεί θάηη», 2 θμζηδηέξ/ηνζεξ δίκμοκ απακηήζεζξ πμο πνμζεββίγμοκ ημ επίπεδμ 3: «είλαη
φηη ιέκε θαη ην απνδεηθλχνπκε, είλαη κηα ηδέα θαη ην απνδεηθλχνπκε ηαπηνρξφλσο» εκχ μζ
πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ/ηνζεξ (10 απυ ημοξ 14) παναιέκμοκ ζημ επίπεδμ 1.
Χξ πνμξ ηδ θεζημονβία ημο επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο μζ πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ/ηνζεξ (14 απυ
ημοξ 16) εηθνάγμοκ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 1: «ε θαιχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε, λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα» εκχ μζ οπυθμζπμζ 2 απυ ημοξ 16 θμζηδηέξ/ηνζεξ
πνμζεββίγμοκ ημ επίπεδμ 2: «λα καο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπκε ηη ζπκβαίλεη». Μεηά ηδκ
εθανιμβή ηδξ ΓΜ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ θμζηδηχκ/ηνζχκ (5 απυ ημοξ 16) αεθηζχκμοκ
ηδκ ακηίθδρή ημοξ ηαζ δίκμοκ ακαθμνέξ ζφιθςκεξ ιε ημ επίπεδμ 2: «ε θαιχηεξε θαηαλφεζε
γηαηί ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ κε ηα ιφγηα δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ», εκχ 2 θμζηδηέξ/ηνζεξ
θαίκεηαζ κα δίκμοκ απακηήζεζξ επζπέδμο 3: «γηα λα δνχκε αλ ηζρχεη κηα ζεσξία, λα
εμεγήζνπκε πψο ηαμηδεχεη ην θσο θαη θπζηθά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα».
Σέθμξ, ζπεηζηά ιε ηδκ αθθαβή ηςκ ιμκηέθςκ πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ μζ
πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ/ηνζεξ (12 απυ ημοξ 16) δίκμοκ απακηήζεζξ επζπέδμο 1: «φρη δελ
πηζηεχσ φηη κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε γηαηί πξέπεη λα θηάλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα», ακ ηαζ
έκαξ αλζμπνυζεηημξ ανζειυξ θμζηδηχκ/ηνζχκ (4 απυ ημοξ 16) δίκεζ απακηήζεζξ πμο
παναπέιπμοκ ζημ επίπεδμ 2: «γηα λα θαηαιάβνπκε θάηη, γηα λα γίλεη πην εχθνια θαηαλνεηφ».
Μεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ, μζ πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ/ηνζεξ (6 απυ ημοξ 16) δίκμοκ
απακηήζεζξ επζπέδμο 2: «βέβαηα, γηα λα ην θάλεη πην ζσζηφ» ηαζ μζ οπυθμζπμζ (3 απυ ημοξ 16)
επζπέδμο 3: «αλ ηψξα θάπνηνο αλαθαιχςεη θάηη άιιν, κηα άιιε ζεσξία ηφηε ζα ην αιιάμνπκε».
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πκπεξάζκαηα

Σα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ Γζδαηηζηήξ Μαεδζζαηήξ εζνά ζημοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ
ηαζ ζημοξ θμζηδηέξ/ηνζεξ ιαξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ πνήζδ ιμκηέθςκ ιέζα ζε έκα
πθαίζζμ δζενεφκδζδξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηεουιεκμοξ κα ιάεμοκ βζα ηα
ιμκηέθα. Σμ πθαίζζμ ήηακ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ζοκδοαζιυξ δμιδιέκδξ ηαζ ηαεμδδβμφιεκδξ
δζενεφκδζδξ ιε ζηαδζαηή ιεηάααζδ απυ ηδ δμιδιέκδ ζηδκ πζμ ακμζηηή ιμνθή ηδξ
ηαεμδδβμφιεκδξ Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ ακηζθήρεζξ ηυζμ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ υζμ ηαζ
ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ ακ ηαζ δεκ ηαοηίγμκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ ιε ηδκ
επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ, ςζηυζμ είκαζ ζδιακηζηυ υηζ δζαθμνμπμζμφκηαζ αζζεδηά απυ ηζξ
ανπζηέξ απυθοηα νεαθζζηζηέξ ακηζθήρεζξ. Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαζ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ιέζα απυ ηζξ
πναηηζηέξ πμο οζμεεημφκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ααζζζιέκδξ ζημ ιμκηέθμ δζενεφκδζδξ
βίκμκηαζ πενζζζυηενμ ζηακμί κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηα αδφκαηα ηαζ δοκαηά ζδιεία ηαζ ηδ
πνδζηζηυηδηα ημο ιμκηέθμο, εκχ θαίκεηαζ κα δοζημθεφμκηαζ ςξ έκα ααειυ κα δζαηοπχζμοκ
ακηζθήρεζξ βζα ηδ θφζδ ημο. Ζ πνήζδ, επμιέκςξ, έημζιςκ ιμκηέθςκ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ
αεθηζζημπμίδζδ ημο ιαεδζζαημφ απμηεθέζιαημξ ηαζ κα μδδβήζεζ ζε ορδθυηενδ ηαζ
ααεφηενδ επζζηδιμθμβζηή ηαηακυδζδ βζα ημ νυθμ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ πνήζδξ ηςκ ιμκηέθςκ
ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ.
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υμπόςιο 1ο: Eκπαιδευτικϊ βιβλύα φυςικών επιςτημών:
ςυγγραφό και αξιολόγηςη με βϊςη τισ αρχϋσ τησ
διδακτικόσ των φυςικών επιςτημών
Γηνξγαλσηήο: Γεψξγηνο Σζαπαξιήο
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Σκήκα Υεκείαο, gtseper@cc.uoi.gr

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΤΜΠΟΗΟ
Πεξίιεςε
ηδκ εζζαβςβή αοηή ηίεεηαζ πνχηα ημ εέια ημο ηνυπμο ζοββναθήξ ηςκ εθθδκζηχκ ζπμθζηχκ
αζαθίςκ ηαζ εκ ζοκεπεία ζογδηείηαζ ημ ζοκαθέξ εέια ηδξ εθανιμβήξ ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ
δζδαηηζηήξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζηδκ πνάλδ. ηδ ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμκυηδηα, μζ
εηπαζδεοηζημί έπμοκ άβκμζα ηςκ εονδιάηςκ ηςκ ενεοκχκ ηαζ ακη‘ αοηχκ ααζίγμκηαζ ηονίςξ
ζηδκ πνμζςπζηή ημοξ δζδαηηζηή ειπεζνία ηαζ ζηδκ ημζκή θμβζηή. Καηά ηδ βκχιδ ιμο, ζηδ
ζοββναθή ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ζδιακηζηυξ πνέπεζ κα είκαζ μ νυθμξ
ηςκ εζδζηχκ ηδξ δζδαηηζηήξ. Αοηυ αέααζα είκαζ πνυηθδζδ ηαζ δμηζιή βζ‘ αοημφξ, ηαζ ήδδ
δζεεκχξ έπμοκ οπάνλεζ ανηεηέξ ζπεηζηέξ πνμζπάεεζεξ. Σέημζεξ πνμζπάεεζεξ ημο βνάθμκημξ
ηαθφπηεζ ηονίςξ ημ ζοιπυζζμ αοηυ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ενβαζίεξ ζοκενβαηχκ ιμο πμο
έπμοκ εηπμκδεεί ηαζ εηπμκμφκηαζ οπυ ηδκ επίαθερή ιμο, ζηα πθαίζζα ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ
ημοξ ζπμοδχκ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ.
Abstract
In this introduction, I first consider the issue of the method of writing of Greek school books,
and then I discuss the relevant issue of the application to practice of the findings of science
education research. The vast majority of teachers are ignorant of the findings of such research;
instead, they rely largely on their personal teaching experience and on common sense. In my
opinion, education specialists must play a central role in the writing of school books.
Obviously, this is a challenge and a test for them, and already several relevant attempts have
been made internationally. This symposium covers such attempts of mine, which includes
work of colleagues, which have been and are carried out under my supervision, in the context
of their graduate studies in science education.
Δίκαζ βκςζηυ υηζ επί πμθθά πνυκζα ηχνα, ζηδ πχνα ιαξ, θμνέαξ ηαηάζηνςζδξ ηςκ
ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, αθθά ηαζ ζοββναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ
είκαζ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ. Ζ ζοββναθή ακαηίεεηαζ ζε μιάδεξ ηαζ ηα ζοββναθέκηα
αζαθία ηνίκμκηαζ απυ μθζβμπνυζςπεξ επζηνμπέξ πμο είκαζ βκςζηέξ ζημοξ ζοββναθείξ, εκχ ηα
μκυιαηά ημοξ ακαβνάθμκηαζ ηαζ ζηα δζδαηηζηά αζαθία. Οζ ηνζηέξ δζαηοπχκμοκ παναηδνήζεζξ
ηαζ πνμηάζεζξ βζα δζμνεχζεζξ ηαζ αεθηζχζεζξ, ηζξ μπμίεξ ακαιέκεηαζ κα
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αημθμοεήζμοκ/οθμπμζήζμοκ μζ ζοββναθείξ. Eκ ζοκεπεία ηα αζαθία ηοπχκμκηαζ απυ ημκ
ΟΔΓΒ ηαζ, ηαηά ηακυκα ηδκ αιέζςξ επυιεκδ ζπμθζηή πνμκζά, παναδίδμκηαζ ζηδκ ηαεμθζηή
δζδαηηζηή πνάλδ, ζοπκά πςνίξ ηαευθμο ή οπμηοπχδδ ζπεηζηή επζιυνθςζδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ. Δθάπζζημζ εηπαζδεοηζημί ηαζ εζδζημί επζζηήιμκεξ εα ζοιθςκμφζακ ιε αοηήκ
ηδκ εθθδκζηή πνμζέββζζδ, δ μπμία είκαζ ακηίεεηδ ιε ηδ δζεεκή πναηηζηή υπμο ηδξ ηαεμθζηήξ
εθανιμβήξ πνμδβμφκηαζ πζθμηζηέξ δμηζιαζίεξ ηαζ δζμνεχζεζξ/αεθηζχζεζξ.
Έκα άθθμ ζοκαθέξ εθθδκζηυ ηαζ δζεεκέξ πνυαθδια είκαζ αοηυ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ
πμνζζιάηςκ ηδξ δζδαηηζηήξ ζηδκ πνάλδ. Ζ δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (θ.ε.) εζηζάγεζ
ζηδ ιεθέηδ ιεηααθδηχκ πμο ακαθένμκηαζ αθεκυξ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ επζζηήιδξ, αθεηένμο
ηαζ ηονίςξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ (Herron & Nurrenburn, 1993). H ένεοκα ηδξ
δζδαηηζηήξ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδ δδιζμονβία ζπεηζηήξ βκχζδξ «ακελανηήηςξ ημφ ακ δ βκχζδ αοηή
έπεζ άιεζδ εθανιμβή ηαζ πνδζζιυηδηα» (Kempa, 2002). Απυ ηδκ άθθδ, ζφιθςκα ιε ημκ
Hurd de Hart (1991), «οπάνπμοκ θίβμζ θυβμζ κα ηάκεζ ηακείξ ένεοκα ζηδ δζδαηηζηή, εηηυξ ακ
αοηή ελανβονχκεηαζ ζηδκ ηάλδ». Πανυιμζα άπμρδ έπεζ δζαηοπχζεζ μ Kempa (2002) βζα ηδκ
ένεοκα ζηδ δζδαηηζηή ηδξ πδιείαξ: «δ ένεοκα ζηδκ δζδαηηζηή ηδξ πδιείαξ πνέπεζ κα έπεζ
ακηίηηοπμ ζηδ ζπμθζηή πνάλδ».
Ζ εθανιμβή υιςξ ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ δζδαηηζηήξ ζηδκ πνάλδ είκαζ γδημφιεκμ. Ένεοκεξ
έπμοκ δείλεζ υηζ ζηδ ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμκυηδηα μζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ άβκμζα ηςκ
εονδιάηςκ ηςκ ενεοκχκ. Ακη‘ αοηχκ, «ηαηά ηδ θήρδ απμθάζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηζξ δζδαηηζηέξ
πναηηζηέξ ημοξ ζηδκ ηάλδ, αοημί ηείκμοκ κα ααζίγμκηαζ ηονίςξ ζηδκ ‗πνμζςπζηή ημοξ βκχζδ‘
πμο πανάβεηαζ απυ ηδ δζδαηηζηή ημοξ ειπεζνία ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θ.ε. ή ζε υ,ηζ εεςνμφκ ςξ
αοημκυδημ («βκχζδ ημζκήξ θμβζηήξ»). ... Σμ ηθεζδί είκαζ κα θένμοιε ενεοκδηέξ ηαζ
εηπαζδεοηζημφξ ημκ έκακ ημκηά ζημκ άθθμ, ηαζ, υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυ, κα απμιαηνφκμοιε
ηδκ ηαεζενςιέκδ δζαίνεζδ ακάιεζά ημοξ» (Costa, Marques, & Kempa, 2000).
Δπζζηνέθς ζηα ζπμθζηά αζαθία. ε παθαζυηενμ άνενμ ιμο, ζε αθζένςια ημο πενζμδζημφ
«χγρξνλε Δθπαίδεπζε» «ζημκ νυθμ ηαζ ημ ένβμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ» (Σζαπανθήξ, 1986),
ακαθένεδηα ηαζ ζηδ ζοββναθή ηςκ δζδαηηζηχκ αζθαθίςκ:
«Θα πνέπεζ κα παναδεπεμφιε υηζ μζ ζοββναθείξ δεκ πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απμηθεζζηζηά απυ
ηζξ ηάλεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Έηζζ ηα αζαθία ζζημνίαξ πνέπεζ κα βνάθμκηαζ ηαηά πνχημ θυβμ
απυ επζζηήιμκεξ ζζημνζημφξ. Καζ υπζ ιυκμκ απυ εηπαζδεοηζημφξ... Σμφημ πνέπεζ κα ζζπφεζ
μπςζδήπμηε βζα ηα αζαθία ηδξ πδιείαξ... Σμ πνχημ βνάρζιμ πνέπεζ μπςζδήπμηε κα βίκεηαζ
απυ εζδζημφξ. Αοηυ αέααζα μοδυθςξ ζδιαίκεζ υηζ δ ζοιαμθή ηαζ μ νυθμξ ηςκ επζζηδιυκςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζηδ ζοββναθή είκαζ δεοηενεφμκηα. Οζ εηπαζδεοηζημί ηδξ ζοββναθζηήξ μιάδαξ
είκαζ εηείκμζ πμο εα δχζμοκ ζηα ηείιεκα ηςκ εζδζηχκ ιμνθή ηαηάθθδθδ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Οζ
ιεκ εζδζημί θνμκηίγμοκ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή μνευηδηα ηαζ εκδιενυηδηα, μζ δε εηπαζδεοηζημί
βζα ηδκ παζδαβςβζηή ημοξ ηαηαθθδθυηδηα, ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ
ηαζ ηδκ υθδ ειθάκζζδ ηςκ αζαθίςκ.»
Δίκαζ θακενυ απυ ηα παναπάκς υηζ ζηδκ ηαηάζηνςζδ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζηδ
ζοββναθή ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ζδιακηζηυξ πνέπεζ κα είκαζ μ νυθμξ
ηςκ εζδζηχκ ηδξ δζδαηηζηήξ. Αοηυ αέααζα είκαζ πνυηθδζδ ηαζ δμηζιή βζ‘ αοημφξ, ηαζ ήδδ
δζεεκχξ έπμοκ οπάνλεζ ανηεηέξ ζπεηζηέξ πνμζπάεεζεξ. Σέημζεξ πνμζπάεεζεξ ημο βνάθμκημξ2
ηαθφπηεζ ηονίςξ ημ ζοιπυζζμ αοηυ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ενβαζίεξ ζοκενβαηχκ ιμο πμο
έπμοκ εηπμκδεεί ηαζ εηπμκμφκηαζ οπυ ηδκ επίαθερή ιμο ζηα πθαίζζα ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ
ημοξ ζπμοδχκ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ θ.ε. Ακηζθαιαάκμιαζ αέααζα υηζ ηέημζεξ πνμζπάεεζεξ
απαζημφκ ηδ ζοκενβαζία πμθθχκ εζδζηχκ. Βέααζα, εδχ ηάκμοιε πνμηάζεζξ, μζ μπμίεξ εκ
ζοκεπεία οπμαάθθμκηαζ ζε αλζμθυβδζδ απυ εζδζημφξ επζζηήιμκεξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ.
Γφμ άθθεξ πνμηάζεζξ ιμο ηαζ ακηίζημζπα αζαθία (βζα ηδ πδιεία α΄ βοικαζίμο ηαζ ηδ πδιεία α΄
θοηείμο ακηζζημίπςξ) έπμοκ πανμοζζαζηεί ζε πνμδβμφιεκμ ζοκέδνζμ δζδαηηζηήξ: Κμθζμφθδξ &
Σζαπανθήξ (2007), Πφνβαξ & Σζαπανθήξ (2007).
2
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Δπυιεκμξ ηνζηήξ πνμθακχξ είκαζ δ πεζναιαηζηή εθανιμβή/δμηζιή ηςκ πνμηάζεςκ ζηδ
δζδαηηζηή πνάλδ.
Ο θοζζηυξ Γζχνβμξ Σζμφθμξ ελέηαζε ζηδ ζπμθζηή πνάλδ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ
πεζναιαηζημφ ιδ ζπμθζημφ αζαθίμο εζζαβςβήξ ζηζξ θ.ε. βζα ηδκ α΄ ηάλδ βοικαζίμο
(Σζαπανθήξ & Καιπμονάηδξ, 2003). Σμ αζαθίμ έπεζ βναθηεί απυ ημκ θοζζηυ Κχζηα
Καιπμονάηδ ηαζ απυ ειέκα, ιε αάζδ ανπέξ ηδξ δζδαηηζηήξ, εκχ δ ζοββναθή ημο έβζκε ζηα
πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ ΔΠΠΔ (πμθεία Δθανιμβήξ Πεζναιαηζηχκ Πνμβναιιάηςκ
Δηπαίδεοζδξ) ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο. Σμ αζαθίμ πνδζζιμπμζήεδηε ζε ζπμθεία ηαζ
αλζμθμβήεδηε πνζκ απυ ιενζηά πνυκζα ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ. Ζ ένεοκα ημο
Σζμφθμο (ζηδκ μπμία ζοκέααθε ηαζ μ ζοκενβάηδξ ιμο Κχζηαξ Καιπμονάηδξ) πανέπεζ
ιανηονία υηζ ημ παναπάκς αζαθίμ αμδεά ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζδαπεεζζχκ
εκκμζχκ θοζζηήξ. Με ημκ Σζμφθμ ηαζ ημκ Καιπμονάηδ πναβιαημπμζήζαιε ακηίζημζπδ
ένεοκα ηαζ βζα ηδ πδιεία, ιε πανυιμζα εονήιαηα, πμο επίζδξ πενζθαιαάκεηαζ ζημ ζοιπυζζμ.
Χξ βκςζηυκ, ημ ζζπφμκ επί πμθθά πνυκζα πνυβναιια ζπμοδχκ ζημ βοικάζζμ δεκ έπεζ μφηε ηδ
θοζζηή μφηε ηδ πδιεία ζηδκ α΄ ηάλδ. Αοηυ δεκ ημ εεςνχ ζςζηυ ηαζ βζ‘ αοηυ πνζκ απυ
ανηεηά πνυκζα πνυηεζκα ηδκ εζζαβςβή εκζαζμπμζδιέκμο ιαεήιαημξ θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ ζηδκ
α΄ ηάλδ (Σζαπανθήξ, 1998). Σμ παναπάκς αζαθίμ ηαθφπηεζ ζε εκζαζμπμζδιέκδ πνμζέββζζδ
ααζζηή φθδ θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ. Με ηδ αζμθυβμ Καηενίκα Σάηζδ ζοββνάραιε πνυζθαηα
ηαηάθθδθα ιαεήιαηα αζμθμβίαξ α΄ βοικαζίμο, ηα μπμία εκηάλαιε μνβακζηά ζημ παναπάκς
αζαθίμ θοζζηήξ-πδιείαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ανπή ηδξ εκζαζμπμζδιέκδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θ.ε. ηαζ
αημθμοεχκηαξ ηζξ ίδεξ ανπέξ ηδξ δζδαηηζηήξ. ηδκ πανμφζα ενβαζία πενζβνάθμοιε ηα
πενζεπυιεκα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά αοημφ ημο αζαθίμο, εκχ δ αλζμθυβδζή ημο απυ εζδζημφξ
επζζηήιμκεξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ εα πανμοζζαζηεί ιεθθμκηζηά. Πεναζηένς, ιε ηδκ Σάηζδ
πνμηείκμοιε έκα κέμ πνυβναιια ζπμοδχκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ αζμθμβίαξ ζημ βοικάζζμ,
πμο μοζζαζηζηά δζαπςνίγεζ ηαζ ηαηακέιεζ ηδκ ηνέπμοζα φθδ ηδξ α΄ ηαζ ηδξ β΄ ηαλδξ ηαζ ζηζξ
ηνεζξ βοικαζζαηέξ ηάλεζξ. Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ιε ηδκ πνυηαζή ιαξ δεκ εέθμοιε
(ελάθθμο δεκ είιαζηε μφηε μζ πζμ εζδζημί μφηε μζ πζμ ηαηάθθδθμζ) κα ηάκμοιε νζγζηή
ακαδυιδζδ ημο ζζπφμκημξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηδξ αζμθμβίαξ. Απθχξ ζημπεφμοιε ζε
ιζα ακαηαηακμιή ηδξ φθδξ, χζηε αθεκυξ δ αζμθμβία κα δζδάζηεηαζ ηαζ ζηζξ ηνεζξ βοικαζζαηέξ
ηάλεζξ, αθεηένμο κα επζηεοπεεί εκζαζμπμίδζδ ημοθάπζζημκ ζηδκ πνχηδ ηάλδ ηαζ ζοκημκζζιυξ
ηδξ αζμθμβίαξ ιε ηδ πδιεία ζηζξ δφμ άθθεξ ηάλεζξ.
Ζ πδιζηυξ Δθέκδ Παππά ζηα πθαίζζα ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ηδξ ζπμοδχκ ζημ πνυβναιια
ΓζΥδΝΔΣ, εηπυκδζε δζαηνζαή οπυ ηδκ επίαθερδ ημο ηαεδβδηή Ζθία Μαηζαββμφνα, ιε ηδκ
μπμία αλζμθυβδζε ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ αζηήζεζξ εθθδκζηχκ αζαθίςκ πδιείαξ. ημ ζοιπυζζμ
αοηυ, δ Παππά εθάνιμζε ηδκ ίδζα ιεεμδμθμβία αλζμθυβδζδξ ηςκ ενςηήζεςκ ηαζ αζηήζεςκ
πμο ειπενζέπμκηαζ ζηα ηεθάθαζα ημο πδιζημφ δεζιμφ πέκηε δζεεκχκ πακεπζζηδιζαηχκ
ζοββναιιάηςκ βεκζηήξ πδιείαξ. Έκα απυ ηα εονήιαηα ήηακ υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ
ενςηήζεςκ αλζμθμβμφκ ηδ δδθςηζηή βκχζδ ημο θμζηδηή ηαζ υπζ δζαδζηαζηζηέξ δελζυηδηεξ,
αλζμθμβχκηαξ ηδ βκχζδ ηαζ υπζ ηδκ ηαηακυδζδ ζημζπείςκ ηδξ εεςνίαξ. Ζ ηεθεοηαία αοηή
ενβαζία ημο ζοιπμζίμο λεθεφβεζ ζε ηάπμζμ ααειυ, έπμκηαξ θαζκμιεκζηά ιζηνή ζοκάθεζα ιε
ηζξ πνμδβμφιεκεξ. Πμζμξ μ ζοβηεηνζιέκμξ θυβμξ πμο ηδκ εκηάζζς ζημ ίδζμ ζοιπυζζμ; θεξ
μζ ενβαζίεξ ακαθένμκηαζ ζε αζαθία ηαζ, ακελάνηδηα απυ ημ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ζημ μπμίμ
ακαθένμκηαζ, ηαεειζά ακαδεζηκφεζ ζοβηεηνζιέκα εέιαηα ηαζ πνδζζιμπμζεί ζοβηεηνζιέκδ
ιεεμδμθμβία. ηδκ ενβαζία ηδξ Παππά, εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηυζμ ηα εονήιαηα, υζμ
ηαζ δ ιεεμδμθμβία, πμο ζοκζζηά ηαζ αοηή εθανιμβή ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ παζδαβςβζηήξ
επζζηήιδξ ζηδκ πνάλδ.
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Πεξίιεςε
ημ δεφηενμ ιένμξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ ελεηάγμοιε ζηδκ ζπμθζηή πνάλδ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ
πεζναιαηζημφ ιδ ζπμθζημφ αζαθίμο εζζαβςβήξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (θ.ε.) βζα ηδκ α΄ ηάλδ
βοικαζίμο. Σμ αζαθίμ έπεζ βναθηεί απυ ενεοκδηέξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θ. ε., ιε αάζδ ανπέξ ηδξ
δζδαηηζηήξ. Αηυιδ, έπεζ ζοββναθεί, πνδζζιμπμζδεεί ζε ζπμθεία ηαζ αλζμθμβδεεί πνζκ απυ ιενζηά
πνυκζα ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ ΔΠΠΔ (πμθεία Δθανιμβήξ Πεζναιαηζηχκ Πνμβναιιάηςκ
Δηπαίδεοζδξ) ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο. Δζδζηυηενα, ζοβηνίκαιε ηζξ επζδυζεζξ ζε ζπεηζηυ ηεζη
ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ δφμ ιαεήιαηα θοζζηήξ βζα ηδ «δφκαιδ» ηαζ βζα ημ «αάνμξ ζχιαημξ» απυ
ημ ςξ άκς αζαθίμ ιε ηζξ επζδυζεζξ ζημ ίδζμ ηεζη ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ ηα ίδζα εέιαηα απυ ημ
ζπμθζηυ αζαθίμ θοζζηήξ α΄ βοικαζίμο. Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε ηέζζενα ηιήιαηα α΄
βοικαζίμο δφμ αζηζηχκ επανπζαηχκ βοικαζίςκ, ζε ζφκμθμ 100 ιαεδηχκ. Ζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία
έδεζλε υηζ ημ ιδ ζπμθζηυ αζαθίμ αμδεά πενζζζυηενμ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζδαπεεζζχκ
θοζζηχκ εκκμζχκ. Βέααζα, θυβς ημο μνζαηά ιζηνμφ δείβιαημξ ηαζ ημο πμθφ ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ
δζδαπεέκηςκ εειάηςκ, ημ ζοιπέναζια αοηυ δεκ ιπμνεί κα βεκζηεοεεί.
Abstract
In Part 2 of this work, we examine in actual school practice the effectiveness of an experimental nonstandard introductory book to physical science (physics and chemistry) for the seventh grade (first
grade of lower secondary school in Greece). The book has been written by science-education
researchers, on the basis of principles of science education. In addition, it was written, tested, and
evaluated some years ago in the context of the project SEPPE of the Greek Pedagogic Institute. In
particular, we compared the performance in a relevant test of an experimental group of students who
were taught two physics lessons (on the ‗force‘ and on the ‗weight of a body‘) from the above book,
with the performance in the same test of a control group of students who were taught the same topics
from the standard eighth-grade physics school book. The study was carried out in four eighth-grade
classes of two urban lower-secondary Greek schools, totaling 100 students. The statistical analysis
showed that the non-standard book assisted students more in understanding the taught science
concepts. However, due to the marginally small sample size and the very limited number of taught
topics, the finding cannot be generalized.

Δηζαγσγή
Δίκαζ βεκζηά απμδεηηυ υηζ μ νυθμξ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο είκαζ ηεκηνζηυξ ζηδ δζδαζηαθία,
δζυηζ ελαζθαθίγεζ ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηχκ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ
ακάπηολδ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ ιέζα ζηδκ ηάλδ πενζζζυηενμ απυ ηα οπυθμζπα
δζδαηηζηά ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ δζδάζημκηεξ (Armbruster & Anderson, 1991).
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Σαοηυπνμκα ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ ηαηαζηεοάγεζ ηδ ζπμθζηή εηδμπή ηδξ επηζηεκνληθήο
γλψζεο ηαζ δζαιμνθχκεζ ημκ ακαβκχζηδ ιαεδηή (Κμοθασδήξ & ηθααεκίηδ, 1998). Πανυθμ
πμο ημ ζπμθζηυ αζαθίμ απμηεθεί αηυια ημ ααζζηυηενμ ηαζ ζδιακηζηυηενμ ιέζμ δζδαζηαθίαξ,
εκημφημζξ ηυζμ ζηδ ζπεηζηή ένεοκα, υζμ ηαζ ζηδκ επζζηδιμκζηή παζδαβςβζηή ζογήηδζδ δεκ
έπεζ πακημφ ηαζ πάκημηε ηδ εέζδ πμο ημο ανιυγεζ (Bandura, 1986).
Ακαιθίαμθα υιςξ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ ζοκοπάνπεζ ηαζ ζοκδοάγεηαζ ιε ημκ έηενμ
πανάβμκηα ηδξ δζδαζηαθίαξ πμο είκαζ μ δάζηαθμξ. Ακ δεπεμφιε υηζ μ ζφβπνμκμξ δάζηαθμξ
έπεζ κα εηηεθέζεζ πμθθμφξ νυθμοξ ζημ ζπμθείμ, ηυηε ακαιθζζαήηδηα αοηυξ πμο δζδάζηεζ
θοζζηέξ επζζηήιεξ (θ.ε.), ακελάνηδηα ζε πμζα ααειίδα ηδξ εηπαίδεοζδξ ενβάγεηαζ, έπεζ
πενζζζυηενμοξ ηαζ πμθοπθμηυηενμοξ νυθμοξ (Osborne & Freyberg, 1991). Οθείθεζ κα
μνβακχκεζ ηαηάθθδθεξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ, χζηε κα δζεοημθφκεζ ηδ ιάεδζδ
(πναηηζηή ενβαζία, αζςιαηζηή ιάεδζδ). Δβηαηαθείπεζ θμζπυκ ημ δαζηαθμηεκηνζηυ ημο νυθμ,
ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ ανπή υηζ μζ ιαεδηέξ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηδ δζηή ημοξ ιάεδζδ (Scott,
1987) ηαζ οζμεεηεί ημ ηαεμδδβδηζηυ πνυηοπμ, δδθαδή εκενβεί ςξ ιεζμθααδηήξ ιεηαλφ
παζδζμφ ηαζ ιάεδζδξ (Κυηημηαξ, 2004).
Ζ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ είκαζ δ απάκηδζδ ζημ ενχηδια πμο εέηεζ μ Sutton (1992): «πχξ εα
πεηφπμοιε κα αθέπμοκ μζ ιαεδηέξ αοηυ πμο ειείξ εέθμοιε κα δμοκ;» Καηά ημκ Κυηημηα
(2004), ηνία είκαζ ηα ηονζυηενα πνυηοπα δζδαζηαθίαξ, ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ
εεςνίεξ ιάεδζδξ: α) Σμ παναδμζζαηυ α) ημ ακαηαθοπηζηυ ηαζ β) ημ επμζημδμιδηζηυ.
Χζηυζμ ηαιζά δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ηαζ ηαιζά ιέεμδμξ δεκ απμηεθεί πακάηεζα. Οζ ζημπμί
ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θ.ε., δ θζθμζμθία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζ βκχζεζξ ιαξ βζα ηδκ
ροπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ αθθάγμοκ ηαζ αοηυ επζαάθθεζ ηδ πνήζδ πενζζζυηενςκ απυ ιζαξ
πνμζεββίζεςκ ζηδ δζδαζηαθία (Κυηημηαξ, 2004, Σζαπανθήξ, 1991, 1998). Απυ ηδκ άθθδ, ηα
απμηεθέζιαηα ζπεηζηχκ ενεοκχκ (Costa et al., 1999), δείπκμοκ υηζ μζ βκχζεζξ ηςκ ηαεδβδηχκ
εεηζηχκ επζζηδιχκ βζα ηα πμνίζιαηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ είκαζ βεκζηά πενζμνζζιέκδ.
Σμ ζοιπέναζια ηδξ παναπάκς ιεθέηδξ έδεζλε υηζ οπάνπεζ έκα ιεβάθμ πάζια ιεηαλφ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. Σμ πάζια αοηυ αολάκεζ
ημ νυθμ ηςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ ζηδκ εθανιμβή ηαζ πνμαβςβή κέςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ
πμο κα είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. Ζ αλζμθυβδζδ
ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ εεςνείηαζ ακαβηαία ηαζ ζηακή πνμτπυεεζδ ακααάειζζδξ ηδξ
πανεπυιεκδξ πμζυηδηαξ ζπμοδχκ.
Με αθμνιή ημ παναπάκς έθθεζιια, πναβιαημπμζήζαιε ένεοκα ζημ πθαίζζμ εηπυκδζδξ
δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ. ημ 6μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ «Γζδαηηζηήξ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ
Νέεξ Σεπκμθμβίεξ Δηπαίδεοζδξ», πανμοζζάζαιε ημ πνχημ ιένμξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ, πμο
ζοκίζηαημ ζε πνμηαηανηηζηή αλζμθυβδζδ ιε αάζδ ηζξ βκχιεξ 34 εηπαζδεοηζηχκ-αλζμθμβδηχκ
ημο ηθάδμο ΠΔ4 δφμ ιδ ζπμθζηχκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ, εκυξ Αιενζηάκζημο («Φοζζηή ιε
δζενχηδζδ») βναιιέκμο απυ ηδκ L. McDermott ηαζ ημο Δθθδκζημφ πεζναιαηζημφ αζαθίμο πμο
πνδζζιμπμζμφιε ηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία (Σζμφθμξ & Σζαπανθήξ, 2009). Αιθυηενα ηα
παναπάκς αζαθία είκαζ βναιιέκα απυ ενεοκδηέξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θ. ε. Ακ ηαζ δ
ζηαηζζηζηή επελενβαζία θυβς ημο μνζαηά ιζηνμφ δείβιαημξ δεκ μδήβδζε ζε ζίβμονα
ζοιπενάζιαηα ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, μζ βεκζηέξ ηάζεζξ ζηα πμζμηζηά απμηεθέζιαηα έδεζλακ
υηζ εκ βέκεζ ηα αζαθία ηςκ εζδζηχκ οπενηενμφκ ηςκ ακηίζημζπςκ βοικαζζαηχκ ζπμθζηχκ
αζαθίςκ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ημιείξ πμο απμηέθεζακ ακηζηείιεκμ ηδξ ιεθέηδξ.
Έκα άθθμ ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ ένεοκαξ ήηακ κα ελεηάζμοιε ζηδ ζπμθζηή πνάλδ ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ πεζναιαηζημφ ιδ ζπμθζημφ αζαθίμο εζζαβςβήξ ζηζξ θ.ε. Σμ αζαθίμ
έπεζ βναθηεί απυ ενεοκδηέξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θ. ε., ιε αάζδ ανπέξ ηδξ δζδαηηζηήξ.
Δζδζηυηενα, ζοβηνίκαιε ηζξ επζδυζεζξ ζε ζπεηζηά ηεζη ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ επζθεβιέκεξ
εκυηδηεξ θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ απυ ημ παναπάκς αζαθίμ ιε ηζξ επζδυζεζξ ζηα ίδζμ ηεζη
ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ ηα ίδζα εέιαηα απυ ηα ζπμθζηά αζαθία θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ α΄
βοικαζίμο ακηίζημζπα. ε αοηήκ ηδκ ακαημίκςζδ εα ακαθενεμφιε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
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θοζζηήξ. Δη πνμμζιίμο πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε έκακ ζδιακηζηυ πενζμνζζιυ αοηήξ ηδξ
ενβαζίαξ, οπυ ημκ μπμίμ πνέπεζ αοηή κα ακαβκςζηεί: πενί αοημφ παναπέιπμοιε ημκ
ακαβκχζηδ ζηδκ εκαληηθή Παξαηήξεζε πμο ηαηαβνάθεηαζ ζημ ηέθμξ αοημφ ημο άνενμο.
Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηελ Διιάδα ζρεηηθέο κε ζρνιηθά εγρεηξίδηα
Σα δζδαηηζηά αζαθία αλζμθμβμφκηαζ, ηαηά πνχημ θυβμ, απυ ηδκ άπμρδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
ημοξ πθδνυηδηαξ, δδθαδή ηδξ αηνίαεζαξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ηαζ ιεευδςκ ζηζξ μπμίεξ
ακαθένμκηαζ. Kαηά δεφηενμ θυβμ, αλζμθμβείηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ έκα δζδαηηζηυ
εβπεζνίδζμ επδνεάγεζ ημκ ακαβκχζηδ-ιαεδηή, ςξ ζφκεεζδ δφμ ιεηααθδηχκ ηεζιεκζηχκ ηαζ
εζημκζηχκ (Γεςνβζάδμο η.ά., 1998). Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ εκυξ βναπημφ ηεζιέκμο έπεζ
ηδ δοκαηυηδηα πνμζέββζζδξ απυ πμθθέξ πθεονέξ. Έηζζ, βζα κα εθέβλμοιε ημ ηαηά πυζμ έκα
αζαθίμ είκαζ ηαηάθθδθμ ή υπζ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιαξ, ημ ααζζηυηενμ ηνζηήνζμ εα πνέπεζ κα
είκαζ μ ααειυξ ζημκ μπμίμ αοηυ ημ αζαθίμ ακηζηαημπηνίγεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ιαξ ζηυπμοξ
(Βμζκζάδμο η.ά., 1998).
ηδκ Δθθάδα οπήνλακ εθάπζζηεξ ένεοκεξ ιέπνζ ημ 1980, ηονίςξ βζα ηζξ αλίεξ, ηα πνυηοπα
ζοιπενζθμνάξ, ηα ζηενευηοπα ζπεηζηά ιε ημ βοκαζηείμ θφθμ ηαζ ηδκ εζηυκα ηδξ μζημβέκεζαξ
ζηα ακαβκςζηζηά ημο Γδιμηζημφ (Φναβημοδάηδ, 1978). Μεηά ημ 1980, οπάνπμοκ ανηεηέξ
ένεοκεξ πμο αθμνμφκ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα (Κακηανηγή, 1992, Καράθδξ, 1995). Ανηεηέξ
θμνέξ υιςξ μζ ένεοκεξ πενζμνίγμκηαζ ζε ιία ή δφμ ημ πμθφ παναιέηνμοξ, πςνίξ κα οπάνπεζ
ιζα ζοκμθζηή εεχνδζδ εηείκςκ ηςκ δζαζηάζεςκ πμο ζοκζζημφκ ημ επζζηδιμκζηυ πνμθίθ εκυξ
ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο (Μπμκίδδξ η.ά., 1995).
ε ζπέζδ ιε ηζξ θ.ε., δ ακάθοζδ ηςκ εβπεζνζδίςκ έπεζ βίκεζ ζοπκά ιε έκακ ειπεζνζηυ ηνυπμ,
ακάθμβα ιε ηα ζδζαίηενα εκδζαθένμκηα ηαζ ηδ ζδιαζία πμο απμδίδεζ μ ενεοκδηήξ ζε
ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, υπςξ είκαζ ημ πενζεπυιεκμ,
μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ αζηήζεζξ, δ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ, αθθά ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ, δ
βθχζζα πμο πνδζζιμπμζείηαζ η.ά. Αοηή δ άπμρδ ζηδνίγεηαζ ζηα ζημζπεία πμο πνμέηορακ απυ
ιζα ζπεηζηά πνυζθαηδ αζαθζμβναθζηή ένεοκα 183 ιεθεηχκ (Σζαηζανχκδ, Α., Κμοθασδήξ, Β.,
2001) πμο είπακ ακηζηείιεκυ ημοξ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηςκ θ.ε. Δπίζδξ, μζ Kariotoglou,
Psillos, ηαζ Vallassiades (1990) ζοκέηνζκακ μηηχ επζθεβιέκα εβπεζνίδζα θοζζηήξ, Δθθδκζηά
ηαζ λέκα, ιε ζημπυ κα ελεηάζμοκ ημκ ηνυπμ εζζαβςβήξ ηαζ δζαπναβιάηεοζδξ ηςκ ααζζηχκ
εκκμζχκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ ιδπακζηήξ ηςκ νεοζηχκ.
Με ηδκ εθανιμβή ημο πμθθαπθμφ αζαθίμο ζηδ ιέζδ εηπαίδεοζδ, μ Μπμονίηζαξ (2002)
ζοκέηνζκε ηα παηέηα εκαθθαηηζηχκ αζαθίςκ θοζζηήξ α΄ ηαζ α΄ εκζαίμο θοηείμο βεκζηήξ
παζδείαξ ηαζ ηα ακηίζημζπα παηέηα αζαθίςκ θοζζηήξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ α΄ θοηείμο. Ζ ηφνζα
δζενεφκδζδ πμο έβζκε ζηδκ ενβαζία αοηή αθμνμφζε ημκ ιαηνμζημπζηυ έθεβπμ ηςκ δμιζηχκ
παναιέηνςκ πμο, ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή πναηηζηή, απμηεθμφκ ζοκζζηχζεξ αλζμθυβδζδξ ηςκ
δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ ηαζ μζ μπμίεξ, έζης ηαζ ιε ειπεζνζηυ ηνυπμ, θήθεδηακ οπυρδ απυ ηζξ
επζηνμπέξ αλζμθυβδζδξ. ε ιζα άθθδ ειπεζνζηή ένεοκα (Παναθίηα & Κμοθμοιπανίηζδ, 2004)
δζενεοκήεδηε μ ααειυξ ηαηακυδζδξ ημο ηεζιέκμο ηαζ δ ακαβκςζζιυηδηα ηςκ ζπμθζηχκ
εβπεζνζδίςκ πδιείαξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ α΄ ηαζ β΄ θοηείμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ελάνηδζδ ηδξ
ηαηακυδζδξ αοηήξ απυ δζάθμνεξ παναιέηνμοξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ θφθμ ηςκ ιαεδηχκ.
Μεβάθδ ηζκδηζηυηδηα υιςξ παναηδνείηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζημ Δθέοεενμ Ακμζηηυ
Πακεπζζηήιζμ (ΔΑΠ) ζε ζπέζδ ιε ηδκ ένεοκα ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ, ζηα πθαίζζα ηςκ
δζπθςιαηζηχκ δζαηνζαχκ. Με ηα εβπεζνίδζα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ έπμοκ αζπμθδεεί μζ:
Κμφηζδξ (2006), Παππάξ (2006), Παθμφιπα (2007), Καηζμοθάημξ (2008), Μανααέθδξ
(2008), Πενχκδ (2008), ηένπδξ (2008), Ακαβκχζημο (2009), Γήιμο (2009), Εμφιπμξ
(2009), Καμφνδξ (2009), Μπάημοθδ (2009), Μπμοκηά (2009) ηαζ Σνάπαθδ (2009). Οζ
πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ αέααζα ελεηάγμοκ ιυκμ έκα αζαθίμ ηαζ ιάθζζηα ακαθφμοκ ιζα
πανάιεηνυ ημο, υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ εζημκμβνάθδζδ ή ημ πενζεπυιεκμ, πνμπςνχκηαξ ζε
ιζα εηηεκή πενζβναθή ηαζ ειπενζζηαηςιέκδ ακάθοζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ.
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Σέθμξ, μ Κμκημιδκάξ (2008) ζοκέηνζκε είημζζ εβπεζνίδζα θ.ε. ηςκ ηεθεοηαίςκ 30 εηχκ,
πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζε Δθθάδα ηαζ Κφπνμ, ιε ζημπυ ηδ ιεθέηδ
ηδξ επίδναζδξ ηςκ παζδαβςβζηχκ εεςνζχκ ιάεδζδξ ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια
οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ (ηαζ εζδζηά ζηδ δζδαηηζηή ηςκ θ.ε.).
Μέζνδνο
Α. Δπηινγή θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγρεηξηδίσλ
Απυ ηα οπάνπμκηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα επζθέλαιε ημ αζαθίμ «Δηζαγσγή ζηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο» ηςκ Σζαπανθή - Καιπμονάηδ (2003), ημ μπμίμ είκαζ ααζζζιέκμ ζε δζάθμνεξ
ανπέξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θ.ε. (πεηξακαηηθφ βηβιίν). Σμ αζαθίμ αοηυ επζπεζνεί ιζα
εκζαζμπμζδιέκδ ακηζιεηχπζζδ ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηδξ πδιείαξ ηαζ βνάθηδηε πεζναιαηζηά, ςξ
πνυηαζδ βζα ηδκ α΄ ηάλδ βοικαζίμο, ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ ηςκ «ρνιείσλ
Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο» (ΔΠΠΔ) ημο Παζδαβςβζημφ
Ηκζηζημφημο. Σμ αζαθίμ αοηυ έπεζ βναθεί απυ εζδζημφξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηαζ πανάθθδθα έπεζ ήδδ
εθανιμζηεί ηαζ ηνζεεί απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζε άθθδ ένεοκα ηαηά ηα ζπμθζηά έηδ 1998-99
ηαζ 1999-2000 (Σζαπανθήξ, 1998).
Με ημ πεηξακαηηθφ βηβιίν: α) εκεαννφκεηαζ δ επμζημδμιδηζηή-εκενβδηζηή δζδαζηαθία ηαζ
ιάεδζδ, α) ακαπηφζζμκηαζ πεζναιαηζηέξ δελζυηδηεξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, β) βίκεηαζ ζφκδεζδ
ηςκ θ.ε. ιε ηδ γςή ηαζ ηζξ εθανιμβέξ, δ) αημθμοεείηαζ δ ζπεζνμεζδήξ δζδαζηαθία ιε πμζμηζηή
πνμζέββζζδ ηςκ εκκμζχκ, ε) εκζζπφεηαζ δ κμδιαηζηή ιάεδζδ ηαζ πενζμνίγεηαζ δ
απμικδιυκεοζδ ηαζ ζη) μζ πμζμηζηέξ ζπέζεζξ δίκμκηαζ ιε απθυηδηα ηαζ πανάθθδθα
απμθεφβμκηαζ μζ ιαεδιαηζηέξ ελζζχζεζξ ηαζ μζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ (Tζαπανθήξ, 1991,
1998).
Β. Δπηινγή κεζφδνπ αμηνιφγεζεο βηβιίσλ - Δπηινγή δείγκαηνο
Ζ ιέεμδμξ πμο αημθμοεήζαιε ηαηά ηδκ ένεοκά ιαξ είκαζ δ αηυθμοεδ: Γζδάπεδηακ δφμ
εκυηδηεξ ζε έκα ζπμθζηυ ηιήια (πεηξακαηηθφ ηκήκα, ΠΣ) απυ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ ηαζ
πανάθθδθα μζ ίδζεξ εκυηδηεξ δζδάπεδηακ απυ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ θοζζηήξ α΄ βοικαζίμο
(Ακηςκίμο η.ά., 2007) ζε έκα δεφηενμ ηιήια (ηκήκα ειέγρνπ, ΣΔ) ημο ίδζμο ζπμθείμο, ζπεηζηά
ζζμδφκαιμ ιε ημ πνχημ, απυ ημκ ίδζμ δζδάζημκηα, αοηυκ δδθαδή πμο δίδαζηε ημ ιάεδια ζηα
ζοβηεηνζιέκα ηιήιαηα ημο ηάεε ζπμθείμο. ηδ ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ
ελεηάζηδηακ ζημ ίδζμ ηεζη θοζζηήξ, βζα ίζμ πνυκμ, ηαζ ααειμθμβήζαιε ηζξ απακηήζεζξ ημοξ
απυ ημκ ενεοκδηή. Σέθμξ, ηάκαιε ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ ααειμθμβζχκ ηαζ ηαηαθήλαιε
ζε ζοιπενάζιαηα. Ο έιιεζμξ αοηυξ ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ ηςκ εβπεζνζδίςκ ηνίεδηε ςξ μ πζμ
πνμζζηυξ ηαζ πνμζθενυιεκμξ βζα ηζξ δεδμιέκεξ ζοκεήηεξ ηδξ ένεοκαξ.
Σμ ηεζη θοζζηήξ δείπκεηαζ ζημ Πανάνηδια ζημ ηέθμξ ημο άνενμο. Γφμ απυ ηζξ ενςηήζεζξ ημο
ηεζη (μζ 1 ηαζ 2) πνμένπμκηακ απυ ημ ηεθζηυ ηιήια ημο ιαεήιαημξ “Γηα λα γλσξίζεηο
πεξηζζφηεξα, λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί” ημο πεζναιαηζημφ αζαθίμο, εκχ δ ηνίηδ
ενχηδζδ (ενχηδζδ 3) απυ ημ ηιήια ενςηήζεςκ “Δθάξκνζε ηηο γλψζεηο ζνπ θαη γξάςε
ηεθκεξησκέλεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ” ημο ζπμθζημφ αζαθίμο. θεξ μζ
ενςηήζεζξ ήηακ απαζηδηζηέξ ηαζ επεθέβδζακ δζυηζ: α) ελέηαγακ ηαοηυπνμκα ηζξ βκχζεζξ ηαζ
ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ, α) ήηακ ενςηήζεζξ ηςκ ελεηαγυιεκςκ εβπεζνζδίςκ ηαζ είπακ
ζημπυ κα επεηηείκμοκ ηζξ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ζπεηζηέξ ιεθεηχιεκεξ έκκμζεξ. Ο ιζηνυξ
ζπεηζηά ανζειυξ ηςκ ενςηήζεςκ (3) μθείθεηαζ ζημκ ιζηνυ πνυκμ (20 θεπηά) πμο ιαξ δυεδηε
απυ ημοξ δζδάζημκηεξ, αθμφ δεκ έπνεπε κα δζαηαναπεεί ημ πνυβναιια δζδαζηαθίαξ.
Σμ δείβια ιαξ ήηακ 100 ιαεδηέξ, ηεζζάνςκ ηιδιάηςκ, απυ δφμ αζηζηά ζπμθεία ηδξ
επανπίαξ, ηςκ μπμίςκ δ επζθμβή δεκ ήηακ ηοπαία, αθθά ηανπυξ ιζαξ επίπμκδξ ηαζ πνμκμαυνμο
πνμζπάεεζαξ ημο ενεοκδηή, δζυηζ δφζημθα έκαξ εηπαζδεοηζηυξ δέπεηαζ κα δζαθμνμπμζήζεζ ημ
πνυβναιιά ημο. Σμ έκα βοικάζζμ είπε ηέζζενα ηιήιαηα ζηδ α΄ ηάλδ, απυ ηα μπμία επζθέλαιε
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ηα δφμ, ιε ηνζηήνζμ αθεκυξ ημ ιέζμ υνμ ημο ηάεε ηιήιαημξ ζημ πνυπεζνμ δζαβχκζζια
θοζζηήξ ημο α΄ ηνζιήκμο ηαζ αθεηένμο ηδ ζπεηζηή εζζήβδζδ ημο δζδάζημκημξ, έηζζ χζηε κα
ζοβηνίκμοιε δφμ ηιήιαηα ηαηά ημ δοκαηυκ ζζμδφκαια. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ επζθέλαιε ηα δφμ
απυ ηα ηνία ηιήιαηα ημο άθθμο βοικαζίμο. Γφμ απυ ηα δφμ ηιήιαηα μνίζηδηακ ςξ
πεζναιαηζηά (ΠΣ) ηαζ δφμ ςξ εθέβπμο (ΣΔ).
Γ. ηφρνη θαη εγθπξφηεηα ηνπ ηεζη
Με ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεζη ζημπεφαιε: α) ζημκ έθεβπμ βκχζεςκ α) ζηδκ εθανιμβή βκχζεςκ
ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ β) ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ δ) ζηδκ ακαγήηδζδ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ηςκ
ιαεδηχκ. Δζδζηυηενα, δζενεοκήζαιε ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα πεζνίγμκηαζ ζπμθζημφ
ηφπμο ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημκ δζακοζιαηζηυ παναηηήνα ηςκ δοκάιεςκ, ηδκ μνεή επζθμβή
θμνέα ηαζ ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ αανοηζηήξ δφκαιδξ. Ο έθεβπμξ ηδξ εζςηενζηήξ
ζοκμπήξ ημο ηεζη έβζκε ιε ημ SPSS, ζοζπεηίγμκηαξ ηζξ ενςηήζεζξ 1-3, 1-2 ηαζ 2-3, βζα ηνεζξ
δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ: α) ηςκ ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ, α) ηςκ
ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ απυ ημ πεζναιαηζηυ, β) ημο ζοκυθμο ηςκ ιαεδηχκ. Οζ ηζιέξ ημο
ζοκηεθεζηή άθθα ημο Cronbach ήηακ 0,658 βζα ημ ζπμθζηυ, 0,710 βζα ημ πεζναιαηζηυ ηαζ
0,702 βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδηχκ. ηδ αζαθζμβναθία, ηζιέξ ηςκ δεζηηχκ αλζμπζζηίαξ απυ 0,6
έςξ 0,7 ακηζζημζπμφκ ζε ιέηνζα εζςηενζηή ζοκμπή ημο ηεζη, εκχ ηζιέξ ηςκ δεζηηχκ ακχηενεξ
ημο 0,7 ακηζζημζπμφκ ζε ιεβαθφηενδ ζοκμπή (Cortina, 1993). Έηζζ, ακ ελαζνέζμοιε ηδκ
πενίπηςζδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ ηεζη πανμοζίαζε ορδθή
εζςηενζηή ζοκμπή.
Δ. Αμηνπηζηία ηνπ βαζκνινγηθνχ ζρήκαηνο
Με ηδ ιέεμδμ random ημο Excel επζθέλαιε 15 βναπηά, ηα μπμία δχζαιε ζε ηνεζξ έιπεζνμοξ
εηπαζδεοηζημφξ (2 θοζζημφξ ηαζ 1 πδιζηυ) βζα κα ηα ααειμθμβήζμοκ. Αοημί ιεηά απυ ιζα
πνχηδ ααειμθυβδζδ, πνμπχνδζακ απυ ημζκμφ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζαηφπςζδ εκυξ
ααειμθμβζημφ ζπήιαημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ααζζγυιεκμζ ζηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή
ααειμθυβδζακ ηα 15 βναπηά. Έπεζηα έβζκε δ ααειμθμβζηή ζοζπέηζζδ ιε ημ SPSS, ηυζμ ακά
ενχηδζδ υζμ ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ. Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ημο ιδ
παναιεηνζημφ ηνζηδνίμο ξν ηνπ Spearman ηοιάκεδηε απυ 0,852 ιέπνζ 0,972. ημ επυιεκμ
ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ, μ ενεοκδηήξ, ιε αάζδ ημ παναπάκς ααειμθμβζηυ ζπήια,
ααειμθυβδζε πάθζ ηα 15 αοηά βναπηά, αβκμχκηαξ ημοξ ααειμφξ ηςκ οπμθμίπςκ. Σέθμξ, έβζκε
ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο ιέζμο υνμο ηδξ ααειμθμβίαξ ηςκ ηνζχκ ακελάνηδηςκ ααειμθμβδηχκ
ηαζ ηδξ ααειμθμβίαξ ημο ενεοκδηή βζα ηα ίδζα (15) βναπηά. Οζ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή ξν ημο
Spearman ηοιάκεδηακ απυ 0,849 ιέπνζ 0,983, δδθχκμκηαξ πμθφ ηαθή ζοκάθεζα ιεηαλφ ηςκ
ααειμθμβδηχκ.
Απνηειέζκαηα
Πνηνηηθή ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ αλά βηβιίν
Ανπζηά, ζοβηνίκαιε πμζμηζηά ηζξ επζδυζεζξ ζημ ηεζη θοζζηήξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ΠΣ ιε ηζξ
ακηίζημζπεξ ημο ΣΔ, ααζζγυιεκμζ, ζε αοηή ηδκ ενβαζία, ζηζξ ααειμθμβίεξ ηςκ ηεζη. ε
επυιεκδ ακαημίκςζδ εα πανμοζζαζεεί ηαζ δ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο ηςκ απακηήζεςκ πμο
δίκμοκ μζ ιαεδηέξ. Ζ ζφβηνζζδ απεζημκίγεηαζ ιε δζάβναιια «ημοηζμφ-ιμοζηαηζμφ»
(Boxplot) (πήια 1). ημ ζοβηεηνζιέκμ δζάβναιια, ημ ηάεε «ημοηί» δείπκεζ ημ εφνμξ ηςκ
ηζιχκ, παναθείπμκηαξ ημ ορδθυηενμ ηαζ ημ παιδθυηενμ 25%. Ζ μνζγυκηζα βναιιή ιέζα ζημ
«ημοηί» δείπκεζ ηδκ εκδζάιεζδ ηζιή, έηζζ χζηε ημ 50% ηςκ ηζιχκ κα είκαζ ιζηνυηενεξ ηαζ ημ
άθθμ 50% κα είκαζ ιεβαθφηενεξ. Σα «ιμοζηάηζα» δείπκμοκ ηζξ ηζιέξ ημο ορδθυηενμο ηαζ
ημο παιδθυηενμο ααειμφ.
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ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ αλά βηβιίν
Σα δεδμιέκα απυ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ οπεαθήεδζακ πεναζηένς ζε ζηαηζζηζηή
επελενβαζία ιε ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ t βζα ακελάνηδηα δείβιαηα, αθμφ πνχηα εθέβπεδηε δ
ηακμκζηυηδηα ηςκ ηζιχκ ιε ηδ δμηζιαζία Kolmogorov-Smirnov.
Σα απμηεθέζιαηα πενζέπμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1, απυ ηδ ιεθέηδ ημο μπμίμο δζαπζζηχκμκηαζ ηα
ελήξ: Ζ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ επίδμζδξ ζηδκ ενχηδζδ 1, πμο αθμνμφζε ηδκ έκκμζα ηδξ
ζζυηδηαξ δζακοζιάηςκ, ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ είκαζ 26,4% οπέν ηδξ μιάδαξ πμο δζδάπηδηε
ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ. ηδκ ενχηδζδ 2, πμο αθμνμφζε ημ ζπεδζαζιυ δζακοζιάηςκ δφκαιδξ,
δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ επίδμζδξ είκαζ ιυκμ 2,2%. ηδκ ενχηδζδ 3, πμο αθμνμφζε ηδ
δζηαζμθυβδζδ ηδξ φπανλδξ αάνμοξ ζηδ εθήκδ, δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ επίδμζδξ είκαζ
6,8%. ημ ζφκμθμ ηςκ ηνζχκ ενςηήζεςκ, δ δζαθμνά οπέν ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ είκαζ
11,8%.
Κάκμκηαξ ημκ έθεβπμ ηακμκζηυηδηαξ (ηεζη Kolmogorov-Smirnov) δζαπζζηχζαιε υηζ μζ
επζδυζεζξ ζηδκ ενχηδζδ 1 (ζπμθζηυ ηαζ πεζναιαηζηυ αζαθίμ), ζηδκ ενχηδζδ 2 (ζπμθζηυ
αζαθίμ) ηαζ ζηδκ ενχηδζδ 3 (ζπμθζηυ αζαθίμ) δεκ αημθμοεμφζακ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή.
ιςξ ζημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ ηαζ ζηα δφμ αζαθία ηα δεδμιέκα αημθμφεδζακ ηδκ
ηακμκζηή ηαηακμιή. Έηζζ, εθανιυζαιε ημ ηνζηήνζμ t ημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ βζα ηδ
ζφβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημ απαναιεηνζηυ ηνζηήνζμ Mann-Whitney βζα ηδ
ηάεε ενχηδζδ πςνζζηά.
Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ Πζκάηςκ 2 ηαζ 3 ηαηαδεζηκφμκηαζ ηα ελήξ:
ηδκ ενχηδζδ 1 (ηεζη ηςκ Mann-Whitney) δ δζαθμνά ηςκ επζδυζεςκ είκαζ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηή ζε επίπεδμ 1%.
ηδκ ενχηδζδ 2 (ηεζη ηςκ Mann-Whitney) έπμοιε ηζιή p =0,764. Δπεζδή υιςξ ηα δείβιαηά
ιαξ είκαζ ιεβάθα (N1=50, N2=50), δ ηαηακμιή U ιπμνεί κα εεςνδεεί ηακμκζηή, μπυηε δ ηζιή
Ε = 3,01 είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή 1,645 βζα επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ
ζδιακηζηυηδηαξ 10% (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ) (Ε=3,01 p<0,1). Δπμιέκςξ δ δζαθμνά ηςκ
ιέζςκ ηζιχκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζε επίπεδμ 10%.
ηδκ ενχηδζδ 3 (ηεζη ηςκ Mann-Whitney), δ δζαθμνά ηςκ επζδυζεςκ είκαζ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηή ζε επίπεδμ 1%.
ημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ Levene (επεζδή δ ηαηακμιή είκαζ ηακμκζηή)
βζα ημκ έθεβπμ ζζμδοκαιίαξ ηςκ δζαηοιάκζεςκ έπμοιε μνζαηή ηζιή (0,05), μζ ηζιέξ ημο
ηνζηδνίμο t είκαζ ίδζεξ ηαζ ζηζξ δφμ βναιιέξ ηαζ ίζεξ ιε 2,691. Ζ ηζιή αοηή p = 0,008 < 0,01.
οκεπχξ μζ ιέζεξ επζδυζεζξ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ζε επίπεδμ 1%. Δπμιέκςξ, δ μιάδα
πμο δζδάπεδηε απυ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ έθενε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ορδθυηενδ επίδμζδ
απυ ηδκ μιάδα πμο δζδάπεδηε απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ.
πκπεξάζκαηα θαη πδήηεζε
1. ηζξ ενςηήζεζξ 1 ηαζ 3 ημο ηεζη, μζ δζαθμνέξ ηςκ ααειμθμβζηχκ επζδυζεςκ είκαζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 1% οπέν ημο πεζναιαηζημφ
αζαθίμο, ηάηζ πμο δείπκεζ υηζ μ ηνυπμξ πμο πνμζεββίγεζ ηζξ έκκμζεξ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ
αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ φθδ, πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ.
2. ηδ ενχηδζδ 2 δ δζαθμνά ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζε επίπεδμ 10%, ηάηζ πμο
δείπκεζ υηζ δ ζπεηζηή ιε ηδκ ενχηδζδ πνμζέββζζδ ηαζ δζδαζηαθία απυ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ
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ρήκα 1: Γζάβναιια
ημοηζμφ-ιμοζηαηζμφ ηςκ
επζδυζεςκ ακά ενχηδζδ ηαζ
ζημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ
βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο
ηιήιαημξ εθέβπμο
(ανζζηενά) ηαζ ημο
πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ
(δελζά).

Πίλαθαο 1: Δπίδμζδ ζημ ηεζη θοζζηήξ ακά ηιήια ηαζ ακά ενχηδζδ βζα ιαεδηέξ πμο δζδάπηδηακ απυ
ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ (ΠΣ) ηαζ βζα ιαεδηέξ πμο δζδάπηδηακ απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ (ΣΔ). (θεξ μζ
ααειμθμβίεξ έπμοκ ακαπεεί ζημ 100).
ΣΜΖΜΑ

Δξψηεζε 1
Μ.Σ. (Σ.Α)

Δξψηεζε 2
Μ.Σ. (Σ.Α)

Δξψηεζε 3
Μ.Σ. (Σ.Α)

χλνιν ησλ 3
εξσηήζεσλ

ΠΣ1 (Ν=25)

40.0 (39.2)

68.0 (24.0)

41.6 (35.6)

49.9(25.9)

ΠΣ2Δ (Ν=25)

52.8(37.0)

56.4(22.8)

47.2(31.6)

52..1(22,0)

ΤNΟΛΟ
ΠΔΗΡΑΜATIKΩΝ (Ν=50)

46.4(38.2)

62.2(23.8)

44.4(33.4)

51.0(3.60)

ΣΔ1 (Ν=26)

13.0(21.8)

65.0(19.8)

42.4(30.6)

40.1 (18.2)

ΣΔ2 (Ν=24)

27.6(32.2)

54.6(21.8)

32.6(31.6)

38.2(21.3)

ΤNΟΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ
(Ν=50)

20.0(28.0)

60.0(21.2)

37.6(31.2)

39.2(19.6)

δεκ δζαθένεζ ηαζ πμθφ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο.
3. ημ ζφκμθμ ηςκ ηνζχκ ενςηήζεςκ υιςξ μζ δζαθμνέξ ηςκ ααειμθμβζηχκ επζδυζεςκ είκαζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 1% οπέν ημο πεζναιαηζημφ
αζαθίμο. Γζαθαίκεηαζ θμζπυκ, υηζ δ πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ δχλακεο ηαζ ημο βάξνπο ιέζς
ημο πεζναιαηζημφ δζδαηηζημφ οθζημφ αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα άνμοκ ηζξ δοζημθίεξ πμο
ζοκακημφκ ζημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ ηαζ κα αθμιμζχζμοκ πενζζζυηενμ ηδ δζδαζηυιεκδ φθδ.
4. Σμ ιζηνυ δείβια ηδξ ένεοκαξ (100 ιαεδηέξ, δφμ εκυηδηεξ, έκα αζαθίμ) δεκ ιαξ επζηνέπεζ
κα βεκζηεφζμοιε ηα ζοιπενάζιαηά ιαξ. Δλάθθμο βζα κα είιαζηε αέααζμζ υηζ ημ έκα αζαθίμ
είκαζ ηαθφηενμ απυ ημ άθθμ εα έπνεπε κα δζδαπεμφκ υθεξ μζ εκυηδηεξ θοζζηήξ ηδξ ηάλδξ
αοηήξ ζε ιεβάθμ δείβια ηαζ ζε πμθθά ζπμθεία.
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Σέθμξ, επακαθαιαάκμοιε υηζ μζ ζημπμί ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, δ
θζθμζμθία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζ βκχζεζξ ιαξ βζα ηδκ ροπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ αθθάγμοκ
δζανηχξ ηαζ αοηυ επζαάθθεζ ηδ πνήζδ πενζζζυηενςκ απυ ιζαξ πνμζεββίζεςκ ζηδ δζδαζηαθία
(Κυηημηαξ, 2004, Σζαπανθήξ, 1991, 1998). Ζ θζθμζμθία ημο πεζναιαηζημφ αζαθίμο
εζζαβςβήξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (θοζζηή-πδιεία) πμο πνδζζιμπμζήζαιε ζηδκ πανμφζα
ενεοκδηζηή ενβαζία ααζίγεηαζ αηνζαχξ ζε αοηήκ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ πνμζεββίζεςκ.
διεζχκεηαζ υηζ ζε άθθδ ενβαζία αοημφ ημο οκεδνίμο (Σάηζδ ηαζ Σζαπανθήξ, 2011),
πενζβνάθεηαζ δ επέηηαζδ ημο παναπάκς αζαθίμο, ιε ηδκ πενίθδρδ ζε αοηυ ηαζ ιαεδιάηςκ
αζμθμβίαξ.
Πίλαθαο 2: φβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ δφμ ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ (Ν1=50, Ν2=50) ιε ημ t-test,
βζα ηα δφμ αζαθία, ζημ ζφκμθμ ηςκ ηιδιάηςκ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ.
Κξηηήξην Levene γηα ηελ
ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ

Τπυεεζδ ίζςκ
δζαηοιάκζεςκ

Κξηηήξην t
γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ ηηκψλ

F

Δ..

t

Β.Δ.

3,945

0,050

2,691

98,000

2,691

94,15

Τπυεεζδ άκζζςκ
δζαηοιάκζεςκ

Δ..
0,008

0,008

Δ..: Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Β.Δ.: Βαζκνί ειεπζεξίαο.

Πίλαθαο 3: Απαναιεηνζηυ ηνζηήνζμ Mann-Whitney βζα ηα δφμ αζαθία ιαγί, ζημ ζφκμθμ ηςκ 4
ηιδιάηςκ, βζα ηάεε ενχηδζδ πςνζζηά.
ΔΡΧΣΖΖ 1

ΔΡΧΣΖΖ 2

ΔΡΧΣΖΖ 3

Mann-Whitney U

750,500

1207,000

811,000

Z

-3,586

-0,301

-3,082

Αζοιπηςηζηυ E..

0,000

0,764

0,002

Μμνθή ηαιπφθδξ

p<0,010 (S)

p>0,10 (ΝS)

p<0,01(S)

ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ. Θεσξνχκε απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη κε ηελ εξγαζία καο απηήλ
δελ επηδηψθνπκε λα θαηαδείμνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κε ζρνιηθφ βηβιίν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε
(ακθφηεξνη νη ζπγγξαθείο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη νη δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπγγξαθείο απηήο ηεο εξγαζίαο)
ππεξηεξεί ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θπζηθήο ηεο β΄ γπκλαζίνπ. Οη ζπγγξαθείο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ είλαη
ζίγνπξα ηθαλνί θαη άμηνη επηζηήκνλεο θαη ζπγγξαθείο θαη γλσξίδνπκε φηη αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη θαη
εθπαηδεπηηθνί κε ζπνπδέο ζηελ δηδαθηηθή ηεο θπζηθήο. Δθείλν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη φηη ην
κε ζρνιηθφ βηβιίν έρεη ζπγγξαθεί κε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία, ε νπνία πξνθαλψο επεξέαζε θαη ηελ
επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ εηέζεζαλ ζην ρξεζηκνπνηεζέλ ηεζη θπζηθήο. Με ρξήζε ελφο
δηαθνξεηηθνχ ηεζη, ίζσο ηα επξήκαηα λα κελ ήηαλ ηα ίδηα. Δπνκέλσο, θαινχκε ηνπο αλαγλψζηεο λα
ζεσξήζνπλ ηα επξήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ππφ ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Σν ηεζη θπζηθήο
1. ημ ζπήια, ημ ηάεε παζδί αζηεί ηδκ ίδζα ζε ιέηνμ δφκαιδ, 20 Ν, ζημ ζπμζκί πμο ηνααά. Απυ ηδκ
άπμρδ ηδξ θοζζηήξ, είκαζ ίζεξ μζ ηνεζξ αοηέξ δοκάιεζξ; Να ελδβήζεζξ ηδκ απάκηδζή ζμο.

2. ηζξ παναηάης εζηυκεξ κα ζπεδζάζεζξ ηα δζακφζιαηα ηςκ δοκάιεςκ πμο αζημφκ:
Σμ πένζ ημο ημνζηζζμφ ζημ κήια
Ο ανζζαανίζηαξ ζηα αάνδ
Ζ βδ ζημ δμνοθυνμ
Ο ιαβκήηδξ ζηδ ζζδενέκζα ζθαίνα

3. Έκαξ ζοιιαεδηήξ ζμο εηθνάγεζ ηδκ άπμρδ: «Έκα ζχια έπεζ αάνμξ ιυκμ υηακ ανίζηεηαζ πάκς
ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ, εκχ δεκ έπεζ υηακ ανίζηεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ζεθήκδξ». οιθςκείξ ιε ηδκ
άπμρή ημο; Να ελδβήζεζξ ηδκ απάκηδζή ζμο.
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Πεξίιεςε
ημ ηνίημ ιένμξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ ελεηάγμοιε ζηδκ ζπμθζηή πνάλδ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ
πεζναιαηζημφ ιδ ζπμθζημφ αζαθίμο εζζαβςβήξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (θ.ε.) βζα ηδκ α΄ ηάλδ
βοικαζίμο. Σμ αζαθίμ έπεζ βναθηεί απυ ενεοκδηέξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θ. ε., ιε αάζδ ανπέξ ηδξ
δζδαηηζηήξ. Αηυιδ, έπεζ ζοββναθεί, πνδζζιμπμζδεεί ζε ζπμθεία ηαζ αλζμθμβδεεί πνζκ απυ ιενζηά
πνυκζα ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ ΔΠΠΔ (πμθεία Δθανιμβήξ Πεζναιαηζηχκ Πνμβναιιάηςκ
Δηπαίδεοζδξ) ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο. Δζδζηυηενα, ζοβηνίκαιε ηζξ επζδυζεζξ ζε ζπεηζηυ ηεζη
ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ ιζα εκυηδηα πδιείαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ απυ ημ ςξ άκς
αζαθίμ ιε ηζξ επζδυζεζξ ζημ ίδζμ ηεζη ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ ημ ίδζμ εέια απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ
πδιείαξ α΄ βοικαζίμο. Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε έλζ ηιήιαηα α΄ βοικαζίμο δφμ αζηζηχκ
επανπζαηχκ βοικαζίςκ, ζε ζφκμθμ 115 ιαεδηχκ. Ζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία έδεζλε υηζ ημ ιδ ζπμθζηυ
αζαθίμ αμδεά πενζζζυηενμ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζδαπεεζζχκ πδιζηχκ εκκμζχκ. Βέααζα,
θυβς ημο μνζαηά ιζηνμφ δείβιαημξ ηαζ ημο πμθφ ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ δζδαπεέκηςκ εειάηςκ, ημ
ζοιπέναζια αοηυ δεκ ιπμνεί κα βεκζηεοεεί.
Abstract
In Part 3 of this work, we examine in actual school practice the effectiveness of an experimental nonstandard introductory book to physical science (physics and chemistry) for the seventh grade (first
grade of lower secondary school in Greece). The book has been written by science-education
researchers, on the basis of principles of science education. In addition, it was written, tested, and
evaluated some years ago in the context of the project SEPPE of the Greek Pedagogic Institute. In
particular, we compared the performance in a relevant test of an experimental group of students who
were taught a unit of chemistry about ‗chemical reactions‘ from the above book, with the performance
in the same test of a control group of students who were taught the same topics from the standard
eighth-grade physics school book. The study was carried out in six eighth-grade classes of two urban
lower-secondary Greek schools, totaling 1115 students. The statistical analysis showed that the nonstandard book assisted students more in understanding the taught chemistry concepts. However, due to
the marginally small sample size and the very limited number of taught topics, the finding cannot be
generalized.

Δηζαγσγή
ημ δεφηενμ ιένμξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ πμο ακαημζκχκεηαζ ζημ πανυκ ζοκέδνζμ (Σζμφθμξ &
Σζαπανθήξ, 2011) ελεηάζαιε ζηδκ ζπμθζηή πνάλδ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ
πεζναιαηζημφ ιδ ζπμθζημφ αζαθίμο εζζαβςβήξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (θ.ε.) βζα ηδκ α΄ ηάλδ
βοικαζίμο. Σμ αζαθίμ έπεζ βναθηεί απυ ενεοκδηέξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θ. ε., ιε αάζδ ανπέξ ηδξ
δζδαηηζηήξ. Αηυιδ, έπεζ ζοββναθεί, πνδζζιμπμζδεεί ζε ζπμθεία ηαζ αλζμθμβδεεί πνζκ απυ
ιενζηά πνυκζα ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ ΔΠΠΔ (πμθεία Δθανιμβήξ Πεζναιαηζηχκ
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Πνμβναιιάηςκ Δηπαίδεοζδξ) ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο (Σζαπανθήξ, 1998).
Δζδζηυηενα, ζημ δεφηενμ ιένμξ ζοβηνίκαιε ηζξ επζδυζεζξ ζε ζπεηζηυ ηεζη ιαεδηχκ πμο
δζδάπεδηακ δφμ ιαεήιαηα θοζζηήξ βζα ηδ «δφκαιδ» ηαζ βζα ημ «αάνμξ ζχιαημξ» απυ ημ ςξ
άκς αζαθίμ ιε ηζξ επζδυζεζξ ζημ ίδζμ ηεζη ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ ηα ίδζα εέιαηα απυ ημ
ζπμθζηυ αζαθίμ θοζζηήξ α΄ βοικαζίμο.
ημ ηνίημ ιένμξ, εθανιυγμοιε ηδκ ίδζα ιεεμδμθμβία ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ βοικαζζαηήξ
πδιείαξ. Δζδζηυηενα ζοβηνίκαιε ηζξ επζδυζεζξ ζε ζπεηζηυ ηεζη ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ ιζα
εκυηδηα πδιείαξ βζα ηζξ «πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ» απυ ημ ςξ άκς αζαθίμ ιε ηζξ επζδυζεζξ ζημ
ίδζμ ηεζη ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ ημ ίδζμ εέια απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ πδιείαξ α΄ βοικαζίμο
(Ααναιζχηδξ η.ά., 2007). πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο δεφηενμο ιένμοξ, εη πνμμζιίμο
πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υιςξ έκακ ζδιακηζηυ πενζμνζζιυ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ, οπυ ημκ μπμίμ
πνέπεζ αοηή κα ακαβκςζηεί: πενί αοημφ παναπέιπμοιε ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ εκαληηθή
Παξαηήξεζε πμο ηαηαβνάθεηαζ ζημ ηέθμξ αοημφ ημο άνενμο.
Θέιαηα ζπεηζηά ιε ημκ νυθμ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ ζηδ
δζδαζηαθία, ηζξ δζδαηηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ ζηδκ Δθθάδα ζπεηζηέξ ιε
ζπμθζηά εβπεζνίδζα ζογδημφκηαζ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηαζ δεκ επακαθαιαάκμκηαζ εδχ.
Μέζνδνο
Α. Δπηινγή θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγρεηξηδίσλ
Απυ ηα οπάνπμκηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα επζθέλαιε ημ αζαθίμ «Δηζαγσγή ζηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο» ηςκ Σζαπανθή - Καιπμονάηδ (2003), ημ μπμίμ είκαζ ααζζζιέκμ ζε δζάθμνεξ
ανπέξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θ.ε. (πεηξακαηηθφ βηβιίν). Σμ αζαθίμ αοηυ επζπεζνεί ιζα
εκζαζμπμζδιέκδ ακηζιεηχπζζδ ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηδξ πδιείαξ ηαζ βνάθηδηε πεζναιαηζηά, ςξ
πνυηαζδ βζα ηδκ α΄ ηάλδ βοικαζίμο, ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ ηςκ «ρνιείσλ
Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο» (ΔΠΠΔ) ημο Παζδαβςβζημφ
Ηκζηζημφημο. Σμ αζαθίμ αοηυ έπεζ βναθεί απυ εζδζημφξ ηδξ δζδαηηζηήξ ηαζ πανάθθδθα έπεζ ήδδ
εθανιμζηεί ηαζ ηνζεεί απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζε άθθδ ένεοκα ηαηά ηα ζπμθζηά έηδ 1998-9
9 ηαζ 1999-2000.
Με ημ πεηξακαηηθφ βηβιίν: α) εκεαννφκεηαζ δ επμζημδμιδηζηή-εκενβδηζηή δζδαζηαθία ηαζ
ιάεδζδ, α) ακαπηφζζμκηαζ πεζναιαηζηέξ δελζυηδηεξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, β) βίκεηαζ ζφκδεζδ
ηςκ θ.ε. ιε ηδ γςή ηαζ ηζξ εθανιμβέξ, δ) αημθμοεείηαζ δ ζπεζνμεζδήξ δζδαζηαθία ιε πμζμηζηή
πνμζέββζζδ ηςκ εκκμζχκ, ε) εκζζπφεηαζ δ κμδιαηζηή ιάεδζδ ηαζ πενζμνίγεηαζ δ
απμικδιυκεοζδ ηαζ ζη) μζ πμζμηζηέξ ζπέζεζξ δίκμκηαζ ιε απθυηδηα ηαζ πανάθθδθα
απμθεφβμκηαζ μζ ιαεδιαηζηέξ ελζζχζεζξ ηαζ μζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ (Σζαπανθήξ, 1991,
1998).
Β. Δπηινγή κεζφδνπ αμηνιφγεζεο βηβιίσλ - Δπηινγή δείγκαηνο
Ζ ιέεμδμξ πμο αημθμοεήζαιε ηαηά ηδκ ένεοκά ιαξ είκαζ δ αηυθμοεδ: Γζδάπεδηε ιία
εκυηδηα ζε έκα ζπμθζηυ ηιήια (πεηξακαηηθφ ηκήκα, ΠΣ) απυ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ ηαζ
πανάθθδθα δ ίδζα εκυηδηα δζδάπεδηε απυ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ ζε έκα δεφηενμ ηιήια (ηκήκα
ειέγρνπ, ΣΔ) ημο ίδζμο ζπμθείμο, ζπεηζηά ζζμδφκαιμ ιε ημ πνχημ, απυ ημκ ίδζμ δζδάζημκηα,
αοηυκ δδθαδή πμο δίδαζηε ημ ιάεδια ζηα ζοβηεηνζιέκα ηιήιαηα ημο ηάεε ζπμθείμο. ηδ
ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ελεηάζηδηακ ζημ ίδζμ ηεζη πδιείαξ, βζα ίζμ
πνυκμ, ηαζ ααειμθμβήζαιε ηζξ απακηήζεζξ ημοξ. Σέθμξ, ηάκαιε ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ
ααειμθμβζχκ ηαζ ηαηαθήλαιε ζε ζοιπενάζιαηα. Ο έιιεζμξ αοηυξ ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ ηςκ
εβπεζνζδίςκ ηνίεδηε ςξ μ πζμ πνμζζηυξ ηαζ πνμζθενυιεκμξ βζα ηζξ δεδμιέκεξ ζοκεήηεξ ηδξ
ένεοκαξ.
Σμ ηεζη πδιείαξ δείπκεηαζ ζημ Πανάνηδια ζημ ηέθμξ ημο άνενμο. Μία ενχηδζδ (δ 2)
εθήθεδ απυ ηδ αζαθζμβναθία (Μπαζδέηδξ, 1997), δφμ ενςηήζεζξ απυ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ
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(μζ 3 ηαζ 4). Σέθμξ, δ ενχηδζδ 1 είκαζ ενχηδζδ ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ, ακαθένεηαζ ζε δφμ
μνζζιμφξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο ηαζ είκαζ πανυιμζα ιε άθθεξ ενςηήζεζξ πμο πενζέπμκηαζ ζημ
αζαθίμ αοηυ, πςνίξ υιςξ κα δίκμκηαζ μζ θέλεζξ πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ απάκηδζδ. θεξ μζ
ενςηήζεζξ ήηακ απαζηδηζηέξ ηαζ επεθέβδζακ δζυηζ: α) ελέηαγακ ηαοηυπνμκα ηζξ βκχζεζξ ηαζ
ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ, α) είπακ ζημπυ κα επεηηείκμοκ ηζξ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ
ζηζξ ζπεηζηέξ ιεθεηχιεκεξ έκκμζεξ. Ο ιζηνυξ ζπεηζηά ανζειυξ ηςκ ενςηήζεςκ (4) μθείθεηαζ
ζημκ ιζηνυ πνυκμ (20 θεπηά) πμο ιαξ δυεδηε απυ ημοξ δζδάζημκηεξ, αθμφ δεκ έπνεπε κα
δζαηαναπεεί ημ πνυβναιια δζδαζηαθίαξ.
Σμ δείβια ιαξ ήηακ 115 ιαεδηέξ, έλζ ηιδιάηςκ, απυ δφμ αζηζηά ζπμθεία ηδξ επανπίαξ, ηςκ
μπμίςκ δ επζθμβή δεκ ήηακ ηοπαία, αθθά ηανπυξ ιζαξ επίπμκδξ ηαζ πνμκμαυνμο πνμζπάεεζαξ
ημο ενεοκδηή, δζυηζ δφζημθα έκαξ εηπαζδεοηζηυξ δέπεηαζ κα δζαθμνμπμζήζεζ ημ πνυβναιιά
ημο, υηακ θοζζηά έπεζ αοηή ηδ δοκαηυηδηα. Σμ έκα βοικάζζμ είπε ηέζζενα ηιήιαηα ζηδ α΄
ηάλδ, ηα μπμία ηαζ πνδζζιμπμζήζαιε ζηδκ ένεοκά ιαξ. Απυ ημ άθθμ βοικάζζμ πμο είπε ηνία
ηιήιαηα επζθέλαιε ηα δφμ, ιε ηνζηήνζα: α) ημ ιέζμ υνμ ημο ηάεε ηιήιαημξ ζημ πνυπεζνμ
δζαβχκζζια πδιείαξ ημο α΄ ηνζιήκμο, α) ηδ ιέζδ ααειμθμβία ζημ Α' ηνίιδκμ ηαζ β) ηδ
ζπεηζηή εζζήβδζδ ημο δζδάζημκημξ. ηυπμξ ιαξ ήηακ κα ζοβηνίκμοιε δφμ ηιήιαηα ηαηά ημ
δοκαηυκ ζζμδφκαια. Σνία απυ ηα έλζ ζοκμθζηά ηιήιαηα μνίζηδηακ ςξ πεζναιαηζηά (ΠΣ) ηαζ
ηνία ςξ εθέβπμο (ΣΔ).
Γ. ηφρνη θαη εγθπξφηεηα ηνπ ηεζη
Με ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεζη ζηνρεχακε: α) ζημκ έθεβπμ βκχζεςκ α) ζηδκ εθανιμβή βκχζεςκ
ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ β) ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ δ) ζηδκ ακαγήηδζδ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ηςκ
ιαεδηχκ. Ο έθεβπμξ ηδξ εζςηενζηήξ ζοκμπήξ ημο ηεζη έβζκε ιε ημ SPSS, ζοζπεηίγμκηαξ ηζξ
ενςηήζεζξ 1-3, ηαζ 2-4, βζα ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ: α) ηςκ ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ απυ
ημ ζπμθζηυ αζαθίμ, α) ηςκ ιαεδηχκ πμο δζδάπεδηακ απυ ημ πεζναιαηζηυ, β) ημο ζοκυθμο ηςκ
ιαεδηχκ. Οζ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή άθθα ημο Cronbach ήηακ 0,690 βζα ημ ζπμθζηυ, 0,752 βζα
ημ πεζναιαηζηυ ηαζ 0,741 βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδηχκ. ηδ αζαθζμβναθία, ηζιέξ ηςκ δεζηηχκ
αλζμπζζηίαξ απυ 0,6 έςξ 0,7 ακηζζημζπμφκ ζε ιέηνζα εζςηενζηή ζοκμπή ημο ηεζη, εκχ ηζιέξ
ηςκ δεζηηχκ ακχηενεξ ημο 0,7 ακηζζημζπμφκ ζε ιεβαθφηενδ ζοκμπή (Cortina, 1993). Έηζζ, ακ
ελαζνέζμοιε ηδκ πενίπηςζδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, ζημ μπμίμ παναηδνήεδηε μνζαηά ηαθή
ζοκμπή, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ ηεζη βεκζηά πανμοζίαζε ορδθή εζςηενζηή ζοκμπή.
Γ. Αμηνπηζηία ηνπ βαζκνινγηθνχ ζρήκαηνο
Με ηδ ιέεμδμ random ημο Excel επζθέλαιε 18 βναπηά, ηα μπμία δχζαιε ζε ηνεζξ έιπεζνμοξ
εηπαζδεοηζημφξ (2 πδιζημφξ ηαζ 1 θοζζηυ) βζα κα ηα ααειμθμβήζμοκ. Αοημί ιεηά απυ ιζα
πνχηδ ααειμθυβδζδ, πνμπχνδζακ απυ ημζκμφ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζαηφπςζδ εκυξ
ααειμθμβζημφ ζπήιαημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ααζζγυιεκμζ ζηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή
ααειμθυβδζακ ηα 18 βναπηά. Έπεζηα έβζκε δ ααειμθμβζηή ζοζπέηζζδ ιε ημ SPSS, ηυζμ ακά
ενχηδζδ υζμ ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ. Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ημο ιδ
παναιεηνζημφ ηνζηδνίμο ξν ηνπ Spearman ηοιάκεδηε απυ 0,805 ιέπνζ 0,994. (Δλαίνεζδ
απμηέθεζε δ ενχηδζδ 2 υπμο μ παναπάκς ζοκηεθεζηήξ πήνε ηζξ ηζιέξ 0,394, 0,443 ηαζ 0,686,
δδθαδή οπήνλε πμθφ παιδθή ζοκάθεζα πμο απμδίδεηαζ ζημκ εθαζηζηυ ηνυπμ ααειμθυβδζδξ
ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενχηδζδξ. Γζα ελμιάθοκζδ πνμηάεδηε ιζα αθθαβή ζημ ααειμθμβζηυ
ζπήια, δδθαδή υηακ μ ιαεδηήξ απακηά υηζ « δ ιάγα ηδξ μοζίαξ Γ είκαζ 10 g επεζδή ζε θάζε
αληίδξαζε ε κάδα ησλ αληηδξψλησλ ηζνχηαη κε ηε κάδα ησλ πξντφλησλ» κα δίκμκηαζ 0,75
ιμκάδεξ.)
ημ επυιεκμ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ, μ ενεοκδηήξ, ιε αάζδ ημ παναπάκς
ααειμθμβζηυ ζπήια, ααειμθυβδζε πάθζ ηα 18 αοηά βναπηά, αβκμχκηαξ ημοξ ααειμφξ ηςκ
οπμθμίπςκ. Σέθμξ, έβζκε ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο ιέζμο υνμο ηδξ ααειμθμβίαξ ηςκ ηνζχκ
ακελάνηδηςκ ααειμθμβδηχκ ηαζ ηδξ ααειμθμβίαξ ημο ενεοκδηή βζα ηα ίδζα (18) βναπηά. Οζ
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ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή ξν ημο Spearman ηοιάκεδηακ απυ 0,785 ιέπνζ 0,981, δδθχκμκηαξ
πμθφ ηαθή ζοκάθεζα ιεηαλφ ηςκ ααειμθμβδηχκ.
Δ. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ αλά βηβιίν
Σα δεδμιέκα απυ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ οπεαθήεδζακ πεναζηένς ζε ζηαηζζηζηή
επελενβαζία ιε ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ t βζα ακελάνηδηα δείβιαηα, αθμφ πνχηα εθέβπεδηε δ
ηακμκζηυηδηα ηςκ ηζιχκ ιε ηδ δμηζιαζία Kolmogorov-Smirnov.
Απνηειέζκαηα
Πνηνηηθή ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ αλά βηβιίν
Ανπζηά, ζοβηνίκαιε πμζμηζηά ηζξ επζδυζεζξ ζημ ηεζη πδιείαξ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ ΠΣ ιε ηζξ
ακηίζημζπεξ ηςκ ΣΔ, ααζζγυιεκμζ, ζε αοηή ηδκ ενβαζία, ζηζξ ααειμθμβίεξ ηςκ ηεζη. ε
επυιεκδ ακαημίκςζδ εα πανμοζζαζεεί ηαζ δ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο ηςκ απακηήζεςκ πμο
δίκμοκ μζ ιαεδηέξ. Ζ ζφβηνζζδ απεζημκίγεηαζ ιε δζάβναιια «ημοηζμφ-ιμοζηαηζμφ»
(Boxplot) (πήια 1). ημ ζοβηεηνζιέκμ δζάβναιια, ημ ηάεε «ημοηί» δείπκεζ ημ εφνμξ ηςκ
ηζιχκ, παναθείπμκηαξ ημ ορδθυηενμ ηαζ ημ παιδθυηενμ 25%. Ζ μνζγυκηζα βναιιή ιέζα ζημ
«ημοηί» δείπκεζ ηδκ εκδζάιεζδ ηζιή, έηζζ χζηε ημ 50% ηςκ ηζιχκ κα είκαζ ιζηνυηενεξ ηαζ ημ
άθθμ 50% κα είκαζ ιεβαθφηενεξ. Σα «ιμοζηάηζα» δείπκμοκ ηζξ ηζιέξ ημο ορδθυηενμο ηαζ
ημο παιδθυηενμο ααειμφ.
Απυ ηδ ιεθέηδ ημο Πίκαηα 1 δζαπζζηχκμκηαζ ηα ελήξ: Ζ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ επίδμζδξ
ζηδκ 1ε εξψηεζε, πμο αθμνμφζε ηδκ έκκμζα ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ ηαζ ηζξ ελχεενιεξεκδυεενιεξ ακηζδνάζεζξ, ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ είκαζ 18,2% οπέν ηδξ μιάδαξ πμο δζδάπηδηε
ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ. ηδ 2ε εξψηεζε, πμο αθμνμφζε ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ ιάγαξ ζε ιζα
πδιζηή ακηίδναζδ, δ δζαθμνά είκαζ ιυθζξ 2,4% οπέν ηδξ μιάδαξ πμο δζδάπηδηε απυ ημ
πεζναιαηζηυ αζαθίμ. ηδκ 3ε εξψηεζε, πμο αθμνμφζε ηδκ μλείδςζδ ημο ζζδήνμο, δ

ρήκα 1: Γζάβναιια ημοηζμφ-ιμοζηαηζμφ ηςκ επζδυζεςκ ακά ενχηδζδ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ
ενςηήζεςκ βζα ημοξ ιαεδηέξ πμο δζδάπεδηακ απυ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ
(ανζζηενά) ηαζ απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ (δελζά).
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Πίλαθαο 1: Δπίδμζδ ζημ ηεζη πδιείαξ ακά ηιήια ηαζ ακά ενχηδζδ βζα ιαεδηέξ πμο δζδάπηδηακ απυ
ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ (ΠΣ) ηαζ βζα ιαεδηέξ πμο δζδάπηδηακ απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ (ΣΔ). (θεξ μζ
ααειμθμβίεξ έπμοκ ακαπεεί ζημ 100.)
ΣΜΖΜΑ*

Δξψηεζε 1
Μ.Σ. (Σ.Α)

Δξψηεζε 2
Μ.Σ. (Σ.Α)

Δξψηεζε 3 Δξψηεζε 4 χλνιν 4
Μ.Σ. (Σ.Α) Μ.Σ. (Σ.Α) εξσηήζεσλ

ΠΣ1 (Ν=20)

55,3 (33,0)

39,7 (13,0)

63,0 (27,3)

51,7 (22,7)

52,4(17,7)

ΠΣ2α (Ν=19)

62,7 (32,0)

47,3 (14,0)

62,7 (27,7)

60,7 (23,3)

58,4(17,6)

ΠΣ2α (Ν=17)

50,7 (32,7)

43,0 (8,0)

54,7 (22,3)

53,3 (20,7)

ΤΝΟΛΟ ΠΔΗ Ρ.
ΣΜΖΜΑΣΩΝ
56,2 (32,3)
(Ν1=56)

42,7 (12,3)

60,1 (25,7)

55,2 (22,3)

53,6(17,2)

50,4(15,7)

ΣΔ1 (Ν=20)

37,3 (26,3)

40,3 (13,3)

53,0 (20,7)

49,7 (17,7)

45,1(14,9)

ΣΔ2α (Ν=21)

37,3 (26,7)

41,0 (8,0)

55,0 (25,3)

53,7 (21,7)

46,8(13,5)

ΣΔ2α (Ν=18)

39,3 (24,3)

39,7 (7,0)

49,0 (26,0)

35,7 (18,3)

40,9(13,7)

ΤΝΟΛΟ ΣΜ.
ΔΛΔΓΥΟΤ
38,0 (25,7)
40,3 (9,7)
52,3 (23,7) 46,4 (20,7)
(Ν2=59)
*Σν 1 αλαθέξεηαη ζην έλα ζρνιείν θαη ηα 2α θαη 2β ζην άιιν ζρνιείν.

44,3 (14,1)

Πίλαθαο 2: φβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ δφμ ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ (Ν1=56, Ν2=59) ιε ημ t-test,
βζα ηα δφμ αζαθία, ζημ ζφκμθμ ηςκ ηιδιάηςκ ιυκμ βζα ηδκ 1ε εξψηεζε.
Κξηηήξην Levene γηα ηελ
ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ

Κξηηήξην t
γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ ηηκψλ

F

Δπίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο

t

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Sig.

Τπυεεζδ ίζςκ
δζαηοιάκζεςκ

6,860

0,010

3,414

113,000

0,001

Τπυεεζδ
άκζζςκ
δζαηοιάκζεςκ

-

-

3,394

104,766

0,001

δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ ήηακ 7,8%, εκχ ζηδκ 4ε εξψηεζε, πμο αθμνμφζε ηδκ ηαφζδ
ημο άκεναηα δ δζαθμνά ήηακ 8,8% οπέν ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πάθζ. Ακ ελαζνέζμοιε
δδθαδή ηδκ 1δ ενχηδζδ, μζ παναηδνμφιεκεξ δζαθμνέξ ζηζξ άθθεξ ενςηήζεζξ είκαζ ζπεηζηά
ιζηνέξ. ημ ζφκμθμ ηςκ ηεζζάνςκ ενςηήζεςκ, δ δζαθμνά οπέν ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ
είκαζ 9,3%. Κάκμκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ημκ έθεβπμ ηακμκζηυηδηαξ (ηεζη Kolmogorov-Smirnov)
δζαπζζηχεδηε υηζ μζ επζδυζεζξ ζηδκ ενχηδζδ 2 (ζπμθζηυ ηαζ πεζναιαηζηυ αζαθίμ), ζηδκ
ενχηδζδ 3 (ζπμθζηυ αζαθίμ), ηαζ ζηδκ ενχηδζδ 4 (ζπμθζηυ ηαζ πεζναιαηζηυ αζαθίμ) δεκ
αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή. ιςξ ζημ ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηαζ ζηα δφμ αζαθία ηα
δεδμιέκα αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή. Έηζζ, εθανιυζαιε ημ ηνζηήνζμ t ζηδκ πνχηδ
ενχηδζδ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ βζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
ημ απαναιεηνζηυ ηνζηήνζμ Mann-Whitney βζα ηάεε ιζα απυ ηζξ οπυθμζπεξ ενςηήζεζξ.
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Πίλαθαο 3: φβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ δφμ ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ (Ν1=56, Ν2=59) ιε ημ t-test,
βζα ηα δφμ αζαθία, ζημ ζφκμθμ ηςκ ηιδιάηςκ γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ.
Κξηηήξην Levene γηα ηελ
ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ

Τπυεεζδ ίζςκ
δζαηοιάκζεςκ

Κξηηήξην t
γηα ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ ηηκψλ

F

Δπίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο

t

Βαζκνί
ειεπζεξίαο

Sig.

3,214

0,076

3,199

113,000

0,002

3,183

106,486

0,002

Τπυεεζδ
άκζζςκ
δζαηοιάκζεςκ

Πίλαθαο 4: Απαναιεηνζηυ ηνζηήνζμ Mann-Whitney βζα ηα δφμ αζαθία ιαγί, ζημ ζφκμθμ ηςκ έλζ
ηιδιάηςκ, βζα ηάεε ενχηδζδ πςνζζηά.
ΔΡΧΣΖΖ 2

ΔΡΧΣΖΖ 3

ΔΡΧΣΖΖ 4

Mann-Whitney U

1366,500

1340,000

1402,500

Z

1,764

-1,773

-1,467

Αζοιπηςηζηυ
επίπεδμ
ζδιακηζηυηδηαξ

0,078

0,076

0,142

Μμνθή ηαιπφθδξ

p<0,10(S)

p<0,10(S)

p>0,10(N-S)

Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ πζκάηςκ 2, 3 ηαζ 4 ηαηαδεζηκφμκηαζ ηα ελήξ:
- Γζα ηδκ 1ε εξψηεζε (t-test), ημ ηεζη ημο Levene δίδεζ ηζιή p = 0,010 < 0,05, μπυηε
απμννίπηεηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ δζαηοιάκζεςκ. Έηζζ βζα ηζιή ημο t-test
θαιαάκμοιε t = 3,394, δ μπμία είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή 2,617, ιε df = 120.
Δπμιέκςξ μζ ιέζεξ επζδυζεζξ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ζε επίπεδμ 1% (δζπθήξ
ηαηεφεοκζδξ) (t = 3,394, df = 105, p < 0,01). Άνα δ μιάδα πμο δζδάπεδηε απυ ημ
πεζναιαηζηυ αζαθίμ έθενε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ορδθυηενδ επίδμζδ ζηδκ πνχηδ ενχηδζδ
απυ ηδκ μιάδα πμο δζδάπεδηε απυ ημ ζπμθζηυ.
- Γζα ηδκ 2ε εξψηεζε, ην ηεζη ηςκ Mann-Whitney δίδεζ ηζιή p = 0,078 > 0,05. Δπμιέκςξ
ιεηαλφ ηςκ ακελάνηδηςκ μιάδςκ δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ
5%. Δπεζδή υιςξ ηα δείβιαηά ιαξ είκαζ ιεβάθα (N1 = 56, N2 = 59), δ ηαηακμιή U ιπμνεί κα
εεςνδεεί ηακμκζηή, μπυηε δ δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζε
επίπεδμ 10%, δζυηζ δ ηζιή Ε = 1,764 είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή 1,645 βζα επίπεδμ
ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 10% (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ) (Ε = 1,764, p < 0,10).
- Γζα ηδκ 3ε εξψηεζε, ημ ηεζη Mann-Whitney δίδεζ ηζιή p = 0,076 > 0,05. Άνα δεκ οπάνπεζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ 5%. ιςξ δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ είκαζ
ζδιακηζηή ζε επίπεδμ 10% ηαευζμκ δ ηζιή Ε = 1,773 είκαζ ιεβαθφηενδ ηδξ ηνίζζιδξ ηζιήξ
1,645 βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 10% (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ), υπςξ θαίκεηαζ απυ ημκ πίκαηα
ηςκ ηνζζίιςκ ηζιχκ ημο t-test βζα άπεζνμοξ ααειμφξ εθεοεενίαξ (Ε = 1,773, p<0,10).
- Γζα ηδκ 4ε εξψηεζε, ημ ηεζη Mann-Whitney δίδεζ ηζιή p = 0,142 > 0,10. Άνα δεκ οπάνπεζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά μφηε ζε επίπεδμ 10%. Δπζπθέμκ δ εονεεείζα ηζιή Ε = 1,467
είκαζ ιζηνυηενδ ηδξ ηνίζζιδξ ηζιήξ 1,645 πμο δίκεζ ηδκ μλείδςζδ ημο ζζδήνμο, δ δζαθμνά
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ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ ήηακ 0,23, εκχ ζηδκ 4ε εξψηεζε, πμο αθμνμφζε ηδκ ηαφζδ ημο
άκεναηα δ δζαθμνά ήηακ 0,26 (ιε άνζζηα 3,00) οπέν ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πάθζ. Ακ
ελαζνέζμοιε δδθαδή ηδκ 1δ ενχηδζδ, μζ παναηδνμφιεκεξ δζαθμνέξ ζηζξ άθθεξ ενςηήζεζξ
είκαζ ζπεηζηά ιζηνέξ. Κάκμκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ημκ έθεβπμ ηακμκζηυηδηαξ (ηεζη KolmogorovSmirnov) δζαπζζηχεδηε υηζ μζ επζδυζεζξ ζηδκ ενχηδζδ 2 (ζπμθζηυ ηαζ πεζναιαηζηυ αζαθίμ),
ζηδκ ενχηδζδ 3 (ζπμθζηυ αζαθίμ), ηαζ ζηδκ ενχηδζδ 4 (ζπμθζηυ ηαζ πεζναιαηζηυ αζαθίμ) δεκ
αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή. ιςξ ζημ ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηαζ ζηα δφμ αζαθία ηα
δεδμιέκα αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή. Έηζζ, εθανιυζαιε ημ ηνζηήνζμ t ζηδκ πνχηδ
ενχηδζδ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ βζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
ημ απαναιεηνζηυ ηνζηήνζμ Mann-Whitney βζα ηάεε ιζα απυ ηζξ οπυθμζπεξ ενςηήζεζξ.
Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ πζκάηςκ 2, 3 ηαζ 4 ηαηαδεζηκφμκηαζ ηα ελήξ:
-Γζα ηδκ 1ε εξψηεζε (t-test), ημ ηεζη ημο Levene δίδεζ ηζιή p = 0,010 < 0,05, μπυηε
απμννίπηεηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ δζαηοιάκζεςκ. Έηζζ βζα ηζιή ημο t-test
θαιαάκμοιε t = 3,394, δ μπμία είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή 2,617, ιε df = 120.
Δπμιέκςξ μζ ιέζεξ επζδυζεζξ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ζε επίπεδμ 1% (δζπθήξ
ηαηεφεοκζδξ) (t = 3,394, df = 105, p < 0,01). Άνα δ μιάδα πμο δζδάπεδηε απυ ημ
πεζναιαηζηυ αζαθίμ έθενε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ορδθυηενδ επίδμζδ ζηδκ πνχηδ ενχηδζδ
απυ ηδκ μιάδα πμο δζδάπεδηε απυ ημ ζπμθζηυ.
-Γζα ηδκ 2ε εξψηεζε, ην ηεζη ηςκ Mann-Whitney δίδεζ ηζιή p = 0,078 > 0,05. Δπμιέκςξ
ιεηαλφ ηςκ ακελάνηδηςκ μιάδςκ δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ
5%. Δπεζδή υιςξ ηα δείβιαηά ιαξ είκαζ ιεβάθα (N1 = 56, N2 = 59), δ ηαηακμιή U ιπμνεί κα
εεςνδεεί ηακμκζηή, μπυηε δ δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζε
επίπεδμ 10%, δζυηζ δ ηζιή Ε = 1,764 είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή 1,645 βζα επίπεδμ
ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 10% (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ) (Ε = 1,764, p < 0,10).
-Γζα ηδκ 3ε εξψηεζε, ημ ηεζη Mann-Whitney δίδεζ ηζιή p = 0,076 > 0,05. Άνα δεκ οπάνπεζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ 5%. ιςξ δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ ηζιχκ είκαζ
ζδιακηζηή ζε επίπεδμ 10% ηαευζμκ δ ηζιή Ε = 1,773 είκαζ ιεβαθφηενδ ηδξ ηνίζζιδξ ηζιήξ
1,645 βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 10% (δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ), υπςξ θαίκεηαζ απυ ημκ πίκαηα
ηςκ ηνζζίιςκ ηζιχκ ημο t-test βζα άπεζνμοξ ααειμφξ εθεοεενίαξ (Ε = 1,773, p<0,10).
-Γζα ηδκ 4ε εξψηεζε, ημ ηεζη Mann-Whitney δίδεζ ηζιή p = 0,142 > 0,10. Άνα δεκ οπάνπεζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά μφηε ζε επίπεδμ 10%. Δπζπθέμκ δ εονεεείζα ηζιή Ε = 1,467
είκαζ ιζηνυηενδ ηδξ ηνίζζιδξ ηζιήξ 1,645 πμο δίκεζ μ πίκαηαξ ηνζζίιςκ ηζιχκ ημο t-test βζα
ιεβάθα δείβιαηα ηαζ βζα άπεζνμοξ ααειμφξ εθεοεενίαξ ζε επίπεδμ 10%, επζαεααζχκμκηαξ υηζ
δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά μφηε ζε επίπεδμ 10%.
-ημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ, ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ Levene (επεζδή δ ηαηακμιή είκαζ
ηακμκζηή) βζα ημκ έθεβπμ ζζμδοκαιίαξ ηςκ δζαηοιάκζεςκ, έπμοιε ηζιή p =0,076 > 0,05,
μπυηε δεπυιαζηε ηδκ ζζυηδηα ηςκ δζαηοιάκζεςκ. Χξ ηζιή ημο ηνζηδνίμο t θαιαάκμοιε ηδκ
3,199 πμο δίδεζ ηζιή p = 0,002 < 0,01. οκεπχξ μζ ιέζεξ επζδυζεζξ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηά ζε επίπεδμ 1%. Δπμιέκςξ, δ μιάδα πμο δζδάπεδηε απυ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ
έθενε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ορδθυηενδ επίδμζδ ζημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ, απυ ηδκ μιάδα
πμο δζδάπεδηε απυ ημ ζπμθζηυ.
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πκπεξάζκαηα θαη πδήηεζε
1. ηδκ πνχηδ απυ ηζξ ηέζζενζξ ενςηήζεζξ ημο ηεζη μζ δζαθμνέξ ηςκ ααειμθμβζηχκ
επζδυζεςκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 1% οπέν ημο
πεζναιαηζημφ αζαθίμο. Απυ αοηή ηδ δζαθμνά, εα ιπμνμφζε κα ελαπεεί ημ ζοιπέναζια υηζ ημ
πεζναιαηζηυ αζαθίμ πνμζέββζζε ηαθφηενα ηδκ έκκμζα ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ ηαζ ηζξ
ιεηααμθέξ ηδξ εενιυηδηαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ακηζδνάζεςκ. Δπεζδή υιςξ δ ενχηδζδ ήηακ
εεςνδηζηή ηαζ απέαθεπε ιυκμ ζημκ έθεβπμ ηδξ αθμιμίςζδξ ηςκ ζπεηζηχκ βκχζεςκ ηαζ
ηαοηυπνμκα πνυηεζηαζ βζα ιία ιυκμ ενχηδζδ, εα ήηακ ηαθφηενα κα απμθφβμοιε ηδκ ελαβςβή
αοημφ ημο ζοιπενάζιαημξ.
2. ηδ δεφηενδ ηαζ ηνίηδ ενχηδζδ ημο ηεζη μζ δζαθμνέξ ηςκ επζδυζεςκ είκαζ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηέξ ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 10% οπέν ηδξ μιάδαξ ηςκ ιαεδηχκ πμο
δζδάπεδηακ απυ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ. Καζ εδχ δζαθαίκεηαζ υηζ ημ πεζναιαηζηυ αζαθίμ αμδεά
ημοξ ιαεδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ααεφηενα ηζξ ζπεηζηέξ έκκμζεξ ηδξ Υδιείαξ ηαζ ηαοηυπνμκα
εκζζπφεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ απυ αοημφξ. Δπεζδή υιςξ ακαθενυιαζηε ζε
ζηαηζζηζηή δζαθμνά 10%, εεςνμφιε υηζ δεκ ιπμνμφιε κα βεκζηεφζμοιε.
3. ηδκ ηέηανηδ ενχηδζδ δ δζαθμνά δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή μφηε ζε επίπεδμ 10%.
Αοηυ θακενχκεζ υηζ ηαζ ηα δφμ αζαθία δζαπναβιαηεφμκηαζ ελίζμο ηαθά ηδκ ηαφζδ ημο
άκεναηα ηαζ μζ ιαεδηέξ, πένα απυ ηδ ιεθέηδ, ακαπηφζζμοκ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ,
ακελάνηδηα απυ ημ πμζμ αζαθίμ εα δζδαπεμφκ ηαζ εα δζααάζμοκ.
4. ημ ζφκμθμ ηςκ ηεζζάνςκ ενςηήζεςκ υιςξ μζ δζαθμνέξ ηςκ ααειμθμβζηχκ επζδυζεςκ
είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 1% οπέν ημο
πεζναιαηζημφ αζαθίμο. Ζ δζαθμνά αοηή οπμδδθχκεζ ζαθχξ, υηζ δ επμζημδμιδηζηή δζδαζηαθία
ιέζς ημο πεζναιαηζημφ δζδαηηζημφ οθζημφ, αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα άνμοκ ηζξ δοζημθίεξ πμο
ζοκακημφκ ζημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ ηαζ κα αθμιμζχζμοκ πενζζζυηενμ ηδ δζδαζηυιεκδ φθδ.
Σμ ιζηνυ δείβια ηδξ ένεοκαξ (115 ιαεδηέξ, ιία εκυηδηα, έκα αζαθίμ) δεκ ιαξ επζηνέπεζ κα
βεκζηεφζμοιε ηα ζοιπενάζιαηά ιαξ. Δλάθθμο βζα κα είιαζηε αέααζμζ υηζ ημ έκα αζαθίμ είκαζ
ηαθφηενμ απυ ημ άθθμ εα έπνεπε κα δζδαπεμφκ υθεξ μζ εκυηδηεξ πδιείαξ ηδξ ηάλδξ αοηήξ ζε
ιεβάθμ δείβια ηαζ ζε πμθθά ζπμθεία.
Σέθμξ, επακαθαιαάκμοιε υηζ μζ ζημπμί ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, δ
θζθμζμθία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζ βκχζεζξ ιαξ βζα ηδκ ροπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ αθθάγμοκ
δζανηχξ ηαζ αοηυ επζαάθθεζ ηδ πνήζδ πενζζζυηενςκ απυ ιζαξ πνμζεββίζεςκ ζηδ δζδαζηαθία
(Κυηημηαξ, 2004, Σζαπανθήξ, 1991, 1998). Ζ θζθμζμθία ημο πεζναιαηζημφ αζαθίμο
εζζαβςβήξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (θοζζηή-πδιεία) πμο πνδζζιμπμζήζαιε ζηδκ πανμφζα
ενεοκδηζηή ενβαζία ααζίγεηαζ αηνζαχξ ζε αοηήκ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ πνμζεββίζεςκ.
διεζχκεηαζ υηζ ζε άθθδ ενβαζία αοημφ ημο οκεδνίμο (Σάηζδ ηαζ Σζαπανθήξ, 2011),
πενζβνάθεηαζ δ επέηηαζδ ημο παναπάκς αζαθίμο, ιε ηδκ πενίθδρδ ζε αοηυ ηαζ ιαεδιάηςκ
αζμθμβίαξ.
ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ. Θεσξνχκε απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη κε ηελ εξγαζία καο απηήλ
δελ επηδηψθνπκε λα θαηαδείμνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν κε ζρνιηθφ βηβιίν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε
(ακθφηεξνη νη ζπγγξαθείο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη νη δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπγγξαθείο απηήο ηεο εξγαζίαο)
ππεξηεξεί ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ρεκείαο ηεο β΄ γπκλαζίνπ. Οη ζπγγξαθείο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ είλαη
ζίγνπξα ηθαλνί θαη άμηνη επηζηήκνλεο θαη ζπγγξαθείο θαη γλσξίδνπκε φηη αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη θαη
εθπαηδεπηηθνί κε ζπνπδέο ζηελ δηδαθηηθή ηεο ρεκείαο. Δθείλν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη φηη ην
κε ζρνιηθφ βηβιίν έρεη ζπγγξαθεί κε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία, ε νπνία πξνθαλψο επεξέαζε θαη ηελ
επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ εηέζεζαλ ζην ρξεζηκνπνηεζέλ ηεζη ρεκείαο. Με ρξήζε ελφο
δηαθνξεηηθνχ ηεζη, ίζσο ηα επξήκαηα λα κελ ήηαλ ηα ίδηα. Δπνκέλσο, θαινχκε ηνπο αλαγλψζηεο λα
ζεσξήζνπλ ηα επξήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ππφ ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Σν ηεζη ρεκείαο
1. ε ιζα πδιζηή ακηίδναζδ αθθδθεπζδνμφκ δφμ ή πενζζζυηενεξ μοζίεξ. Σμ απμηέθεζια
αοηήξ
ηδξ
αθθδθεπίδναζδξ
είκαζ
..................................................................................................................
Δπίζδξ, ζε πμθθέξ ακηζδνάζεζξ εθεοεενχκεηαζ ή απμννμθείηαζ εενιυηδηα. Πχξ μκμιάγμκηαζ
ακηίζημζπα μζ ακηζδνάζεζξ αοηέξ;
α) ...........................
ηαζ α) ………………………..
2.
ε
ηθεζζηυ
δμπείμ
έπμοιε
ημπμεεηήζεζ
3g
ιζαξ
μοζίαξ
Α
ηαζ 7 g ιζαξ μοζίαξ Β πμο ακηζδνμφκ πδιζηά ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζπδιαηίγμοκ ιζα κέα
μοζία Γ. Πμζα εα είκαζ δ ζοκμθζηή ιάγα ηςκ μοζζχκ ζημ δμπείμ υηακ μθμηθδνςεεί δ
ακηίδναζδ; ……………….. Μπμνμφιε κα λένμοιε πυζδ εα είκαζ δ ιάγα ηδξ μοζίαξ Γ πμο
ζπδιαηίζηδηε ηαζ ακ καζ πυζδ εα είκαζ αοηή; ...........................
3. ηακ έκα ζζδενέκζμ ηανθί είκαζ εηηεεεζιέκμ ζημκ αένα, μ ζίδδνμξ εκχκεηαζ πδιζηά ιε ημ μλοβυκμ
(μλεζδχκεηαζ) ζπδιαηίγμκηαξ ιζα κέα μοζία, ημ μλείδζμ ημο ζζδήνμο, πμο δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ απυ ηδ
βκςζηή ζημονζά. Ακ γοβίζμοιε ημ ηανθί πνζκ ηαζ ιεηά απυ ημ ζημφνζαζια, εα δμφιε υηζ δ ιάγα ημο
ιεβαθχκεζ. α) Πμζα είκαζ ηα ακηζδνχκηα ηαζ πμζα ηα πνμσυκηα ζηδκ παναπάκς πδιζηή ακηίδναζδ; α)
Πμφ μθείθεηαζ δ αφλδζδ ηδξ ιάγαξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ μλείδςζδξ ημο ζζδήνμο;
4. Ακ πάνμοιε άκεναηα (ηάναμοκμ) ηαζ ημκ ηάρμοιε, μ άκεναηαξ εκχκεηαζ πδιζηά ιε ημ μλοβυκμ
ημο αένα (μλεζδχκεηαζ), ζπδιαηίγμκηαξ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ίζςξ ηαζ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα.
α) Πμζα είκαζ ηα ακηζδνχκηα ηαζ πμζα ηα πνμσυκηα ζηδκ παναπάκς πδιζηή ακηίδναζδ; α) ε ακηίεεζδ
ιε ηδκ μλείδςζδ ημο ζζδήνμο, δ ιάγα ημο άκεναηα εθαηηχκεηαζ ιε ηδκ ηαφζδ, ακ ιάθζζηα είκαζ
ηαεανυξ άκεναηαξ, ιπμνεί κα ηαεί (κα ελαθακζζηεί) υθμξ. Πμφ μθείθεηαζ δ εθάηηςζδ ηδξ ιάγαξ ζηδκ
πενίπηςζδ ηδξ μλείδςζδξ ημο άκεναηα;
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Πεξίιεςε
Πνμηείκεηαζ έκα κέμ πνυβναιια ζπμοδχκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (θ.ε.) ζημ
βοικάζζμ, έηζζ χζηε κα μδδβήζεζ εκ ιένεζ ζε εκζαζμπμίδζδ ηαζ ηονίςξ ζημκ ζοκημκζζιυ ηςκ θ.ε. ε
αοηυ ημ πθαίζζμ, ιεθεηάηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ηαηακμιή ηδξ ηνέπμοζαξ φθδξ βοικαζζαηήξ
αζμθμβίαξ ζηζξ ηνεζξ βοικαζζαηέξ ηάλεζξ. ηδκ α΄ βοικαζίμο, πνμηείκεηαζ έκα ηνίςνμ ιάεδια
εκζαζμπμζδιέκδξ εζζαβςβήξ ζηζξ θ.ε. (θοζζηή, πδιεία, αζμθμβία). Δκαθθαηηζηά δζαηοπχκεηαζ ηαζ
πνυηαζδ βζα δίςνμ ηέημζμ ιάεδια, χζηε κα ιδκ απαζηείηαζ πνυζεεημξ δζδαηηζηυξ πνυκμξ βζα ηζξ
θοζζηέξ επζζηήιεξ ζοκμθζηά ζημ βοικάζζμ. Γζα ημ ιάεδια αοηυ, έπμοκ ζοββναθεί ζηα πθαίζζα αοηήξ
ηδξ ενβαζίαξ ηα ιαεήιαηα αζμθμβίαξ, πμο εκηάεδηακ ζε πνμτπάνπμκ αζαθίμ δζδαζηαθίαξ ηδξ θοζζηήξ
ηαζ ηδξ πδιείαξ. Δκ ζοκεπεία, πενζβνάθμοιε ηα πενζεπυιεκα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά αοημφ ημο
αζαθίμο. ηδ α΄ ηάλδ, πνμηείκεηαζ λεπςνζζηυ ιμκυςνμ ιάεδια αζμθμβίαξ, πμο πενζθαιαάκεζ εέιαηα
υπςξ δ ενεεζζηζηυηδηα, δ ακαπαναβςβή ηαζ δ μζημθμβία. Σέθμξ ζηδ β΄ ηάλδ, πνμηείκεηαζ κα
δζδάζηεηαζ δ αζμθμβία ζημ α΄ ελάιδκμ ςξ δίςνμ ιάεδια (ιε ηδ πδιεία κα πνμδβείηαζ ζημ α΄ ελάιδκμ).
Αοηυ ημ ιάεδια αζμθμβίαξ εα δζδάλεζ έκκμζεξ υπςξ δ δμιή ημο DNA ηαζ μ νυθμξ ηςκ πνςηεσκχκ,
ηαεχξ επίζδξ ηαζ εέιαηα βεκεηζηήξ ηαζ ελέθζλδξ.
Abstract
We propose a new curriculum for teaching science in Greek lower-secondary school, so as to lead
partially to integration and mainly to a coordination of the physics, chemistry, and biology courses. In
this context, we study the separation and distribution of the current biology syllabus into the three
grades. For the seventh grade, we propose an introductory integrated science course (physics,
chemistry and biology) of three periods per week. Alternatively, we propose a reduced course of two
periods per week, which will not need extra instructional time for science as a whole in lower
secondary school. The biology lessons for this course have been written as part of this work, and were
incorporated into a pre-existing book of integrated teaching of physics and chemistry. The contents
and features of this book are described. For the eighth grade, we propose a separate biology course of
one period per week, which includes topics such as irritability, reproduction, and ecology. Finally for
the ninth grade, we propose that biology is taught in the second semester for two periods per week, so
that it is preceded in the first semester by chemistry; this biology course will include topics such as the
structure of DNA and the role of proteins, and issues of genetics and evolution.

Δηζαγσγή
ημ εθθδκζηυ βοικάζζμ, ηα ιαεήιαηα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (θ.ε.) (θοζζηή, πδιεία ηαζ
αζμθμβία) δζδάζημκηαζ πςνζζηά, ηαηαθαιαάκμκηαξ ημ 9% ημο ζοκμθζημφ δζδαηηζημφ πνυκμο
ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια (Κέκηνμ Δηπαζδεοηζηήξ Ένεοκαξ, 2003). Σμ ιάεδια ηδξ αζμθμβίαξ
δζδάζηεηαζ δφμ χνεξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ α΄ ηάλδ ηαζ άθθεξ δφμ χνεξ ζηδκ β΄ ηάλδ, δεκ
δζδάζηεηαζ υιςξ ζηδ α΄ ηάλδ.
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φιθςκα ιε ηα ζοιπενάζιαηα δζεεκμφξ ζοκεδνίμο βζα ηδκ εκζαζμπμζδιέκδ δζδαζηαθία ηςκ
θ.ε. πμο έβζκε ζηδκ Βάνκα ηδξ Βμοθβανίαξ ημ 1968 (Conseil International des Unions
Scientifiques, 1968), δ δζδαζηαθία εκζαζμπμζδιέκςκ ηςκ θ.ε. ζοιαάθθεζ ζηδ βεκζηή παζδεία
ηςκ ιαεδηχκ, ιε ημ κα δίκεζ έιθαζδ ζημ εκζαίμ ηςκ θ.ε. ηαεχξ ηαζ ζημ νυθμ ημοξ ζηδκ
ζφβπνμκδ ημζκςκία. Πνέπεζ κα ηάκμοιε δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ εκζαζμπμίδζδ ηαζ ημ
ζοκημκζζιυ. Ακ ηαζ δ εκζαζμπμίδζδ είκαζ πζμ επζεοιδηή (ζδίςξ βζα ημοξ ιζηνυηενμοξ
ιαεδηέξ), αοηή δεκ είκαζ πάκημηε δοκαηή ή θακενή. Τπάνπμοκ εέιαηα πμο αθδεζκά
δζαπενκμφκ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα, οπάνπμοκ υιςξ ηαζ πμθθά άθθα εέιαηα βζα ηα μπμία
είκαζ πνμηζιυηενμξ μ ζοκημκζζιυξ. Δηηυξ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ έκκμζεξ, δ ιεεμδμθμβία
ηςκ θ.ε. είκαζ, ζε ιεβάθδ έηηαζδ, δζαεειαηζηήξ θφζδξ (Σζαπανθήξ & Γεςνβμφζδ, 2007).
Ζ πανμφζα ενβαζία ζοκζζηά ιένμξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ εζδίηεοζδξ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ
θ.ε. ημπυξ ιαξ είκαζ κα επελενβαζημφιε έκα κέμ πνυβναιια ζπμοδχκ βζα ηδ δζδαζηαθία
ηςκ θ.ε. ζημ βοικάζζμ, έηζζ χζηε κα μδδβήζεζ, ακ υπζ ζηδκ πθήνδ εκζαζμπμίδζδ, ημοθάπζζημκ
ζε έκακ ζοκημκζζιυ ηςκ δζαθυνςκ εειάηςκ ηςκ θ.ε. ηαζ ζηδ ζοζπέηζζδ ηδξ πδιείαξ ιε ηδ
θοζζηή ηαζ ηδξ αζμθμβίαξ ιε ηδ πδιεία. ε πμθθέξ πχνεξ, μζ θ.ε. (ζηζξ μπμίεξ ζοπκά
πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ βεςθμβία) δζδάζημκηαζ ζε ιζα ζοκμθζηά ή εκ ιένεζ εκζαζμπμζδιέκδ
πνμζέββζζδ, εκχ ζε άθθεξ πχνεξ δζδάζημκηαζ ςξ πςνζζηά ιαεήιαηα. ηδ πχνα ιαξ αοηυ
βίκεηαζ ζημ δδιμηζηυ ζπμθείμ, υπζ υιςξ ηαζ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ (Tsaparlis &
Kampourakis, 2000). ε ζοκάκηδζδ ημο ηαεδβδηή Γ. Μπαιπζκζχηδ, ςξ πνμέδνμο ηδξ
επζηνμπήξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ιε ακηζπνμζςπεία ηδξ Έκςζδξ Δθθήκςκ Υδιζηχκ, μ
η. Μπαιπζκζχηδξ ηάπεδηε, οπυ πνμτπμεέζεζξ, οπέν ηδξ εκζαζμπμίδζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ
θ.ε. ζημ βοικάζζμ ηαζ ημ θφηεζμ (Υδιζηά Υνμκζηά, ηεφπμξ 7, επηέιανζμξ 2009).
Ζ πνυηαζή ιαξ πενζθαιαάκεζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ αζμθμβίαξ ζηδκ α΄ βοικαζίμο ιέζα ζε έκα
εκζαζμπμζδιέκμ ιάεδια θ.ε., υπμο εκηάζζμκηαζ εζζαβςβζηά εέιαηα θοζζηήξ, πδιείαξ ηαζ
αζμθμβίαξ. Σμ ιάεδια πνμηείκεηαζ κα δζδάζηεηαζ επί ηνεζξ (3) χνεξ ηδκ εαδμιάδα, ιε
ηαηακμιή ηαηά πνμζέββζζδ 1½ χναξ ζηδ θοζζηή, ¾ χναξ ζηδ πδιεία ηαζ ¾ χναξ ζηδ
αζμθμβία. Γζα ηδ α΄ βοικαζίμο, πνμηείκεηαζ λεπςνζζηυ ιμκυςνμ ιάεδια αζμθμβίαξ, ζημ μπμίμ
εκηάζζεηαζ φθδ πμο ζημ ηνέπμκ πνυβναιια ανίζηεηαζ ζηδκ α΄ ηαζ ζηδκ β΄ ηάλδ. Σέθμξ, βζα
ηδκ β΄ ηάλδ πνμηείκεηαζ κα παναιείκεζ ημ δίςνμ ιάεδια πμο οπάνπεζ ζημ ζζπφμκ πνυβναιια.
διεζχκεηαζ υηζ ηυζμ δ θοζζηή υζμ ηαζ δ πδιεία πνμηείκεηαζ κα δζαηδνδεμφκ ςξ λεπςνζζηά
ιαεήιαηα, υπςξ ηαζ ζήιενα, ζηζξ α΄ ηαζ β΄ ηάλεζξ: δ θοζζηή ιε ιία (1) χνα ζηδ α΄ ηάλδ ηαζ
δφμ (2) χνεξ ζηδ β΄ ηάλδ, εκχ δ πδιεία επί ιία (1) χνα ζε ηάεε ηάλδ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ
θοζζηήξ ηαζ πδιείαξ, ιπμνεί κα ελεηαζηεί δ ηαεζένςζδ εκζαίμο δίςνμο ιαεήιαημξ θοζζηήξ
ηαζ πδιείαξ ζηδ α΄ ηάλδ. Έηζζ απαζηείηαζ έκα ζφκμθμ 11 ςνχκ θ.ε. ζημ βοικάζζμ, πμο
ζοκζζηά αφλδζδ ηαηά 1 χνα ζπέζδ ιε ημ ζδιενζκυ πνυβναιια. Οζ χνεξ αοηέξ ηαηακέιμκηαζ
ςξ ελήξ ζηα ηνία ιαεήιαηα: βζα ηδ θοζζηή 4 ½ δζδαηηζηέξ χνεξ ηδκ εαδμιάδα, βζα ηδ πδιεία
2 ¾ χνεξ ηαζ βζα ηδ αζμθμβία 3 ¾ χνεξ.
ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ δοκαηή δ πνμζεήηδ ηδξ ιζαξ επζπθέμκ χναξ ζηζξ θ.ε. ζοκμθζηά
ζημ βοικάζζμ, δζαηοπχκεηαζ εκαθθαηηζηή πνυηαζδ βζα δίςνμ ιάεδια ζηδκ α΄ ηάλδ, πμο
μοζζαζηζηά εα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ δφμ χνεξ ημο ηνέπμκημξ ιαεήιαημξ ηδξ αζμθμβίαξ. Οζ δφμ
χνεξ εα ηαηακειδεμοκ ζζυηζια, απυ 2/3 χναξ, ζε θοζζηή, πδιεία ηαζ αζμθμβία, μπυηε δ
ζοκμθζηή ηαηακμιή ςνχκ ζημ βοικάζζμ εα έπεζ ςξ ελήξ: θοζζηή 32/3 χνεξ, πδιεία 22/3 χνεξ,
αζμθμβία 32/3 χνεξ.
ηα πθαίζζα ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ζοκεβνάθδζακ ηαζ ηα πνμηεζκυιεκα ιαεήιαηα αζμθμβίαξ βζα
ηδκ α΄ βοικαζίμο, ηα μπμία εκηάζζμκηαζ ζε πνμτπάνπμκ αζαθίμ θοζζηήξ-πδιείαξ, εκχ
πνμηείκμκηαζ ηαζ ηα πενζεπυιεκα ημο ιαεήιαημξ ηδξ αζμθμβίαξ βζα ηζξ α΄ ηαζ β΄ ηάλεζξ.
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Πεξηερφκελα θαη δνκή ηνπ βηβιίνπ θπζηθψλ επηζηεκψλ γηα ηελ α΄ γπκλαζίνπ
φιθςκα ιε ημκ Κυηημηα (1998), δ ζοββναθή ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ απαζηεί ηέπκδ ηαζ
θακηαζία, βζαηί οπάνπεζ ιζα ανπζηεηημκζηή ζηδ δυιδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Οζ
παναηδνήζεζξ ηαζ μζ πθδνμθμνίεξ, πανυθμ πμο είκαζ ααζζηέξ βζα ηζξ θ.ε., δεκ είκαζ μφηε ηα
ιέζα μφηε μζ ζημπμί, αθθά απμηημφκ μοζζαζηζηυ κυδια ιυκμ ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ εεςνίαξ
ηαζ θμβζηχκ δζενβαζζχκ. Αοηυξ είκαζ μ ααζζηυξ θυβμξ πμο δ πανάεεζδ πθδνμθμνζχκ δεκ
είκαζ ανηεηή, αθθά απαζηείηαζ δ ζοζηδιαηζηή ημοξ μνβάκςζδ, ιέζς ηδξ μπμίαξ είκαζ δοκαηυ
κα ακηζιεηςπζζημφκ κέα πνμαθήιαηα. Αοηυ ίζςξ αβκμείηαζ απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ
ζοββναθείξ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ, μζ μπμίμζ αβςκίγμκηαζ κα δχζμοκ υζμ βίκεηαζ
πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ. Καηά ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ δεκ εα ηαηακμήζμοκ πμηέ ηδκ
αενμζζηζηή θφζδ ηςκ θ.ε. ιε ηδκ απθή ποναιζδμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ, βζαηί απαζηείηαζ
ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ιεηαζπδιαηζζιμφ ηςκ εκκμζαηχκ δμιχκ.
Γζα ηδ ζφκηαλδ ημο αζαθίμο εζζαβςβήξ ζηζξ θ.ε., πνδζζιoπμζμφιε ςξ ζδιείμ εηηζκήζεςξ (ιε
ηάπμζεξ ηνμπμπμζήζεζξ) ημ αζαθίμ «Δζζαβςβή ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (Φοζζηή-Υδιεία), βζα
ηδκ Α΄ Σάλδ Γοικαζίμο)» πμο έπμοκ ζοββνάρεζ μζ Σζαπανθήξ ηαζ Καιπμονάηδξ ζηα
πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ «πμθεία Δθανιμβήξ Πεζναιαηζηχκ Πνμβναιιάηςκ
Δηπαίδεοζδξ» (ΔΠΠΔ) ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο. Σιήια ημο αζαθίμο αοημφ
δζδάπεδηε πεζναιαηζηά ηαηά ηα ζπμθζηά έηδ 1998-99 ηαζ 1999-2000 ζε 11 βοικάζζα (ζε 30
ηιήιαηα, ιε ζφκμθμ 1300 πενίπμο ιαεδηχκ), ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ ΔΠΠΔ
(Σζαπανθήξ & Καιπμονάηδξ, 2003).
ε αοηυ ημ αζαθίμ, ιαγέραιε πνχηα ζε ιζα κέα εκυηδηα υθα ηα ιαεήιαηα βζα ηδκ πίεζδ ζε
ζηενεά ηαζ οβνά. Έηζζ ημ αζαθίμ πςνίγεηαζ ηχνα ζηδκ εζζαβςβή ηαζ ζε εκκέα εκυηδηεξ. ηδκ
εζζαβςβή ηαζ ζε ηάεε ιία απυ ηζξ πνχηεξ μηηχ εκυηδηεξ πνμζεέζαιε ακηίζημζπα ιαεήιαηα
αζμθμβίαξ, ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζε εζζαβςβζηά εέιαηα αζμθμβίαξ πμο ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε
ηζξ βκχζεζξ θοζζηήξ ηαζ/ή πδιείαξ πμο πνμζθένμκηαζ ζε ηάεε εκυηδηα (ζηδκ ηεθεοηαία
εκυηδηα «Ζθεηηνζζιυξ» ηνίεδηε υηζ δεκ οπήνπε ηαηάθθδθμ βζα ηδκ α΄ βοικαζίμο ζπεηζηυ
αζμθμβζηυ εέια). Παναδείβιαημξ πάνζκ ζηδκ εκυηδηα Β : «Κίκδζδ ηαζ δφκαιδ» πνμζεέζαιε
ημ ιάεδια «ηήνζλδ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηςκ γςκηακχκ μνβακζζιχκ". Ο Πίκαηαξ 1 δίκεζ ηα
ακαθοηζηά πενζεπυιεκα, υπμο ηα πνμζηεεέκηα ιαεήιαηα αζμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ
ημκίγμκηαζ ιε ιαφνα ζημζπεία.
ημ πήια 1 δείπκμκηαζ δ δζάηνζζδ ηςκ εειάηςκ ημο αζαθίμο ηδξ α΄ βοικαζίμο ζε θοζζηή,
πδιεία, αζμθμβία ηαζ δζεπζζηδιμκζηά, ηαεχξ ηαζ μζ δζαζοκδέζεζξ ηςκ εειάηςκ ηαζ μζ
δζεπζζηδιμκζηέξ ζοκδέζεζξ. Ο Πίκαηαξ 2 δείπκεζ ηα ακαθοηζηά πενζεπυιεκα ηςκ αζμθμβζηχκ
ιαεδιάηςκ. ημκ πίκαηα επζζδιαίκμκηαζ ηαζ ηα επζιένμοξ εέιαηα πμο οπάνπμοκ ηαζ ζημ
ζπμθζηυ αζαθίμ αζμθμβίαξ α΄ ηαζ β΄ βοικαζίμο, ηαεχξ ηαζ ηα εέιαηα πμο οπάνπμοκ ιυκμ ζημ
αζαθίμ «Δζζαβςβή ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ».
Γζα ηδ ζφκηαλδ ημο αζαθίμο-εηπαζδεοηζημφ οθζημφ εθήθεδζακ οπυρδ έκαξ ανζειυξ ανπχκ ηδξ
δζδαηηζηήξ ηςκ θ.ε. (Σζαπανθήξ 1991, 1998, Tsaparlis & Kampourakis 2000). Ζ
πνδζζιμπμίδζδ πμζηίθςκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ εεςνδηζηχκ πνμζεββίζεςκ υπςξ δ ζπεζνμεζδήξ
δζδαζηαθία (απυ ηδ εεςνία ιαεήζεςξ ημο Bruner), δ εεςνία κμδιαηζηήξ ιάεδζδξ ημο
Ausubel, δ εθανιμβή ζηδκ εηπαίδεοζδ ηδξ Πζαγέηεζαξ εεςνίαξ, ηαζ μζ
εκενβδηζηέξ/επμζημδμιδηζηέξ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ υθεξ ιε
ζημπυ ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηςκ εεηζηχκ βκςζζαηχκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ απμηεθεζιάηςκ. Ζ
πνδζζιμπμίδζδ - άθθμηε ιαγί ηαζ άθθμηε πςνζζηά – δζαθμνεηζηχκ πνμζεββίζεςκ ιπμνεί κα
μδδβήζεζ ζε ζοιπθδνςιαηζηά εεηζηά απμηεθέζιαηα (Niaz 1993, Tsaparlis 1997).
Κάεε ιάεδια ανπίγεζ ιε ιζα ζφκημιδ εζζαβςβή. ηα πθάβζα ηάεε ζεθίδαξ οπάνπμοκ
πθαβζυηζηθμζ πμο αμδεμφκ ζηδ ιάεδζδ ηαζ ζηδκ απμθοβή ηδξ παπαβαθίαξ. Σα πεζνάιαηα είκαζ
ημπμεεηδιέκα ζε πθαίζζα, εκχ δεκ δίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ, αθθά μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ
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υμπόςια
Πίλαθαο 1. Πενζεπυιεκα ηαζ εκυηδηεξ ημο πεζναιαηζημφ εβπεζνζδίμο «Δζζαβςβή ζηζξ Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ» (Με ιαφνα ζημζπεία ημκίγμκηαζ ηα ιαεήιαηα αζμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ.)
26. Κνοζηάθθςζδ - Ακαηνοζηάθθςζδ –Κνφζηαθθμζ
27. Γηάρπζε θαη ψζκσζε
28. Πξνβιήκαηα κε ην λεξφ

ΔΗΑΓΧΓΖ: ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ
1. Μεηααμθέξ ζηδ θφζδ (Όθδ ηαζ εκένβεζα)
2. Ζ θοζζηή, δ πδιεία ηαζ μζ θοζζηέξ επζζηήιεξ
3. Ζ βηνινγία
Δκυηδηα Α: Ζ ΤΛΖ - ΣΟ ΔΓΑΦΟ
4. Ζ φθδ: ηαηαζηάζεζξ ηδξ φθδξ - Σμ έδαθμξ
5. Πενζζζυηενα βζα ηδκ φθδ: Οοζίεξ ηαζ ιείβιαηα
6. Γζαπςνζζιυξ ιεζβιάηςκ ζηα
ζοζηαηζηά ημοξ
7. Οη κηθξννξγαληζκνί
8. Μέηνδζδ ιήημοξ
9. Μέηνδζδ επζθακείαξ ηαζ υβημο
10. Μάγα ηςκ ζςιάηςκ
11. Αχμεζε ηεο κάδαο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ
12. Ζ ποηκυηδηα εκυξ μιμβεκμφξ οθζημφ
Δκυηδηα Β: ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΖ
13. Δζζαβςβή ζηδκ ηίκδζδ ηςκ ζςιάηςκ
14. Γοκάιεζξ
15. Ζ ιεηαηυπζζδ, δ ηαπφηδηα, δ δφκαιδ είκαζ
δζακοζιαηζηά ιεβέεδ
16. Βάνμξ - Βανφηδηα - Πεδίμ αανφηδηαξ
17. πέζδ αάνμοξ ηαζ ιάγαξ
18. ηήξημε θαη θίλεζε ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ
Δκυηδηα Γ: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ
19. Θενιμηναζία ηαζ εενιυηδηα
20. Πενζζζυηενα βζα ηδ εενιυηδηα: Ζ εενιζηή ζζμννμπία
21. Ζ νκνηφζηαζε
22. Γζαζημθή ηαζ ζοζημθή ζηενεχκ ζςιάηςκ
23. Γζαζημθή ηαζ ζοζημθή ηςκ οβνχκ-Θενιυιεηνα
Δκυηδηα Γ: ΣΟ ΝΔΡΟ
24. Σμ κενυ
25. Γζαθφιαηα

Δκυηδηα Δ: Ζ ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ
29. Ζ έκκμζα ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ
30. Υδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ζε οδαηζηά δζαθφιαηα
31. Υδιζηέξ εκχζεζξ ηαζ πδιζηά ζημζπεία
32. Γκςνίγμοιε πενζζζυηενμ ηα πδιζηά ζημζπεία
33. Υεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο δσληαλνχο
νξγαληζκνχο
Δκυηδηα Σ: ΠΗΔΖ ΣΑ ΣΔΡΔΑ ΚΑΗ ΣΑ ΤΓΡΑ
34. Πίεζδ πμο αζημφκ ηα ζηενεά
35. Τδνμζηαηζηή πίεζδ
36. Ρμή οβνχκ - οβημζκςκμφκηα δμπεία
37. Σν θπθινθνξηθφ ζχζηεκα
Δκυηδηα Ε: Ο ΑΔΡΑ - ΠΗΔΖ ΣΑ ΑΔΡΗΑ
38. Ο αηιμζθαζνζηυξ αέναξ
39. Ζ αλαπλνή
40. Αηιμζθαζνζηή πίεζδ
41. Μεηααμθέξ ηςκ αενίςκ
42. Πξνβιήκαηα κε ηνλ αέξα
ΔΝΟΣΖΣΑ Ζ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ
43. Καφζδ – Καφζζια
44. Πενζζζυηενα βζα ηδκ εκένβεζα
45. Μμνθέξ εκένβεζαξ - Μεηαθμνά ηαζ ιεηαηνμπέξ
ηδξ εκένβεζαξ
46. Δλέξγεηα –Σξνθή- Γηαηξνθή
ΔΝΟΣΖΣΑ Θ: ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ
47. Ανπίγμοιε ημκ δθεηηνζζιυ: Ζθέηηνζζδ ηαζ
δθεηηνζηά θμνηία
48. Μζα πνχηδ ελήβδζδ ημο δθεηηνζζιμφ - Αβςβμί
ηαζ ιμκςηέξ
49. Σμ δθεηηνζηυ νεφια

κα ηαηαβνάθμοκ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ ηαζ κα ελάβμοκ ζοιπενάζιαηα, βνάθμκηαξ ζε
δζαηζεέιεκμοξ ηεκμφξ πχνμοξ.
Δνςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηαθμφκηαζ κα απακημφκ εββνάθςξ μζ ιαεδηέξ οπάνπμοκ ηαζ ζημ
ηείιεκμ ημο ηαεαοημφ ιαεήιαημξ. ε πθαίζζα είκαζ αηυιδ δζάθμνεξ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ
(παναηδνήζεζξ, ζζημνζηέξ πθδνμθμνίεξ η.ά.). Δπζπθέμκ οπάνπμοκ πθαίζζα πμο επζβνάθμκηαζ
«Να έπεζξ οπυρδ ζμο». ε αοηά ημκίγμκηαζ ζδιεία πμο πνέπεζ κα πνμζεπεμφκ ζδζαίηενα, υπςξ
π.π. εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ/πανακμήζεζξ. ημ ηέθμξ ηάεε ιαεήιαημξ είκαζ ημ ηιήια «Σμ Μάεδια
ζε Δνςηήζεζξ», υπμο μζ ενςηήζεζξ ζημπεφμοκ κα δχζμοκ πενίθδρδ ημο ιαεήιαημξ, αθθά ηαζ
κα ζοιαάθμοκ ζηδ ιάεδζδ, ιε απμθοβή ηδξ απμικδιυκεοζδξ. Έηζζ, ακ μ ιαεδηήξ είκαζ ζε
εέζδ κα απακηά ζηζξ ενςηήζεζξ, ιπμνεί κα είκαζ ζίβμονμξ υηζ λένεζ ημ ιάεδια. Σμ ιάεδια
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ρήκα 1: Γζάηνζζδ ηαζ δζαζοκδέζεζξ ηςκ εειάηςκ ημο αζαθίμο ηδξ α΄ βοικαζίμο ζε θοζζηή,
πδιεία, αζμθμβία ηαζ δζεπζζηδιμκζηέξ ζοκδέζεζξ.
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υμπόςια
Πίλαθαο 2. Όθδ/Δκυηδηεξ ημο πεζναιαηζημφ «Δζζαβςβή ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ» βζα ηδκ α΄
βοικαζίμο ιε ηαεανά αζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ.*

3. Ζ ΒΗΟΛΟΓΗΑ
Σαλζκυιδζδ ηςκ μνβακζζιχκ

27. ΓΗΑΥΤΖ ΚΑΗ ΧΜΧΖ ΣΟΤ ΕΧΝΣΑΝΟΤ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ

√

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ δζάποζδξ √

Υαναηηδνζζηζηά ηςκ γςκηακχκ μνβακζζιχκ √
Κφηηανμ: δ δμιζηή ηαζ θεζημονβζηή ιμκάδα ηδξ γςήξ

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ χζιςζδξ √

√

Πχξ δμοθεφμοκ μζ επζζηήιμκεξ ενεοκδηέξ αζμθυβμζ; √
28. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΡΟ
Λεζροδνία, έκα παβηυζιζμ πνυαθδια +

7. ΟΗ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ
Μζηνμμνβακζζιμί

+

Μζηνμμνβακζζιμί εδάθμοξ +

33. ΥΖΜΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΕΧΝΣΑΝΟΤ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ

Διπθμοηζζιυξ ημο εδάθμοξ +

Σνμθή: απαναίηδηδ βζα ημοξ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ √

Ακαηφηθςζδ (Γ‘ Γοικαζίμο) √

Φςημζφκεεζδ: ιζα ζδιακηζηή πδιζηή δζαδζηαζία ζηα θοηά √
Πέρδ ηνμθχκ ζημκ άκενςπμ ηαζ ζηα γχα √

11. ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ

Μεηααμθζζιυξ (Γ΄ Γοικαζίμο) √

Σμ κενυ ςξ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ γςκηακχκ μνβακζζιχκ +
Γείηηδξ Μάγαξ χιαημξ +

37. ΣΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

ε ηάπμζμοξ παποζανηία, ζε άθθμοξ ακμνελία +

Κοηθμθμνζηυ ζφζηδια √
Ονβακζζιμί ηαζ ηανδζά √

18. ΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΕΧΝΣΑΝΧΝ
ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ

Πίεζδ ημο αίιαημξ (ανηδνζαηή πίεζδ) +
Ανηδνζμζηθήνοκζδ: Σμ πνυαθδια πμο πνμηαθεί δ οπένηαζδ +

ηήνζλδ ηαζ ηίκδζδ ζηα θοηά √
Φςημηνμπζζιυξ +

39. Ζ ΑΝΑΠΝΟΖ

Κίκδζδ ζηα ράνζα √

Ζ ακαπκμή ζημοξ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ √

Πηδκά √
ηήνζλδ ηαζ ηίκδζδ ζημκ άκενςπμ ηαζ ζε
Ο ζηεθεηυξ ημο ακενχπμο √
Οζ ανενχζεζξ √

πμθθά εδθαζηζηά √

Ακαπκμή ζηα θοηά √
Ζ ακηαθθαβή ηςκ αενίςκ √
Ακαπκμή ζηα γχα √

Οζ ιφεξ √
Σμ κεονζηυ ζφζηδια √

42. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΜΔ ΣΟΝ ΑΔΡΑ

ςζηή ζηάζδ ημο ζχιαημξ +
Ζ νφπακζδ ημο αένα (Γ΄ Γοικαζίμο) √
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νεζα ζηάζδ ημο ζχιαημξ +

Ζ ηνφπα ημο υγμκημξ (Γ΄ Γοικαζίμο) √

Καεζζηή ζηάζδ ημο ζχιαημξ +

Σμ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο (Γ΄ Γοικαζίμο)√

21. Ζ ΟΜΟΗΟΣΑΖ

46. ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΣΡΟΦΖ-ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Θενιζηή ζζμννμπία ζημοξ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ √

Άκενςπμξ ηαζ εκένβεζα (Γ΄ Γοικαζίμο) √

Γζαηήνδζδ ζηαεενήξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ (Γ΄
Γοικαζίμο) √

οζηαηζηά ηδξ ηνμθήξ √
Μεηααμθζζιυξ (Γ΄ Γοικαζίμο) √

Οιμζυζηαζδ (Γ΄ Γοικαζίμο) √
Σνμθή, ηνυθζια ηαζ δζαηνμθή √
Δλχεενια ηαζ εκδυεενια (πμζηζθυεενια ηαζ μιμζυεενια) γχα
√

Γζαηνμθή ηαζ οβεία √
Ζιενήζζα οκζζηχιεκδ Γυζδ +

* Σα επζιένμοξ εέιαηα πμο οπάνπμοκ ηαζ ζηα ζπμθζηά αζαθία αζμθμβίαξ α΄ ηαζ β΄ βοικαζίμο
(ζδιεζχκμκηαζ ιε √), εκχ ηα εέιαηα πμο οπάνπμοκ ιυκμ ζημ αζαθίμ «Δζζαβςβή ηζξ Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ» ζδιεζχκμκηαζ ιε +.

μθμηθδνχκεηαζ ιε ημ ηιήια «Γζα κα βκςνίζεζξ πενζζζυηενα, κα ζηεθεείξ ηαζ κα ηαηαθάαεζξ
βζαηί». Δδχ, εηηυξ απυ πνυζεεηεξ βκχζεζξ ηαζ πθδνμθμνίεξ, δίδμκηαζ ηονίςξ πζμ απαζηδηζηέξ
ενςηήζεζξ πμο απαζημφκ ηνζηζηή ζηέρδ. Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ηζξ απακημφκ, αθθά έπμοκ
πνμεζδμπμζδεεί βζα ηδκ δοζημθία ημοξ ηαζ υηζ δεκ απαζηείηαζ κα ηζξ έπμοκ μπςζδήπμηε
απακηήζεζ.
Δλαιιαθηηθή πξφηαζε γηα δίσξν εληαίν κάζεκα ζηελ α΄ γπκλαζίνπ
ηδκ πενίπηςζδ δίςνμο ιαεήιαημζξ ζηδκ α΄ βοικαζίμο, πνμηείκμοιε κα αθαζνεεμφκ
μθυηθδνεξ μζ εκυηδηεξ «Πίεζδ ζηα ζηενεά ηαζ ζηα οβνά», «Δκένβεζα» ηαζ «Ζθεηηνζζιυξ».
Μαγί ιε ηδκ «Πίεζδ ζηα ζηενεά ηαζ ζηα οβνά» αθαζνείηαζ ηαζ ημ ιάεδια «Σμ ηοηθμθμνζηυ
ζφζηδια», εκχ ιαγί ιε ηδκ «Δκένβεζα» αθαζνείηαζ ηαζ ημ ιάεδια «Δκένβεζα-ΣνμθήΓζαηνμθή». Ζ ‗Δζζαβςβή‘ ηαζ δ πνχηδ εκυηδηα (‗Ζ φθδ – Σμ έδαθμξ‘) παναιέκμοκ ςξ
έπμοκ. Αηυιδ απυ ηδκ εκυηδηα ημο αένα, αθαζνμφκηαζ ηα ιαεήιαηα ηα ζπεηζηά ιε ηδκ πίεζδ
ζηα αένζα: Αηιμζθαζνζηή πίεζδ / Μεηααμθέξ ηςκ αενίςκ. Απυ ηδκ εκυηδηα ‗Σμ κενυ‘
αθαζνμφκηαζ ηα ιαεήιαηα βζα ηδκ Κνοζηάθθςζδ-ακαηνοζηάθθςζδ, ηδ Γζάποζδ ηαζ
χζιςζδ. Απυ ηδκ εκυηδηα «Θενιμηναζία ηαζ εενιυηδηα» αθαζνμφκηαζ ηα ιαεήιαηα βζα ηδ
Γζαζημθή ηαζ ζοζημθή ζηενεχκ ζςιάηςκ ηαζ ηδ Γζαζημθή ηαζ ζοζημθή οβνχκ –
Θενιυιεηνα. Σέθμξ, απυ ηδκ εκυηδηα «Υδιζηή ακηίδναζδ» αθαζνείηαζ ημ ιάεδια
«Γκςνίγμοιε πενζζζυηενμ ηα πδιζηά ζημζπεία».
Χξ ηνζηήνζα βζα ηδκ αθαίνεζδ ιαεδιάηςκ πνδζζιμπμζήζαιε είηε ηδ δοζημθία ηςκ ζπεηζηχκ
εκκμζχκ ηαζ εειάηςκ (υπςξ ηδξ πίεζδξ, ηδξ εκένβεζαξ, ημο ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο
δθεηηνζζιμφ) είηε ηδ ιζηνυηενδ ζδιαζία βζα ημ πανυκ ιάεδια (εενιζηέξ δζαζημθέξ,
ηνοζηάθθςζδ-ακαηνοζηάθθςζδ, δζάποζδ-χζιμζδ, βκςνίγμοιε ηα πδιζηά ζημζπεία).
Πξνηεηλφκελε χιε γηα ηε βηνινγία ηεο β΄ θαη ηεο γ΄ γπκλαζίνπ
ηα πθαίζζα ηδξ ιεθέηδξ, εηηυξ ηδξ ζοββναθήξ ηςκ ηεθαθαίςκ ηδξ αζμθμβίαξ,
πναβιαημπμζήεδηε ηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηδξ βοικαζζαηήξ φθδξ ηδξ αζμθμβίαξ ηςκ πανυκηςκ
ζπμθζηχκ αζαθίςκ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο χζηε αθεκυξ δ αζμθμβία κα δζδάζηεηαζ ηαζ
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ζηζξ ηνεζξ ηάλεζξ (υπςξ ηαζ δ θοζζηή ηαζ δ πδιεία), αθεηένμο κα επζηοβπάκεηαζ ιζα θμβζηή ηαζ
παζδαβςβζηή νμή ηδξ φθδξ, αθήκμκηαξ ηα πζμ απαζηδηζηά εέιαηα ζηδ β΄ ηάλδ.
Γζα ηδ α΄ βοικαζίμο, ημ ιάεδια ηδξ αζμθμβίαξ εα πνμζθένεζ ηάπμζεξ ζοκεεηυηενεξ βκχζεζξ
ζφιθςκα πάκηα ιε αοηά πμο έπμοκ δζδαπηεί ζηδ α΄ ηάλδ. Πμζμ ζοβηεηνζιέκα εα πενζέπμκηαζ
έκκμζεξ αζμθμβζημφ ηονίςξ εκδζαθένμκημξ. Ο Πίκαηαξ 3 δείπκεζ ακαθοηζηά ηα πνμηεζκυιεκα
ηεθάθαζα ηαζ ηδκ ακαθοηζηή φθδ ηδξ αζμθμβίαξ α΄ βοικαζίμο. Σα ηεθάθαζα πνμένπμκηαζ απυ
ηα ηνέπμκηα αζαθία αζμθμβίαξ ημο ΟΔΓΒ βζα ηδκ α΄ ηαζ ηδ β΄ ηάλδ.
ηδ β΄ βοικαζίμο πνμηείκεηαζ, υπςξ ήδδ ακαθέναιε, δ δζδαζηαθία πνχηα ηδξ πδιείαξ δ
μπμία εα εζζάβεζ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ βζα ηα αζμιυνζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα έπεηαζ δ αζμθμβία
έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα εζζαπεμφκ πζμ εφημθα έκκμζεξ υπςξ δ δμιή ημο DNA, μ νυθμξ ηςκ
πνςηεσκχκ ηαζ άθθεξ έκκμζεξ ηονίςξ ηδξ ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ. Ο Πίκαηαξ 4 δείπκεζ ακαθοηζηά
ηα πνμηεζκυιεκα ηεθάθαζα ηαζ ηδκ ακαθοηζηή φθδ ηδξ αζμθμβίαξ β΄ βοικαζίμο. Αοηά
πνμένπμκηαζ απυ ημ ηνέπμκ αζαθίμ αζμθμβίαξ ημο ΟΔΓΒ ηδξ β΄ ηάλδξ.
Πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ βηβιίνπ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηεο α΄ γπκλαζίνπ
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο επζθέβεζ ιζηνυξ ανζειυξ πακεπζζηδιζαηχκ ηαζ
εηπαζδεοηζηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, απυ ημοξ μπμίμοξ ακαιέκεηαζ κα πνμηφρμοκ
ηνίζεζξ βζα ημ αζαθίμ ηαζ ηδκ πνυηαζή ιαξ, ηαεχξ ηαζ πνμηάζεζξ βζα αεθηίςζδ. Δπίζδξ ζηα
πθαίζζα ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ έπεζ βίκεζ ιεεμδμθμβζηή αλζμθυβδζδ ηςκ ενςηήζεςκ
ημο πεζναιαηζημφ οθζημφ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ αοηήξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ
αλζμθυβδζδξ ηςκ ενςηήζεςκ ημο αζαθίμο εα ακαημζκςεμφκ πνμζεπχξ.
Καηαιεθηηθά ζρφιηα
Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ιε ηδκ πνυηαζή ιαξ δεκ εέθμοιε (ελάθθμο δεκ είιαζηε μφηε μζ
πζμ εζδζημί μφηε μζ πζμ ηαηάθθδθμζ) κα ηάκμοιε νζγζηή ακαδυιδζδ ημο ζζπφμκημξ ακαθοηζημφ
πνμβνάιιαημξ ηδξ αζμθμβίαξ. Απθχξ ζημπεφμοιε ζε ιζα ακαηαηακμιή ηδξ φθδξ, χζηε αθεκυξ
δ αζμθμβία κα δζδάζηεηαζ ηαζ ζηζξ ηνεζξ βοικαζζαηέξ ηάλεζξ, αθεηένμο κα επζηεοπεεί
εκζαζμπμίδζδ ημοθάπζζημκ ζηδκ πνχηδ ηάλδ ηαζ ζοκημκζζιυξ ηςκ ιαεδιάηςκ ζηζξ δφμ άθθεξ
ηαλεζξ. Δλάθθμο, ακηζθαιαακυιαζηε υηζ ιζα ηέημζα πνμζπάεεζα απαζηεί ηδ ζοκενβαζία
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Πίλαθαο 3: Δκδεζηηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηδξ βοικαζζαηήξ φθδξ ηδξ αζμθμβίαξ βζα ηδ α΄ βοικαζίμο.
ΒΗΟΛΟΓΗΑ Β‟ ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
1) ΚΤΣΣΑΡΟ: Ζ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΕΧΖ
4) ΟΗ ΑΘΔΝΔΗΔ ΚΑΗ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Σμ εοηανοςηζηυ ηφηηανμ
ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΜΦΑΝΗΖ
Σμ πνμηανοςηζηυ ηφηηανμ
ΣΟΤ
Γζαθμνεηζηά ηφηηανα βζα δζαθμνεηζηέξ
Οιμζυζηαζδ
θεζημονβίεξ
Αζεέκεζεξ
Σα επίπεδα μνβάκςζδξ ηδξ γςήξ
Παεμβυκμζ ιζηνμμνβακζζιμί ηαζ
Σα επίπεδα μνβάκςζδξ ηςκ πμθοηφηηανςκ
αζεέκεζεξ
μνβακζζιχκ
Αιοκηζημί ιδπακζζιμί ημο ακενχπζκμο
Σα είδδ ηςκ γςζηχκ ζζηχκ
μνβακζζιμφ
Σνυπμξ γςήξ ηαζ αζεέκεζεξ
2) ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ
Ζ ακαπαναβςβή ζημοξ ιμκμηφηηανμοξ μνβακζζιμφξ 5) ΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Ζ ακαπαναβςβή ζηα θοηά
ΣΟΤ
Ζ ακαπαναβςβή ζημοξ γςζημφξ μνβακζζιμφξ
Ηζμννμπία ζηα αζμθμβζηά ζοζηήιαηα
Ζ ακαπαναβςβή ζημκ άκενςπμ
Ονβάκςζδ ηαζ θεζημονβίεξ ημο
Απυ ηδ βμκζιμπμίδζδ ζηδ βέκκδζδ
μζημζοζηήιαημξ - Ο νυθμξ ηδξ εκένβεζαξ
Ακαπαναβςβζηυ ζφζηδια ηαζ οβεία
Σνμθζηέξ ζπέζεζξ ηαζ νμή εκένβεζαξ
Σνμθζηέξ αθοζίδεξ, ηνμθζηά πθέβιαηα,
3) ΔΡΔΘΗΣΗΚΟΣΖΣΑ
ηνμθζηέξ ποναιίδεξ
Ζ ενεεζζηζηυηδηα ζημοξ ιμκμηφηηανμοξ
Ζ μνβάκςζδ ηςκ έιαζςκ υκηςκ – Σα
μνβακζζιμφξ
μζημζοζηήιαηα
Ζ ενεεζζηζηυηδηα ζηα θοηά
Αθθδθεπζδνάζεζξ ηαζ πνμζανιμβέξ
Ζ ενεεζζηζηυηδηα ζημοξ γςζημφξ μνβακζζιμφξ
Σμ κεονζηυ ζφζηδια ημο ακενχπμο
Σα αζζεδηήνζα υνβακα
Σμ εκδμηνζκζηυ ζφζηδια - Ονιυκεξ

Πίλαθαο 4: Δκδεζηηζηυξ δζαπςνζζιυξ ηδξ βοικαζζαηήξ φθδξ ηδξ αζμθμβίαξ βζα ηδ β΄ βοικαζίμο.
ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ΄ ΣΑΞΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
1) ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΕΧΖ- ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
Σα ιυνζα ηδξ γςήξ
Ακυνβακεξ εκχζεζξ
Ονβακζηέξ εκχζεζξ
Έκγοια ηαζ ιεηααμθζζιυξ
2) ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΔΥΔΗΑ ΣΖ ΕΧΖ
Σμ βεκεηζηυ οθζηυ μνβακχκεηαζ ζε πνςιμζχιαηα
Ζ νμή ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ
Ζ δμιή ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ Απμεήηεοζδ ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ
Ακηζβναθή ημο DNA - Γζαηήνδζδ ηαζ ιεηααίααζδ ηδξ
βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ
Μεηαβναθή, ιεηάθναζδ – Έηθναζδ ηδξ βεκεηζηήξ
πθδνμθμνίαξ
Αθθδθυιμνθα
Κοηηανζηή δζαίνεζδ
Μίηςζδ
Μείςζδ
Κθδνμκμιζηυηδηα
Οζ κυιμζ ημο Μέκηεθ
Μεηαθθάλεζξ

3) ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Δθανιμβέξ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ
Γεκεηζηή ιδπακζηή ηαζ
αζμηεπκμθμβία
Γμκζδζαηή εεναπεία
Παναβςβή θανιάηςκ, μνιμκχκ
ηαζ ειαμθίςκ
Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα θοηά
Πνμαθδιαηζζιμί απυ ηδκ
αλζμπμίδζδ ηςκ
Δπζηεοβιάηςκ ηδξ βεκεηζηήξ –
Βζμδεζηή
4) ΔΞΔΛΗΞΖ
Ζ ελέθζλδ ηαζ μζ «ιανηονίεξ» ηδξ
Σα απμθζεχιαηα
Οζ αζμπδιζηέξ απμδείλεζξ
Ζ ελέθζλδ ημο ακενχπμο

πμθθχκ εζδζηχκ. Πνμθακχξ ειείξ ηάκμοιε αηνζαχξ ιζα πνυηαζδ δ μπμία, ιέζα απυ ηδκ
αλζμθυβδζή ηδξ ζηα πθαίζζα ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ, εηέεδ οπυρδ ηυζμ εζδζηχκ
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επζζηδιυκςκ υζμ ηαζ εζδζηχκ εηπαζδεοηζηχκ. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ αλζμθυβδζδξ εα
πανμοζζαζημφκ πνμζεπχξ. ηδκ αλζμθυβδζδ αοηή επζζδιαίκεηαζ βζα πανάδεζβια υηζ υπςξ
δείπκμοκ πμθθέξ ένεοκεξ ηαζ υπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί ζε ανηεηά ζοκέδνζα, δ ελεθζηηζηή
εεςνία εα ιπμνμφζε κα απμηεθεί ημκ ααζζηυ ημνιυ δυιδζδξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ
ηδξ βοικαζζαηήξ αζμθμβίαξ. ε δζμνεςιέκδ έηδμζδ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ ιαξ, θαιαάκμοιε
οπυρδ ημ εέια αοηυ ζημ ιάεδια βζα ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ.
Σέθμξ, εα ημκίζμοιε υηζ ηάεε ιεηαννφειζζδ πμο αθμνά ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα είκαζ
δδιυζζα οπυεεζδ ηαζ απμηεθεί βζα πμθθμφξ πνςηυβκςνδ ηαζ, ζηδκ εθανιμβή ηδξ, δφζημθδ
δζαδζηαζία. ημπυξ ιαξ είκαζ ιέζα απυ ηδκ πνυηαζδ αοηή κα βίκεζ δ ανπή βζα ηδ ιεηαηίκδζδ
απυ ημ παναδμζζαηυ ζπμθείμ πμο επζηεκηνςκυηακ ζηδκ απμεήηεοζδ πθδνμθμνζχκ ζηδ
ικήιδ ηςκ παζδζχκ πνμξ έκα ζπμθείμ πμο ηαθθζενβεί έκα θάζια ζηάζεςκ, ζοιπενζθμνχκ,
ζηακμηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ ηαζ πμο μδδβεί ζηδκ ακάβηδ κα ακαπνμζανιμζημφκ μζ απυρεζξ
βζα ημκ ηνυπμ πμο ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ζημ ζπμθείμ ηαζ κα δμεεί πνμζμπή
ζηδ ζδιαζία πμο έπμοκ δ πεζνςκαηηζηή ενβαζία ηαζ δ πνήζδ υθςκ ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ ηδξ
ηνζηζηήξ ζηέρδξ.
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Πεξίιεςε
Έκαξ ηνυπμξ βζα κα εθέβλεζ ηακείξ ηαηά πυζμ ηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα πεηοπαίκμοκ ημκ ζημπυ ημοξ
είκαζ κα ακαθφζεζ ηζξ ενςηήζεζξ αλζμθυβδζδξ πμο αοηά πενζέπμοκ. ηδκ ενβαζία αοηή, ιεθεηήεδηακ
μζ ενςηήζεζξ πμο ειπενζέπμκηαζ ζηα ηεθάθαζα ημο πδιζημφ δεζιμφ πέκηε δζεεκχκ πακεπζζηδιζαηχκ
ζοββναιιάηςκ βεκζηήξ πδιείαξ. Ζ ιεθέηδ ζπεδζάζηδηε ηαζ οθμπμζήεδηε πνμηεζιέκμο: α) κα
ηαηαβνάρεζ ζε ηζ ααειυ μζ ενςηήζεζξ ζηα εβπεζνίδζα αοηά αλζμθμβμφκ δζάθμνα είδδ βκχζεςκ ηαζ
δελζμηήηςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ιεηαβκχζδξ, α) κα ιεθεηήζεζ ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ
ενςηήζεςκ ηςκ εβπεζνζδίςκ, ηαζ β) κα ζοβηνίκεζ ηα αζαθία αοηά ςξ πνμξ ηα είδδ ηςκ ενςηήζεχκ ημοξ
ηαζ ημκ ζημπυ πμο επζηοβπάκμοκ. Σα ζοιπενάζιαηα απυ ηδκ ένεοκά ιαξ είκαζ ηα ελήξ: (1) ζημ ζφκμθμ
ηςκ αζαθίςκ πμο αλζμθμβήεδηακ, παναηδνήεδηε υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ενςηήζεςκ αλζμθμβμφκ ηδ
δδθςηζηή βκχζδ ημο θμζηδηή ηαζ υπζ δζαδζηαζηζηέξ δελζυηδηεξ. (2) απυ ημ ζφκμθμ ηςκ δδθςηζηχκ
ενςηήζεςκ, μζ πενζζζυηενεξ είκαζ ααζζημφ επζπέδμο, δδθαδή αλζμθμβμφκ ηδ βκχζδ ηαζ υπζ ηδκ
ηαηακυδζδ ζημζπείςκ ηδξ εεςνίαξ. (3) παναηδνήεδηε δ πθήνδξ απμοζία ιεηαβκςζηζηχκ ηαζ
μιαδζηχκ ενςηήζεςκ. ηαζ (4) μζ πενζζζυηενεξ ενςηήζεζξ ήηακ ακηζηεζιεκζηέξ ηθεζζημφ ηφπμο.
Abstract
One way of checking tμ what extent instructional textbooks achieve their aim is to evaluate the
questions they contain. In this work, we have studied the questions that are included in the chapters on
chemical bonding of five international general chemistry textbooks. The study was designed and
carried out in order to: (i) record to what extent the questions in these textbooks evaluate the different
aspects of knowledge and skills, including metacognition, ii) investigate the various question types in
the books, and (iii) compare the five books as to the types of questions they contain and the aims they
achieve. The following conclusions were drawn: (1) in all evaluated textbooks, the majority of the
questions evaluate declarative knowledge and not procedural skills; (2) from the totality of
declarative-knowledge questions, most are at the basic level, that is, they evaluate knowledge, but not
understanding of the elements of theory; (3) complete absence of matacognitive and working-ingroups questions was noted; and (4) most of the questions were of the objective, closed type.
Δηζαγσγή

Οζ ενςηήζεζξ, μζ αζηήζεζξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα πδιείαξ απεοεφκμκηαζ
ζημοξ ακαβκχζηεξ-ιαεδηέξ ηαζ απαζημφκ απυ αοημφξ πνυζεεηεξ δναζηδνζυηδηεξ ιάεδζδξ,
ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ υζμ ηαζ ιεηά απυ αοηήκ ζημ ζπίηζ. Σα ηεθεοηαία
πνυκζα υθα ζπεδυκ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ειπενζέπμοκ ενβαζίεξ ηαζ ενςηήζεζξ ηαζ ιάθζζηα,
υπςξ δζαπζζηχζαιε, παναηδνείηαζ δζεεκχξ δ ηάζδ μζ ενβαζίεξ ηαζ πνυζεεηεξ δναζηδνζυηδηεξ
κα εκηάζζμκηαζ ζε λεπςνζζηυ ηεφπμξ βζα ημ ιαεδηή. Ζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ημοξ πνμηφπηεζ απυ
ημ βεβμκυξ υηζ απυ ηδ ιία ηαηεοεφκμοκ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ πνμξ ηδκ επίηεολδ
ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ελαζθαθίγμοκ δοκαηυηδηεξ κα ηαεμδδβείηαζ
ζοκεζδδηά ηαζ πνμβναιιαηζζιέκα δ αοηεκενβυξ δναζηδνζυηδηα ημο ιαεδηή. Απυ δζδαηηζηή
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άπμρδ, μζ ενςηήζεζξ/αζηήζεζξ επζδζχημοκ δζάθμνμοξ ζηυπμοξ, απμαθέπμοκ δδθαδή ζηδκ
επακάθδρδ, ζηδκ άζηδζδ ιζαξ δελζυηδηαξ, ζηδ ζοζηδιαημπμίδζδ, ζημκ έθεβπμ η.ά., βεκζηά
εθέβπμοκ ηδ βκχζδ.
Ζ βκχζδ δζαηνίκεηαζ ζε δεισηηθή γλψζε (declarative knowledge) ηαζ ζε δηαδηθαζηηθή γλψζε
(procedural knowledge) (Pearson & Johnson, 1978). Ζ δδθςηζηή βκχζδ ακαθένεηαζ ζηδκ
μκημθμβία ηςκ πναβιάηςκ ηαζ απμηεθεί ακηζηείιεκμ ηςκ επζιένμοξ επζζηδιχκ, εκχ δ
δζαδζηαζηζηή βκχζδ ακαθένεηαζ ζημκ ηνυπμ πνήζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ
απμηεθεί ακηζηείιεκμ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Σμ πενζεπυιεκμ ηαζ δ
δζαδζηαζία απυηηδζδξ αοηχκ ηςκ δφμ εζδχκ βκχζδξ ζοκεπάβμκηαζ δζαθμνεηζηέξ βκςζζαηέξ
θεζημονβίεξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ δζαθμνεηζηέξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ.
Γεδμιέκμο υηζ μζ θμζηδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηα πακεπζζηδιζαηά ημοξ εβπεζνίδζα ιε ζηυπμ ηδκ
ηαηακυδζδ ηαζ ιάεδζδ εκυξ ζοβηνμηδιέκμο ζχιαημξ κέςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ εκκμζχκ,
πνμζπαεήζαιε κα ελεηάζμοιε ζηδκ πανμφζα ενβαζία ηαηά πυζμ ηάηζ ηέημζμ είκαζ εθζηηυ.
Έκαξ ηνυπμξ βζα κα εθέβλεζ ηακείξ ηαηά πυζμ ηα αζαθία αοηά πεηοπαίκμοκ ημκ ζημπυ ημοξ,
είκαζ κα ακαθφζεζ ηζξ ενςηήζεζξ αλζμθυβδζδξ πμο αοηά πενζέπμοκ. Μέζς δφμ ιεευδςκ
αλζμθυβδζδξ, εθέβπμοιε ηδ ζπέζδ ενχηδζδξ–απάκηδζδξ, δδθαδή ηδ κμδηζηή δζενβαζία πμο
αημθμοεμφκ μζ θμζηδηέξ βζα κα δχζμοκ ηδκ απάκηδζδ, αθθά ηαζ ημ ακ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκδ
απάκηδζδ ή ακ μ ιαεδηήξ επζζηναηεφεζ έκα ζφκμθμ απυ επζπεζνήιαηα, απυρεζξ, ακηζθήρεζξ
βζα κα απακηήζεζ. Δζδζηυηενα, αλζμθμβμφιε ηζξ ενςηήζεζξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα ηεθάθαζα ημο
πδιζημφ δεζιμφ ζε έκακ πενζμνζζιέκμ επζθεβιέκμ ανζειυ δζεεκχκ αζαθίςκ βεκζηήξ πδιείαξ.
Γζαηνίκμοιε ηζξ ενςηήζεζξ ζε δφμ βεκζηέξ μιάδεξ, ακάθμβα ιε ηα δφμ βεκζηά είδδ πδιζηχκ
δεζιχκ, ήημζ ημοξ εκδμιμνζαημφξ πδιζημφξ δεζιμφξ ηαζ ημοξ δζαιμνζαημφξ πδιζημφξ
δεζιμφξ. Σα αζαθία πμο αλζμθμβήεδηακ είκαζ ηςκ ελήξ ζοββναθέςκ: (1) Atkins & Jones, 3rd
edn. (2001), (2) Silbeberg, 2nd edn. (2000), (3) Timberlake, 8th edn. (2002), (4) Chang, 6th edn.
(2000) ηαζ (5) Spencer et al., 4th edn. (2008).
Θεσξεηηθφ πιαίζην - Δίδε εξσηήζεσλ
H αζαθζμβναθία πνμζθένεζ ανηεηά ζοζηήιαηα ηαλζκυιδζδξ ηςκ ενςηήζεςκ, ηα μπμία
πμζηίθμοκ ςξ πνμξ ηα ηνζηήνζά ημοξ. Πμθφ βκςζηή ηαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηή είκαζ δ
ηαμηλνκία ηνπ Bloom βζα ημκ γλσζηαθφ ηνκέα (Bloom, 1956), πμο είκαζ ηεξαξρηθή, ήημζ πάεζ
απυ ημ απθμφζηενμ ζημ πζμ ζφκεεημ, ιε ηάεε πνμδβμφιεκδ ηαηδβμνία κα είκαζ
πνμαπαζημφιεκμ βζα κα πενάζμοιε ζημ ορδθυηενμ επίπεδμ. Ζ ηαλμκζιία ημο Bloom
απμηεθείηαζ απυ έλζ επίπεδα (βκχζδ, ηαηακυδζδ, εθανιμβή, ακάθοζδ, ζφκεεζδ, αλζμθυβδζδ)
(Φνάβημξ, 1984). Οζ Armbruster and Ostertag (1993) ζοκάηδζακ δοζημθίεξ ζηδκ εθανιμβή
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ ημο Bloom βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ενςηήζεςκ ηςκ εβπεζνζδίςκ.
Οζ Pearson and Johnson (1978) έπμοκ πνμηείκεζ ιζα ηαλζκμιία πμο είκαζ ηαηαθθδθυηενδ βζα
ηδκ αλζμθυβδζδ ηοπζημφ οθζημφ εβπεζνζδίςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ενςηήζεχκ ημοξ. Ζ
ηαλζκμιία αοηή ακαθένεηαζ ζε ηνία είδδ βκχζδξ: (i) δεισηηθή γλψζε, (ii) δηαδηθαζηηθή γλψζε,
ηαζ (iii) κεηαγλψζε.
Ζ ρέζε Δξψηεζεο–Απάληεζεο (ΔΑ) ακαδεζηκφεζ ηζξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ημο είδμοξ ηδξ
ενχηδζδξ, ηδξ πθδνμθμνίαξ ζημ ηείιεκμ ηαζ ημο βκςζηζημφ ηεηηδιέκμο ημο ακαβκχζηδ. Ζ
επίβκςζδ αοηχκ ηςκ δοκαημηήηςκ απυ ημοξ ζπεδζαζηέξ ενςηήζεςκ, αθθά ηαζ απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ, απμηεθεί ζηαεενυ εεςνδηζηυ οπυααενμ ηαζ μνυζδιμ βζα
ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ δζδαζηαθίαξ πνμξ ημ ζηναηδβζηυ παναηηήνα ηδξ. Αοηυ ημ ζημζπείμ
ηαεζζηά ηδκ πνμζέββζζδ ΔΑ απαναίηδηδ ζηζξ ακαθφζεζξ ενςηήζεςκ δζδαηηζηχκ ηεζιέκςκ.
Τπάνπεζ υιςξ ηζ έκαξ άθθμξ ελίζμο ζδιακηζηυξ θυβμξ πμο ζοκδβμνεί ζε αοηυ. Ζ πνμζέββζζδ
ΔΑ απμηεθεί ενβαθείμ ζηναηδβζηήξ ιάεδζδξ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ, πμο είκαζ
απαναίηδηδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηεζιέκμο. Με δομ θυβζα, δ ΔΑ ςξ ζφθθδρδ ηαζ δζαδζηαζία
δίκεζ έιθαζδ ζηδ κεηαγλψζε ηαζ ζηδκ απηνξξχζκηζε ηαηά ηδ κμδιαηζηή πνμζπέθαζδ ηςκ
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ηεζιέκςκ, άνα ηαοηίγεηαζ ζημ ζφκμθυ ηδξ ιε ηδκ ηαηδβμνία Μεηαγλψζε θαη Απηνξξχζκηζε. Ζ
ηαλζκυιδζδ ηςκ ενςηήζεςκ ειπενζέπεζ ηα παναηάης είδδ. Οζ ηεζιεκμηεκηνζηέξ ηαζ μζ
βκςζζμηναηζηέξ ενςηήζεζξ εθέβπμοκ ηδκ κμδηζηή δζενβαζία πμο αημθμοεεί μ ιαεδηήξ βζα κα
απακηήζεζ, εκχ μζ ηθεζζηέξ ηαζ ακμζηηέξ ενςηήζεζξ ακαγδημφκ μζ ιεκ πνχηεξ ζοβηεηνζιέκδ
απάκηδζδ, μζ δε δεφηενεξ ηζξ απυρεζξ ημο ιαεδηή.
Κεηκελνθεληξηθέο Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο
Ζ απάκηδζδ ανίζηεηαζ ζημ ηείιεκμ. 1. «Αθξηβψο εθεί / Απηνιεμεί». Ζ ενχηδζδ ηαζ δ
απάκηδζδ δζαηοπχκμκηαζ ιε ηα ίδζα πενίπμο θυβζα. 2. «θέςνπ θαη ςάμε». Ζ απάκηδζδ
ανίζηεηαζ ζημ ηείιεκμ, αθθά ζε δζαθμνεηζηά ζδιεία ημο. Γζ‘ αοηυ μ ακαβκχζηδξ πνέπεζ κα
ακαηνέλεζ ζε δζάθμνα ζδιεία ηαζ κα ζοκδοάζεζ πθδνμθμνίεξ πνμηεζιέκμο κα απακηήζεζ.
Παναδείβιαηα: (i) (Αοημθελεί / ααζζημφ επζπέδμο): Με ηε βνήζεηα ησλ δνκψλ Lewis λα
πεξηγξάςεηε ηη ζεκαίλεη ζπληνληζκφο θαη λα νλνκάζεηε δχν ζπλέπεηεο ηνπ ζπληνληζκνχ
(Atkins). (ii) (ηέρμο ηαζ ράλε / ααζζημφ επζπέδμο): Γεληθά, πψο ε ελέξγεηα πιέγκαηνο κηαο
ηνληηθήο νπζίαο ζπλδέεηαη κε ηα θνξηία θαη ηα κεγέζε ησλ ηφλησλ; (iii) (ηέρμο ηαζ ράλε
ακςηένμο επζπέδμο): Πνην απφ ηα αθφινπζα δεχγε είλαη πηζαλφ λα ζρεκαηίζεη ηνληηθή έλσζε:
α) ιίζην θαη ριψξην, β) νμπγφλν θαη ριψξην, γ) θάιην θαη καγλήζην, δ) θάιην θαη ζείν;
Γλσζηνθεληξηθέο Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο
Ζ απάκηδζδ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηα κμδηζηά ζπήιαηα (βκχζεζξ, ειπεζνίεξ, απυρεζξ) ημο
ακαβκχζηδ: 3. «Δζχ θαη ν πγγξαθέαο»: Ζ απάκηδζδ δεκ οπάνπεζ αοημφζζα ζημ ηείιεκμ,
αθθά βζα κα απακηήζεζ μ ακαβκχζηδξ πνέπεζ κα δζααάζεζ ημ ηείιεκμ, χζηε κα ιπμνεί κα
αμδεδεεί απυ ηα ζοιθναγυιεκα, δδθαδή απυ ημ πενζεπυιεκμ. 4. «Μυκμξ μο». Γζα κα
απακηήζεζ ζηδκ ενχηδζδ μ ακαβκχζηδξ πνέπεζ κα ζηεθηεί αοηά πμο ήδδ βκςνίγεζ απυ ιυκμξ
ημο. Δίκαζ ιυκμξ ημο ιε ηζξ απυρεζξ ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημο. Σμ ηείιεκμ δεκ ιπμνεί κα ημκ
αμδεήζεζ.
Παναδείβιαηα: (i) (Δζφ ηζ μ ζοββναθέαξ ααζζημφ επζπέδμο): Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ
ειεθηξνλίσλ πνπ πξέπεη λα ράζεη απφ ηα άηνκα ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ έηζη ψζηε λα
απνθηήζεη δνκή επγελνχο αεξίνπ α)Li , β) Mg, γ) Al, δ) Cs, δ) Ba; (Timberlake). (ii) (Δζφ ηζ μ
ζοββναθέαξ ακςηένμο επζπέδμο): Υξεζηκνπνίεζε ηηο δνκέο Lewis γηα λα εμεγήζεηο γηαηί έλα
δεχγνο κνξίσλ NO2 ζρεκαηίδεη ην κφξην N2O4 (Spencer et al.).
Δίδε εξσηήζεσλ αληηθεηκεληθνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ
Οζ ενςηήζεζξ ακηζηεζιεκζημφ ηφπμο ή ηθεζζηέξ ενςηήζεζξ δεκ αθήκμοκ πενζεχνζα
οπμηεζιεκζηήξ εηηίιδζδξ ζημκ ελεηαζηή υζμκ αθμνά ηδκ αλζμθυβδζδ. ε αοηέξ, οπάνπεζ
δεδμιέκδ ζςζηή απάκηδζδ). Γζαηνίκμκηαζ ζε δζάθμνα είδδ: 1. Πνιιαπιήο επηινγήο, 2.
Γηαδεπθηηθήο απάληεζεο, 3. χδεπμεο, 4. Γηάηαμεο, 5. πκπιήξσζεο θελνχ, 6. χληνκεο
απάληεζεο.
Παναδείβιαηα: (i) Πμζα απυ ηζξ παναηάης εκχζεζξ είκαζ ζηακή κα ζπδιαηίζεζ ιε ημκ εαοηυ
ηδξ δεζιμφξ οδνμβυκμο; α) C2H6, α) HI, β) KF, δ) BeH2, ε) CH3COOH. (ii) Υαναηηήνζζε ηζξ
παναηάης εκχζεζξ ςξ ζμκηζηέξ ή μιμζμπμθζηέξ μοζίεξ: CH4, KF, CO, SiCl4, BaCl2. (iii)
Ακηζζημίπζζε ηάεε ιία απυ ηζξ παναηάης εκενβεζαηέξ ιεηααμθέξ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο
αημθμοεμφκ: εκένβεζα ζμκtζζιμφ, δθεηηνμκζηή ζοββέκεζα, εκένβεζα δεζιμφ, ηαζ ηακμκζηή
εκεαθπία ζπδιαηζζιμφ (α) F(g) + e- → F-(g), (α) F2 (g) → 2 F-(g), (β) Na(g) → Na+ (g) + e-, (δ) Na
(s) + ½ F2(g)→ NaF(s). (iv) φβηνζκε ηδ ζηαεενυηδηα (ζηδ ζηενεή ηαηάζηαζδ) ηςκ παναηάηςκ
γεοβχκ μοζζχκ: (α) LiF ηαζ LiF2, (α) Cs2O ηαζ CsO, (β) CaBr2 ηαζ CaBr3. (Chang).
Δίδε εξσηήζεσλ αλνηθηνχ ηχπνπ
Οζ ενςηήζεζξ αοηέξ ακαγδημφκ απυρεζξ, ακηζθήρεζξ ηαζ επζπεζνήιαηα απυ ημκ ιαεδηή. ε
αοηέξ, δεκ οπάνπεζ δεδμιέκδ ζςζηή απάκηδζδ. Γζα ηδ δζαιυνθςζή ηδξ μ ιαεδηήξ
επζζηναηεφεζ έκα ζφκμθμ απυ επζπεζνήιαηα, απυρεζξ, ακηζθήρεζξ. Γζαηνίκμκηαζ ζε δζάθμνα
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είδδ: Παξαδνρέο, Λνγηθήο ηεθκεξίσζεο, Απφςεηο θαη Δπφςεηο, πλεπαγσγέο, Αμηνινγήζεηο.
Παναδείβιαηα: Παξαδνρέο: Γδθαδή οπμκμείξ υηζ…ή δεκ ημ ηαηάθααα ηαθά; Λνγηθή
ηεθκεξίσζε: Πμφ ζηδνίγεζξ ηδκ άπμρδ υηζ…; Απφςεηο θαη Δπφςεηο: Πμζμ είκαζ ημ ααζζηυ
ημοξ ζηεπηζηυ; πλεπαγσγέο: Πμζμξ εα οπμζηεί ηζξ ζδιακηζηυηενεξ επζδνάζεζξ; Αμηνινγήζεηο:
Πμζα πδβή πθδνμθυνδζδξ εεςνείηαζ ακηζηεζιεκζηυηενδ / αλζυπζζηδ ηαζ βζαηί;
Πανάδεζβια: ημ ιυνζμ PCl3, μζ ηέζζενζξ δθεηηνμκζαηέξ μιάδεξ βφνς απυ ημ άημιμ ημο
θςζθυνμο ημπμεεημφκηαζ ζε ηεηναεδνζηή βεςιεηνία. ιςξ, ημ ζπήια ημο ιμνίμο
ηαθείηαζ ποναιζδζηυ. Γζαηί ημ ζπήια ημο ιμνίμο έπεζ δζαθμνεηζηυ υκμια απυ ημ υκμιμ
ηδξ βεςιεηνίαξ ηςκ δθεηηνμκζαηχκ μιάδςκ;
Μέζνδνο
Με δεδμιέκμοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ πμο επζδζχηεζ δ πδιεία αθθά ηαζ ιε αοηά πμο
ακαθένμοκ ζηδ αζαθζμβναθία μζ Raphael (Raphael, 1986, Raphael & Gavelec, 1984,
Raphael & Pearson, 1985) Μαηζαββμφναξ (1998, 2004) ηαζ Κμοθμοιπανίηζδ (2003),
ηαηαθήβμοιε ζηδκ παναηάης πνυηαζδ ηαλζκυιδζδξ ηςκ ενςηήζεςκ ζηα αζαθία πδιείαξ
υζμκ αθμνά ημκ παζδαβςβζηυ ημοξ νυθμ αθθά ηαζ ηδ ιμνθή ημοξ (ακμζηηέξ, ηθεζζηέξ
ενςηήζεζξ), πμο πενζβνάθεηαζ ιε αάζδ ημκ Πίκαηα 1. ημκ πίκαηα, √ είκαζ ημ ζδιείμ υπμο
ζοβηθίκμοκ μζ δφμ ηαλζκμιήζεζξ (Μαηζαββμφνα ηαζ ΔΑ αθ εεςνδηζηυ πθαίζζμ).
Παναδείβιαημξ πάνδ, μζ ενςηήζεζξ δζαδζηαζηζηήξ βκχζδξ ααζζημφ επζπέδμο ιπμνμφιε κα
είκαζ ιυκμ «Αοημθελεί» ηαζ «ηέρμο ηαζ ράλε» ηαζ υπζ «Δζφ ηζ μ ζοββναθέαξ» ηαζ
«Μυκμξ ζμο».
Πίλαθαο 1. Σμ ζπήια αλζμθυβδζδξ ηςκ ενςηήζεςκ (βζα ελδβήζεζξ, αθ. ηείιεκμ).

Γεισηηθή
Γλψζε
Γηαδηθαζηηθή
Γλψζε
Οκαδηθέο
εξγαζίεο

Απηνιεμεί

θέςνπ θαη ςάμε
√

Δζχ θαη ν
πγγξαθέαο
√

Μφλνο
ζνπ
√

Βαζζηυ επίπεδμ

√

Ακχηενμ επίπεδμ

-

√

√

√

Βαζζηυ επίπεδμ

√

√

-

-

Μεηαβκχζδ

√

√

√

√

√

√

√

-

Μζα δεφηενδ δζάζηαζδ ηαλζκυιδζδξ ηςκ ενςηήζεςκ πμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε είκαζ αάζεζ
ηδξ ιμνθήξ ημοξ: ακηζηεζιεκζημφ ηφπμο ή ηθεζζηέξ ηαζ ακμζηηέξ ενςηήζεζξ.
Απνηειέζκαηα
Α. Αμηνιφγεζε εξσηήζεσλ βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο
Οζ Πίκαηεξ 2 ηαζ 3 δείπκμοκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαλζκυιδζήξ ιαξ αάζεζ ημο πενεζεπμιέκμο
ηςκ ενςηήζεςκ βζα ηζξ ενςηήζεζξ επί ηςκ εκδμιμνζαηχκ ηαζ δζαιμνζαηχκ δεζιχκ
ακηζζημίπςξ ηςκ ηεζζάνςκ αζαθίςκ. διεζχκεηαζ υηζ ζε υθα ηα αζαθία δεκ ηαοημπμζήεδηε
ηαιζά ενχηδζδ δζαδζηαζηζηήξ βκχζδξ ζε επίπεδμ κεηαγλψζεο. Δπίζδξ, ηακέκα αζαθίμ δεκ
πενζέπεζ ζπεηζηέξ ενςηήζεζξ πμο ιπμνεί κα ηαλζκμιδεμφκ ζε νκαδηθήο εξγαζίαο.
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Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηςκ εκδμιμνζαηχκ δεζιχκ, ζε υθα ηα αζαθία ηονζάνπδζακ μζ ενςηήζεζξ
πμο εθέβπμοκ ηδκ δεισηηθή γλψζε. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εθέβπεηαζ δ βκχζδ ηαζ θζβυηενμ δ
ηαηακυδζδ ηςκ εεςνδηζηχκ ζημζπείςκ πμο ιεθεηά μ θμζηδηήξ (Δνςηήζεζξ ααζζημφ ηαζ
ακχηενμο επζπέδμο ακηίζημζπα). Με ελαίνεζδ ηα αζαθία (i) ηςκ Spencer et al. ηαζ (ii) ημο
Chang, ηα οπυθμζπα ηνία εβπεζνίδζα πενζέπμοκ εθάπζζηεξ ενςηήζεζξ πμο εθέβπμοκ ηδκ
απμικδιυκεοζδ μνζζιχκ ηαζ ζημζπείςκ εεςνίαξ. Κονίςξ δίκμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ζημκ
ιαεδηή, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ, κα απακηήζεζ ζε ενςηήζεζξ, πςνίξ κα
εκημπίγεζ αοημφζζα ηδκ απάκηδζδ ζηα ηεθάθαζα πμο ιεθεηά (ενςηήζεζξ ηφπμο «Δζφ ηζ μ
ζοββναθέαξ» ααζζημφ επζπέδμο). Έκα αηυιδ ζοιπέναζια πμο πνμέηορε απυ ηδκ
αλζμθυβδζδ είκαζ ημ ελήξ: μζ ενςηήζεζξ πμο εθέβπμοκ ηδκ δηαδηθαζηηθή γλψζε ηςκ θμζηδηχκ,
δδθαδή ημ εάκ ιπμνμφκ κα αημθμοεήζμοκ ζοβηεηνζιέκα αήιαηα ιζαξ δζαδζηαζίαξ οπήνλακ,
αθθά πενζμνίζηδηακ ζημκ έθεβπμ εθανιμβχκ, υπςξ π.π. ζηδ ζπεδίαζδ πδιζηχκ δμιχκ ηαζ υπζ
ζηδκ πναβιαημπμίδζδ πεζναιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ. διακηζηυξ ανζειυξ ενςηήζεςκ
δηαδηθαζηηθήο γλψζεο εκημπίζηδηακ ζηα αζαθία ηςκ (i) Atkins & Jones ηαζ (ii) Spencer et al.
ηα ηεθάθαζα ηςκ δζαιμνζαηχκ δεζιχκ, μζ ενςηήζεζξ πμο πενζέπμκηαζ είκαζ ανζειδηζηά
θζβυηενεξ απυ εηείκεξ βζα ημοξ εκδμιμνζαημφξ δεζιμφξ. Δκημπίζηδηε μιμίςξ υηζ δ
πθεζμκυηδηα ηςκ ενςηήζεςκ ζε υθα ηα αζαθία εθέβπμοκ ηδ δεισηηθή γλψζε βαζηθνχ επηπέδνπ
ημο θμζηδηή ηαζ υπζ ηδκ ηαηακυδζδ εεςνδηζηχκ ζημζπείςκ (δεισηηθή γλψζε αλψηεξνπ
επηπέδνπ). ε ακηίεεζδ ιε ηα ηεθάθαζα ηςκ εκδμιμνζαηχκ δεζιχκ, δεκ εκημπίζηδηακ
ενςηήζεζξ δηαδηθαζηηθήο γλψζεο ιε ελαίνεζδ ηζξ εθάπζζηεξ ενςηήζεζξ ζημ ζφββναιιια ηςκ
Atkins & Jones.
Β. Αμηνιφγεζε εξσηήζεσλ βάζεη ηεο κνξθήο ηνπο
Ο Πίκαηεξ 4 ηαζ 5 δείπκμοκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαλζκυιδζήξ ιαξ ιε αάζδ ηδ κνξθήο ησλ
εξσηήζεσλ βζα ηζξ ενςηήζεζξ επί ηςκ εκδμιμνζαηχκ ηαζ δζαιμνζαηχκ δεζιχκ ακηζζημίπςξ
ηςκ ηεζζάνςκ αζαθίςκ.
ε υθα ηα αζαθία, μζ ενςηήζεζξ πμο ειπενζέπμκηαζ είκαζ ενςηήζεζξ ηθεζζημφ ηφπμο, δδθαδή
έπμοκ ζοβηεηνζιέκδ απάκηδζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ακήημοκ ηονίςξ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ
ενςηήζεςκ ζφκημιδξ απάκηδζδξ . Δθάπζζηεξ ήηακ αοηέξ μζ μπμίεξ ακαγδημφζακ απυ ημκ
ιαεδηή κα ακαπηφλεζ απυρεζξ ηαζ κα ακαθένεζ επζπεζνήιαηα χζηε κα ζηδνίλεζ ηδκ απάκηδζή
ημο (ενςηήζεζξ ακμζηημφ ηφπμο). Οζ εθάπζζηεξ αοηέξ ενςηήζεζξ ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία
θμβζηήξ ηεηιδνίςζδξ. Σα ίδζα ζοιπενάζιαηα πνμηφπημοκ ηαζ βζα ηα ηεθάθαζα ηςκ
δζαιμνζαηχκ δεζιχκ, ακ ηαζ ανζειδηζηά είκαζ πμθφ θζβυηενεξ.
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Πίλαθαο 2. Αλζμθυβδζδ ενςηήζεςκ επί ηςκ εκδμιμνζαηχκ δεζιχκ αάζεζ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ.
Βηβιίν

Atkins & Jones (n=86)

Silbeberg (n=58)

Timberlake (n=76)

Chang (n=64)

Spencer et al. (n=198)

Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο ζνπ
Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο ζνπ
Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο ζνπ
Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο ζνπ
Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο ζνπ

Γεισηηθή
Γλψζε
Βαζηθφ επίπεδν
Αλψηεξν επίπεδν
3
0
4
3
22
16
0
0
9
8
5
24
7
0
0
9
38
7
22
0
0
0
11
13
4
12
7
0
0
44
0
16
10
51
0
0
0

Γηαδηθαζηηθή
Γλψζε
Βαζηθφ επίπεδν
0
38
1
4
0
0
4
13
0
77
-

πκπεξάζκαηα
Απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ενςηήζεςκ πνμέηορακ ηα παναηάης ζοιπενάζιαηα: 1) ημ
ζφκμθμ ηςκ αζαθίςκ πμο αλζμθμβήεδηακ παναηδνήεδηε υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ενςηήζεςκ
αλζμθμβμφζε ηδκ δζαβκςζηζηή βκχζδ ημο θμζηδηή ηαζ υπζ δζαδζηαζηζηέξ δελζυηδηεξ, 2) απυ
ημ ζφκμθμ ηςκ δζαβκςζηζηχκ ενςηήζεςκ, μζ πενζζζυηενεξ ήηακ ααζζημφ επζπέδμο, δδθ.
αλζμθμβμφζακ ηδκ βκχζδ ηαζ υπζ ηδκ ηαηακυδζδ ζημζπείςκ ηδξ εεςνίαξ, 3) παναηδνήεδηε δ
πθήνδξ απμοζία ιεηαβκςζηζηχκ ηαζ μιαδζηχκ ενςηήζεςκ,4) ημ είδμξ ηςκ δζαδζηαζηζηχκ
ενςηήζεςκ πενζμνίζηδηε ζηδ ζπεδίαζδ δμιχκ ηαζ δμιδιέκςκ αζηήζεςκ ηαζ υπζ ζε
πεζναιαηζηέξ εθανιμβέξ ηαζ ηέθμξ 5) ζε υθα ηα αζαθία, μζ ενςηήζεζξ πμο αλζμθμβμφζακ ηδ
ζηείνα απμικδιυκεοζδ ήηακ ανηεηέξ.
Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο (α΄: ελληνικέρ)
Κμοθμοιπανίηζδ, Α. (2003). Ζ ηαηακυδζδ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια, ηα ζπμθζηά αζαθία ηαζ ηδ
δζδαηηζηή πνάλδ. Δηδυζεζξ Γνδβυνδ, Αεήκα.
Μαηζαββμφναξ, Ζ.(1998).ηναηδβζηέξ δζδαζηαθίαξ. Gutenberg, Αεήκα.
Μαηζαββμφναξ, Ζ. (2004). Κεζιεκμηεκηνζηή πνμζέββζζδ ημο βναπημφ θυβμο. Δηδυζεζξ Γνδβυνδ,
Αεήκα.
Φνάβημξ Υ. (1984). Φοπμπαζδαβςβζηή, ζζ. 370-371. Αεήκα.
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Πίλαθαο 3. Αλζμθυβδζδ ενςηήζεςκ επί ηςκ δζαιμνζαηχκ δεζιχκ αάζεζ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ.
Βηβιίν*

Γεισηηθή Γλψζε

Atkins & Jones (n=14)

Silbeberg (n=26)

Chang (n=20)

Spencer et al. (n=12)

Βαζηθφ
επίπεδν
1
3
2
0
4
4
15
0
2
4
12
0
2
1
7
0

Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο ζνπ
Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο ζνπ
Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο
Απηνιεμεί
θέςνπ θαη ςάμε
Δζχ θαη ν ζπγγξαθέαο
Μφλνο

Γηαδηθαζηηθή
Γλψζε
Βαζηθφ επίπεδν

Αλψηεξν
επίπεδν
0
5
0

0
3
0
0
0
0
0
0
-

0
3
0
0
2
0
0
2
0

*Σμ αζαθίμ ημο Timberlake δεκ πενζέπεζ ενςηήζεζξ επί ηςκ δζαιμνζαηχκ δεζιχκ.
Πίλαθαο 4. Αλζμθυβδζδ ενςηήζεςκ επί ηςκ εκδμιμνζαηχκ δεζιχκ αάζεζ ηδξ ιμνθήξ ημοξ.

Δπυηήζειρ
aνηικειμενικού
κλειζηού ηύπος
(Α)

Δπυηήζειρ
ανοικηoύ ηύπος
(Β)

Πμθθαπθήξ
επζθμβήξ
Γζαγεοηηζηήξ
απακηήζεζξ
φγεολδξ
Γζάηαλδξ
οιπθήνςζδξ
ηεκμφ
φκημιδξ
απάκηδζδξ
Παναδμπέξ.
Λμβζηή
ηεηιδνίςζδ
Απυρεζξ ηαζ
Δπυρεζξ
οκεπαβςβέξ
Αλζμθμβήζεζξ

Atkins &
Jones (n=96)

Silbeberg
(n=63)

Timberlake
(n=91)

Chang
(n=73)

4

5

2

1

Spencer
et al.
(n=198)
36

10

0

3

2

4

2
9
3

10
15
2

4
2
51

2
7
26

2
4
68

63

27

26

35

82

0
5

0
4

0
3

0
0

0
2

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Πίλαθαο 5. Αλζμθυβδζδ ενςηήζεςκ επί ηςκ δζαιμνζαηχκ δεζιχκ αάζεζ ηδξ ιμνθήξ ημοξ.*

Δπυηήζειρ
aνηικειμενικού
κλειζηού ηύπος
(Α)

Δπυηήζειρ
ανοικηoύ ηύπος
(Β)

Πμθθαπθήξ
επζθμβήξ
Γζαγεοηηζηήξ
απακηήζεζξ
φγεολδξ
Γζάηαλδξ
οιπθήνςζδξ
ηεκμφ
φκημιδξ
απάκηδζδξ
Παναδμπέξ.
Λμβζηή
ηεηιδνίςζδ
Απυρεζξ ηαζ
Δπυρεζξ
οκεπαβςβέξ
Αλζμθμβήζεζξ

Atkins &
Jones (n=11)

Silbeberg
(n=26)

Chang
(n=20)

2

3

1

Spencer
et al.
(n=12)
1

0

0

0

0

3
2
0

2
11
0

0
5
2

1
1
1

4

7

11

8

0
0

0
3

0
1

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

*Σμ αζαθίμ ημο Timberlake δεκ πενζέπεζ ενςηήζεζξ επί ηςκ δζαιμνζαηχκ δεζιχκ.
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υμπόςιο 2ο: Διδϊςκοντασ θεωρύεσ τησ φυςικόσ του 20ου
αιώνα ςτη ανώτερη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη:
Θεωρητικϊ ζητόματα, ερευνητικϋσ κατευθύνςεισ,
προτϊςεισ.
Ονβακχηνζα: Κ. Υαιθηά, Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα ΠΣΓΔ ΔΚΠΑ
ογδηδηήξ: Κ. θνξδνχιεο, Καεδβδηήξ ΠΣΓΔ ΔΚΠΑ
οιιεηέπμκηεξ:
Δζζαβςβή (Κ. Υαθηζά)
Γδιδηνζάδδ Κονζαηή ηαζ Υαθηζά Κνοζηαθθία (Μζα ειπεζνζηή ένεοκα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ
Δζδζηήξ Θεςνίαξ ηδξ πεηζηυηδηαξ ζημ Λφηεζμ)
Υαηγδδάηδ Γχνα (Ζ ‗θφζδ ηδξ επζζηήιδξ‘ ςξ δοκαιζηυ εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ
εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ πνμξ ηδκ ηαακηζηή εεςνία)
Αεακάζζμξ Βεθέκηγαξ ηαζ Κνοζηαθθία Υαθηζά (Πνμηάζεζξ βζα ηδ Γζδαζηαθία Νυιςκ ηαζ
Ανπχκ ηδξ Φοζζηήξ ημο 20μο Αζχκα ζημ Λφηεζμ ιε ηδκ Αλζμπμίδζδ Ηζημνζηχκ Νμδηζηχκ
Πεζναιάηςκ)
ηαφνμο Γδιήηνδξ ηαζ Αζδιυπμοθμξ ηέθακμξ (Μδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα ζηδκ
Δηπαίδεοζδ)
Πενίθδρδ
ημ πανυκ ζοιπυζζμ πανμοζζάγμκηαζ ηέζζενζξ ενβαζίεξ πμο ακαθένμκηαζ ζε ενεοκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ
βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ εεςνζχκ ηδξ θοζζηήξ ημο 20μο αζχκα ζηδκ ακχηενδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ
(Λφηεζμ). Δζδζηυηενα, εα πανμοζζαζημφκ ενβαζίεξ απυ ηδκ Δζδζηή Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ, ηδκ
Καακηζηή Θεςνία ηαζ ηδ Θεςνία ημο Υάμοξ, ηαεχξ ηαζ ιία ενβαζία βζα ηα Νμδηζηά Πεζνάιαηα, έκα
ενβαθείμ ζηέρδξ απαναίηδημ βζα κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ηακείξ ηδ θοζζηή ζδιαζία ηάεε εεςνίαξ ηαζ κα
θςηίζεζ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ. Οζ εεςνίεξ θοζζηήξ ημο 20μο αζχκα ακηζπνμζςπεφμοκ δζαθμνεηζηέξ ζπμθέξ
επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ πμο ααζίγμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ επζζηδιμθμβζηέξ ηαζ μκημθμβζηέξ παναδμπέξ.
οπκά δε ακηακαηθμφκ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημο εονφηενμο ημζκςκζημ-πμθζηζζιζημφ
πενζαάθθμκημξ. ηδ ζπμθζηή επζζηήιδ ζοβηνμημφκ έκα ζζπονυ πανάδεζβια βζα ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ
ιαεδηχκ ιε ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ. Δπμιέκςξ, απμηεθεί πνυηθδζδ δ δζενεφκδζδ ηνυπςκ
ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ημοξ ζε ζπμθζηή βκχζδ. Οζ ενβαζίεξ ημο ζοιπμζίμο εα
πνμζπαεήζμοκ κα θςηίζμοκ πθεονέξ αοημφ ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ, γδηήιαηα πμο πνμηφπημοκ ηαζ κα
πανμοζζάζμοκ ηα εθθδκζηά ηαζ δζεεκή ενεοκδηζηά δεδμιέκα ζημ πεδίμ αοηυ.

Summary
In the present symposium, four papers are presented in an attempt to introduce (teach) Physics
Theories of the 20th century to upper secondary education. Three of them refer to different Theories:
Special Theory of Relativity, Quantum mechanics and Theory of Chaos, while the forth refers to
thought experiments, a thinking tool necessary to realize the deeper essence of each theory and to
illuminate its consequences. The Physics Theories of the 20th century represent different schools of
scientific thought, based on different epistemological and ontological grounds; all reflecting the
questions held on the socio-cultural environment of each era. Thus, it is a challenge to investigate
ways of transforming the scientific knowledge of these theories into school knowledge. That is
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because among other things students will be acquainted with the nature of science. The symposium‘s
papers will attempt to illuminate sides of this didactical transformation and to present Greek and
international research data on this area.

Δηζαγσγή
Σμ πανυκ ζοιπυζζμ απμηεθεί ιζα πνμζπάεεζα κα ακμίλεζ έκα αήια δζαθυβμο ζπεηζηά ιε ηδ
δζδαζηαθία ηςκ εεςνζχκ θοζζηήξ ημο 20μο αζχκα ζηδκ ακχηενδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ.
Σμ εέια αοηυ δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ απαζπμθήζεζ ζδζαίηενα ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ζηδκ
Δθθάδα, δ μπμία ζοκήεςξ ημ ακηζιεηςπίγεζ ιε πνυδδθδ αιδπακία. Σμ απαζημφιεκμ άθια απυ
ημκ δζδαηηζηυ πεζνζζιυ ηδξ Νεοηχκεζαξ ζηέρδξ ζημκ δζδαηηζηυ πεζνζζιυ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
«ζηέρδξ» ημο 20μο αζχκα θαίκεηαζ άθθμηε κα ηνμιάγεζ ηαζ άθθμηε κα αθήκεζ αδζάθμνμοξ
ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Καζ υιςξ, δ πνμζπάεεζα ελμζηείςζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηζξ εεςνίεξ
θοζζηήξ ημο 20μο αζχκα είκαζ απαναίηδηδ βζα κα ηαηακμήζμοκ ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ, ηαζ κα
εηπαζδεοημφκ ζημ εονφηενμ πεδίμ ηδξ θοζζηήξ.
Οζ υπμζεξ επζθοθάλεζξ ηςκ ενεοκδηχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ πμο ηαηά ηαζνμφξ
εηθνάγμκηαζ, ίζςξ μθείθμκηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ εεςνίεξ ηδξ θοζζηήξ ημο 20μο αζχκα είκαζ
πμθφ απμιαηνοζιέκεξ απυ ηδκ ανζζημηέθεζα ζηέρδ πμο δζέπεζ ηδ ζηέρδ πμθθχκ ιαεδηχκ,
αθθά αηυιδ ηαζ απυ ηδ κεοηχκεζα ζηέρδ ηδκ μπμία, υπςξ έπεζ δείλεζ δ ένεοκα, δεκ έπμοκ
ηαηαηηήζεζ πμθθμί απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο Λοηείμο. Έκαξ επζπθέμκ θυβμξ είκαζ υηζ μ 20 μξ
αζχκαξ παναηηδνίγεηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ ζπμθέξ επζζηδιμκζηέξ ζηέρδξ, πμο ηάεε ιία απυ
αοηέξ εηθνάγεζ ιζα δζαθμνεηζηή ημζιμεεςνία ηαζ ηζκείηαζ ζε δζαθμνεηζηυ επζζηδιμθμβζηυ
ηαζ μκημθμβζηυ επίπεδμ. οπκά ιάθζζηα μζ εεςνίεξ αοηέξ ακηακαηθμφκ ημοξ
πνμαθδιαηζζιμφξ πμο επζηναημφκ ζημ εονφηενμ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ηδξ επμπήξ.
Οζ ημζκςκζηέξ ακαηαηαηάλεζξ πμο ζδιεζχκμκηαζ ημκ 20μ αζχκα δδιζμονβμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ
βζα ηδ νήλδ ιε ημ παθζυ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα ηδ κεςηενζηή ζηέρδ. Αοηυ απεζημκίγεηαζ ζε
υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ επζζηήιδξ, αθθά ηαζ ηδξ ηέπκδξ. ημ πεδίμ ηδξ θοζζηήξ λεηζκά δ νήλδ
ιε ημκ παθζυ ηνυπμ ζηέρδξ (ηδ κεοηχκεζα θοζζηή) ηαζ δ ακαγήηδζδ ηδξ κέαξ ημζιμεεςνίαξ.
Σα πνάβιαηα, υπςξ απμδείπεδηε, υηζ δεκ ήηακ ηυζμ απθά.
ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα, ιεηά ηδ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ ηαζ ηζξ αθθαβέξ πμο επήθεακ ζε
μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ επίπεδμ, επζηναημφζε αζζζμδμλία ηαζ απυθοηδ πίζηδ ζηζξ
δοκαηυηδηεξ ηδξ επζζηήιδξ. Ο ηυζιμξ ακαγδημφζε ημ ηαζκμφνβζμ ηαζ ήηακ έημζιμξ κα δεπηεί
ιζα κέα ακαηνεπηζηή ημζιμεεςνία. Ζ Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ ημο πνμζθένεζ ημ
εκηοπςζζαηυ ηαζ ημ ηαζκμφνβζμ. Έπεζ ςξ πνμκμιζαηυ πχνμ ιεθέηδξ ηονίςξ ημκ ιεβάημζιμ.
Πνμζθένεζ ιζα κέα ημζιμεεςνία ιέζα ζημ πθαίζζμ ημο κηεηενιζκζζιμφ, πηίγμκηαξ ιία κέα
εκζαία εζηυκα ημο θοζζημφ ηυζιμο. Σαοηυπνμκα υιςξ, πνμηαθεί ιεβάθεξ ακαηνμπέξ ζηδκ
έςξ ηυηε εεχνδζή ιαξ βζα έκκμζεξ ηδξ ηθαζζζηήξ θοζζηήξ: αιθζζαδηεί ηδ εέζδ ημο
πνμκμιζαημφ παναηδνδηή, αθθάγεζ ηδκ ακηίθδρή ιαξ βζα ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ πνμηείκμκηαξ
ηδκ εκζαία εεχνδζή ημοξ, εζζάβεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ζπεηζηυηδηαξ ζημ πχξ ακηζθαιαακυιαζηε
ημκ ηυζιμ, η.θπ.
Λίβμ ανβυηενα, ζημ δζάζηδια ημο ιεζμπμθέιμο ηαζ θίβμ πνζκ ημ μζημκμιζηυ ηναπ, δ
ακενςπυηδηα αζχκεζ ηδκ ααεααζυηδηα, ηδκ ακαζθάθεζα ηαζ ηδκ απνμζδζμνζζηία ηδξ επμπήξ.
ημ πθαίζζμ αοηυ, δ Καακηζηή Θεςνία αοείγεηαζ ζημ οπμαημιζηυ επίπεδμ πνμζπαεχκηαξ κα
ιεθεηήζεζ ημκ αυναημ ιζηνυημζιμ ηαζ οπμκμιεφεζ ημκ κηεηενιζκζζιυ ιε ημκ ηεκηνζηυ νυθμ
πμο απμδίδεζ ζηδκ πζεακυηδηα. Πνμηαθεί ηδκ εκημκυηενδ νήλδ ιε ηδκ ηθαζζζηή θοζζηή απυ
υθεξ ηζξ εεςνίεξ ημο 20μο αζχκα, δζαηοπχκεζ ηδκ ανπή ηδξ ααεααζυηδηαξ ή ηδξ
απνμζδζμνζζηίαξ ηαζ αιθζζαδηεί ηδ δοκαηυηδηα ιζαξ εκζαίαξ ακαπανάζηαζδξ ημο θοζζημφ
ηυζιμο (πμο ζοιααδίγεζ ιε ημκ κηεηενιζκζζηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ). Με ηδκ εζζαβςβή ηδξ
έκκμζαξ ηδξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ δ ηαθφηενδ βκχζδ ημο θοζζημφ ηυζιμο επζηοβπάκεηαζ ιε
ηδ ζοκεηηίιδζδ ηςκ δζαθυνςκ ακελάνηδηςκ πενζβναθχκ ημο.
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Ανηεηά πνυκζα ανβυηενα, ιεηά ημκ Β‘ Παβηυζιζμ Πυθειμ, ημ 1960 ηαζ ηδ ζπεηζηή αζζζμδμλία
πμο αημθμοεεί, δ ακάβηδ βζα μνεμθμβζζιυ επζζηνέθεζ, αθθά ζε ιία ακενςπυηδηα πμο
ακηζιεηςπίγεζ έκακ πμθφπθμημ ηυζιμ ηαζ πνμαθήιαηα πμο έπμοκ ζφκεεηεξ ζοιπενζθμνέξ. Ζ
επίθοζή ημοξ απαζηεί ζοκήεςξ ζοκδοαζιυ βκχζεςκ απυ δζάθμνα πεδία. Ζ Θεςνία ημο
Υάμοξ ιεθεηά ηα πμθφπθμηα θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηδξ ηοπαζυηδηαξ ηαζ
κμιμηέθεζαξ ζηα ιδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα. Με ηα ζοζηήιαηα αοηά επζηοβπάκεζ κα
πενζβνάρεζ ημ κηεηενιζκζζηζηυ πάμξ. Δίκαζ ιία δζαεειαηζηή εεςνία πμο ακαθένεηαζ ζημκ
ιαηνυημζιμ (ή ιεζυημζιμ) ηαζ πέηοπε κα δχζεζ επζηοπείξ πνμαθέρεζξ ιε πμθθέξ εθανιμβέξ
ζε ηαεδιενζκυ επίπεδμ, υπςξ είκαζ δ ελέθζλδ ηςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ, δ ζοιπενζθμνά ηδξ
ηανδζάξ, δ θεζημονβία ημο ζοβημζκςκζαημφ ζοζηήιαημξ, μζ δζαηοιάκζεζξ ζημοξ πθδεοζιμφξ
ηςκ γχςκ, δ ζηνμαζθχδδξ νμή ηςκ νεοζηχκ, η.θπ .
Ζ παναπάκς ακαδνμιή ζηζξ εεςνίεξ θοζζηήξ ημο 20μο αζχκα έβζκε βζα κα θακεί υηζ δ έηεεζδ
ηςκ ιαεδηχκ ζε αοηέξ ημοξ επζηνέπεζ κα πνμαθδιαηζζημφκ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ. Οζ
πνμζπάεεζα δζδαηηζημφ ιεηαζπδιαηζζιμφ ημοξ ζε ζπμθζηή επζζηήιδ απμηεθεί πνυηθδζδ βζα
ηδκ εηπαζδεοηζηή ενεοκδηζηή ημζκυηδηα. Ζ ηαηακυδζή ημοξ απαζηεί ζοκήεςξ ζμαανή
οπένααζδ ηδξ ηαεδιενζκήξ αζζεδηδνζαηήξ ειπεζνίαξ, εκχ μζ εθανιμβέξ ημοξ μδδβμφκ ζε
ζοκέπεζεξ πμο πνμηαθμφκ ημκ ημζκυ κμο, ζε ααειυ πμο πμθθέξ θμνέξ μζ ιαεδηέξ κα ιδκ
ιπμνμφκ κα δζαηνίκμοκ ηα υνζα ιεηαλφ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ θακηαζίαξ.
Αοηυ αέααζα είκαζ ημ δοκαηυ ηαζ ημ αδφκαημ ζδιείμ ημοξ βζα ηδκ δζδαηηζηή εκζςιάηςζή
ημοξ. Φαίκμκηαζ εθηοζηζηέξ βζα ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ςξ επζκμήζεζξ βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ
θεζημονβίαξ εκυξ θακηαζηζημφ ηυζιμο, πμο ανίζηεηαζ πμθφ ιαηνζά απυ ημκ «πναβιαηζηυ»
ηυζιμ ιαξ. Έηζζ, είκαζ ζδιακηζηυ κα δζενεοκδεμφκ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ δζδαηηζηή
πναβιάηεοζή ημοξ. Ζ κμδηζηή δζαπείνζζή ημοξ απαζηεί ηδ πνήζδ αθαζνεηζηήξ ζηέρδξ, ηδ
δοκαηυηδηα πνμαμθήξ ζε αζφθθδπηα -βζα ημκ ημζκυ κμο- ιεβέεδ (ηαπφηδηεξ, απμζηάζεζξ,
ιάγεξ, η.θπ.), ηδκ απμδμπή ηδξ ααεααζυηδηαξ ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ, ηδκ
αλζμπμίδζδ ηδξ ιδ βναιιζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ιδ πνμαθερζιυηδηαξ, ςξ ααζζηχκ ζημζπείςκ
ενιδκείαξ ηςκ θαζκμιέκςκ αηυιδ ηαζ ημο ηαεδιενζκμφ ηυζιμο ιαξ. Θεςνμφιε θμζπυκ υηζ
πνέπεζ κα ακμίλεζ έκα πνχημ αήια δζαθυβμο πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. Άθθςζηε ηαζ άθθμζ
ενεοκδηέξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημ εέια αοηυ ηαζ έπμοκ επζπεζνδιαημθμβήζεζ οπέν ηδξ
εζζαβςβήξ ημοξ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ βζα δθζηίεξ ιζηνυηενεξ ηςκ 16 εηχκ (Shabajee
and Postlethwaite 2000).
ημ πανυκ ζοιπυζζμ εα πανμοζζαζημφκ ενεοκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ απυ ηδκ Δζδζηή Θεςνία ηδξ
πεηζηυηδηαξ, απυ ηδκ Καακημιδπακζηή ηαζ απυ ηδ Θεςνία ημο Υάμοξ. Δπίζδξ εα
πανμοζζαζημφκ ακηίζημζπα ενεοκδηζηά δεδμιέκα βζα ηα Νμδηζηά Πεζνάιαηα, έκα ενβαθείμ
ζηέρδξ απαναίηδημ βζα κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ηακείξ ηδ ααεφηενδ μοζία ηάεε εεςνίαξ ηαζ βζα
κα θςηίζεζ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ. Θα ζογδηδεμφκ πμζα είκαζ ηα δζεεκή ενεοκδηζηά δεδμιέκα πνμξ
ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, πμζεξ είκαζ μζ ζδζαζηενυηδηεξ αοηχκ ηςκ εεςνζχκ, πμζα πνμαθήιαηα
ακαηφπημοκ ηαζ ιε πμζεξ πνμτπμεέζεζξ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζηδ ζπμθζηή πνάλδ.
Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά
Shabajee P. and Postlethwaite K. (2000). What happened to modern physics?, School
Science Review, 81(297), p51-56.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή πενζβνάθεηαζ ιία ειπεζνζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ζηυπμ ηδ
δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Δζδζηήξ Θεςνίαξ ηδξ πεηζηυηδηαξ ζε ιαεδηέξ θοηείμο.
Ο ζηυπμξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ ηςκ παζδζχκ ηαζ δ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε
ιε ηδ ιέεμδμ ημο δζδαηηζημφ πεζνάιαημξ. Ανπζηά πενζβνάθεηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ δζδαηηζηήξ
αημθμοείαξ ηαζ ημο ακηίζημζπμο δζδαηηζημφ οθζημφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, δ οθμπμίδζδ ηδξ ειπεζνζηήξ
ένεοκαξ ζε δείβια 40 ιαεδηχκ ηδξ Α΄ θοηείμο. Απυ ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο
πνμέηορακ, βίκεηαζ δ απμηφπςζδ ηδξ κμδηζηήξ πμνείαξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα
πναβιαηεοημφκ ηα αλζχιαηα ηδξ εεςνίαξ ηαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ (ζπεηζηυηδηα
ηαοημπνμκζζιμφ, δζαζημθή πνυκμο, ζοζημθή ιήημοξ). Δπίζδξ, επζζδιαίκμκηαζ μζ δοζημθίεξ πμο
ζοκακημφκ ηαζ ημ πχξ ηζξ λεπενκμφκ. οκμθζηά, ηα απμηεθέζιαηα είκαζ εκεαννοκηζηά, ηαεχξ
ακαδεζηκφεηαζ δ δοκαηυηδηα πνμζέββζζδξ ηδξ Δζδζηήξ Θεςνίαξ ηδξ πεηζηυηδηαξ ζηδ δεοηενμαάειζα
εηπαίδεοζδ.
Abstract
In this work a qualitative research is described. The topic of this research is the possibility to introduce
the Theory of Special Relativity (TSR) in the secondary education (10 th grade). The purpose of this
study is to investigate the students‘ learning processes and the research method used was that of
teaching experiment. The design of the teaching sequence and the development of the teaching
material are described and the conduction of the empirical research follows. The sample was 40
students. Through a qualitative analysis of data, students‘ conceptual pathway as they deal with the
axioms of the theory and with some of its consequences (relativity of simultaneity, time dilation,
length contraction) is traced. The difficulties students meet and the way they overcome them are also
pointed out. In conclusion, the results are encouraging, since it comes out that students of the upper
secondary education are able to grasp some basic concepts and ideas of the Theory of Special
Relativity.

Δηζαγσγή
Ζ Δζδζηή Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ (ΔΘ) απμηεθεί ιία απυ ηζξ εειεθζχδεζξ εεςνίεξ ημο 20 μο
αζχκα πμο ήνεε, υπζ κα ζοιπθδνχζεζ αθθά, κα ακαηνέρεζ ημ μζημδυιδια ηδξ Νεοηχκεζαξ
Φοζζηήξ ηαζ κα αθθάλεζ ηδκ ακηίθδρή ιαξ βζα ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ. Ακηίεεηα ιε αοηυ πμο
οπμδδθχκεζ ημ υκμιά ηδξ, ―ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ΔΘ δεκ έβηεζηαζ ζηδ ζπεηζηυηδηα ημο πχνμο
ηαζ ημο πνυκμο, αθθά ζηδκ αθθδθελάνηδζδ ηαζ ζοκέκςζή ημοξ.‖ (Καναηχζηαξ 2008)
Ζ παζδαβςβζηή αλία ηδξ ΔΘ, ζφιθςκα ιε ημοξ Borghi, De Ambrosis & Ghisolfi (1993)
έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα αζχζμοκ ημ πέναζια απυ
ιία επζζηδιμκζηή εεςνία ζε ιία άθθδ ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ δ επζζηήιδ απμηεθεί
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ακενχπζκμ δδιζμφνβδια πμο ελεθίζζεηαζ. Δπίζδξ, κα ακαβκςνίζμοκ πχξ ιία θοζζηή εεςνία
ιπμνεί κα ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ημζκή ακηίθδρδ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή ειπεζνία ηαζ κα
ιάεμοκ κα «αζχκμοκ ααεααζυηδηεξ» (Angotti et al. 1978).
Πανυθα αοηά, δ ακαβηαζυηδηα εζζαβςβήξ ηδξ ζημ επίπεδμ αοηυ ελαημθμοεεί κα είκαζ
ακηζηείιεκμ ηαεχξ δ αολδιέκδ φθδ απυ ηδ ιία, ηαζ μζ εββεκείξ δοζημθίεξ ημο ακηζηεζιέκμο
απυ ηδκ άθθδ, ηαεζζημφκ ημ εβπείνδια ζδζαίηενα δφζημθμ.
ηδκ εθθδκζηή δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ επζπεζνήεδηε δ εζζαβςβή ηδξ ημ 1996 ιε ηδκ
έκηαλδ ζηδκ φθδ ηςκ βεκζηχκ ελεηάζεςκ αζμβναθζηχκ ζημζπείςκ ημο Einstein ηαζ ιζαξ απθήξ
ακαθμνάξ ηςκ αλζςιάηςκ ηδξ εεςνίαξ. Ανβυηενα, ιε ηδκ αθθαβή ημο αζαθίμο ηδξ Γ‘ θοηείμο
Θεηζηήξ ηαζ Σεπκμθμβζηήξ Καηεφεοκζδξ, πνμζηέεδηε ηεθάθαζμ ιε ημκ ηίηθμ «Θεςνία ηδξ
πεηζηυηδηαξ» πμο υιςξ δε δζδάζηεηαζ, ηαεχξ δεκ απμηεθεί ελεηαζηέα φθδ βζα ηζξ βεκζηέξ
ελεηάζεζξ. Άθθςζηε, αηυια ηαζ ζηδ ζοββναθή ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεθαθαίμο δε θαίκεηαζ κα
έπεζ πναβιαημπμζδεεί δζδαηηζηυξ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ βκχζδξ ζε ζπμθζηή,
ηαεχξ δ πνμζέββζζδ (ηαζ απυ ημοξ ζοββναθείξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ), ζοιπίπηεζ
ιε αοηή ηςκ αζαθίςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα πνχηα δφμ έηδ ημο Πακεπζζηδιίμο.
Χζηυζμ, υπςξ επζζδιαίκεηαζ απυ ημοξ Scherr, Shaffer ηαζ Vokos (2001) αοηυ πμο είκαζ
ζδιακηζηυ πνζκ απμθαζίζμοιε ακ πνέπεζ κα δζδαπεεί ζημ Λφηεζμ δ ΔΘ, είκαζ κα
ελαηνζαχζμοιε ιέπνζ πμφ ιπμνμφκ κα θηάζμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ πμζα αήιαηα πνέπεζ κα βίκμοκ
χζηε κα ειααεφκμοκ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ εεςνίαξ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ.
Αλαζθφπεζε Βηβιηνγξαθίαο
Έπμοκ πναβιαημπμζδεεί πμθθέξ ένεοκεξ βζα ημ πχξ δ εεςνία αοηή ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί
απυ θμζηδηέξ ηαζ πμζεξ δοζημθίεξ ακηζιεηςπίγμοκ ζε ααζζηέξ έκκμζεξ (Hewson 1982, Villani
and Pacca, 1987, Pietrocola and Zylbersztajn 1999, Scherr 2001). Οζ ακηίζημζπεξ ένεοκεξ,
ςζηυζμ, ζε επίπεδμ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ ηαζ μζ εηάζημηε ζηυπμζ
πμο ηίεεκηαζ δζαθένμοκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ. οβηεηνζιέκα, είηε είκαζ ζδζαίηενα εηηεηαιέκεξ
πνμκζηά (Borghi, De Ambrosis & Ghisolfi 1993), είηε ημκίγεηαζ δ ακάβηδ δζαθμνεηζηήξ
ακηζιεηχπζζδξ ηδξ εεςνίαξ (Villani & Arruda 1998) πμο εα έπεζ πενζζζυηενμ ςξ ζηυπμ ηδκ
εκδιένςζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ νήλδ ιεηαλφ Νεοηχκεζαξ ηαζ ιμκηένκαξ θοζζηήξ ηαζ ηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ εθανιμβχκ ηδξ εεςνίαξ.
φιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία ηυζμ μζ ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ υζμ ηαζ μζ
θμζηδηέξ ζοκακημφκ ανηεηέξ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ΔΘ.
οβηεηνζιέκα, δοζημθεφμκηαζ κα ηαηακμήζμοκ ζε αάεμξ ηδ εεςνία ηαζ ανηεηέξ θμνέξ ηδκ
ακηζιεηςπίγμοκ ςξ ―ηαηαζηεοή‖. ε αοηυ ζοκηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ΔΘ δεκ αθμνά
θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ μζ ιαεδηέξ ακηζιεηςπίγμοκ ηαηαζηάζεζξ πμο δεκ
ιπμνμφκ κα ακηζθδθεμφκ δζαζζεδηζηά ηαζ κα ηάκμοκ πνμαθέρεζξ (Guisasola et al. 2009).
Δπζπθέμκ, oζ ιαεδηέξ (υπςξ ηαζ μζ θμζηδηέξ) δεκ είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ
ζοζηδιάηςκ ακαθμνάξ ηαζ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ηαηακμήζμοκ ηδ θοζζηή ζδιαζία ημο υνμο
―αδνακεζαηυ ζφζηδια‖ ημκ μπμίμ πνδζζιμπμζμφκ ςξ ―ιαβζηή θέλδ‖, ηαεχξ δεκ έπεζ ηάπμζα
εζδζηή ενιδκεοηζηή ζδιαζία βζ‘ αοημφξ (Pietrocola & Zylbersztajn 1999). Πζζηεφμοκ υηζ μ
πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ είκαζ απυθοημζ ηαζ υηζ δ ηίκδζδ απμηεθεί εββεκή ζδζυηδηα εκυξ
ακηζηεζιέκμο ηαζ υπζ ιία πμζυηδηα πμο ιεηνζέηαζ ζε ζπέζδ ιε έκα ζφζηδια ακαθμνάξ.
(Saltiel & Malgrange 1980)
Ζ ζπεηζηυηδηα ημο Γαθζθαίμο ηαζ μζ κυιμζ ημο Νεφηςκα πμο δζδάζημκηαζ ζηδ δεοηενμαάειζα
εηπαίδεοζδ ακαθοηζηά, δδιζμονβμφκ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα υηακ εζζάβεηαζ δ ΔΘ, ηαεχξ
απμηεθμφκ εδναζςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηαζ δ αθθαβή εκκμζμθμβζημφ πθαζζίμο πμο απαζηείηαζ
είκαζ πμθφ δφζημθμ κα ζοκηεθεζηεί (Villani & Pacca 1987). Σαοηυπνμκα, μζ βκχζεζξ πμο
απμηημφκ μζ θμζηδηέξ υηακ ιεθεημφκ ηδκ ΔΘ απμδεζηκφεηαζ υηζ δεκ ειθακίγμοκ
ζηαεενυηδηα. Έηζζ υηακ ηίεεηαζ έκα πνυαθδια, πνμηζιμφκ –υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυ- κα
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ηαηαθεφβμοκ ζηδκ ηθαζζηή θοζζηή. Δνιδκεφμοκ, δδθαδή, ζοβηεηνζιέκεξ έκκμζεξ ηαζ
απμηεθέζιαηα ιε ηνυπμ αοευνιδημ ηαζ πςνίξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ΔΘ (Pietrocola &
Zylbersztajn 1999)
ρεδηαζκφο θαη πξαγκαηνπνίεζεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ο ζηυπμξ ηδξ ειπεζνζηήξ ένεοκαξ είκαζ κα δζενεοκδεεί ηαηά πυζμ μζ ιαεδηέξ θοηείμο
ιπμνμφκ κα πνμζεββίζμοκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ΔΘ. οβηεηνζιέκα, πμζεξ είκαζ μζ
δζαδζηαζίεξ ιάεδζήξ ημοξ πμο μδδβμφκ ζηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ ηαζ πμζεξ είκαζ μζ ζδέεξ ηςκ
ιαεδηχκ βζα ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ ΔΘ.
ρεδηαζκφο εκπεηξηθήο έξεπλαο
Ανπζηά πναβιαημπμζήεδηε δζδαηηζηή ακάθοζδ ηδξ δμιήξ ημο επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο.
Αημθμφεδζε ιία ανπζηή ηαηαβναθή ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ
ΔΘ (ζπεηζηυηδηα ηίκδζδξ, ζδιείμ ακαθμνάξ, ηαπφηδηα θςηυξ - ακχηαημ υνζμ ηαπφηδηαξ)
(Dimitriadi, Halkia & Skordoulis 2004). ηδ ζοκέπεζα, πναβιαημπμζήεδηε ιία πζμ εηηεηαιέκδ
ένεοκα πμο πενζθάιαακε ηαζ έκκμζεξ ζπεηζηέξ ιε ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ΔΘ (ζπεηζηυηδηα πνυκμο
ηαζ ιήημοξ) ηαζ θεζημφνβδζε ςξ πζθμηζηή (Γδιδηνζάδδ, Υαθηζά & ημνδμφθδξ 2009). Σα
απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα εονήιαηα ηδξ αζαθζμβναθίαξ απμηέθεζακ
ηδ αάζδ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ ηονίςξ ένεοκαξ. Με ααζζηυ ζηυπμ ηδκ ηαηαβναθή ιαεδζζαηχκ
δοκαημηήηςκ ηαζ δοζημθζχκ ηαηά ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ δφμ αλζςιάηςκ ηδξ ΔΘ ηαζ ηςκ
ζοκεπεζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ (ζπεηζηυηδηα ηαοημπνμκζζιμφ, δζαζημθή
πνυκμο ηαζ ζοζημθή ιήημοξ) ζπεδζάζηδηε δ δζδαηηζηή αημθμοεία ηαζ ηαηαζηεοάζηδηε ημ
εηπαζδεοηζηυ οθζηυ.
Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ απμηεθείηαζ απυ θφθθα ενβαζίαξ υπμο πενζβνάθμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ
κμδηζηά πεζνάιαηα ηα μπμία μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα επελενβαζημφκ. Σα παναδείβιαηα πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ααζίγμκηαζ ςξ έκα ααειυ ζημ εηθασηεοηζηυ ηείιεκμ ηςκ Landau ηαζ
Rumer, ―Σζ είκαζ δ Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ‖, υπμο μζ ζοββναθείξ ιε απθή επζζηδιμκζηή
βθχζζα ηαζ παναδείβιαηα επζπεζνμφκ κα εζζάβμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ ΔΘ.
Πζμ ακαθοηζηά ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηάεε ζοκάκηδζδξ ζπεδζάζηδηε ςξ ελήξ:
1δ ζοκάκηδζδ: 1μ αλίςια ηδξ ΔΘ.
Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ηίκδζδξ, χζηε κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ ιαεδηέξ υηζ δ ηίκδζδ
είκαζ έκκμζα ζπεηζηή. Σμ επυιεκμ αήια, είκαζ κα πνμζδζμνίζμοκ πχξ ακηζθαιαακυιαζηε υηζ
έκα ζχια ηζκείηαζ ακ δεκ ιπμνμφιε κα εέζμοιε ζδιείμ ακαθμνάξ, χζηε κα ηαηαθήλμοκ υηζ
ηάηζ ηέημζμ δεκ είκαζ δοκαηυ εθυζμκ ημ ζχια εηηεθεί εοεφβναιιδ μιαθή ηίκδζδ. ημ ηέθμξ
ηδξ 1δξ ζοκάκηδζδξ, κα ηαηαθήλμοκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ ηαηαζηάζεζξ ηδξ αηζκδζίαξ ηαζ
ηδξ εοεφβναιιδξ μιαθήξ ηίκδζδξ είκαζ ζζμδφκαιεξ ηαζ ζζπφμοκ μζ ίδζμζ κυιμζ ηδξ θοζζηήξ
(Γζαηφπςζδ 1μο αλζχιαημξ).
2δ ζοκάκηδζδ: 2μ αλίςια ηδξ ΔΘ.
Πενζβνάθεηαζ έκα κμδηζηυ πείναια υπμο δφμ επζαάηεξ εκυξ ηνέκμο ιεηνμφκ ηδκ ηαπφηδηα ημο
θςηυξ υηακ ημ ηνέκμ είκαζ αηίκδημ ηαζ υηακ ημ ηνέκμ ηζκείηαζ εοεφβναιια ηαζ μιαθά. Ο
ζηυπμξ είκαζ κα θηάζμοκ μζ ιαεδηέξ ζημ αδζέλμδμ, είηε ηδξ απυννζρδξ ημο 1μο αλζχιαημξ, είηε
ηδξ ακαβηαζυηδηαξ εζζαβςβήξ εκυξ 2μο αλζχιαημξ, υηζ δ ηαπφηδηα ημο θςηυξ είκαζ ζηαεενή
ηαζ ακελάνηδηδ απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο παναηδνδηή.
3δ ζοκάκηδζδ: πεηζηυηδηα ηαοημπνμκζζιμφ.
Πανμοζίαζδ ημο κμδηζημφ πεζνάιαημξ ημο ηνέκμο ημο Einstein (ιέζς ιζαξ μπηζημπμίδζήξ
ημο) ηαζ ιε απθμφξ ζοθθμβζζιμφξ, μζ ιαεδηέξ κα ηαηαθήλμοκ ζηδ ζπεηζηυηδηα ημο
ηαοημπνμκζζιμφ. Σμ ηνίζζιμ ζδιείμ ηδξ ζοκάκηδζδξ αοηήξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δφμ επμιέκςκ
είκαζ κα εθανιυζμοκ
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-ημ δεφηενμ αλίςια πνμηεζιέκμο κα ηαηαθήλμοκ ζημ ζοιπέναζια (δφμ βεβμκυηα πμο είκαζ
ηαοηυπνμκα βζα ημκ έκακ παναηδνδηή, δεκ είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ βζα ημκ άθθμκ), ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα,
-ημ πνχημ αλίςια, χζηε κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ μζ δφμ παναηδνδηέξ είκαζ ζζμδφκαιμζ. Γζα
ημ θυβμ αοηυ, δ δζαπναβιάηεοζδ ημο κμδηζημφ πεζνάιαημξ ζοκεπίγεηαζ ιε ακηζζηνμθή ηςκ
παναηδνδηχκ.
4δ ζοκάκηδζδ: Γζαζημθή πνυκμο.
Πενζβνάθεηαζ ημ κμδηζηυ πείναια ιε ημ ―νμθυζ θςηυξ‖ υπμο παναηδνδηέξ οπμθμβίγμοκ ημ
πνυκμ. Οζ ιαεδηέξ ιέζς απθχκ ιαεδιαηζηχκ οπμθμβζζιχκ (πνήζδ Ποεαβμνείμο
Θεςνήιαημξ) κα θηάζμοκ ζημ ζοιπέναζια υηζ δφμ παναηδνδηέξ πμο ηζκμφκηαζ μ έκαξ ζε
ζπέζδ ιε ημκ άθθμκ, ιεηνμφκ δζαθμνεηζηά πνμκζηά δζαζηήιαηα βζα ημ ίδζμ βεβμκυξ, πςνίξ
ηάπμζα ιέηνδζδ κα οπενηενεί.
5δ ζοκάκηδζδ: οζημθή ιήημοξ.
Με ηδ πνήζδ ημο νμθμβζμφ θςηυξ μζ παναηδνδηέξ ιεηνμφκ ιήηδ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ ημοξ
δζαθένμοκ. Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ελδβήζμοκ βζαηί ζοιααίκεζ αοηυ ηαζ κα επελενβαζημφκ
ημ απμηέθεζια πμο πνμηφπηεζ.
ηζξ ηνεζξ ηεθεοηαίεξ ζοκακηήζεζξ πμο αθμνμφκ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ΔΘ, αημθμοεείηαζ ιε
ζοκέπεζα δ ίδζα ααζζηή πμνεία, χζηε μζ ιαεδηέξ κα επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ μοζία ηςκ
ζογδηήζεςκ ηαζ κα ιδ πάκμκηαζ ζε δζαδζηαζηζηέξ θεπημιένεζεξ.
Πξαγκαηνπνίεζε εκπεηξηθήο έξεπλαο
Ζ ειπεζνζηή ένεοκα έβζκε ζε 40 ιαεδηέξ ηδξ Α‘ θοηείμο (πνμενπυιεκμζ απυ ηνία βεκζηά
θφηεζα ηδξ Αηηζηήξ) ιε ηδ ιέεμδμ ημο δζδαηηζημφ πεζνάιαημξ (teaching experiment)
(Komorek & Duit 2004). Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ απμηεθεί μοζζαζηζηά ιζα ηεπκζηή
ζοκέκηεολδξ, δ μπμία ζοκδοάγεζ ηα ζημζπεία ιζαξ ηθαζζηήξ ζοκέκηεολδξ αθθά ηαζ
δζδαζηαθίαξ. Ο ζοκημκζζηήξ παίνκεζ ηαοηυπνμκα ηδ εέζδ αοημφ πμο πνμζπαεεί κα ακαδείλεζ
ηαζ κα ηαηαθάαεζ ηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημο δαζηάθμο πμο πνμζπαεεί κα πνμζανιμζηεί
ζηζξ ζδέεξ αοηέξ ηαζ κα ηάκεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ (ηαφνμο, Komorek &
Duit 2004). Οζ ιαεδηέξ δμφθεοακ ζε 10 μιάδεξ ηςκ ηεζζάνςκ αηυιςκ ηαζ
πναβιαημπμζήεδηακ 5 ζοκακηήζεζξ (ιε δζάνηεζα πενίπμο 1 δζδαηηζηή χνα). Οζ ζογδηήζεζξ
ημοξ δπμβναθμφκηακ.
Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ζοκακηήζεςκ μζ ιαεδηέξ απάκηδζακ αημιζηά ζε ενςηδιαημθυβζμ υπμο
δζενεοκχκηακ μζ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ ΔΘ. Ακηίζημζπμ ενςηδιαημθυβζμ
δυεδηε αιέζςξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ζοκακηήζεςκ ηαεχξ ηαζ έκα ιήκα ιεηά.
Ζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε ιε πμζμηζηέξ ιεευδμοξ (Mayring 2000).
Απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο έξεπλαο
Απνηειέζκαηα απφ ηα pretest
Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πμο δυεδηακ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ζοκακηήζεςκ
είκαζ λεηάεανμ υηζ μζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ ημκ Einstein ςξ πνμζςπζηυηδηα, αθθά μζ βκχζεζξ
ημοξ βζα ημ επζζηδιμκζηυ ημο ένβμ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Ζ παναθζθμθμβία πμο έπεζ
ακαπηοπεεί βφνς απυ ημ εέια αοηυ ημοξ έπεζ επδνεάζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ. Χζηυζμ, αοηυ πμο
είκαζ ζαθέξ είκαζ υηζ εκδζαθένμκηαζ κα ιάεμοκ πενζζζυηενα πνάβιαηα βζα ηδ ζφβπνμκδ
θοζζηή ηαζ βζα ηδ εεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ εζδζηά.
Δπίζδξ, ζε ενχηδζδ ζπεηζηή ιε ημκ μνζζιυ ηδξ ηίκδζδξ, μζ απακηήζεζξ ημοξ ζε έκα πμθφ
ιεβάθμ πμζμζηυ δείπκμοκ υηζ ηδκ ακηζθαιαάκμκηαζ ςξ απυθοημ ιέβεεμξ. πεηζηά ιε ηζξ
ζοκέπεζεξ ηδξ εεςνίαξ, πζζηεφμοκ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυ κα οπάνπεζ ζπεηζηυηδηα
ηαοημπνμκζζιμφ, πνυκμο ηαζ ιήημοξ ηαεχξ πζζηεφμοκ υηζ είκαζ απυθοηα ιεβέεδ.
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Απνηειέζκαηα 1εο ζπλάληεζεο
Ζ πμνεία πμο αημθμοεμφκ μζ ιαεδηέξ ιέπνζ κα ηαηαθήλμοκ ζημ πνχημ αλίςια είκαζ δ ελήξ:
Ανπζηά, πνμζδζμνίγμοκ ηδκ ηίκδζδ ςξ απυθοημ ιέβεεμξ. Καεχξ πνδζζιμπμζμφκηαζ απθά
παναδείβιαηα ηαεδιενζκήξ γςήξ, ανπίγμοκ κα πενζβνάθμοκ ηδκ ηίκδζδ εκυξ ζχιαημξ,
εέημκηαξ ιε έιιεζμ ηνυπμ ζδιεία ακαθμνάξ, πμο υιςξ πνέπεζ κα έπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ
ζδζυηδηεξ (π.π. κα είκαζ αηίκδηα) οπμδδθχκμκηαξ ηδκ ακηίθδρή ημοξ υηζ δ ηίκδζδ ηαζ δ
αηζκδζία είκαζ απυθοηα ιεβέεδ. ηαδζαηά ηαζ ιε ηδ πνήζδ δζαθυνςκ ζδιείςκ ακαθμνάξ,
ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα ηαεμνίζμοιε έκα απυθοημ ζδιείμ ακαθμνάξ, μπυηε
ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ζπεηζηυηδηα ηδξ ηίκδζδξ.
ηδ ζοκέπεζα, υηακ ημοξ γδηείηαζ κα ανμοκ ηνυπμ κα ηαεμνίζμοκ πυηε έκα ζχια ηζκείηαζ, ακ
δεκ ιπμνμφκ κα εέζμοκ ζδιείμ ακαθμνάξ, ακαθένμκηαζ ζηδκ αδνάκεζα. ηδκ ανπή υιςξ ηδκ
πενζμνίγμοκ ζημ λεηίκδια ηαζ ζημ ζηαιάηδια ημο ζχιαημξ. ηαδζαηά ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ
εηδδθχκεηαζ ζε μπμζαδήπμηε ιεηααμθή ηδξ ηαπφηδηαξ.
ημ ηεθεοηαίμ αήια, υπμο βίκεηαζ ζογήηδζδ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εοεφβναιιδξ μιαθήξ
ηίκδζδξ, πνμζπαεμφκ κα ανμοκ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ ηίκδζδ εα βζκυηακ ακηζθδπηή. ε
ιεβάθμ πμζμζηυ πζζηεφμοκ υηζ απθά πεζνάιαηα, υπςξ δ εθεφεενδ πηχζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο,
εα ιπμνμφζε κα ημοξ δχζεζ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ, απμδεζηκφμκηαξ ηδκ έθθεζρδ
ηαηακυδζδξ κυιςκ ηδξ ηθαζζηήξ θοζζηήξ. Πνμηεζιέκμο κα λεπενάζμοκ ημ ειπυδζμ αοηυ,
πνδζζιμπμζμφκηαζ παναδείβιαηα ιε ιέζα πμο πνμζεββίγμοκ ηδκ εοεφβναιιδ μιαθή ηίκδζδ
(ηανάαζ, αενμπθάκμ, βδ) χζηε κα ηαηαθένμοκ κα ζοκδοάζμοκ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ιε ιία
ηαηάζηαζδ ηδξ μπμίαξ δεκ έπμοκ άιεζδ ακηίθδρδ. Σεθζηά, ηαηαθήβμοκ υηζ ιε ηακέκα
πείναια δεκ ιπμνμφιε κα δζαπςνίζμοιε ηζξ ηαηαζηάζεζξ αηζκδζίαξ ηαζ εοεφβναιιδξ μιαθήξ
ηίκδζδξ, άνα ζζπφμοκ μζ ίδζμζ κυιμζ ηδξ θοζζηήξ ηαζ είκαζ ζζμδφκαιεξ ηαηαζηάζεζξ.
Απνηειέζκαηα 2εο ζπλάληεζεο
ε ζπέζδ ιε ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ, μζ ιαεδηέξ απακημφκ ζςζηά ελανπήξ υηζ δ ηαπφηδηα
ημο θςηυξ είκαζ ζηαεενή, ακελάνηδηα απυ ηδκ ηίκδζδ ημο παναηδνδηή. Χζηυζμ, ηαηά ηδκ
επελενβαζία ηςκ απακηήζεχκ ημοξ, βίκεηαζ ζαθέξ υηζ δ απάκηδζδ αοηή μθείθεηαζ ζηδκ
εκαθθαηηζηή ζδέα υηζ δ ηαπφηδηα είκαζ ιέβεεμξ απυθοημ. ηακ αοηυ βίκεηαζ ζαθέξ,
οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ παναηδνδηέξ πμο ιεηνμφκ ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ εα αβάθμοκ
δζαθμνεηζηά απμηεθέζιαηα βζα ηδκ ηζιή ηδξ. Γεκ είκαζ ζε εέζδ κα ακηζθδθεμφκ ημ πανάδμλμ
ηδξ ηαηάννζρδξ ημο 1μο αλζχιαημξ. ηακ αοηυ ημοξ επζζδιαίκεηαζ, είκαζ αλζμζδιείςημ ημ
βεβμκυξ υηζ δεκ ιπαίκμοκ ζηδ δζαδζηαζία κα αιθζζαδηήζμοκ ημ 1μ αλίςια ηαζ, ηεθζηά,
δέπμκηαζ ημ 2μ αλίςια, πνμηεζιέκμο κα λεπενάζμοκ ημ αδζέλμδμ πμο πνμηφπηεζ.
Απνηειέζκαηα 3εο, 4εο θαη 5εο ζπλάληεζεο
Απυ ηδ δζαπναβιάηεοζδ ηςκ κμδηζηχκ πεζναιάηςκ πμο αθμνμφκ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ΔΘ
βίκεηαζ ζαθέξ υηζ δεκ έπμοκ ηακέκα πνυαθδια κα αημθμοεήζμοκ ημοξ ζοθθμβζζιμφξ ηαζ κα
εθανιυζμοκ ημ 2μ αλίςια. Οζ ααζζηέξ δοζημθίεξ πνμηφπημοκ ζηδκ εθανιμβή ημο 1μο
αλζχιαημξ. οβηεηνζιέκα:
Σείκμοκ κα ενιδκεφμοκ ημκ υνμ ―ζζμδφκαια‖ ςξ ―ίδζα‖.
Θεςνμφκ υηζ αοηυ πμο δζαθμνμπμζεί ημοξ παναηδνδηέξ είκαζ δ εέζδ ηαζ υπζ δ ηίκδζδ.
Δκχ ιυκμζ ημοξ ηαηαθήβμοκ ζημ υηζ δφμ παναηδνδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ δζαθμνεηζηά δφμ
βεβμκυηα (ακ είκαζ ή δεκ είκαζ ηαοηυπνμκα), ιεηνμφκ δζαθμνεηζηά πνμκζηά δζαζηήιαηα βζα
έκα θαζκυιεκμ ηαζ δζαθμνεηζηά ιήηδ βζα ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ, ζηδ ζοκέπεζα εεςνμφκ υηζ δεκ
είκαζ δοκαηυ κα ζζπφμοκ ζζμδφκαια ηα παναπάκς. ηακ ημοξ γδηείηαζ κα ημ ζοκδοάζμοκ ιε
ημ 1μ αλίςια, ημ δζηαζμθμβμφκ θέβμκηαξ υηζ μζ παναηδνδηέξ είκαζ ζζμδφκαιμζ, βζαηί δε εα
δζαθένμοκ μζ ιεηνήζεζξ ημοξ ακ ακηζζηναθμφκ μζ ηαηαζηάζεζξ ημοξ.
οπκά, δέπμκηαζ υηζ μζ παναηδνδηέξ ηαζ υζα οπμζηδνίγμοκ είκαζ ζζμδφκαια ηαζ ακηίζημζπα
ζςζηά, αθθά δ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ηάπμζα άθθδ, οπμκμχκηαξ ηδκ φπανλδ εκυξ απυθοημο
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ζοζηήιαημξ ακαθμνάξ ή εκυξ πνμκμιζαημφ παναηδνδηή («Κάπμζμξ, ηάπμο λένεζ ηδκ αθήεεζα.
Ίζςξ μ Θευξ»).
ε ζπέζδ ιε ηδκ απμδμπή ηςκ ζοκεπεζχκ ηα ααζζηά πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ είκαζ ηα
ελήξ:
ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, δοζημθεφμκηαζ πενζζζυηενμ κα απμδεπημφκ ηδ ζπεηζηυηδηα ημο
ιήημοξ, πανά ημο πνυκμο, ηάηζ πμο επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδ αζαθζμβναθία (Machold 1983).
Πζεακυκ δ δζαθμνμπμίδζδ αοηή κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ πνυκμξ είκαζ πζμ αθδνδιέκδ
έκκμζα, εκχ ημ ιήημξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ απμηεθεί ιία πζμ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ απηή ζδζυηδηα.
Γοζημθεφμκηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ υνςκ δζαζημθή ηαζ ζοζημθή. Σα ζοβπέμοκ ιεηαλφ ημοξ, εκχ
εζδζηά δ θνάζδ ―δζαζημθή ημο πνυκμο‖ πμθθέξ θμνέξ ημοξ μδδβεί ζε θακεαζιέκμ
ζοιπέναζια.
ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, υηακ δεκ ιπμνμφκ κα δζηαζμθμβήζμοκ ημ απμηέθεζια, αιθζζαδημφκ
ηδ δζαδζηαζία (ακ έβζκε ζςζηά, ακ είκαζ δοκαηυ κα ζοιαεί ηθπ).
Χζηυζμ, οπάνπεζ έκα ηνίζζιμ ζδιείμ, δζαθμνεηζηυ βζα ηάεε μιάδα, υπμο θαίκεηαζ κα
λεπενκμφκ ηζξ δοζημθίεξ ημοξ. Οοζζαζηζηά αοηυ ζοιααίκεζ υηακ ιπαίκμοκ ζηδ δζαδζηαζία κα
εθανιυζμοκ ημ 1μ αλίςια ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ μοζία ημο, μπυηε ηαζ εηθνάγμοκ ηζξ
εκζηάζεζξ ηαζ ηζξ απμνίεξ ημοξ. Με θεπημιενή δζαπναβιάηεοζδ ηςκ παναδεζβιάηςκ ηαζ ιε
ζοκεπή ακαθμνά ηαζ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ δφμ αλζςιάηςκ, μζ δοζημθίεξ αοηέξ
ακηζιεηςπίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ.
Απνηειέζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ post-tests
ηα ενςηδιαημθυβζα πμο απάκηδζακ μζ ιαεδηέξ αιέζςξ ιεηά ημ ηέθμξ ηςκ ζοκακηήζεςκ
ζπεδυκ υθμζ (97%) απακημφκ ζςζηά βζα ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ΔΘ ηαζ ανηεημί (33%) ιπαίκμοκ
ζηδ δζαδζηαζία κα ηζξ δζηαζμθμβήζμοκ ιε ηδ πνήζδ ηςκ δφμ αλζςιάηςκ.
Απνηειέζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ follow-up tests
Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ζημ ιαεδηχκ ζημ ενςηδιαημθυβζμ πμο δυεδηε έκα
ιήκα ιεηά ημ ηέθμξ ηςκ ζοκακηήζεςκ, θαίκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημοξ
έπμοκ ηαηακμήζεζ ηα δφμ αλζχιαηα ηδξ ΔΘ. ε ζπέζδ ιε ηζξ ζοκέπεζεξ, δείπκμοκ κα
ιπμνμφκ κα δζαπεζνζζημφκ ημ βεβμκυξ υηζ έκαξ παναηδνδηήξ πμο ηζκείηαζ ακηζθαιαάκεηαζ
δζαθμνεηζηά ημ πνυκμ ηαζ ημ ιήημξ, ζε ζπέζδ ιε έκακ παναηδνδηή πμο είκαζ αηίκδημξ, αθθά
ζε ιεβάθμ πμζμζηυ οπμζηδνίγμοκ υηζ παίγεζ νυθμ ηαζ δ εέζδ ημοξ. Σμ πμζμζηυ αοηχκ πμο
ελαημθμοεεί κα εεςνεί ημοξ παναηδνδηέξ ζζμδφκαιμοξ ιεζχκεηαζ, αθθά παναιέκεζ
ζδιακηζηά ορδθυ (71%).
πκπεξάζκαηα
οκμθζηά, ιε αάζδ ηα παναπάκς, πνμηφπηεζ υηζ μζ ηονζυηενεξ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφκ μζ
ιαεδηέξ ηαηά ηδ δζαπναβιάηεοζδ ηςκ αλζςιάηςκ ηδξ ΔΘ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ υηζ δ
ηίκδζδ ηαζ δ ηαπφηδηα δεκ είκαζ απυθοηεξ ηαζ κα ακηζθδθεμφκ υηζ δεκ οπάνπμοκ ζοζηήιαηα
ακαθμνάξ πμο οπενηενμφκ ηαζ πνμκμιζαημί παναηδνδηέξ. Δπίζδξ, είκαζ ζαθέξ υηζ ζοκακημφκ
ααζζηέξ δοζημθίεξ ζε έκκμζεξ ηδξ Νεοηχκεζαξ Φοζζηήξ, ηαεχξ μζ απακηήζεζξ ημοξ
ζηδνίγμκηαζ ζε πμθθά ζδιεία ζε ανζζημηεθζηέξ ακηζθήρεζξ, βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεηαζ ηαζ
απυ ηδ αζαθζμβναθία (Palfreyman, 1994, Ireson, 1996). Δπμιέκςξ απμδεζηκφεηαζ υηζ ηαζ ηαηά
ηδ δζδαζηαθία ηδξ ηθαζζηήξ θοζζηήξ οπάνπμοκ έκκμζεξ ηαζ θαζκυιεκα, πμο μζ ιαεδηέξ δεκ
ηαηακμμφκ πθήνςξ.
Σζξ ζοκέπεζεξ ηζξ ακηζιεηςπίγμοκ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ςξ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ηςκ
παναηδνδηχκ. Γε εεςνμφκ υηζ μζ παναηδνδηέξ ηάκμοκ θάεμξ, οπμζηδνίγμοκ υιςξ υηζ ηεθζηά
δ πναβιαηζηυηδηα ανίζηεηαζ ηάπμο αθθμφ (Angotti et al 1978, Hewson 1982). Δίκαζ
ζδιακηζηυ, υιςξ, κα θδθεεί οπυρδ είκαζ υηζ μζ ζηυπμζ δζαθμνμπμζμφκηαζ ηαζ ελεζδζηεφμκηαζ
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εθυζμκ απεοεοκυιαζηε ζε ιαεδηέξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Άνα ημ βεβμκυξ υηζ μζ
ιαεδηέξ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε παναιέηνμοξ πμο ακηζηίεεκηαζ ζηδκ ημζκή θμβζηή ηαζ ηδκ
ηαεδιενζκή ειπεζνία υπςξ επζζδιαίκεηαζ ηαζ απυ ημοξ Borghi et al. (1993) ηαζ είκαζ ζε εέζδ
κα δζαπεζνζζημφκ ηα εέιαηα πμο ημοξ εέημκηαζ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ, είκαζ εεηζηυ.
Σαοηυπνμκα, ιέζα απυ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ ΔΘ ημοξ δίκεηαζ δ εοηαζνία κα αιθζζαδηήζμοκ
ηδκ ―πνμκμιζαηή‖ ημοξ εέζδ ζημκ ηυζιμ. Άνα αηυια ηζ ακ μζ ζοκέπεζεξ πνμζεββζζημφκ ζε
έκα ανπζηυ επίπεδμ ςξ ζπεηζηυηδηα ημο πνυκμο ηαζ ημο ιήημοξ, πςνίξ κα ακαθένμκηαζ μζ
υνμζ δζαζημθή ηαζ ζοζημθή ακηίζημζπα, έκαξ ααζζηυξ ζηυπμξ έπεζ ηαηαηηδεεί.
Πανάθθδθα, είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί μ νυθμξ ηςκ Νμδηζηχκ Πεζναιάηςκ πμο
απμδεζηκφμκηαζ ζδιακηζηά ενβαθεία βζα ηδ δζδαζηαθία εεςνζχκ ιε ορδθυ ααειυ αθαίνεζδξ
υπςξ είκαζ μζ εεςνίεξ ηδξ θοζζηήξ ημο 20μο αζχκα (Velentzas & Halkia 2010 ). Οζ ιαεδηέξ
ςζηυζμ, πνέπεζ κα αζηδεμφκ ζηδ δζαπναβιάηεοζδ ηαζ ηδκ επελενβαζία ημοξ, ηαεχξ ζοπκά
πνμηεζιέκμο κα οπεναμφκ ηζξ δοζημθίεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ηείκμοκ κα αιθζζαδημφκ ηδ
δζαδζηαζία.
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία ζοκμρίγεζ, ακαδζαηοπχκεζ ηαζ ειπθμοηίγεζ ημ πενζεπυιεκμ εκυξ δεηαεημφξ
ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο απμζημπεί ζηδ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ιίαξ πνηνηηθήο, ηαηά αάζδ,
εηπαζδεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδκ ηαακηζηή εεςνία (ΚΘ). Καη‘ ανπήκ, ε‘ ακαθενεχ ζηδ αζαθζμβναθία
ζε ζπέζδ ιε ηα ζδζαίηενα ιαεδζζαηά ειπυδζα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ δζδαζηαθία ηδξ ΚΘ. ηδ ζοκέπεζα,
ε‘ ακαπηφλς ηδκ εηπαζδεοηζηή ιαξ πνμζέββζζδ, δ μπμία επζπεζνεί κα οπεναεί ηα ζοβηεηνζιέκα
ειπυδζα ζοκδοάγμκηαξ επζθεβιέκεξ εέζεζξ ηςκ εεςνζχκ ελλνηνινγηθήο αιιαγήο ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή
αλζμπμίδζδ οθζημφ πμο ακηθείηαζ απυ ηδκ ηζηνξία ηαζ θηινζνθία ηεο επηζηήκεο. Μία πνμζέββζζδ ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ ακαιέκεηαζ κ‘ απμθένεζ, πανάθθδθα, μοζζαζηζηή ειαάεοκζδ ζηδ ‗Φφζδ
ηδξ Δπζζηήιδξ‘ ζημ πθέβια, δδθαδή, ηςκ εκκμζχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδ βέκκδζδ ηαζ
ελέθζλδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Σέθμξ, εα πανμοζζάζς ηα ζδζαίηενα δμιζηά ηαζ εκκμζμθμβζηά
παναηηδνζζηζηά ηδξ ΚΘ, υπςξ αοηά πνμαθέπμκηαζ κ‘ ακαδεζπεμφκ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ, ηαεχξ
ηαζ ηδ δζδαηηζηή πμνεία πμο ακαιέκεηαζ κα μδδβήζεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ειπέδςζή ημοξ.
Abstract
This paper summarizes, reformulates, and enriches the content of a ten-year research program which
intends to lay the theoretical foundations of a primarily qualitative instructional approach to quantum
mechanics (QM). In this work, I firstly refer to the literature in relation to the particular learning
obstacles facing QM teaching. Then, I develop an instructional approach which attempts to overcome
these obstacles through the integration of material drawn from the history and philosophy of science
into conceptual change processes. An instructional approach along this line is expected to yield in
parallel a deep insight into the ‗Nature of Science‘, i.e., the network of concepts and processes that
characterize the birth and development of scientific knowledge. Finally, I present the specific
structural and conceptual characteristics of QM, as they are designed to emerge in the educational
context, and the teaching sequence through which they are expected to be thoroughly understood.

Δηζαγσγή
Οζ ειπεζνζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ένεοκεξ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ μ παναδμζζαηυξ ηνυπμξ εζζαβςβήξ
εειάηςκ οπμαημιζηήξ θοζζηήξ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, υπζ ιυκμ απμηοβπάκεζ κα
μδδβήζεζ ζηδκ μοζζαζηζηή ηαηακυδζδ ηςκ οπμαημιζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ
ιίαξ ζοκεηηζηήξ επζζηδιμκζηήξ εζηυκαξ βζα ημκ θοζζηυ ηυζιμ, αθθά δδιζμονβεί ζζπονέξ
πανακμήζεζξ, μζ μπμίεξ, ζηδ ζοκέπεζα, είκαζ δφζημθμ κα ανεμφκ (π.π. Millar 1999).
Ζ ιδ ζοκεηηζηή υιςξ ιάεδζδ ηαζ δ επαβυιεκδ, απυ αοηήκ, αδοκαιία ηαηακυδζδξ θαίκεηαζ
κα δζαηδνμφκηαζ, ιε δζαθμνεηζηή ιμνθή, ηαζ ζημ πακεπζζηδιζαηυ επίπεδμ. Γζαηί, ζφιθςκα
πάκηα ιε ηα πμνίζιαηα ηδξ ειπεζνζηήξ ένεοκαξ, αηυιδ ηαζ θμζηδηέξ εεηζηχκ ζπμθχκ ιε
ορδθή επίδμζδ ζημκ πεζνζζιυ ιαεδιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ, ζοθθαιαάκμοκ ηζξ ηαακηζηέξ
έκκμζεξ ιέζς αιζβχξ θμνιαθζζηζηχκ ζπδιάηςκ, βεβμκυξ πμο μδδβεί ζε επζθακεζαηή ιάεδζδ
πμο ζηενείηαζ εζςηενζηήξ ζοκεηηζηυηδηαξ (π.π. Johnston, Crawford & Fletcher 1998).
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Ζ πανμφζα ενβαζία ζοκμρίγεζ, ακαδζαηοπχκεζ ηαζ ειπθμοηίγεζ, οπυ ημ θςξ πνυζθαηςκ
ελεθίλεςκ, ημ πενζεπυιεκμ εκυξ δεηαεημφξ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο απμζημπεί ζηδ
ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ιίαξ πνηνηηθήο, ηαηά αάζδ, εηπαζδεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδκ ηαακηζηή
εεςνία (ΚΘ). Ζ πνμηεζκυιεκδ πνμζέββζζδ επζπεζνεί κα πνμζθένεζ ιία ζπλνιηθή απάκηδζδ
ζηα πνμακαθενεέκηα πνμαθήιαηα, εθυζμκ μζ ζπεδζαγυιεκεξ, ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ,
δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ, ιπμνμφκ κα πνμζανιμζημφκ, ακάθμβα ιε ημκ ααειυ ιαεδιαηζηήξ
ηοπμπμίδζδξ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ, ζε εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πμο αθμνμφκ ιαεδηέξ
θοηείμο, θμζηδηέξ εεηζηχκ επζζηδιχκ ζηα ανπζηά έηδ ζπμοδχκ ημοξ ή εονφηενα αηνμαηήνζα
(π.π. θμζηδηέξ παζδαβςβζηχκ ηιδιάηςκ ή ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ) πμο επζεοιμφκ κα
πνμζεββίζμοκ ημ θοζζηυ πενζεπυιεκμ, αθθά ηαζ ηζξ νδλζηέθεοεεξ επζζηδιμθμβζηέξ ηαζ
θζθμζμθζηέξ ζοκέπεζεξ ηδξ ζφβπνμκδξ θοζζηήξ.
Γζα κα δζαιμνθςεεί ιία ηαηά ημ δοκαηυκ πθδνέζηενδ εζηυκα ηςκ ενεοκδηζηχκ ιαξ ζηυπςκ
ηαζ κα πνμςεδεεί δ ζπεηζηή ζογήηδζδ, ε‘ ακαθενεχ, πνχηα, ζηδ αζαθζμβναθία ζε ζπέζδ ιε
ηα ζδζαίηενα ιαεδζζαηά ειπυδζα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ δζδαζηαθία ηδξ ΚΘ. ηδ ζοκέπεζα, ε‘
ακαπηφλς ηδκ εηπαζδεοηζηή ιαξ πνμζέββζζδ, ιία πνμζέββζζδ πμο επζπεζνεί κα οπεναεί ηα
ζοβηεηνζιέκα ειπυδζα ζοκδοάγμκηαξ επζθεβιέκεξ εέζεζξ ηςκ εεςνζχκ ελλνηνινγηθήο αιιαγήο
ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή αλζμπμίδζδ εειάηςκ πμο ακηθμφκηαζ απυ ηδκ ηζηνξία ηαζ θηινζνθία ηδξ
επζζηήιδξ. Σέθμξ, εα πανμοζζάζς ηα ζδζαίηενα δμιζηά ηαζ εκκμζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ
ΚΘ, υπςξ αοηά πνμαθέπμκηαζ κ‘ ακαδεζπεμφκ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ, ηαεχξ ηαζ ηδ
δζδαηηζηή πμνεία πμο ακαιέκεηαζ κα μδδβήζεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ειπέδςζή ημοξ.
„Αληηζηάζεηο‟ ζηε γλσζηαθή πξνζέγγηζε ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο
Οζ ειπεζνζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ένεοκεξ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ μζ παναδμζζαηέξ δζδαηηζηέξ
πνμζεββίζεζξ ζηδκ ΚΘ «απαθείθμοκ εκ βέκεζ ηζξ μοζζςδχξ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ ηδξ
ηθαζζηήξ ηαζ ηαακηζηήξ θοζζηήξ» (Fischler & Lifchtfeldt 1992, ζ. 182), βεβμκυξ πμο
ηαεζζηά, θυβμο πάνζκ, ημοξ δζδαζηυιεκμοξ «ακίηακμοξ κ‘ ακαθένμοκ έζης ηαζ ιία δζαθμνά
ιεηαλφ ηδξ ζφβπνμκδξ ηαζ ηδξ ηθαζζηήξ θοζζηήξ» (Gil & Solbes 1993, ζ. 256). Έηζζ, ζηδ
δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ εκζζπφεηαζ δ ηθαζζηή ημζιμεεχνδζδ – ιία ημζιμεεχνδζδ πμο
εκανιμκίγεηαζ, εκ βέκεζ, ιε ηδ αζςιαηζηή ειπεζνία – ηαζ εοκμείηαζ δ δζαιυνθςζδ βκςζζαηχκ
δμιχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ αδφθηκε αλάκημε ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πθαζζίςκ ηδξ
ηθαζζηήξ ηαζ ηαακηζηήξ εεςνίαξ. Οζ δζδαζηυιεκμζ έπμοκ, θυβμο πάνζκ, ηδκ ηάζδ «κα
πνμζανημφκ ιαηνμζημπζηά παναηηδνζζηζηά ζηζξ οπμαημιζηέξ μκηυηδηεξ» (Seifert & Fischler
1999, ζ. 393) ή «κα ιεηαθένμοκ άηνζηα ημκ αζηζμηναηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ δζηαζμθυβδζδξ
εκηυξ ημο ηαακηζημφ πθαζζίμο» (Kalkanis, Hadzidaki & Stavrou 2003, ζ. 265).
Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, μζ ειπεζνζηέξ ένεοκεξ πζζημπμζμφκ, θαη ζημ πεδίμ ηδξ ΚΘ, ημκ
ζπδιαηζζιυ ‗οανζδζηχκ ζδεχκ‘ (Duit 1999) ή ‗ζοκεεηζηχκ‘ κμδηζηχκ δμιχκ (Vosniadou
1994) ηαζ εβείνμοκ ημ αίηδια ηδξ ζαθνχο ελλνηνινγηθήο δηάθξηζεο παθαζάξ ηαζ κέαξ βκχζδξ.
Οζ ειπεζνζηέξ ένεοκεξ ηαηαδεζηκφμοκ, επίζδξ, υηζ μζ μφηςξ δζαιμνθμφιεκεξ κμδηζηέξ δμιέξ
πνμαάθθμοκ ζηδ ζοκέπεζα ηζρπξή αληίζηαζε ζε μπμζαδήπμηε πεναζηένς πνμζπάεεζα
βκςζζαηήξ ειαάεοκζδξ ζηδκ ΚΘ. Έηζζ, μζ ζοκαθείξ ιε ηζξ ηαακηζηέξ έκκμζεξ πανακμήζεζξ,
ειθακζγυιεκεξ «ςξ ακηζηνμουιεκμ ζδιείμ ακαθμνάξ ηάεε κέαξ ζδέαξ» (Petri & Niedderer
1998, ζ. 1079), δζαιμνθχκμοκ ηάπμζμ είδμξ ‗ζηαεενήξ βκχζδξ‘, εθυζμκ παναιέκμοκ εκ βέκεζ
αιεηάαθδηεξ αηυιδ ηαζ ιεηά απυ ζζπονχξ ελεζδζηεοιέκα ιαεήιαηα ηαακηζηήξ θοζζηήξ ζηδκ
ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ (Johnston, Crawford & Fletcher 1998, Greca & Freire 2003).
Οζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ επζαεααζχκμοκ ηζξ βεκζηέξ εέζεζξ ηδξ βκςζζαηήξ ροπμθμβίαξ ζε ζπέζδ
ιε ηζξ πδβέξ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηδξ εηάζημηε πνμααθθυιεκδξ ‗ακηίζηαζδξ‘: μζ ακηζθήρεζξ ηςκ
δζδαζημιέκςκ θαίκμκηαζ κα δνμοκ ζδζαίηενα ακηαβςκζζηζηά πνμξ ημ επζζηδιμκζηυ
πενζεπυιεκμ ηδξ κέαξ βκχζδξ, πξψηνλ, υηακ είκαζ ααεζά νζγςιέκεξ ζηδκ ηαεδιενζκή ειπεζνία
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ηαζ επζαεααζχκμκηαζ δζανηχξ απυ αοηήκ (Carey & Spelke 1996), δεχηεξνλ, υηακ
οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ημζκή, ηαεδιενζκή βθχζζα (Duit 1999), ηξίηνλ, υηακ αδοκαημφκ κα
ηαηαηαβμφκ ζηζξ μκημθμβζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ πνμξ εηιάεδζδ εκκμζχκ (Chi, Slotta & de Leew
1994) ηαζ, ηέινο, υηακ οπμζηδνίγμκηαζ απυ επζζηδιμθμβζηέξ πεπμζεήζεζξ πμο ανίζημκηαζ ζε
δοζανιμκία ιε ημ επζζηδιμθμβζηυ οπυααενμ ηδξ κέαξ βκχζδξ (Vosniadou & Brewer, 1992).
Παναηδνμφιε υηζ ηυζμ δ εηπαζδεοηζηή ένεοκα υζμ ηαζ δ βκςζζαηή ροπμθμβία, ιέζς ηδξ
εκδεθεπμφξ ηαηαβναθήξ ηαζ ακάθοζδξ, ακηίζημζπα, ηςκ ιαεδζζαηχκ ιδπακζζιχκ, μδδβμφκηαζ
ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ έκκμζαξ ημο ηαηά Bachelard ‗επζζηδιμθμβζημφ ειπμδίμο‘, βεβμκυξ πμο
ζοκδέεζ άιεζα ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ:
δ πνμζπάεεζα βκςζζαηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ ηαακηζηήξ ημζιμεεχνδζδξ απμδείπεδηε, ηαηά ηδκ
πενίμδμ βέκκδζδξ ηδξ ΚΘ, ηαζ απμδεζηκφεηαζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ,
ζδζαίηενα επίπμκδ, επεζδή δ ΚΘ πνμηάθεζε ηδκ ζζπονυηενδ έςξ ζήιενα νήλδ ιε ηδκ
ακηζθδπηζηή ειπεζνία, ηδ ζδιαζζμθμβία ηδξ ηαεδιενζκήξ βθχζζαξ ηαζ ηζξ ηαεζενςιέκεξ, ζημ
πεδίμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, επζζηδιμθμβζηέξ ηαζ μκημθμβζηέξ ακηζθήρεζξ.
Ζ παναδμπή υηζ μζ αζςιαηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ δζδαζημιέκςκ, εκζζποιέκεξ απυ ηζξ νδηέξ ή
άννδηεξ παναδμπέξ ηδξ ηθαζζηήξ ημζιμεεχνδζδξ, θεζημονβμφκ ςξ, ηαηά Bachelard,
‗επζζηδιμθμβζηά ειπυδζα‘ (οπυ ηδκ θζθμζμθζηή ή βκςζζαηή ακάθοζδ ημο υνμο) πμο
πνμαάθθμοκ αληίζηαζε ζηδ βκςζζαηή πνμζέββζζδ ηδξ ΚΘ απμηεθεί εειεθζαηή πνμηείιεκδ
ημο ενεοκδηζημφ ιαξ πνμβνάιιαημξ. Ζ οπυεεζδ αοηή επζηάζζεζ ηδ δζελμδζηή επζζηδιμθμβζηή
ιεθέηδ ηςκ εονεηζηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ ενβαθείςκ ηδξ επζζηήιδξ ζε πενζυδμοξ εονείαξ
έηηαζδξ αθθαβχκ εεςνίαξ, χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηή δ ηαηάθθδθδ πνμζανιμβή ημοξ ζε
εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ ξηδηθήο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Γζαηί μζ πνμακαθενεείζεξ
δζαπζζηχζεζξ εκζζπφμοκ ημκ ζζπονζζιυ υηζ «μζ ζζημνζηέξ δζαδζηαζίεξ πανέπμοκ έκα ιμκηέθμ
ηεο ίδηαο ηδξ ιαεδζζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ … [Δπμιέκςξ], δ ζζημνία ηδξ επζζηήιδξ πνμζθένεζ
ζημ εηπαζδεοηζηυ πεδίμ ζηξαηεγηθή γλψζε βζα ημοξ ηνυπμοξ αθθαβήξ, ζοβηνυηδζδξ ηαζ
επζημζκςκίαξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ακαπαναζηάζεςκ» (Nersessian 1992, ζ. 40).
Μία εηπαζδεοηζηή υιςξ δζαδζηαζία πμο εειεθζχκεηαζ ζηδκ ζζημνία ηαζ θζθμζμθία ηδξ
επζζηήιδξ ιπμνεί κα εηπθδνχζεζ, πανάθθδθα, ηαζ έκακ άθθμ ζδιακηζηυ εηπαζδεοηζηυ ζηυπμ:
δδιζμονβεί εοκμσηέξ ζοκεήηεξ βζα μοζζαζηζηή ειαάεοκζδ ζηδ ‗Φφζδ ηδξ Δπζζηήιδξ‘.
Ζ ελλνηνινγηθή αιιαγή πξνο ηελ θβαληηθή θνζκνζεψξεζε θαη ε νπζηαζηηθή εκβάζπλζε
ζηε „Φχζε ηεο Δπηζηήκεο‟ σο παξάιιεινη θαη αδηαρψξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη
Ζ ειπεζνζηή εθανιμβή πνμβναιιάηςκ εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ ηαηέζηδζε πνμμδεοηζηά
θακενυ υηζ δ δζδαηηζηή επζημζκςκία ηαζ δ ιαεδζζαηή πνμζέββζζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
ημζιμεεχνδζδξ δεκ επδνεάγεηαζ ιυκμ απυ ηζξ πνμ-δζδαηηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ δζδαζημιέκςκ
ζε ζπέζδ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνμξ εηιάεδζδ εκκμζχκ. Χξ ζζπονχξ πνμζδζμνζζηζημί
πανάβμκηεξ ηδξ επζπεζνμφιεκδξ εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ ειθακίγμκηαζ, επίζδξ, μζ ιεηαεπζζηδιμκζηέξ ζδέεξ δαζηάθςκ ηαζ δζδαζημιέκςκ (μζ ζδέεξ ημοξ βζα ημ ακηζηείιεκμ, ηζξ
θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ ελεθζηηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηδξ ίδζαξ ηδξ επζζηήιδξ, Lederman 1992), μζ ιεηαβκςζζαηέξ ημοξ ζδέεξ (μζ ζδέεξ ημοξ βζα ηδ θφζδ ηδξ δζδαηηζηήξ ηαζ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ,
Baird & Northfield 1992) ηαζ μζ μκημθμβζηέξ ημοξ ακηζθήρεζξ (Chi, Slotta & de Leew 1994).
Ζ πζζημπμίδζδ ηδξ ζδζαίηενδξ πμθοπθμηυηδηαξ ημο δζδαηηζημφ ηαζ ιαεδζζαημφ εβπεζνήιαημξ
εβείνεζ ηδκ ακάβηδ ζπεδζαζιμφ πνιπδηάζηαησλ εηπαζδεοηζηχκ πθαζζίςκ, ζηακχκ κα
δδιζμονβήζμοκ εοκμσηυηενεξ ζοκεήηεξ εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ (Duit & Treagust 2003). ε
ακηίζηνμθδ ηχνα ηαηεφεοκζδ, μζ ειπεζνζηέξ ένεοκεξ οπμδεζηκφμοκ υηζ έκα πενζαάθθμκ
εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ πνμξ ημ επζζηδιμκζηχξ απμδεηηυ ζχια βκχζδξ απμδεζηκφεηαζ
ζδζαίηενα πνυζθμνμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ‗Φφζδξ ηδξ Δπζζηήιδξ‘ (Clough 2006).
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Δπζπεζνχκηαξ κα ζοκεέζεζ ηα ζοβηεηνζιέκα πμνίζιαηα, ημ ενεοκδηζηυ ιαξ πνυβναιια
απμζημπεί ζηδ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ιίαξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδκ ΚΘ ιε δζπθή
δοκαιζηή (Hadzidaki 2008a). Απυ ηδ ιία πθεονά, δ εηπαζδεοηζηή ακαζοβηνυηδζδ οθζημφ πμο
ακηθείηαζ απυ ηδκ ζζημνία ηαζ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ ακαιέκεηαζ κα δδιζμονβήζεζ
εοκμσηέξ πνμτπμεέζεζξ ελλνηνινγηθήο αιιαγήο πνμξ ιία εζξ αάεμξ ηαηακυδζδ ηδξ ΚΘ. Απυ
ηδκ άθθδ πθεονά, ιία δζδαζηαθία οπυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυηοπμ ακαιέκεηαζ κα μδδβήζεζ,
πανάθθδθα, ζε μοζζαζηζηή ειαάεοκζδ ζηδ ‗Φφζδ ηδξ Δπζζηήιδξ‘ (ΦΣΔ) ζημ πθέβια,
δδθαδή, ηςκ εκκμζχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδ βέκκδζδ ηαζ ελέθζλδ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, ημ ενεοκδηζηυ ιαξ πνυβναιια οζμεεηεί ηζξ
πνμηάζεζξ βζα ιία ‗ζζπονχξ ελεζδζηεοιέκδ‘ επζημζκςκία ηδξ ΦΣΔ (π.π. Abd-El Khalick 2001),
ιία επζημζκςκία πμο δζαπθέηεζ ζζπονά ημ πενζεπυιεκμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ιε ηζξ ιεηαεπζζηδιμκζηέξ ακηζθήρεζξ πμο αοηυ οπμαάθθεζ ηαζ ηζξ εονεηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο ημ βέκκδζακ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ πνμηεζκυιεκεξ ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ
οπμηζκμφκ ιέζς θαζνδεγνχκελσλ ιμνθχκ δζενχηδζδξ (Karakostas & Hadzidaki 2005):
Μία πιαηζηαθή – ζηαηηθή ζεψξεζε ησλ θπζηθψλ ζεσξηψλ. Ζ ακελάνηδηδ ιεθέηδ ηάεε εεςνίαξ
απμζημπεί ζηδκ επζημζκςκία ημο επζζηδιμκζημφ ηδξ πενζεπμιέκμο, ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ
ζδζαίηενςκ δμιζηχκ ηαζ εκκμζμθμβζηχκ ηδξ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ζηδκ απμηάθορδ ημο
αθακμφξ, εκ πμθθμίξ. μκημθμβζημφ ηδξ οπμαάενμο.
Μία εμειηθηηθή ζεψξεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Ζ ζοκδοαζηζηή ιεθέηδ δζαδμπζηχκ
εεςνζχκ πνμζαθέπεζ ζηδ ζαθή δζάηνζζδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ ημοξ πθαζζίςκ, ζηδκ ακάδεζλδ
ηδξ δοκαιζηήξ ελέθζλδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ζηδκ πζζημπμίδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
ζοκέπεζαξ ηαζ πνμυδμο, πανά ηδκ εκδεπυιεκδ ζοκηαηηζηή, εκκμζμθμβζηή ηαζ μκημθμβζηή
αζοιααηυηδηα ηςκ δζαδμπζηχκ εεςνζχκ (π.π. ηδξ ηθαζζηήξ ηαζ ηαακηζηήξ εεςνίαξ) ηαζ ζηδκ
ηαηαβναθή ηςκ ζζημνζηχκ, εκκμζμθμβζηχκ ηαζ ενιδκεοηζηχκ ζοκδέζιςκ πμο ζοκεκχκμοκ ηζξ
δζαθμνεηζηέξ εεςνίεξ ζ‘ έκα ζοκεηηζηυ ζχια βκχζδξ.
Δθπαηδεπηηθή πξφηαζε
Σμ 1927, μ Niels Bohr πνμζέθενε ιέζς ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζοιπθδνςιαηζηυηδηαξ (Δ) ηδκ
πνχηδ ζοκεηηζηή θοζζηή ενιδκεία ηδξ ΚΘ ιία ενιδκεία πμο δζηαζχκεηαζ επίιμκα απυ ηζξ
ιεηαβεκέζηενεξ εεςνδηζηέξ ηαζ πεζναιαηζηέξ ελεθίλεζξ ζημ πεδίμ ηδξ θοζζηήξ επζζηήιδξ. Ζ
ενιδκεία ημο Bohr, θυβς ημο πμζμηζημφ ηδξ ηαηά αάζδ παναηηήνα ηαζ ημο ζηένεμο
επζζηδιμθμβζημφ ηαζ θζθμζμθζημφ ηδξ οπμαάενμο, πνμζθένεζ πνμκμιζαηή αάζδ βζα ιία
εηπαζδεοηζηή ακαζοβηνυηδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ΚΘ ζηδκ ηαηεφεοκζδ πμο οπμδεζηκφμοκ
μζ βεκζηέξ ανπέξ ημο ενεοκδηζημφ ιαξ πνμβνάιιαημξ. ηδ ζοκέπεζα, ε‘ ακαθενεχ ζηα
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ ΚΘ, υπςξ αοηά πνμαθέπμκηαζ κ‘ ακαδεζπεμφκ ζημ εηπαζδεοηζηυ
πθαίζζμ, ειπθμοηίγμκηαξ ηδ εεχνδζδ ημο Bohr ιε ηζξ εέζεζξ μνζζιέκςκ εη ηςκ πθέμκ
έβηονςκ ζφβπνμκςκ ενιδκεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ ζηδκ ΚΘ.
Μία πιαηζηαθή – ζηαηηθή ζεψξεζε ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο
Ζ ζφβπνμκδ θοζζηή πζζημπμζεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ΚΘ είκαζ δ πνχηδ – ηαζ έςξ ζήιενα δ ιυκδ –
θμβζηχξ ζοκεηηζηή, ςξ πνμξ ηδ ιαεδιαηζηή ηδξ εειεθίςζδ, ηαζ ηαθχξ επζαεααζςιέκδ, ςξ
πνμξ ηζξ ειπεζνζηέξ ηδξ πνμαθέρεζξ, νιηζηηθή θοζζηή εεςνία. Κζ‘ αοηυ, βζαηί θένεζ ςξ εγγελέο
παναηηδνζζηζηυ ηδξ θμβζηήξ ηδξ δμιήξ ηδ ‗ιδ-δζαπςνζζζιυηδηα‘ (‗non-separability‘) ημο
‗υθμο‘ ζε ‗ιένδ‘: δ ζπέζδ ‗ιένμοξ‘ - ‗υθμο‘ είκαζ δοκαιζηή ιε ηνυπμ πμο ηαεζζηά ηδκ
αιθίδνμιδ ακαβςβή ημοξ εη θυβςκ ανπήξ αδφκαηδ (Karakostas 2004).
H ηαακηζηή ιδ-δζαπςνζζζιυηδηα ιπμνεί κα εζδςεεί ςξ ακαθενυιεκδ ζηδκ ‗ακελάνηδηδ
δμιζηή πναβιαηζηυηδηα ημο θοζζημφ ηυζιμο‘ (d‘ Espagnat 1995), ζ‘ έκακ ‗μθζζηζηυ εκδμηυζιμ‘ (Primas 1989), ζηδκ ‗έζς‘ ή ‗μκηζηή‘ πναβιαηζηυηδηα (Karakostas 2004), ζηδκ
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οπμηείιεκδ ζηα θαζκυιεκα πναβιαηζηυηδηα, δ ιδ-δζαπςνίζζιδ θφζδ ηδξ μπμίαξ απμηθείεζ
ηδκ απυδμζδ ιίαξ ζδζαίηενδξ ‗ηαοηυηδηαξ‘ ή, ιε υνμοξ ηδξ θοζζηήξ, ιίαξ ελαημιζηεοιέκδξ
ηαηάζηαζδξ ζηα οπμαημιζηά ζοζηήιαηα. Σμ βεβμκυξ αοηυ ακαδεζηκφεζ ημ πνυαθδια ηδξ
ηαακηζηήξ ιέηνδζδξ ή, υπςξ μ Bohr ημ απμηαθμφζε, ημ ‗πνυαθδια ηδξ παναηήνδζδξ‘.
Πνάβιαηζ, δ ζφκδεζδ ημο ηαακηζημφ θμνιαθζζιμφ ιε ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία – ιία
δζαδζηαζία πμο, εη ηδξ θφζεςξ ηςκ ακενχπζκςκ δοκαημηήηςκ πνμξ παναηήνδζδ,
πνμτπμεέηεζ ημκ δηαρσξηζκφ ημο οπμηεζιέκμο/ζοζηεοήξ ιέηνδζδξ απυ ημ οπυ παναηήνδζδ
ζφζηδια – είκαζ, υπςξ ζε ηάεε θοζζηή εεςνία, ακαβηαία. Έηζζ, ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ιίαξ
ιέηνδζδξ, μ ενεοκδηήξ δζεκενβεί ιία κεζνδνινγηθή ηνκή (‗ημιή Heisenberg‘) ηδξ
δζαιμνθμφιεκδξ, ηαηά ηδ ιέηνδζδ, ηαακηζηήξ μθυηδηαξ ζε ‗οπμηείιεκμ‘/‗ζοζηεοή
ιέηνδζδξ‘ ηαζ ‗οπυ παναηήνδζδ ζφζηδια‘ ή, αθθζχξ, «ζ‘ έκα ζφζηδια πμο παναηδνεί ηαζ ζ‘
έκα ζφζηδια πμο παναηδνείηαζ» (Primas 1989, ζ. 251).
Ζ ημιή Heisenberg απμηαεζζηά ημ ηαεεζηχξ ημο ‗απμζπαζιέκμο παναηδνδηή‘ ζημ ηαακηζηυ
πθαίζζμ, απμηαεζζηά, δδθαδή, ηδκ πνςηανπζηή πνμτπυεεζδ ηυζμ ηδξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ
(εθυζμκ επζθένεζ ηδ ζαθή δζάηνζζδ οπμηεζιέκμο - ακηζηεζιέκμο) υζμ ηαζ ηδξ θοζζηήξ
επζζηήιδξ (εθυζμκ απμθένεζ δζαηνζηά ηαζ ηαθχξ-μνζζιέκα θοζζηά ζοζηήιαηα). Μεηααάθθεζ
υιςξ, πανάθθδθα, ηαζ ην λφεκα ηδξ ζοθθεβυιεκδξ απυ ηδ ιέηνδζδ πθδνμθμνίαξ: οπυ ηδκ
επίβκςζδ ηδξ δζεκενβδεείζαξ ημιήξ, δ πθδνμθμνία αοηή ιπμνεί πθέμκ κ‘ απμδμεεί υπζ ζημ
οπυ ιεθέηδ ζφζηδια ηαεαοηυ, αθθά ζηδκ εκθάληζή ημο ζ‘ έκα ζοβηεηνζιέκμ ιεηνδηζηυ
πενζαάθθμκ, υπςξ αοηυ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ζδιείμ ηδξ ‗ημιήξ‘, ή, ζζμδφκαια, απυ ημ
ενχηδια ημο ενεοκδηή. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ πεζναιαηζηέξ εκδείλεζξ ηαηακμμφκηαζ ςξ
πιαηζηαθψο εμαξηψκελεο, ςξ ζδζυηδηεξ, δδθαδή, εκυξ θαηλφκελνπ ακηζηεζιέκμο, ζηδ
ζοβηνυηδζδ ημο μπμίμο ημ ιεηνδηζηυ πενζαάθθμκ δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ. πςξ μ
Bohr έεεζε ημ γήηδια, «ηακέκα πεζναιαηζηυ απμηέθεζια πμο ημπμεεηείηαζ εηηυξ ημο πεδίμο
ηδξ ηθαζζηήξ εεςνίαξ δεκ ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ςξ πανέπμκ πθδνμθμνίεξ βζα αλεμάξηεηεο
ζδζυηδηεξ ηςκ οπμαημιζηχκ ζοζηδιάηςκ. Γζαηί έκα ηέημζμ απμηέθεζια είκαζ εββεκχξ
ζοκδεδειέκμ ιε ιζα ηαθχξ ηαεμνζζιέκδ ηαηάζηαζδ, ζηδκ πενζβναθή ηδξ μπμίαξ
οπεζζένπμκηαζ ιε μοζζχδδ ηνυπμ μζ ιεηνδηζηέξ ζοζηεοέξ» (Bohr 1938, ζ. 26).
Ζ ημιή Heisenberg εζζάβεζ ιε αλζςιαηζηυ (ιδ-παναβςβζηυ) ηνυπμ ηδκ ‗ηθαζζηυηδηα‘ εκηυξ
ημο ηαακηζημφ πθαζζίμο. Πνάβιαηζ, μζ ηθαζζηέξ παναηδνδζζαηέξ έκκμζεξ (π.π. εέζδ - μνιή),
μζ εειεθζαηέξ ηθαζζηέξ ανπέξ πμο ηζξ δζέπμοκ (πςνμπνμκζηή ζοκέπεζα - αοζηδνή αζηζυηδηα)
ηαζ μζ ηθαζζηέξ εζηυκεξ πμο αοηέξ δζαιμνθχκμοκ (ηφια - ζςιαηίδζμ) έπμοκ ζοβηνμηδεεί οπυ
ηδκ παναδμπή ηδξ πθήνμοξ δζάηνζζδξ οπμηεζιέκμο - ακηζηεζιέκμο, ιία παναδμπή πμο
οπμαάθθεηαζ ςξ ‗αοημκυδηδ‘ απυ ηδ δζαπςνίζζιδ δμιή ηδξ ηθαζζηήξ εεςνίαξ. κηαξ θμζπυκ
εκανιμκζζιέκεξ ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ ακηίθδρδξ, μζ ηθαζζηέξ αοηέξ
‗ελζδακζηεφζεζξ‘ (υπςξ μ Bohr ηζξ απμηαθμφζε), είκαζ μζ ιυκεξ πμο δζαζθαθίγμοκ ηδκ
ακηζηεζιεκζηή, κε φξνπο δηππνθεηκεληθφηεηαο, ακαβκχνζζδ ηαζ επζημζκςκία ηςκ πεζναιαηζηχκ
εκδείλεςκ. φιθςκα υιςξ ιε ηα παναπάκς, ζημ ηαακηζηυ πθαίζζμ μζ ηθαζζηέξ έκκμζεξ,
εζηυκεξ ηαζ ανπέξ δεκ ηαηακμμφκηαζ ςξ ακαθενυιεκεξ ζηα οπμαημιζηά ζοζηήιαηα ηαεαοηά,
αθθά απμηημφκ ημκ παναηηήνα επηζηεκηθψλ εκκμζχκ πμο έπμοκ ςξ απμηθεζζηζηυ πεδίμ
ακαθμνάξ ημ πεδίμ ηδξ ημζκήξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ.
Τπ‘ αοηήκ ηδκ πνμμπηζηή, μζ πνμηφπημοζεξ απυ ιία ημιή Heisenberg πενζβναθέξ
εηθαιαάκμκηαζ ςξ ακαθενυιεκεξ ζηδκ ‗ειπεζνζηή πναβιαηζηυηδηα‘, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
ημο ‗ηθαζζημφ έλς-ηυζιμο‘ (Primas 1989), ζηδκ «παναηδνήζζιδ πναβιαηζηυηδηα ηςκ
απμιμκςιέκςκ ζοζηδιάηςκ, ζε ιία πναβιαηζηυηδηα πμο πενζθαιαάκεζ ημ ζφκμθμ ηςκ
‗θαζκμιέκςκ‘ ιε ηδκ ηακηζακή έκκμζα ημο υνμο … πενζθαιαάκεζ [δδθαδή] υ,ηζ ειπίπηεζ ζηδκ
ειπεζνία ιζαξ ημζκυηδηαξ ημπζηχκ παναηδνδηχκ» (d‘ Espagnat, 1995, ζζ. 196, 4 ηαζ 183).
O πθαζζζαηυξ παναηηήναξ ηςκ παναηδνδζζαηχκ πενζβναθχκ ηδξ ΚΘ εβείνεζ ημ αίηδια
εζζαβςβήξ ηδξ Δ. Πνάβιαηζ, δ ημιή Heisenberg, ςξ ηεπκδηή ημιή ιίαξ εη θυβςκ ανπήξ
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άηιδηδξ μθυηδηαξ, ζοκμδεφεηαζ ακαπυδναζηα απυ κε-αλαθηήζηκε απψιεηα πιεξνθνξίαο,
βεβμκυξ πμο απμηοπχκεηαζ ζημκ εγγελή πζεακμηναηζηυ παναηηήνα ηδξ ΚΘ. Σμ βκςνίγμκ
οπμηείιεκμ, ακαβκςνίγμκηαξ, επμιέκςξ, υηζ δ οπμηείιεκδ ζηα θαζκυιεκα πναβιαηζηυηδηα
είκαζ εη θυβςκ ανπήξ ιδ ηαε‘ μθμηθδνίακ βκχζζιδ, πενζμνίγεηαζ ζε ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο
παξαηεξεζηαθέο πεξηγξαθέο (ζε πενζβναθέξ πμο πνμζανηχκηαζ, ιέζς ιίαξ ημιήξ Heisenberg,
ζε αιμζααίςξ απμηθεζυιεκα πεζναιαηζηά πθαίζζα), ηάεε ιία απυ ηζξ μπμίεξ θςηίγεζ ιία εμίζνπ
ζεκαληηθή πθεονά ημο οπυ ιεθέηδ ζοζηήιαημξ. Οζ πενζβναθέξ αοηέξ, ιδ δοκάιεκεξ κα
ζοκανενςεμφκ ζε ιία εκζαία εζηυκα, εεςνμφκηαζ ζπκπιεξσκαηηθέο, οπυ ηδκ έκκμζα υηζ δ
ζοκεηηίιδζή ημοξ απμθένεζ ηδ κέγηζηε δπλαηή βκχζδ βζα ημ οπυ ιεθέηδ ζφζηδια.
Δίκαζ θακενυ υηζ δ Δ απμδμιεί ηδ ζοκεπή, αοζηδνχξ αζηζαηή ηαζ θμβζηχξ εκμπμζδιέκδ
ακαπαναζηαζζαηή εζηυκα ημο θοζζημφ ηυζιμο πμο πνμζέθενε δ ηθαζζηή εεςνία ηαζ
ακαδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ ξηδηθήο ακαεεχνδζδξ ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ηαζ μκημθμβζηχκ
ακηζθήρεςκ πμο οπμαάθθμκηαζ απυ ηδκ ηθαζζηή ημζιμεεχνδζδ. ημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ,
ιία ηέημζα ακαεεχνδζδ ακαιέκεηαζ κα πναβιαηςεεί ιέζς δζδαηηζηχκ πανειαάζεςκ πμο
ακηθμφκ δζδάβιαηα απυ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ.
Μία εμειηθηηθή ζεψξεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο: πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκειηαθήο
αζπκβαηφηεηαο ηεο θιαζηθήο θαη θβαληηθήο ζεσξίαο
Ζ δζαπςνίζζιδ θμβζηή δμιή ηδξ ηθαζζηήξ εεςνίαξ οπμαάθθεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ
εέαζδξ ημο θοζζημφ ηυζιμο ηαζ άζηδζδξ ηδξ θοζζηήξ επζζηήιδξ, εθυζμκ εειεθζχκεηαζ ζηδκ
παναδμπή ηςκ εμαηνκηθεπκέλσλ θοζζηχκ μκημηήηςκ, ζηδκ παναδμπή, δδθαδή, πμο εδναζχκεζ
ηδ δοκαηυηδηα πιήξνπο δηαρσξηζκνχ ημο οπυ ιεθέηδ ζοζηήιαημξ απυ ημ ιεηνδηζηυ ημο
πενζαάθθμκ, ζηδκ παναδμπή πμο οπμδεζηκφεζ ηδ δοκαηυηδηα αλαγσγηζηηθήο εξκελείαο ηςκ
θοζζηχκ θαζκμιέκςκ, ζηδκ παναδμπή, ηέθμξ, πμο επζηνέπεζ ζε ηάπμζμκ κα εηθαιαάκεζ ηζξ
θοζζηέξ εεςνίεξ ςξ θαηά πξνζέγγηζε αιεζείο ακαπαναζηάζεζξ ημο θοζζημφ ηυζιμο.
Ζ ιεθέηδ ηδξ πενζυδμο ιεηάααζδξ απυ ηδκ ηθαζζηή ζηδκ ηαακηζηή εεςνία ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ
ακηίθδρδ βζα ημκ δηαρσξίζηκν παναηηήνα ημο θοζζημφ ηυζιμο απμηέθεζε ημ ζζπονυηενμ
‗επζζηδιμθμβζηυ ειπυδζμ‘ ζηδκ πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ηαζκμφνβζαξ βκχζδξ. Γζαηί δ
εκανιυκζζή ηδξ ιε ηδκ ημζκή ακενχπζκδ ειπεζνία ηδκ ηαεζζημφζε, άξξεηα ηαζ αθαλψο,
αοημκυδηδ πνμτπυεεζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηζξ βεκζηέξ ανπέξ
ημο ενεοκδηζημφ ιαξ πνμβνάιιαημξ, δ επζδζςηυιεκδ εκκμζμθμβζηή αθθαβή ακαιέκεηαζ κα
πνμηφρεζ ιέζς δζδαηηζηχκ ζηναηδβζηχκ πμο ειπκέμκηαζ απυ ηζξ εονεηζηέξ ιεευδμοξ ηδξ
επζζηήιδξ ηαηά ηδκ πενίμδμ βέκκδζδξ ηδξ ΚΘ, απυ εηείκεξ ηζξ ιεευδμοξ πμο επέηνερακ ηδκ
οπένααζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ειπμδίμο ηαζ ηδκ πναβιάηςζδ ηδξ ζδιακηζηυηενδξ, ιέπνζ
ζήιενα, νήλδξ ιε ηζξ οθζζηάιεκεξ ακηζθήρεζξ ηαζ πναηηζηέξ.
Ζ επζζηδιμθμβζηή ακάθοζδ ηαζ εηπαζδεοηζηή ακαζοβηνυηδζδ ηέημζςκ δοκαιζηχκ ιεευδςκ
ένεοκαξ επέηνερε ημκ ζπεδζαζιυ δζδαηηζηχκ πανειαάζεςκ πμο έπμοκ ςξ άλμκεξ ημ αημιζηυ
ιμκηέθμ ημο Bohr ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο αοηυ εβηαζκίαζε (Hadzidaki & Karakostas 2009),
ηδκ ‗Ανπή ηδξ Ακηζζημζπίαξ‘ ηαζ ημκ ακαθμβζηυ ηνυπμ δζενχηδζδξ πμο αοηή πνμχεδζε
(Hadzidaki & Karakostas 2001), ηα κμδηζηά πεζνάιαηα ηςκ Heisenberg (ημ ‗ιζηνμζηυπζμ
απηίκςκ β‘) ηαζ EPR ηαζ ημκ δζάθμβμ πμο αοηά οπμηίκδζακ (Hadzidaki 2008b, Hadzidaki
2007, αθ. αηυιδ Velentzas, Halkia & Skordoulis 2007, Velentzas & Halkia 2010). Κφνζμξ
ζηυπμξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πανειαάζεςκ είκαζ κα μδδβήζμοκ ημοξ δζδαζηυιεκμοξ ζηδκ
ακαβκχνζζδ ηδξ ζεκειηαθήο αζπκβαηφηεηαο ηδξ ηθαζζηήξ ηαζ ηαακηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ζηδ
δζαιυνθςζδ ιίαξ ζπλεθηηθήο επζζηδιμκζηήξ εζηυκαξ βζα ημκ θοζζηυ ηυζιμ.
Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, μζ δζδαζηυιεκμζ ηαθμφκηαζ κα δζενεοκήζμοκ πμθφπθεονα ηδ
ζοιπενζθμνά ηςκ εειεθζαηχκ ηθαζζηχκ κυιςκ (πςνμ-πνμκζηή ζοκέπεζα - αοζηδνή
αζηζυηδηα), εκκμζχκ (εέζδ, μνιή, ηθπ) ηαζ εζηυκςκ (ηφια - ζςιαηίδζμ) ζημ ηαακηζηυ πθαίζζμ,
~ 126 ~

υμπόςια

κα πζζημπμζήζμοκ ηζξ ακηζθάζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηθαζζηή ημοξ εέαζδ (π.π. ημ
‗πανάδμλμ‘ ημο δοσζιμφ ηφιαημξ - ζςιαηζδίμο) ηαζ κα δζαπζζηχζμοκ, εκ ηέθεζ, υηζ μζ
ακηζθάζεζξ αοηέξ πδβάγμοκ απυ ηδκ άηνζηδ ιεηαθμνά ηδξ ηθαζζηήξ δζαπςνζζζιυηδηαξ ζημ
ηαακηζηυ πθαίζζμ. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή ηεηιδνζχκεζ ηδ ζοκηαηηζηή, εκκμζμθμβζηή ηαζ
μκημθμβζηή αζοιααηυηδηα ηδξ ηθαζζηήξ ηαζ ηαακηζηήξ εεςνίαξ (βεβμκυξ πμο απμθένεζ ηδκ
πθήνδ δζάηνζζδ ηςκ δφμ εεςνζχκ), θςηίγεζ ημ ηαεεζηχξ ηδξ ‗ηθαζζηυηδηαξ‘ εκηυξ ημο
ηαακηζημφ πθαίζζμ (υπςξ αοηυ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ Δ) ηαζ ελδβεί ηδκ πνμαθεπηζηή
ακεπάνηεζα ηδξ ηθαζζηήξ εεςνίαξ ζημ οπμαημιζηυ επίπεδμ. Έηζζ, μζ δζδαζηυιεκμζ ιπμνμφκ
κ‘ ακαβκςνίζμοκ ηδ ζπλέρεηα ηαζ πξφνδν ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, πανά ηδ εειεθζαηή
αζοιααηυηδηα ηςκ δφμ εεςνζχκ, ηαζ κ‘ απμηηήζμοκ ζοκεηηζηή βκχζδ βζα ημκ θοζζηυ ηυζιμ.
Οζ πνμηεζκυιεκεξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ, ιε ηδ ζοζηδιαηζηή πνμχεδζδ κεηα-γλσζηαθψλ
δζαδζηαζζχκ, ηείκμοκ κ‘ ακαδείλμοκ ηα ‗επζζηδιμθμβζηά ειπυδζα‘ πμο ζοκάκηδζε δ επζζηήιδ
ζηδκ πμνεία ηδξ πνμξ ηδκ ΚΘ (ειπυδζα ακάθμβα ιε αοηά πμο ζοκακημφκ μζ δζδαζηυιεκμζ
θυβς ηδξ άηνζηδξ οζμεέηδζδξ ηςκ ‗αοημκυδηςκ‘, οπυ ημ πνίζια ηδξ αζςιαηζηήξ ημοξ
ειπεζνίαξ, παναδμπχκ ηδξ ηθαζζηήξ εεςνίαξ), δδιζμονβχκηαξ έηζζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ
άνζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ πανακμήζεςκ. Δπί πθέμκ, μζ ζοβηεηνζιέκεξ πανειαάζεζξ, ηαεχξ
δζαπθέημοκ, εη ημο ηνυπμο ζοβηνυηδζήξ ημοξ, ηδκ ΚΘ ιε ηζξ κεηα-επηζηεκνληθέο ηδξ
πνμεηηάζεζξ, εοκμμφκ ιία ‗ζζπονχξ ελεζδζηεοιέκδ‘ επζημζκςκία ηδξ ‗Φφζδξ ηδξ Δπζζηήιδξ‘,
ιία επζημζκςκία πμο, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, απμδείπεδηε ημ πθέμκ απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ
πνμζέββζζδξ ημο επζζηδιμκζημφ εβπεζνήιαημξ.
Οθείθμοιε αεααίςξ κα ζδιεζχζμοιε υηζ μζ πναβιαηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ μζ εκδεπυιεκμζ
πενζμνζζιμί ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιαξ πνυηαζδξ ακαιέκμοκ κ‘ ακαδεζπεμφκ ηαηά ηδκ εθανιμβή
ηδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. Έηζζ, πένακ ημο πεναζηένς ειπθμοηζζιμφ ημο εεςνδηζημφ ιαξ
πθαζζίμο (ήδδ ιεθεηάιε ηδ δοκαηυηδηα έκηαλδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιίαξ
δζελμδζηήξ δζενεφκδζδξ ημο κμήιαημξ πμο ιπμνεί κ‘ απμδμεεί ζηζξ έκκμζεξ ηδξ
‗ακηζηεζιεκζηυηδηαξ‘ ηαζ ‗αθήεεζαξ‘ ζημ ηθαζζηυ ηαζ ηαακηζηυ πθαίζζμ), ζηαεενυξ ζηυπμξ
ημο ενεοκδηζημφ ιαξ πνμβνάιιαημξ είκαζ δ πνμζανιμβή ηςκ δζδαηηζηχκ ιαξ πνμηάζεςκ ζηζξ
ακάβηεξ ζοβηεηνζιέκςκ αηνμαηδνίςκ ηαζ δ εθανιμβή ημοξ ζε πζθμηζηά πνμβνάιιαηα ιε ηδ
ζοκενβαζία ζοκαδέθθςκ ελεζδζηεοιέκςκ ζηδκ ειπεζνζηή εηπαζδεοηζηή ένεοκα. Δθπίγμοιε υηζ
ημ πανυκ ζοιπυζζμ εα εέζεζ ηζξ αάζεζξ βζα ιία ηέημζα βυκζιδ ζοκενβαζία.
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Πεξίιεςε
ε αοηή ηδκ ενβαζία δζενεοκάηαζ ηαηά πυζμ ηα κμδηζηά πεζνάιαηα (ΝΠ) ιπμνμφκ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ απμηεθεζιαηζηά ζηδ δζδαζηαθία κυιςκ ηαζ ανπχκ ηδξ Φοζζηήξ ιε ορδθυ ααειυ
αθαίνεζδξ, υπςξ είκαζ μζ εεςνίεξ ηδξ Φοζζηήξ ημο 20μο αζχκα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πναβιαημπμζήεδηε
πμζμηζηή ένεοκα ζε δείβια 40 ιαεδηχκ (11μιάδεξ) ηδξ Β΄ ηάλδξ ημο Δκζαίμο Λοηείμο ηδξ εεηζηήξ ηαζ
ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα ΝΠ
απμηεθμφκ ζδιακηζηά ηαζ ζοπκά ακακηζηαηάζηαηα δζδαηηζηά ενβαθεία πνμηεζιέκμο μζ ιαεδηέξ κα
ιπμνέζμοκ, θηάκμκηαξ κμδηζηά ζε ηαηαζηάζεζξ πμο οπενααίκμοκ ζδιακηζηά ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ
ειπεζνία, κα πνμζεββίζμοκ κυιμοξ ηαζ ανπέξ ηδξ Φοζζηήξ ιε ορδθυ ααειυ αθαίνεζδξ, υπςξ είκαζ μζ
εεςνίεξ ηδξ ζπεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ. Γζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ ζδιακηζηή αμήεεζα ζε αοηυ
ημ ένβμ ημο δαζηάθμο ηδξ Φοζζηήξ ιπμνεί κα πνμζθένμοκ αζαθία Φοζζηήξ πμο έπμοκ βναθηεί απυ
ζδιακηζημφξ επζζηήιμκεξ ηαζ απεοεφκμκηαζ ζημ εονφ ημζκυ.
Abstract
Σhe focus of this work is to investigate whether Thought Experiments (TEs) can be used effectively in
teaching of Physics theories with a high level of abstraction (e.g. Physics theories of the 20th century)
to students of upper secondary school. 40 students aged 16 (grade 11) took part in a qualitative
research. The students were divided into 11 groups of 3-4 students. The findings of this study reveal
that TEs are effective in supporting upper secondary school students to grasp basic concepts,
principles and laws of relativity and quantum mechanics, especially when the consequences of these
theories are beyond students‘ everyday experiences. For this purpose, teachers can draw material from
physics books addressed to the public which are written by distinguished scientists.

Δηζαγσγή
Σα κμδηζηά πεζνάιαηα (ΝΠ) έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί απυ ημνοθαίμοξ επζζηήιμκεξ ηαηά ηδκ
ακάπηολδ ηςκ εεςνζχκ ηδξ Φοζζηήξ, υπςξ βζα πανάδεζβια απυ ημ Γαθζθαίμ ηαζ ημ Νεφηςκα
ηαηά ηδκ εειεθίςζδ ηδξ ηθαζζηήξ ιδπακζηήξ ή απυ ημ Ασκζηάζκ ηαηά ηδκ δζαηφπςζδ ηςκ
εεςνζχκ ηδξ εζδζηήξ ηαζ βεκζηήξ ζπεηζηυηδηαξ ή αηυια απυ ημκ Υάζγεκιπενβη ηαηά ηδκ
ακάπηολδ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ (Brown 1991). Δπίζδξ, ζδιακηζημί θζθυζμθμζ έπμοκ
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πνμζπαεήζεζ κα ακαθφζμοκ ηα ΝΠ ηαζ κα θςηίζμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηά
θεζημονβμφκ ζηδκ επζζηήιδ (e.g. Mach 1976, Popper1999).
Σα ΝΠ, εηηυξ απυ ζδιακηζηά ενβαθεία ηςκ επζζηδιυκςκ, ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ ηαζ
πμθφηζια ενβαθεία βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ, βζαηί δ πνήζδ ημοξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ
- ηαεζζηά εκήιενμ ημ δάζηαθμ βζα ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο (Mach1976).
- ςεεί ημοξ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ θακηαζία ημοξ, κα ζηεθημφκ αθαζνεηζηά, κα
ακαπηφλμοκ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηακυηδηα, κα ηάκμοκ οπμεέζεζξ ηαζ κα αβάθμοκ ζοιπενάζιαηα
ιε θμβζηή παναβςβή (Matthews 1994).
- ζοκεζζθένεζ ζηδκ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδκ ιεεμδμθμβία ηδξ επζζηήιδξ (Gilbert &
Reiner 2000).
- αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα ιπμνμφκ κα αλζμπμζμφκ ιε εζςηενζηή ζοκέπεζα ηδ θακηαζία ημοξ
ακαηηχκηαξ ηδκ «ηνοιιέκδ» ειπεζνζηή βκχζδ (μπηζηέξ απεζημκίζεζξ ηαζ ζςιαηζηή ειπεζνία)
πμο έπμοκ ζηδ ικήιδ ημοξ (Reiner & Gilbert 2000). Ζ πνδζζιμπμίδζδ αοηήξ ηδξ άδδθδξ
βκχζδξ, ηαηά ηδ Reiner (2006), ιεζχκεζ ημ θμνηίμ ηςκ αθδνδιέκςκ θμνιαθζζηζηχκ
οπμθμβζζιχκ.
Δπζπθέμκ, μζ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ υηζ ηα ΝΠ είκαζ ακακηζηαηάζηαηα ενβαθεία πνμηεζιέκμο
κα δζδάλμοκ κυιμοξ πμο πενζθαιαάκμοκ ζπέζεζξ ιε ζδιακηζηή αθαίνεζδ (π.π. εεςνία
ζπεηζηυηδηαξ ή ηαακημιδπακζηή). Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή δζαζζεάκμκηαζ υηζ ηα ΝΠ αμδεμφκ
κα βεθονςεεί ημ πάζια ιεηαλφ ηςκ κέςκ εκκμζχκ ηαζ κυιςκ πμο πνέπεζ κα ιάεμοκ μζ
ιαεδηέξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ ειπεζνία ηαζ ηδκ πνμτπάνπμοζα βκχζδ (Helm at al. 1985).
Ο Klassen (2006) οπμζηδνίγεζ υηζ δ παζδαβςβζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ΝΠ πνμηφπηεζ
απυ ημ βεβμκυξ υηζ αοηά πενζέπμοκ ημ ζημζπείμ ηδξ αθήβδζδξ. Σα ΝΠ πενζθαιαάκμοκ αθεκυξ
ιεκ επζζηδιμκζηά επζπεζνήιαηα ηαζ αθεηένμο αθήβδζδ. Αοηά ηα δφμ ζημζπεία ιπμνμφκ κα
πςνζζημφκ πάνζκ ηδξ ακάθοζδξ, αθθά ζηδκ απμηεθεζιαηζηή παζδαβςβζηή πνήζδ εκυξ ΝΠ ημ
επζζηδιμκζηυ ζημζπείμ εκζςιαηχκεηαζ ιέζα ζηδκ ζζημνία. πςξ οπμζηδνίγεζ μ Klassen, υηακ
ηα ΝΠ πνυηεζηαζ κα πανμοζζαζημφκ ζημοξ ιαεδηέξ εα πνέπεζ κα λακαβνάθμκηαζ απυ ημοξ
δαζηάθμοξ ζε ιζα ιμνθή αθήβδζδξ πμο κα ημοξ εκενβμπμζεί ηαζ κα ημοξ αμδεά κα
ηαηακμήζμοκ ζε έκα ζδιακηζηυ ααειυ ημ επζδζςηυιεκμ απυ ηδ δζδαζηαθία. διακηζηυ οθζηυ
βζα ιζα ηέημζα πνμζπάεεζα ιπμνμφκ κα ακηθήζμοκ μζ εηπαζδεοηζημί απυ αζαθία Φοζζηήξ
δζαηεηνζιέκςκ επζζηδιυκςκ ηα μπμία απεοεφκμκηαζ ζημ εονφ ημζκυ. Γζα πανάδεζβια, μ
Einstein, μ Gamow ή μ Landau έβναρακ αζαθία ζε ιζα πνμζπάεεζα κα «εηθασηεφζμοκ» ηζξ
εεςνίεξ ηδξ Φοζζηήξ (Einstein1961,1938, Gamow 1990, Landau 1960). ηδκ πνμζπάεεζά
ημοξ αοηή, πμθφ ζοπκά, πνδζζιμπμίδζακ ΝΠ, ζδζαίηενα πνμηεζιέκμο κα πανμοζζάζμοκ
εεςνίεξ ηδξ Φοζζηήξ ημο 20μο αζχκα (Velentzas et al. 2007). Αοηά ηα ΝΠ έπμοκ επζκμδεεί
απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ επζζηήιμκεξ - ζοββναθείξ ηςκ αζαθίςκ «εηθαΐηεοζδξ» ηδξ Φοζζηήξ ή
είκαζ ΝΠ πμο οπάνπμοκ ζε επζζηδιμκζηέξ ενβαζίεξ ηάπμζςκ άθθςκ επζζηδιυκςκ ηαζ έπμοκ
ιεηαζπδιαηζζηεί ηαηάθθδθα απυ ημοξ παναπάκς ζοββναθείξ.
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα παναπάκς ηνίεδηε ζηυπζιμ κα δζενεοκδεεί ηαηά πυζμ ηα ΝΠ
ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ απμηεθεζιαηζηά ζηδ δζδαζηαθία κυιςκ ηαζ ανπχκ ηδξ
Φοζζηήξ ιε ορδθυ ααειυ αθαίνεζδξ, υπςξ είκαζ μζ εεςνίεξ ημο 20μο αζχκα, ιε άκηθδζδ
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ απυ αζαθία «εηθαΐηεοζδξ» ηδξ Φοζζηήξ πμο έβναρακ δζαηεηνζιέκμζ
Φοζζημί. οβηεηνζιέκα, ενεοκάηαζ ηαηά πυζμ, μζ ιαεδηέξ ημο Λοηείμο ιε ηδ αμήεεζα ηςκ
ΝΠ ιπμνεί κα μδδβδεμφκ
(α) ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ «ανπήξ ηδξ ζζμδοκαιίαξ» (βεκζηή εεςνία ηδξ ζπεηζηυηδηαξ).
(α) ζηδκ ζδέα ηδξ «ζπεηζηυηδηαξ ημο ηαοημπνμκζζιμφ» ηαζ ζηδκ δζαηφπςζδ ηςκ κυιςκ ηδξ
«δζαζημθήξ ημο πνυκμο» ηαζ ηδξ «ζοζημθήξ ημο ιήημοξ» (εζδζηή εεςνία ηδξ ζπεηζηυηδηαξ).
(β) ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ «ανπήξ ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ» (ηαακηζηή Φοζζηή).
Δπίζδξ, δζενεοκάηαζ ηαηά πυζμ μζ ιαεδηέξ είκαζ ζε εέζδ κα εθανιυγμοκ ημοξ παναπάκς
κυιμοξ ηαζ ανπέξ ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ ηαζ κα δίκμοκ ελδβήζεζξ βζα ηάπμζεξ απυ ηζξ
ζοκέπεζεξ αοηχκ ηςκ κυιςκ ηαζ ανπχκ.
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Οζ παναπάκς κυιμζ ηαζ ανπέξ ειπενζέπμκηαζ ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ βζα ηδκ Φοζζηή
Λοηείμο (Πνάλδ ΠΗ : 6/97/21-7-1997, Έβηνζζδ: 4/5/98) ςζηυζμ ζηδκ πνάλδ δεκ δζδάζημκηαζ
δζυηζ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ φθδ ηςκ πακεθθδκίςκ ελεηάζεςκ.
Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο
Πνμηεζιέκμο κα δμεεί απάκηδζδ ζηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ζπεδζάζηδηε ιζα πμζμηζηή
ένεοκα ιε ζημπυ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ιαεδζζαηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ ηςκ δοζημθζχκ ηςκ
ιαεδηχκ ηαηά ηδκ απυηηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ - ζπμθζηήξ βκχζδξ δ μπμία επζπεζνήεδηε ιε
ηδ αμήεεζα ηςκ ΝΠ (Learning Process Study e.g. Niedderer 1997). Γζα ηδκ ένεοκα
επζθέπηδηακ ηα παναηάης ΝΠ:
● «μ ακεθηοζηήναξ ημο Einstein», υπςξ πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Einstein (1961,1938)
● «ημ ηνέκμ ημο Einstein», υπςξ ιεηαζπδιαηίγεηαζ απυ ημοξ Landau – Rumer (1960)
● «ημ ιζηνμζηυπζμ ημο Heisenberg», υπςξ ιεηαζπδιαηίγεηαζ απυ ημκ Gamow (1990).
Ζ επζθμβή αοηχκ ηςκ ΝΠ ααζίζηδηε ζηα απμηεθέζιαηα πνμδβμφιεκδξ ιεθέηδξ βζα ηδ πνήζδ
ηςκ ΝΠ ζηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα ηαζ ζηα αζαθία «εηθαΐηεοζδξ» ηδξ Φοζζηήξ (Velentzas et al.
2007) ηαζ επζπθέμκ ζηα παναηάης ηνζηήνζα: (i) Ο ανζειυξ ηςκ ΝΠ κα είκαζ ηέημζμξ χζηε κα
είκαζ εθζηηυ κα πναβιαημπμζδεεί δ ένεοκα ζηδ δζάνηεζα εκυξ ζπμθζημφ έημοξ (2007-2008).
(ii) Σα ΝΠ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ απυ δζαθμνεηζηέξ εεςνίεξ ηδξ Φοζζηήξ ημο 20μο αζχκα.
(iii) Σα γδηήιαηα Φοζζηήξ πμο εα δζαπναβιαηεοημφκ μζ ιαεδηέξ κα ακαθένμκηαζ ζε υζμ ημ
δοκαηυκ πζμ πνςηανπζηέξ / εειεθζχδεζξ ανπέξ ηαζ κυιμοξ ηςκ εεςνζχκ ηδξ Φοζζηήξ ημο 20 μο
αζχκα αθμφ μζ ιαεδηέξ εα έθεμοκ πνχηδ θμνά ζε επαθή ιε αοηέξ ηζξ εεςνίεξ.
Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ ζπεδζάζηδηακ
(1) δζδαζηαθίεξ /ζοκεκηεφλεζξ μζ μπμίεξ αημθμφεδζακ ηδκ ιέεμδμ ημο δηδαθηηθνχ πεηξάκαηνο
(teaching experiment). ημ teaching experiment μ ενεοκδηήξ έπεζ δφμ νυθμοξ, αθεκυξ ιεκ ημο
ενεοκδηή ηαζ αθεηένμο ημο δαζηάθμο. Ζ ενβαζία ημο ςξ ενεοκδηήξ είκαζ κα ακαδεζηκφεζ ηαζ
κα ενιδκεφεζ ηα αημιζηά κμδηζηά πθαίζζα ηςκ ιαεδηχκ. ακ δάζηαθμξ, πνέπεζ κα έπεζ ηζξ
απακηήζεζξ ζηζξ ζδέεξ ηαζ ζηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα πανειααίκεζ ηδκ ηαηάθθδθδ
πνμκζηή ζηζβιή (Komorek & Duit 2004).
(2) ενςηδιαημθυβζα πμο δυεδηακ ζημοξ ιαεδηέξ δφμ εαδμιάδεξ ιεηά ηάεε ζοκέκηεολδ.
ηδκ ηονίςξ ένεοκα έθααακ ιένμξ 40 ιαεδηέξ ηδξ Β΄ Λοηείμο ηδξ εεηζηήξ ηαζ ηδξ
ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ απυ 6 δζαθμνεηζηά Δκζαία Λφηεζα ημο κμιμφ Αηηζηήξ. Οζ ιαεδηέξ
ζοβηνυηδζακ 11 μιάδεξ ηςκ 3-4 ιαεδηχκ. ε ηάεε μιάδα έβζκε εθανιμβή ηαζ ηςκ ηνζχκ ΝΠ
ηαζ επίζδξ πναβιαημπμζήεδηακ δφμ ιμκυςνα εζζαβςβζηά ιαεήιαηα ζε ηάεε μιάδα βζα
ηάθορδ πνμαπαζημφιεκςκ βκχζεςκ. Μαβκδημθςκήεδηε ημ ζφκμθμ ηάεε ζοκέκηεολδξ ηαζ
ηαηυπζκ έβζκε απμιαβκδημθχκδζδ ηςκ ηεζιέκςκ πνμηεζιέκμο κα αημθμοεήζεζ πμζμηζηή
ακάθοζδ ημο πενζεπμιέκμο (Erickson 1998).
Σα ζρέδηα ησλ ζπλεληεχμεσλ / δηδαζθαιηψλ
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα πνμακαθενυιεκα ηείιεκα ηςκ επζζηδιυκςκ πμο επζθέπεδηακ βζα
ηάεε ΝΠ ηαεχξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ (e.g. Driver et al. 2000, Pietrocola & Zylbersztajn
1999, Johnston et al 1998), έβζκε έκαξ ανπζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ δζδαζηαθζχκ / ζοκεκηεφλεςκ.
ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε πζθμηζηή ένεοκα ζε έκα δείβια 12 ιαεδηχκ (3 μιάδεξ) ζηδκ
μπμία ακζπκεφηδηακ δζάθμνεξ δοζημθίεξ πμο ζοκάκηδζακ μζ ιαεδηέξ ηαεχξ ηαζ αηέθεζεξ ηςκ
ανπζηχκ ζπεδίςκ ηςκ δζδαζηαθζχκ. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ πζθμηζηήξ ένεοκαξ αμήεδζακ
ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ ηεθζηχκ ζοκεκηεφλεςκ / δζδαζηαθζχκ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζφκημια
ζημκ πίκαηα 1.
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Πίλαθαο 1: Σα ζπέδζα ηςκ δζδαζηαθζχκ / ζοκεκηεφλεςκ
Ο Αλειθπζηήξαο ηνπ Einstein
Γηδαθηηθνί ζηφρνη
Με ηδ αμήεεζα ημο ΝΠ, μζ
ιαεδηέξ
● κα είκαζ ζε εέζδ κα
ελδβμφκ (ιε δζηά ημοξ
θυβζα) υηζ δ ηαηάζηαζδ
εκηυξ μιμβεκμφξ
αανοηζημφ πεδίμο (ΒΠ)
είκαζ ζζμδφκαιδ ιε αοηή
ηδξ μιμζυιμνθδξ
επζηάποκζδξ εηηυξ ΒΠ
(Ανπή ηδξ Ηζμδοκαιίαξ)
ηαζ κα ημ εθανιυγμοκ ζε
δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ.
● κα μδδβδεμφκ ζημ
ζοιπέναζια υηζ άιεζδ
ζοκέπεζα ηδξ ΑΗ είκαζ δ
ηαιπφθςζδ ημο θςηυξ
απυ ηα ΒΠ ηαζ κα είκαζ ζε
εέζδ κα ημ εθανιυγμοκ
πμζμηζηά.

Βήκαηα
H επζηάποκζδ πνμξ
ηα πάκς/ηάης
πνμζεέηεζ/αθαζνεί
αανφηδηα
Οζ ζοκεήηεξ
έθθεζρδξ αανφηδηαξ
Γζαηφπςζδ ηδξ ανπήξ
ηδξ ζζμδοκαιίαξ (ΑΗ).
Δθανιμβέξ – δ
έκκμζα ημο «πάκς –
ηάης».
Σμ θςξ
ηαιποθχκεηαζ απυ ηδ
δνάζδ εκυξ ζζπονμφ
πεδίμο αανφηδηαξ.

Γξαζηεξηφηεηεο
ογήηδζδ βζα ειπεζνίεξ ζε ηαηαηυνοθα επζηαποκυιεκμ
εάθαιμ (π.π. ζημ θμφκα πανη). Γζαηφπςζδ
ζοιπεναζιάηςκ
ογήηδζδ βζα ημ ηζ εα ζοιαεί ακ δ πνμξ ηα ηάης
επζηάποκζδ ημο εαθάιμο αολάκεηαζ ζοκεπχξ έςξ υημο
α=g (εθεφεενδ πηχζδ εαθάιμο).
Οζ ιαεδηέξ «εηηεθμφκ» ΝΠ. Αθαζνμφκ κμδηζηά ημ ΒΠ
απυ ημ πχνμ επζηάποκζδξ εκυξ εαθάιμο ηαζ ζοιπεναίκμοκ
υηζ δ επζηάποκζδ «ιζιείηαζ» ηδ αανφηδηα. - Γζαηοπχκμοκ
ηδκ ΑΗ ιε ηδ αμήεεζα ημο ηεζιέκμο ημο Ασκζηάζκ.
Δθανιμβή ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ επζηάποκζδξ εκυξ
δζαζηδιυπθμζμο εηηυξ πεδίμο αανφηδηαξ ιε δζάθμνμοξ
πνμζακαημθζζιμφξ - ζογήηδζδ βζα ηδκ έκκμζα ημο «πάκς
– ηάης».
Σμ ΝΠ ηδξ εζζυδμο ιζαξ αηηίκαξ θςηυξ ζημκ
επζηαποκυιεκμ εάθαιμ ηαζ δ ΑΗ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια
υηζ ημ θςξ ηαιποθχκεηαζ απυ ηδ δνάζδ εκυξ πεδίμο
αανφηδηαξ. Γίκεηαζ εθανιμβή ιε αηηίκεξ θςηυξ πμο
πενκμφκ ημκηά απυ ημκ Ήθζμ.

Σν ηξέλν ηνπ Einstein
Γηδαθηηθνί ζηφρνη
Με ηδ αμήεεζα ημο ΝΠ, μζ
ιαεδηέξ κα
πνμαθδιαηζζημφκ ζηδ
ζπεηζηζζηζηή πνμζέββζζδ
ηςκ εκκμζχκ ημο πχνμο
ηαζ ημο πνυκμο ηαζ πζμ
ζοβηεηνζιέκα κα
μδδβδεμφκ ζημ
ζοιπέναζια υηζ
● δ έκκμζα ημο
ηαοηυπνμκμο είκαζ ζπεηζηή
ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ημ
ενιδκεφμοκ ιε αάζδ ηδκ
ζηαεενυηδηα ηδξ
ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ.
● μ εθάπζζημξ νοειυξ
πανέθεοζδξ πνυκμο
ζοιααίκεζ ζημ ζφζηδια
δνειίαξ ημο νμθμβζμφ πμο
ημκ ιεηνά ηαζ κα είκαζ ζε
εέζδ κα ημ εθανιυγμοκ ζε
δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ.
● ημ ιήημξ δνειίαξ είκαζ
ημ ιέβζζημ ιήημξ εκυξ
ακηζηείιεκμο ηαζ κα είκαζ
ζε εέζδ κα ημ εθανιυγμοκ
ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ.

Βήκαηα
Ζ έκκμζα ημο
«ηαοηυπνμκμο» ζηδκ
ηαεδιενζκή γςή

Γηδαθηηθνί ζηφρνη

Βήκαηα
Ζ ιέηνδζδ ζηδκ
ηθαζζηή Φοζζηή: ημ
υνβακμ επδνεάγεζ ηδ

ε έκα ηυζιμ
ορδθχκ ηαποηήηςκ δ
έκκμζα ημο
ηαοηυπνμκμο είκαζ
ζπεηζηή

Ζ δηαζηνιή ηνπ
ρξφλνπ - εθανιμβέξ

Ζ ζπζηνιή ηνπ
κήθνπο - εθανιμβέξ

Γξαζηεξηφηεηεο
ογήηδζδ βζα ηδκ έκκμζα ημο «ηαοηυπνμκμο» ζηδκ
ηαεδιενζκή γςή (δφμ βεβμκυηα ηαοηυπνμκα ςξ πνμξ έκα
παναηδνδηή είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ ςξ μπμζμδήπμηε άθθμ).
«Δηηέθεζδ» ΝΠ: Σνέκμ πμθφ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ
ηζκείηαζ μιαθά ιε πμθφ ιεβάθδ ηαπφηδηα ηαηά ιήημξ ιζαξ
εοεείαξ. Μζα θάιπα ακάαεζ ζηδ ιέζδ ημο ηναίκμο ηαζ μζ
αοηυιαηεξ πυνηεξ ζημ πνχημ ηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ααβυκζ
ακμίβμοκ ηαηά ηδ ζηζβιή πμο ημ θςξ θηάκεζ ζ' αοηέξ. Οζ
πυνηεξ ακμίβμοκ ηαοηυπνμκα ςξ πνμξ ημκ ζηαειάνπδ ηαζ
ςξ πνμξ έκα επζαάηδ;
- ογήηδζδ βζα ημ ηζ ζδιαίκεζ «ημ νμθυζ πάεζ πίζς».
- «Δηηέθεζδ» ημο ΝΠ: Ο ηαλζδζχηδξ ημο πνμδβμφιεκμο
ηνέκμο ζηέθκεζ ιζα δέζιδ θςηυξ ζημ ηααάκζ απυ θαηυ
πμο ανίζηεηαζ ζημ πάηςια ημο ααβμκζμφ. ημ ηααάκζ
οπάνπεζ ηαενέθηδξ ηαζ δ δέζιδ ακαηθάηαζ πίζς ζημ
πάηςια. Οζ ιαεδηέξ ζοβηνίκμοκ ηδκ «πμνεία» ημο θςηυξ
ςξ πνμξ ημκ ηαλζδζχηδ ηαζ ημ ζηαειάνπδ ηαεχξ ηαζ ημ
πνυκμ πμο πενκά ζφιθςκα ιε ημ νμθυζ ημο ηαεεκυξ
- Δθανιμβέξ.
- ογήηδζδ βζα ημ ακ ηαζ ηαηά πυζμ δ ζπεηζηυηδηα ημο
πνυκμο ιπμνεί κα ζοκεπάβεηαζ ηαζ ζπεηζηυηδηα ιδηχκ.
-«Δηηέθεζδ» ΝΠ: Tμ πνμδβμφιεκμ ηνέκμ δζαζπίγεζ ηδκ
απμαάενα εκυξ ζηαειμφ. Πμζα δ ζπέζδ ηςκ ιδηχκ ημο
ηνέκμο ηαζ ηδξ απμαάεναξ ηυζμ ςξ πνμξ ημκ ηαλζδζχηδ
υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ ζηαειάνπδ;
- Δθανιμβέξ.

Σν κηθξνζθφπην ηνπ Heisenberg
Με ηδ αμήεεζα ημο ΝΠ, μζ
ιαεδηέξ κα πνμζεββίζμοκ

Γξαζηεξηφηεηεο
ογήηδζδ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ιζαξ ιζηνήξ
πμζυηδηαξ κενμφ ιε πνήζδ εενιμιέηνςκ δζαθμνεηζηχκ
δζαζηάζεςκ ή ηδκ ιέηνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ
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υμπόςια
ηδκ ανπή ηδξ
απνμζδζμνζζηίαξ (ΑΑ) ηαζ
ηάπμζεξ ζοκέπεζέξ ηδξ,
πζμ ζοβηεηνζιέκα
● κα μδδβδεμφκ ζηδ
δζαηφπςζή ηδξ
● κα είκαζ ζε εέζδ κα
ελδβμφκ υηζ δ ΑΑ δεκ
είκαζ απμηέθεζια αηέθεζαξ
ηςκ ζοζηεοχκ. Δίκαζ ιζα
βεκζηή ανπή ζηδ θφζδ
(ζζπφεζ ηυζμ ζημ
ιζηνυημζιμ υζμ ηαζ ζημ
ιαηνυημζιμ), απθχξ ηα
απμηεθέζιαηά ηδξ είκαζ
άιεζα ειθακή ζημ
ιζηνυημζιμ.
● κα δζαπζζηχζμοκ υηζ δεκ
είκαζ δοκαηυ κα
πνμζδζμνζζηεί δ ηνμπζά
ζςιαηζδίμο ςξ απείνςξ
θεπηή ζοκεπήξ
(βεςιεηνζηή) βναιιή.

ιέηνδζδ αθθά δ
αθθδθεπίδναζδ είκαζ
δοκαηυκ κα βίκεζ
μζμδήπμηε ιζηνή.
Ζ ηνμπζά ζςιαηζδίμο
ζηδκ ηθαζζηή Φοζζηή
ηαζ ημ ΝΠ
πνμζδζμνζζιμφ ηδξ
(Ζ ηνμπζά ιπμνεί κα
πνμζδζμνζζηεί ιε ηδκ
μπμζαδήπμηε
επζεοιδηή αηνίαεζα)
ζμ αηνζαέζηενα
πνμζδζμνίγεηαζ δ
εέζδ εκυξ
ζςιαηζδίμο, ηυζμ πζμ
αζαθήξ /ααέααζδ
βίκεηαζ δ μνιή (ή δ
ηαπφηδηα) ηαζ
ακηζζηνυθςξ.

Ζ δζαηφπςζδ ηδξ ΑΑ
– κυδια – εθανιμβέξ
- ζοκέπεζεξ

δζαθμνεηζηχκ πμζμηήηςκ κενμφ ιε ηδ πνήζδ ίδζςκ
εενιμιέηνςκ. Γεκίηεοζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηαζ ζε
άθθεξ πενζπηχζεζξ, (π.π. δ αηνίαεζα ιέηνδζδξ ημο
δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιε πνήζδ αιπενμιέηνμο).
- Γζενεφκδζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ ηνμπζά
ζςιαηζδίμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζογήηδζδ βζα ημ πςξ εα
ιπμνμφζακ κα πνμζδζμνίζμοκ πεζναιαηζηά ηδκ ηνμπζά
εκυξ πμθφ ιζηνμφ εκηυιμο πμο ηζκήεδηε πεηχκηαξ ηαηά
ιήημξ ηδξ ηάλδξ.
-ογήηδζδ πάκς ζε ηείιεκμ ημο Gamow υπμο
πενζβνάθεηαζ, ζφιθςκα ιε έκα «ηθαζζηυ» Φοζζηυ, δ
έηααζδ εκυξ ΝΠ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ ηνμπζάξ ζςιαηζδίμο
ημ μπμίμ θςηίγεηαζ νοειζηά ιε θθάξ.
«Δπακεηηέθεζδ» ημο πνμδβμφιεκμο ΝΠ ιε ημοξ
ηαακηζημφξ πενζμνζζιμφξ. Πενζθαιαάκεζ ηνία ζηάδζα:
1μ Ζ ιείςζδ ηδξ έκηαζδξ ηδξ ιμκμπνςιαηζηήξ
αηηζκμαμθίαξ θςηζζιμφ ιπμνεί κα επζηοβπάκεηαζ έςξ ημ
έκα θςηυκζμ ακά θςηζζιυ.
2μ Ζ ιείςζδ ηδξ «δνάζδξ» ημο εκυξ θςημκίμο
επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο θ.
3μ Πνμζέββζζδ ηδξ ζδέαξ υηζ «δεκ είκαζ δοκαηυκ κα
παναηδνδεμφκ θεπημιένεζεξ ιζηνυηενεξ ημο θ».
- Με αάζδ ημ ΝΠ μζ ιαεδηέξ ζογδημφκ ηαζ ηαηαθήβμοκ
● ζημ ζοιπέναζια υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ δ ηνμπζά ημο
ζςιαηζδίμο κα πνμζδζμνζζηεί ςξ βεςιεηνζηή βναιιή
● ζε ιζα ιαεδιαηζηή δζαηφπςζδ ηδξ ΑΑ
● ζημ υηζ δ ΑΑ είκαζ βεκζηή ανπή ηαζ δεκ είκαζ ζοκέπεζα
αηέθεζαξ ηςκ ζοζηεοχκ (πνμαθδιαηίγμκηαζ ηαηά πυζμ δ
«ζοζηεοή» πμο πνδζζιμπμίδζακ ζημ ΝΠ έπεζ αηέθεζεξ ηαζ
ακ καζ πμζεξ αεθηζχζεζξ εα πνυηεζκακ).
- Δθανιμβή ηδξ ΑΑ ζε πενζπηχζεζξ ημο ιζηνυημζιμο ηαζ
ημο ιαηνυημζιμο (ζοιπέναζια: θυβς ηδξ ιζηνήξ ηζιήξ
ημο h μζ ζοκέπεζεξ ηδξ ΑΑ δεκ είκαζ άιεζα ειθακείξ ζημ
ιαηνυημζιμ).

Απνηειέζκαηα
1. Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ΝΠ, φπσο πξνηείλεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία, θάλεθε
λα βνεζά απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο λα ππεξβνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία θαη ηα
δηάθνξα εκπφδηα ιφγσ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ ηα αληίζηνηρα επηζηεκνληθά
πξφηππα. οβηεηνζιέκα
(i) δ πνήζδ ημο ΝΠ «μ ακεθηοζηήναξ ημο Einstein» (δεξ θεπημιενέζηενα Βεθέκηγαξ η.α.
2009) αμήεδζε ημοξ ιαεδηέξ,
- κα ελάβμοκ ημ ζοιπέναζια υηζ δ επζηάποκζδ πνμξ ηα πάκς /ηάης ζηδ Γδ πνμζεέηεζ /
αθαζνεί αανφηδηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα «μδδβδεμφκ κμδηζηά» ζηζξ ζοκεήηεξ έθθεζρδξ
αανφηδηαξ.
- κα ζοιπενάκμοκ υηζ δ επζηάποκζδ εηηυξ αανοηζημφ πεδίμο (ΒΠ) «ιζιείηαζ» ηδ αανφηδηα, κα
δζαηοπχκμοκ ηδκ Ανπή ηδξ Ηζμδοκαιίαξ (ΑΗ) ηαζ κα δίκμοκ ελδβήζεζξ βζα ζπεηζηά θαζκυιεκα.
- κα μδδβδεμφκ ζηδκ ζοκέπεζα ηδξ ΑΗ υηζ ημ θςξ εηηνέπεηαζ απυ ηδ δνάζδ ΒΠ.
(ii) ιε ηδ πνήζδ ημο ΝΠ «ημ ηνέκμ ημο Einstein» μζ ιαεδηέξ
- ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ (75%) ηαηέθδλακ ζηδ «ζπεηζηυηδηα ημο ηαοηυπνμκμο» ηαζ ήηακ ζε
εέζδ κα δίκμοκ ελήβδζδ ιε αάζδ ηδ ζηαεενυηδηα ηδξ ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ. Αοηυ ζοκέαδ
πανυθμ πμο ανπζηά υθμζ μζ ιαεδηέξ ελέθναζακ ηδκ (ακαιεκυιεκδ) άπμρδ υηζ δφμ βεβμκυηα
ηαοηυπνμκα, ςξ πνμξ ηάπμζμκ παναηδνδηή, είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ βζα μπμζμκδήπμηε άθθμ
παναηδνδηή. (Απυ ημ οπυθμζπμ 25% ηςκ ιαεδηχκ, 15% έδεζλακ κα ηαηακμμφκ υηζ δ
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ζηαεενυηδηα ηδξ ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ μδδβεί ζηδ ζπεηζηυηδηα ημο ηαοηυπνμκμο αθθά
έδεζλακ αδοκαιία ζημ κα πεζνζζημφκ ηδ βεςιεηνία ημο ΝΠ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ.
Σέθμξ ημ οπυθμζπμ 10% δεκ ηαηάθενακ κα «παναημθμοεήζμοκ» ηδκ ακαπηοζζυιεκδ ζημ ΝΠ
επζπεζνδιαημθμβία.)
- ιπυνεζακ κα μδδβδεμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ εθάπζζημξ νοειυξ πανέθεοζδξ ημο πνυκμο
ζοιααίκεζ ζημ ζφζηδια δνειίαξ ημο νμθμβζμφ πμο ημκ ιεηνά ηαζ ήηακ ζε εέζδ κα ημ
εθανιυγμοκ.
- ζοιπένακακ υηζ ηα ηζκμφιεκα ζχιαηα «ζοζηέθθμκηαζ» ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηδξ ηζκήζεχξ
ημοξ ηαζ ήηακ ζε εέζδ κα ημ εθανιυγμοκ.
(iii) δ πνήζδ ημο ΝΠ «ημ ιζηνμζηυπζμ ημο Heisenberg» (δεξ θεπημιενέζηενα Velentzas &
Halkia 2010) αμήεδζε ημοξ ιαεδηέξ κα μδδβδεμφκ ζηδκ δζαηφπςζδ ηδξ Ανπήξ ηδξ
Απνμζδζμνζζηίαξ (ΑΑ) ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα δίκμοκ ελδβήζεζξ βζα ημ κυδια ηαζ βζα
ζοκέπεζεξ αοηήξ ηδξ ανπήξ.
Δζδζηυηενα μζ ιαεδηέξ ιεηά ηδκ «εηηέθεζδ» ημο ΝΠ ήηακ ζε εέζδ
- κα δζαηοπχκμοκ ηδκ Ανπή ηδξ Απνμζδζμνζζηίαξ (AA).
- κα ελδβμφκ υηζ δ ΑΑ δεκ είκαζ ζοκέπεζα αηέθεζαξ ζοζηεοχκ αθθά βεκζηή ανπή ζηδ θφζδ.
- κα εθανιυγμοκ ηδκ ΑΑ ηαζ κα ελδβμφκ υηζ μζ επζπηχζεζξ ηδξ είκαζ ειθακείξ ζημ
ιζηνυημζιμ.
- κα οπμζηδνίγμοκ, ακηίεεηα ιε ηδκ ανπζηή ημοξ άπμρδ, υηζ δ ηνμπζά ζςιαηζδίμο είκαζ
αδφκαημ κα πνμζδζμνζζηεί ςξ απείνςξ θεπηή βεςιεηνζηή βναιιή. Χζηυζμ πενζζζυηενμζ απυ
ημοξ ιζζμφξ ιαεδηέξ δεκ αιθζζαδημφζακ ηδκ φπανλδ ιζαξ ηέημζαξ ηνμπζάξ.
2. Γηα ηελ «εθηέιεζε» ελφο ΝΠ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ ηελ εκπεηξία ηνπο.
Χζηφζν, ε θαζεκεξηλή εκπεηξία κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ απνδνρή - απφ ηνπο
καζεηέο - ησλ ζπλεπεηψλ ελφο ΝΠ, φηαλ απηέο νη ζπλέπεηεο έξρνληαη ζε έληνλε αληίζεζε κε
απηή ηελ εκπεηξία ηνπο.
πςξ θάκδηε δ ειπεζνία ιπμνεί κα δζαδναιαηίζεζ εεηζηυ νυθμ ζηδκ πνυαθερδ ηδξ έηααζδξ
εκυξ ΝΠ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ιπμνεί υιςξ κα έπεζ ηαζ ακαζηαθηζηυ νυθμ ζηδκ απμδμπή ηςκ
ζοκεπεζχκ εκυξ ΝΠ, υηακ αοηέξ είκαζ ζδιακηζηά ακακηίζημζπεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ ειπεζνίαξ
ηςκ ιαεδηχκ. Γζα πανάδεζβια, ηαηά ηδκ «εηηέθεζδ» ημο ΝΠ «ημ ηνέκμ ημο Einstein» ανηεημί
ιαεδηέξ, πανυθμ πμο ηαηέθδλακ μζ ίδζμζ ζηα ζοιπενάζιαηα βζα ηδ ζπεηζηυηδηα ημο πνυκμο
ηαζ ημο ιήημοξ (απυ ημ ΝΠ ιε θμβζηή επελενβαζία), εηδήθςζακ ηάπμζα έηπθδλδ βζα ημ
απμηέθεζια. Σμοξ θάκδηε απυ πνχηδ άπμρδ ιδ θμβζηυ. Σμ ειπυδζμ λεπενάζηδηε επεζδή
ιέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ή ιε ηδ δζαιεζμθάαδζδ ημο δζδάζημκηα
μζ παναπάκς ιαεδηέξ ηαηακυδζακ ημ θυβμ βζα ημκ μπμίμ δ παναπάκς ζοκέπεζα δεκ είκαζ
ειθακήξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή.
3. Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία αμηνπνηήζεθαλ ηα ΝΠ ζε κηα κνξθή φπνπ κε ηελ
βνήζεηα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αθήγεζεο κεηψλεηαη ε ρξήζε καζεκαηηθνχ θνξκαιηζκνχ, βνήζεζε
ηνπο καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ κε ελδηαθέξνλ ηε δηαδηθαζία επηθεληξψλνληαο ζην λφεκα ησλ
ελλνηψλ.
Πνάβιαηζ, μζ ιαεδηέξ ηαηάθενακ κα «πεζνζζημφκ» ηα ΝΠ, ζηδκ πνμηεζκυιεκδ ιμνθή, ηαζ κα
ηαηαθήλμοκ ζε ζοιπενάζιαηα ή αηυια ηαζ ζε ιαεδιαηζηέξ θυνιμοθεξ (π.π. δζαζημθή
πνυκμο, ανπή απνμζδζμνζζηίαξ) πςνίξ ζδζαίηενδ δοζημθία. Γφμ ιυκμ ήηακ ηα ζδιεία ζηα
μπμία ζδιεζχεδηακ δοζημθίεξ ζηδκ «ιαεδιαηζηή επελενβαζία» ηςκ παναπάκς ΝΠ. Έκαξ
ανζειυξ ιαεδηχκ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, ζοκάκηδζε δοζημθία ζηδ πνήζδ ηδξ βεςιεηνίαξ
ζημ ΝΠ «ημ ηνέκμ ημο Einstein» ηαηά ηδκ ελαβςβή ημο ζοιπενάζιαημξ βζα ηδ «ζπεηζηυηδηα
ημο ηαοηυπνμκμο». Δπίζδξ, πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ ιαεδηέξ (25/40) δεκ ηαηάθενακ
πςνίξ αμήεεζα απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ή ημκ δζδάζημκηα κα ελδβήζμοκ ηαηά ηδκ
«εηηέθεζδ» ημο ΝΠ «μ ακεθηοζηήναξ ημο Einstein» ηδκ ιμνθή ηδξ πμνείαξ ημο θςηυξ ζημκ
ακεθηοζηήνα. οβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ πνυαθεπακ υηζ ημ θςξ εηηνέπεηαζ ακηίεεηα απυ ηδκ
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ηαηεφεοκζδ ηδξ επζηάποκζδξ αθθά δεκ ιπμνμφζακ κα ελδβήζμοκ ακ δ πμνεία είκαζ ηαιπφθδ
ή εοεεία.
4. Σα ΝΠ, φπσο κεηαζρεκαηίδνληαη απφ ζεκαληηθνχο επηζηήκνλεο ζε βηβιία πνπ απεπζχλνληαη
ζην επξχ θνηλφ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή πεγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο
δηδάζθνληεο.
Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πανμοζζάγμοκ ηα ΝΠ, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζε αοηή ηδκ εθανιμβή,
μζ πνμακαθενεέκηεξ επζζηήιμκεξ ζημ εονφ ημζκυ, απμδείπεδηε ςθέθζιμξ ζηδ δζδαζηαθία. Ο
ηχδζηαξ «εηθαΐηεοζδξ» πμο πνδζζιμπμζμφκ μ ζοββναθείξ θάκδηε κα δζαηδνεί, αθεκυξ ιεκ
γςδνυ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ αθεηένμο αοημί κα ιδκ έπμοκ δοζημθίεξ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ ηεζιέκςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ. Δπζπθέμκ, μζ ηεπκζηέξ εηθαΐηεοζδξ ηςκ
παναπάκς επζζηδιυκςκ αμήεδζακ ζε μνζζιέκα ζδιεία ηαεμνζζηζηά ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ
ιάεδζδ. Γζα πανάδεζβια, ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηδξ «Ανπήξ ηδξ Απνμζδζμνζζηίαξ» ιε αάζδ ημ
ηείιεκμ ημο Gamow ακαπηφπεδηακ ιαεδζζαηά ένβα βζα ημ λεπέναζια δφμ ειπμδίςκ. Σμ έκα
ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ πνήζδ ακαθμβζημφ ζοθθμβζζιμφ πνμηεζιέκμο κα απμηηήζεζ κυδια βζα
ημοξ ιαεδηέξ δ πνυηαζδ «δεκ ιπμνχ κα δζαηνίκς θεπημιένεζεξ ιζηνυηενεξ ημο ι»,
δεδμιέκμο υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ είπακ δζδαπεεί ηδκ «δζαηνζηζηή ζηακυηδηα» ηαζ ημ δεφηενμ ιε
ηδκ ζδέα ηςκ ιαεδηχκ «υηζ ηα επζζηδιμκζηά υνβακα είκαζ απμθφηςξ αηνζαή» δ μπμία
μθείθεηαζ ζηδκ πακηεθή έθθεζρδ ενβαζηδνζαηήξ πναηηζηήξ.
πκπεξάζκαηα
ηδκ πανμφζα ενβαζία έβζκε ιζα πνμζπάεεζα δζδαηηζηήξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ΝΠ ηαζ πνμέηορε
υηζ ηα ΝΠ, υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ζε αζαθία «εηθαΐηεοζδξ» ηδξ Φοζζηήξ ζδιακηζηχκ
επζζηδιυκςκ, ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ πνήζζιμ οθζηυ βζα ημ ζπεδζαζιυ δζδαζηαθζχκ απυ ημοξ
δαζηάθμοξ ηδξ Φοζζηήξ, πνμηεζιέκμο κα δζδάλμοκ ζε ιαεδηέξ ημο Λοηείμο ζημζπεία απυ ηζξ
εεςνίεξ ηδξ ζπεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαακημιδπακζηήξ. Ζ πνμζπάεεζα είπε εεηζηά απμηεθέζιαηα
ηαζ έδεζλε υηζ μζ ιαεδηέξ ημο Λοηείμο, ιε ηδ αμήεεζα αοηχκ ηςκ ΝΠ, ιπμνμφκ κα
πνμζεββίζμοκ κυιμοξ ηαζ ανπέξ ηδξ Φοζζηήξ ημο 20μο αζχκα, δδθαδή κα είκαζ ζε εέζδ αθεκυξ
ιεκ κα δζαηοπχκμοκ ηαζ κα εθανιυγμοκ αοημφξ ημοξ κυιμοξ ηαζ ανπέξ, αθθά ηαζ αθεηένμο κα
δίκμοκ ελδβήζεζξ βζα ημ κυδια ηαζ βζα ηάπμζεξ απυ ηζξ ζοκέπεζέξ ημοξ.
ηα πνμακαθενεέκηα ΝΠ οπάνπεζ ημ ζημζπείμ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ιείςζδ ημο θυνημο
πεζνζζιμφ ιαεδιαηζηχκ ηφπςκ ιε απμηέθεζια μζ ιαεδηέξ κα ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκ
εφημθα ηαζ ιε εκδζαθένμκ ηδκ δζαδζηαζία ημο ΝΠ ηαζ κα επζηεκηνχκμοκ ζημ κυδια ηςκ
εκκμζχκ. Αοηυ δζεοημθφκεζ ηδ δζαδζηαζία βζα ιζα ααζζηή ηαηακυδζδ, πςνίξ θεπημιένεζεξ, ηδξ
βκχζδξ ηςκ δζδαζημιέκςκ κυιςκ ηδξ Φοζζηήξ, πνάβια πμο πνέπεζ κα απμηεθεί ηαζ ζηυπμ
ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Φοζζηήξ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ.
Δπζπθέμκ, απυ ηδ δζαδζηαζία θάκδηε υηζ μ δάζηαθμξ ηδξ Φοζζηήξ, αλζμπμζχκηαξ ηα ΝΠ,
ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ, ιε αθεηδνία ηδκ ειπεζνία ημοξ, κα θηάζμοκ κμδηζηά ζε
ηαηαζηάζεζξ πμο οπενααίκμοκ ζδιακηζηά αοηή ηδκ ειπεζνία, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα
πνμζεββίζμοκ κυιμοξ ηαζ ανπέξ ηδξ Φοζζηήξ ιε ορδθυ ααειυ αθαίνεζδξ. Χζηυζμ, δ
ηαεδιενζκή ειπεζνία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηαζ ηνμπμπέδδ ζηδκ απμδμπή απυ ημοξ ιαεδηέξ
ηςκ ζοιπεναζιάηςκ πμο πνμηφπημοκ, αηυια ηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ, απυ ηδ πνήζδ ηςκ ΝΠ. Γζα
ημ θυβμ αοηυ μ δάζηαθμξ ηδξ Φοζζηήξ, πμο πνδζζιμπμζεί ζηδκ δζδαζηαθία ΝΠ, εα πνέπεζ κα
είκαζ πνμεημζιαζιέκμξ ηαηάθθδθα βζα κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο κα ηαηακμήζμοκ ημ
θυβμ βζα ημκ μπμίμ ηάπμζα απυ ηα ζοιπενάζιαηα, πμο πνμηφπημοκ απυ ηα ΝΠ, ιπμνεί κα
είκαζ «αζοκήεζζηα» ή ηαζ «πανάθμβα» ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Ζ πεζναιαηζηή εθανιμβή πναβιαημπμζήεδηε ζε μιάδεξ ιαεδηχκ, ςζηυζμ ηαζ ζηδκ
πνμμπηζηή ηδξ εθανιμβήξ ζημ επίπεδμ ηδξ ηάλδξ μζ ιαεδηέξ εα πνέπεζ κα ενβάγμκηαζ ζε
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μιάδεξ, βζαηί υπςξ θάκδηε ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ
απμδείπεδηε ηαεμνζζηζηή ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ΝΠ ηαηά ηδ δζδαζηαθία.
Κθείκμκηαξ, εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πανμφζα ένεοκα εζηίαζε ζηδ πνήζδ ηςκ ΝΠ ζηδ
δζδαζηαθία ηαζ ζοκεπχξ ηα δεδμιέκα ηδξ δεκ εεςνείηαζ υηζ απμηεθμφκ ζοκμθζηή αλζμθυβδζδ
βζα ιζα δζδαηηζηή πανέιααζδ ηςκ εεςνζχκ Φοζζηήξ ημο 20μο αζχκα. Αοηυ εα απαζημφζε
δζαθμνεηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ιεβαθφηενδξ δζάνηεζαξ δζδαηηζηή πανέιααζδ βζα ηάεε εεςνία,
πνμηεζιέκμο κα θηάζμοιε ζε «θεπηήξ οθήξ» ζοιπενάζιαηα.
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Πεξίιεςε
Ζ Καακημιδπακζηή ηαζ δ Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ πνμζιεηνχκηαζ ακαιθζζαήηδηα ζηα
ζδιακηζηυηενα επζζηδιμκζηά επζηεφβιαηα ημο 20μο αζχκα, ζοκεζζθένμκηαξ ζδιακηζηά ζηδ ζφβπνμκδ
ημζιμακηίθδρδ. Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 20μο αζχκα ακαπηφπεδηε ηαζ δ ένεοκα ζημ πεδίμ ιδ
βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ, πμο απυ ηδκ πθεονά ηδξ πνυζθενε ζδιακηζηέξ βκχζεζξ βζα ημκ
ηνυπμ πμο θεζημονβεί μ ηυζιμξ βφνς ιαξ. Έκκμζεξ υπςξ κηεηενιζκζζιυξ, ηοπαζυηδηα ηαζ
πνμαθερζιυηδηα θαίκμκηαζ οπυ ημ πνίζια ηςκ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ κα απμηημφκ
ιζα κέα δζάζηαζδ. Οζ κέεξ ζδέεξ πμο πνμέηορακ απυ ηδ ιεθέηδ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ
ηέκηνζζακ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηςκ ενεοκδηχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ κα
δζενεοκήζμοκ ηδ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ ααζζηχκ ζδεχκ ηςκ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ
ζηδ ζπμθζηή πνάλδ. ηδκ πανμφζα ενβαζία ζοκμρίγμκηαζ ααζζηέξ υρεζξ ηδξ ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ.
Abstract
Quantum mechanics and relativity are two of the most significant scientific advances of the 20th
century, each fundamentally changing our understanding of the physical world. The last decades of the
20th century the research in the field of non-linear systems also contribute significantly to our modern
worldview. Concepts like determinism, chance and predictability have now an expanded differentiated
meaning. The new ideas triggered the interest of the science education researchers to investigate the
possibility to teach and learn basic ideas of non-linear systems in science instruction. In the present
work main aspects of the research on teaching and learning non-linear systems are summarized.

Με γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα σο αληηθείκελν έξεπλαο ζηε Γηδαθηηθή ησλ
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Απυ ηδ δεηαεηία ηονίςξ ημο 1990 οπάνπεζ έκα αολακυιεκμ εκδζαθένμκ ηςκ ενεοκδηχκ ηδξ
Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ βζα ηδ δζδαζηαθία ααζζηχκ ζδεχκ ιδ βναιιζηχκ
δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ (π.π. Adams & Russ 1992, Strizhak & Menzinger 1996, Duit,
Komorek & Wilbers 1997, Komorek et al. 2001, Stavrou, Duit & Komorek 2008, Stavrou,
Assimopoulos & Skordoulis 2009). ε ιζα απμδεθηίςζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ζπεηζηά ιε ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηαηαβνάθδηακ απυ πναηηζηά
ζοκεδνίςκ ηαζ πενζμδζηά ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, αββθυθςκα ηαζ βενιακυθςκα (π.π.
Science Education, International Journal of Science Education, Journal of Research in Science
Teaching, Physics Education, Zeitschrift fuer Didaktik der Naturwissenschaften,
Naturwissenschaften im Unterricht, Physik und Didaktik in Schule und Hochschule) ιέπνζ ημ
2004 πενίπμο 840 άνενα (Komorek 2005). H ηαηδβμνζμπμίδζδ πμο έβζκε ζε ζπέζδ ιε ηδ
ζημπμεεζία ηςκ ηαηαβεβναιιέκςκ αοηχκ άνενςκ μδήβδζε ζε ηέζζενζξ ζοκζζηχζεξ:
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α) Δπηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε θαη αλάιπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ. (65%)
Δδχ ηαηαηάπεδηακ άνενα ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ημ επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ πεδίςκ
κηεηενιζκζζηζηυ πάμξ, ηδκ αοημμνβάκςζδ ηαζ θνάηηαθ δμιχκ. Διπενζέπμκηαξ έκα δζδαηηζηυ
ιεηαζπδιαηζζιυ απμζημπμφκ ηονίςξ ζηδκ πθδνμθυνδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ βζα
ηζξ κέεξ ζδέεξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε αοηά ηα πεδία.
β) πλέπεηεο ζηελ θηινζνθία θαη ζηε θνζκνζεψξεζε (8%)
Άνενα, ηα μπμία εέημοκ ημ ηέκηνμο αάνμξ ημοξ ζηδ ζογήηδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ ένεοκαξ
ζηα ιδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα ζηδκ εζηυκα ιαξ βζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ
βεκζηυηενα ζηδκ ημζιμακηίθδρή ιαξ εκηάπεδηακ ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία.
γ) Πεηξάκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο (22%)
Άνενα πμο πνμηείκμοκ πεζνάιαηα ή δναζηδνζυηδηεξ βζα ιαεδηέξ ηαηαηάπεδηακ ζε αοηή ηδκ
ηαηδβμνία. Δδχ δεκ εκηάπεδηακ πνμηάζεζξ δζδαζηαθίαξ.
δ) ρεδηαζκφο Γηδαζθαιίαο θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο (11%)
Άνενα, πμο ακαθένμκηαζ ζε ειπεζνζηέξ ένεοκεξ ζε πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ αθθά ηαζ ζε
ζοκεήηεξ ζπμθζηχκ ηάλεςκ ζπεηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ααζζηχκ εκκμζχκ ιδ
βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ ακήημοκ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία.
διακηζηυ ιένμξ ηςκ ενεοκδηζηχκ αοηχκ πνμζπαεεζχκ ηαθφπηεζ ημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια
βζα ηδ "Γζδαηηζηή Ακαδζμνβάκςζδ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ" πμο οθμπμζήεδηε
ζημ Ηκζηζημφημ Παζδαβςβζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζημ Κίεθμ Γενιακίαξ, ζημ μπμίμ
ζοιιεηείπε ηαζ έκαξ εη ηςκ ζοββναθέςκ. Οζ ενεοκδηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ζηα πθαίζζα ημο
πνμβνάιιαημξ αοημφ ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδκ ακάθοζδ ηδξ δμιήξ ημο επζζηδιμκζημφ
πενζεπμιέκμο, ηδκ ακάθοζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημοξ αλίαξ, ειπεζνζηέξ ένεοκεξ ηςκ ζδεχκ ηαζ
δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ,
ζπεδζαζιυ ηαζ αλζμθυβδζδ πζθμηζηχκ δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ ζε ζοκεήηεξ ηάλδξ απυ ημοξ
ενεοκδηέξ αθθά ηαζ απυ εηπαζδεοηζημφξ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ενεοκδηέξ (Komorek 2005).
Πνμέηηαζδ ημο παναπάκς πνμβνάιιαημξ απμηεθεί ηαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ κα
πνμζεββζζηεί απυ ιεθθμκηζημφξ δαζηάθμοξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ δ αδοκαιία
ιαηνμπνυεεζιδξ πνυαθερδξ κηεηενιζκζζηζηχκ παμηζηχκ ζοζηδιάηςκ (Αζδιυπμοθμξ,
ηαφνμο & ημνδμφθδξ 2009).
Με μδδβυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ενεοκχκ ζοκμρίγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα μζ
ααζζηέξ δζαζηάζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ένεοκα βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ιδ
βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ.
Δθπαηδεπηηθή Αμία
Ζ εηπαζδεοηζηή αλία ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ δζενεοκήεδηε ζε ζπέζδ ιε ηζξ
απαζηήζεζξ βζα επζζηδιμκζηυ βναιιαηζζιυ βζα ηδ εεςνία πάμοξ (Komorek 1998) ηαζ βζα ηδκ
αθθδθεπίδναζδ κμιμηέθεζαξ ηαζ ηοπαζυηδηαξ ζε αοηά (Stavrou 2004). Καζ ζηζξ δφμ
πενζπηχζεζξ θαίκεηαζ κα ζηακμπμζμφκηαζ ιζα ζεζνά απυ ζηυπμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ηονίςξ ιε ηδκ εηιάεδζδ εκκμζχκ ηαζ υρεςκ ηδξ θφζδξ
ηδξ επζζηήιδξ. ημζπεία απυ ηζξ παναπάκς ακαθφζεζξ ειπενζέπμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα
ειπεζνζηήξ ένεοκαξ ιε ενςηδιαημθυβζμ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή αλία ηςκ ιδ βναιιζηχκ
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δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ, ζηδκ μπμία ζοιιεηείπακ 35 εζδζημί (experts) ζημκ ημιέα ιδ
βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο πνμενπυηακ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ, ηδ
δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ αθθά ηαζ απυ ημ ακηίζημζπμ επζζηδιμκζηυ πεδίμ υπςξ
Φοζζηή, Υδιεία η.θ.π. (Komorek, Wendorff & Duit 2002). Με αάζδ θμζπυκ ηδκ ένεοκα αοηή,
δ δζδαζηαθία ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζημκ
επζζηδιμκζηυ βναιιαηζζιυ ηςκ ιαεδηεομιέκςκ ιε ημοξ παναηάης ηνυπμοξ:
οιαάθθεζ ζηδκ δζαιυνθςζδ ιζαξ ζφβπνμκδξ ημζιμακηίθδρδξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηδκ
πμθοπθμηυηδηα ηαζ ηδ ζοζηδιζηή εεχνδζδ
Δκζζπφεζ ηδ βκςζηζηή ακάπηολδ, δ μπμία ζοιαάθθεζ ζηδ επελενβαζία ιζαξ βκςζηζηήξ αάζδξ
ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, ζημκ πνμζακαημθζζιυ ζηδκ ημζκςκία ηδξ βκχζδξ ηαζ ζηδκ ζηακυηδηα
επίθοζδξ πμθφπθμηςκ πνμαθδιάηςκ
Δπζηνέπεζ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ααζζηέξ έκκμζεξ, ανπέξ, ηνυπμοξ ζηέρδξ ηαζ ιεεμδμθμβίεξ ηςκ
ζφβπνμκςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ
Δπζηνέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ημοξ ηνυπμοξ ενβαζίαξ, ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ
ηα υνζα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ έηζζ κα απμηημφκ βκχζεζξ βζα ηδ θφζδ ηςκ επζζηδιχκ
Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα δζαεειαηζηή δζδαζηαθία ελαζηίαξ ηδξ εββεκμφξ δζεπζζηδιμκζηήξ
πνμζέββζζδξ ημο πεδίμο
Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί, υηζ δεκ αιθζζαδηείηαζ δ εηπαζδεοηζηή αλία άθθςκ ζφβπνμκςκ
εειαηζηχκ πενζμπχκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ υπςξ ή Καακημιδπακζηή ηαζ δ Κμζιμθμβία.
ιςξ, ημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ εκαζπυθδζδξ ιε ηα ιδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα
είκαζ ημ υηζ πενζβνάθμοκ ηονίςξ ημ «ιεζυημζιμ», δδθ. πενζβνάθμοκ ημκ ηυζιμ ηδξ άιεζδξ
αζζεδηδνζαηήξ ιαξ ακηίθδρδξ.
Ζ δνκή ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ
Σα ιδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα απμηεθμφκ έκα δζεπζζηδιμκζηυ ηαηά αάζδ πεδίμ
ένεοκαξ, δ ιεθέηδ ηςκ μπμίςκ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηαζ ιμκηεθμπμίδζδ
ζοβηεηνζιέκςκ θαζκμιέκςκ ζε δζάθμνμοξ επζζηδιμκζημφξ ημιείξ, υπςξ θοζζηή, πδιεία,
αζμθμβία, ζαηνζηή ηαζ ημζκςκζμθμβία. ιε ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ηδ ιδ βναιιζηυηδηα ηςκ
ιμκηέθςκ πενζβναθήξ ημοξ.
Μδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα παναηηδνίγμκηαζ αθεκυξ απυ ηδκ ειθάκζζδ ιζαξ
θαζκμιεκζηά ηοπαίαξ ζοιπενζθμνάξ, δ μπμία οπυηεζκηαζ υιςξ ζε κηεηενιζκζζηζημφξ κυιμοξ
(κηεηενιζκζζηζηυ πάμξ) ηαζ απυ ηδκ ειθάκζζδ δμιχκ ιέζς δζαδζηαζζχκ αοημμνβάκςζδξ
(αοημμνβάκςζδ). Νηεηενιζκζζηζηυ πάμξ ηαζ αοημμνβάκςζδ ιπμνμφκ επμιέκςξ κα εεςνδεμφκ
ςξ υρεζξ ηδξ δοκαιζηήξ ηςκ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ. Αθεηένμο, βζα ηδκ
πενζβναθή δμιχκ, υπςξ βζα πανάδεζβια αοηέξ πμο ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ
ελέθζλδξ εκυξ κηεηενιζκζζηζημφ παμηζημφ ζοζηήιαημξ ζημ πχνμ ηςκ θάζεςκ (παμηζημί
εθηοζηέξ) αθθά ηαζ ζε δζάθμνεξ δμιέξ πμο πνμηφπημοκ ιέζς δζαδζηαζζχκ αοημμνβάκςζδξ,
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημζπεία απυ ηδ θνάηηαθ βεςιεηνία. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα ηα θνάηηαθ
ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ επίζδξ ςξ ιία υρδ ηδξ δοκαιζηήξ ηςκ ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ.
ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ ηάπμζεξ ααζζηέξ ζδέεξ ημο κηεηενιζκζζηζημφ πάμοξ, ηδξ
αοημμνβάκςζδξ ηαζ ηδξ θνάηηαθ βεςιεηνίαξ.
Νηεηεξκηληζηηθφ ράνο
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Σα κηεηενιζκζζηζηά παμηζηά ζοζηήιαηα απμηεθμφκ ιζα ζδιακηζηή μιάδα ζοζηδιάηςκ πμο
πενζβνάθμκηαζ απυ ιδ βναιιζηά ιμκηέθα. Απμηαθμφιε κηεηενιζκζζηζηυ πάμξ ηδκ
ειθακζγυιεκδ αηακυκζζηδ, ηοπαία ζοιπενζθμνά πμο οπυηεζηαζ ζε κηεηενιζκζζηζημφξ κυιμοξ
(Schuster 1989). ηδκ θαζκμιεκζηά ηοπαία ζοιπενζθμνά ημοξ ειθακίγεηαζ ηάπμζμο είδμοξ
ηάλδ. Αοηυ εηθνάγεηαζ ιέζς ηςκ παμηζηχκ εθηοζηχκ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηδ βναθζηή
απεζηυκζζδ ηδξ πνμκζηήξ ελέθζλδξ ηδξ ιαηνμπνυεεζιδξ ζοιπενζθμνάξ κηεηενιζκζζηζηχκ
παμηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζημ πχνμ ηςκ θάζεςκ. Πανμοζζάγεηαζ έηζζ αοηυ πμο παναηηδνίγεηαζ
απθμσηά ςξ «ηάλδ ζημ πάμξ».
Να ζδιεζςεεί υηζ ημ «κηεηενιζκζζηζηυ πάμξ» δζαθένεζ απυ ημ «ηθαζζηυ πάμξ» ιζα ηαζ δεκ
πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια ηςκ πμθθχκ ααειχκ εθεοεενίαξ ημο ζοζηήιαημξ. Έηζζ, εα πνέπεζ
κα δζαπςνζζηεί δ έκκμζα «κηεηενιζκζζηζηυ πάμξ» απυ ηδκ έκκμζα «ηθαζζηυ πάμξ», υπςξ αοηή
πνδζζιμπμζείηαζ βζα πανάδεζβια βζα κα παναηηδνίζμοιε ηδκ άηαηηδ ηίκδζδ ηςκ ιμνίςκ ζ‘
έκα οβνυ ή αένζμ.
Μζα ααζζηή ζδζυηδηα ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ απμηεθεί δ εοαίζεδηδ ελάνηδζή ημοξ απυ ηζξ
ανπζηέξ ζοκεήηεξ (Crutchfield et al. 1986). Μζηνέξ δζαηοιάκζεζξ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ
ανπζηχκ ζοκεδηχκ επδνεάγμοκ ηαεμνζζηζηά ηδκ πνμκζηή ελέθζλή ημοξ. οκεπχξ ιζηνέξ
ηοπαίεξ απμηθίζεζξ πμο αβκμμφκηακ ή ακηζιεηςπίγμκηακ ιε ζηαηζζηζηέξ ιεευδμοξ ζηα
πθαίζζα ηδξ Νεοηχκεζαξ Μδπακζηήξ απμηημφκ ζηα ζοζηήιαηα αοηά ιζα ζδζαίηενδ ζδιαζία. Ζ
αδοκαιία κα ηαεμνζζημφκ ζηδκ πνάλδ ιε άπεζνδ αηνίαεζα μζ ανπζηέξ ζοκεήηεξ, ζε
ζοκδοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ιζηνέξ δζαηοιάκζεζξ αολάκμκηαζ εηεεηζηά ηαηά ηδκ πνμκζηή
ελέθζλδ ημο ζοζηήιαημξ, πενζμνίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ πνυαθερδξ ζε κηεηενιζκζζηζηά
παμηζηά ζοζηήιαηα. ε θζθμζμθζηυ επίπεδμ, αοηυ οπμκμεί υηζ ζε κηεηενιζκζζηζηά παμηζηά
ζοζηήιαηα καζ ιεκ επαηνζαχξ ίδζεξ αζηίεξ μδδβμφκ ζε ηαοηυζδια απμηεθέζιαηα, εθαθνχξ
υιςξ δζαθμνεηζηέξ αζηίεξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ηεθείςξ δζαθμνεηζηά απμηεθέζιαηα. Με
άθθα θυβζα, ιζα ιζηνμζημπζηή δζαθμνά ζηδκ αζηία ιπμνεί κα απμηηήζεζ ιαηνμζημπζηέξ
δζαζηάζεζξ ηαζ κα δχζεζ απμηεθέζιαηα ηεθείςξ δζαθμνεηζηά απυ ηα οπμθμβζγυιεκα ιε αάζδ
ηζξ ελζζχζεζξ. Έηζζ, εκχ εεςνδηζηά δ ζοιπενζθμνά ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ είκαζ πθήνςξ
πνμαθέρζιδ – αθμφ πενζβνάθμκηαζ ιε ζαθχξ ηαεμνζζιέκεξ ελζζχζεζξ - ζηδκ πνάλδ ιζηνέξ
απμηθίζεζξ ηςκ ανπζηχκ ηζιχκ εκζζπφμκηαζ, ιε απμηέθεζια ηδκ αδοκαιία ιαηνμπνυεεζιδξ
πνυαθερδξ.
Απηννξγάλσζε
Ζ αοημμνβάκςζδ απμηέθεζε ακηζηείιεκμ δζαθυνςκ ενεοκδηζηχκ πνμζεββίζεςκ, ιε ημζκυ
παναηηδνζζηζηυ ημοξ ηδκ πνμζπάεεζα ιμκηεθμπμίδζδξ ημο αοευνιδημο ζπδιαηζζιμφ δμιχκ,
μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ειθακζζημφκ ηαηά ηδ ελέθζλδ εκυξ δοκαιζημφ ζοζηήιαημξ. Χξ ηνίζζια
ζημζπεία ζε δζαδζηαζίεξ αοημμνβάκςζδξ ακαδεζηκφμκηαζ δ «ακμζπηυηδηα» ημο ζοζηήιαημξ,
ιζα ηάπμζα απυζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ζζμννμπίαξ ηαζ δ φπανλδ ιζαξ
ακαδναζηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ιενχκ ημο ζοζηήιαημξ. Σα ζημζπεία αοηά ανίζημοκ
ηδκ έηθναζή ημοξ – απυ ιαεδιαηζηήξ ζημπζάξ - ζηδ ιδ βναιιζηυηδηα ηςκ ελζζχζεςκ πμο
πενζβνάθμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ζοζηήιαημξ. Έηζζ θμζπυκ, ςξ αοημμνβάκςζδ ιπμνεί κα
παναηηδνζζηεί δ αοευνιδηδ ειθάκζζδ κέςκ δμιχκ ζε ζοζηήιαηα ηα μπμία παναηηδνίγμκηαζ
απυ εζςηενζημφξ ανυπμοξ ακάδναζδξ ηαζ πενζβνάθμκηαζ ιαεδιαηζηχξ ιε ιδ βναιιζηέξ
ελζζχζεζξ (Capra 1996).
Υαναηηδνζζηζηυ ηςκ δζαδζηαζζχκ αοημμνβάκςζδξ είκαζ υηζ μζ δμιέξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ ζε
ακμζπηά ζοζηήιαηα ηαζ ζε ηάπμζα απυζηαζδ απυ ηδκ ζζμννμπία. Με ηνμπμπμίδζδ
ζοβηεηνζιέκςκ παναιέηνςκ ημο ζοζηήιαημξ (π.π. εενιμηναζία) ημ ζφζηδια μδδβείηαζ υθμ
ηαζ πζμ ιαηνζά απυ ηδκ ζζμννμπία, ιέπνζ πμο ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηζιή αοηχκ ηςκ
παναιέηνςκ, ημ ζφζηδια βίκεηαζ αζηαεέξ. ηακ λεπεναζηεί αοηή δ ηνίζζιδ ηζιή ειθακίγεηαζ
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ιζα μνβακςιέκδ ζοιπενζθμνά ηςκ ζημζπείςκ ημο ζοζηήιαημξ (π.π. ιυνζα ζε έκα οβνυ), ιε
απμηέθεζια κα ειθακίγμκηαζ ιαηνμζημπζηά δμιέξ ηάλδξ. Αοηέξ μζ δμιέξ δζαηδνμφκηαζ υζμ
οπάνπεζ ιζα νμή εκένβεζαξ ή φθδξ. Γζα ημ παναηηδνζζιυ ηέημζςκ δμιχκ μ Prigogine
πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ «δμιέξ έηθοζδξ» (dissipative structures, Prigogine 1980). Οζ δμιέξ
έηθοζδξ ιπμνμφκ ιε πεναζηένς αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ παναιέηνςκ ημο ζοζηήιαημξ κα
ειθακίζμοκ ιαηνμζημπζηά ηαζ παμηζηή ζοιπενζθμνά.
Φξάθηαιο
Ζ θνάηηαθ βεςιεηνία πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα ηδκ πενζβναθή αηακυκζζηςκ ιμνθχκ, μζ
μπμίεξ δεκ ιπμνμφζακ κα πενζβναθμφκ ιε ηδκ Δοηθείδεζα Γεςιεηνία. Πμθφπθμηα
ιαεδιαηζηά ακηζηείιεκα (π.π. ηαιπφθδ ημο Koch) ηαζ θοζζηά ιμνθχιαηα (υπςξ π.π.
αηημβναιιέξ, ζφκκεθα, δέκηνα, πζμκμκζθάδεξ) ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ απυ ηδ θνάηηαθ
βεςιεηνία. Γζα ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ δ θνάηηαθ βεςιεηνία πανέπεζ έκα πθαίζζμ βζα ηδκ
πενζβναθή πμθφπθμηςκ ιμνθςιάηςκ ηαζ δμιχκ, υπςξ π.π. παμηζημί εθηοζηέξ.
ε βεκζηέξ βναιιέξ θνάηηαθ ιμνθέξ ειθακίγμοκ ηθαζιαηζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ
παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ φπανλδ αοημμιμζυηδηαξ ζηδ δμιή ημοξ δδθ. ζε ιζα ιεβέεοκζδ εκυξ
ηιήιαημξ ιζαξ θνάηηαθ ιμνθήξ, μζ θεπημιένεζεξ θαίκμκηαζ υιμζεξ ιε ηδ ζοκμθζηή ιμνθή.
Γμιέξ ηαζ ιμνθχιαηα, πμο πανμοζζάγμοκ ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά ηαζ ςξ εη ημφημο
ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ ςξ θνάηηαθ, πανμοζζάγμκηαζ ζε ηέημζα πμζηζθία, πμο είκαζ
αδφκαημ κα δχζεζξ ιζα βεκζηή ανπή βζα ημκ ηνυπμ πμο δδιζμονβμφκηαζ. ε βεκζηέξ βναιιέξ
αοηέξ μζ ιμνθέξ ορδθήξ πμθοπθμηυηδηαξ πνμηφπημοκ απυ ιζα ζοκεπυιεκδ – εεςνδηζηά απ΄
άπεζνμ – ακαδναζηζηή δζαδζηαζία.
Απυ εηπαζδεοηζηήξ ζημπζάξ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ εδχ δ δδιζμονβία θνάηηαθ δμιχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκ ςξ αάζδ ηδκ ηοπαζυηδηα θυβς ηδξ ηίκδζδξ Brown ηςκ ζςιαηζδίςκ ηαζ
ζοκαενμίγμκηαζ ζε ιμνθχιαηα, πμο ιμζάγμοκ ιε δέκηνα (δεκδνίηεξ, Βücker & Stavrou 2006).
Απυ ηδκ παναπάκς ζφκημιδ ακάθοζδ ημο επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο, δ μπμία απμηεθεί ιζα
δζδαηηζηή ακάθοζδ, πμο θαιαάκεζ οπυρδ ηυζμ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ, υπςξ αοηέξ πενζβνάθδηακ παναπάκς, αθθά ηαζ ειπεζνζηέξ ένεοκεξ βζα
δζαδζηαζίεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ, μδδβμφιαζηε
ζε έκα ζφκμθμ εκκμζχκ ηαζ ανπχκ πμο ηνίκμκηαζ ςξ ζδιακηζηά πνμξ δζδαζηαθία ηαζ
ζοκμρίγμκηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα (Komorek, Stavrou & Duit 2003):

Δηθφλα 1: Έκκμζεξ ηαζ ανπέξ ιδ βναιιζηχκ ζοζηδιάηςκ βζα δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ

Απνηειέζκαηα απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο κε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο
~ 142 ~

υμπόςια

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ειπεζνζηχκ ενεοκχκ ζπεηζηά ιε ηδ δοκαηυηδηα δζδαζηαθίαξ ηαζ
ιάεδζδξ ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ εκεαννοκηζηά. Γζα
πανάδεζβια υπςξ έδεζλε δ ένεοκα ιε ιαεδηέξ 16-17 εηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ
κμιμηέθεζαξ ηαζ ηοπαζυηδηαξ ζηα ιδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα, μζ ιαεδηέξ υπζ ιυκμ
ήηακ ζε εέζδ κα ακαπηφλμοκ ιζα ζηακμπμζδηζηή ηαηακυδζδ αοηήξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ, αθθά
επίζδξ ήηακ ζε εέζδ αθεκυξ κα δζαθμνμπμζήζμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ βζα κμιμηέθεζα ηαζ
ηοπαζυηδηα ηαζ αθεηένμο κα απμηηήζμοκ ιζα πζμ δζεονοιέκδ εζηυκα βζα ηδ θοζζηή (ηαφνμο,
Komorek & Duit 2004; Stavrou, Komorek & Duit 2005). Πανυιμζα απμηεθέζιαηα είπε ηαζ δ
ένεοκα πμο έβζκε ζε θμζηδηέξ ημο Π.Σ.Γ.Δ. (Αζδιυπμοθμξ, ηαφνμο & ημνδμφθδξ 2009).
Οζ θμζηδηέξ θαίκεηαζ κα έπμοκ δφμ ηονίανπα "εκκμζμθμβζηά" ζπήιαηα ηα μπμία εηθνάγμκηαζ
εκ ζοκημιία ιε ηα ηνίπηοπα: λνκνηέιεηα - ηάμε - πξφβιεςε ηαζ ράνο - ηπραηφηεηα - κε
πξφβιεςε. Δκχ ανπζηά δ εηδμπή κα οπάνπεζ κμιμηέθεζα πςνίξ δοκαηυηδηα πνυαθερδξ δεκ
ήηακ βζ‘ αοημφξ δοκαηή, ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ θαίκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ κα βίκεηαζ
απμδεηηή. Δκδζαθένμκ επίζδξ πανμοζζάγεζ ηαζ δ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε εκ
εκενβεία ηαεδβδηέξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, μζ μπμίμζ ηθήεδηακ κα δζδάλμοκ ιδ
βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα ζηζξ ηάλεζξ ημοξ (Komorek, Stavrou & Duit 2003). Ζ ένεοκα
αοηή πανέπεζ απμηεθέζιαηα ζε δζάθμνα επίπεδα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο μζ
δζδάζημκηεξ ιεηαζπδιαηίγμοκ έκα επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ
ηυζμ ηςκ ιαεδηχκ υζμ ηαζ ηςκ δζδαζηυκηςκ. Γζα πανάδεζβια ιεηαλφ άθθςκ ακαδείπεδηε ηαζ
δ ακαβηαζυηδηα κα επζιμνθςεμφκ μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημί υπζ ιυκμ ζηζξ δζαδζηαζίεξ
δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ, αθθά ηαζ ζημ ίδζμ ημ επζζηδιμκζηυ ακηζηείιεκμ, ζδζαίηενα ζε
επζζηδιμθμβζηέξ – θζθμζμθζηέξ υρεζξ ημο (Komorek, Stavrou & Duit 2003). Σμ ζδιακηζηυ
ηδξ ένεοκαξ αοηήξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δδιζμονβήεδηε ηαζ ιε ηδ ζοκενβαζία
εηπαζδεοηζηχκ έκα ζπέδζμ ιαεήιαημξ βζα ηα ιδ βναιιζηά ζοζηήιαηα, ημ μπμίμ έπεζ
δμηζιαζηεί ζηδ ζπμθζηή πνάλδ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ.
πκπεξάζκαηα
Απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ζφκημιδ ακάθοζδ δζαθαίκεηαζ υηζ δ ένεοκα ζηδ δζδαηηζηή ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ πανέπεζ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζδαζηαθία ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ
ζοζηδιάηςκ έκα ζχια ένεοκαξ ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ημοξ αλία, ηδκ
μνβάκςζδ ηδξ δμιήξ ημο επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο, αθθά ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ δζδαζηαθίαξ
ηαζ ιάεδζδξ πμο ζιαάθθμοκ ζημ ζπεδζαζιυ δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ. οκμπηζηά, ηα ενεοκδηζηά
αοηά απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ ηαζ εα πνέπεζ κα αλζμπμζδεμφκ ζε ιζα εκδεπυιεκδ εζζαβςβή ιζα
ηέημζαξ εειαηζηήξ ζηα ζπμθεία, δ μπμία απμοζζάγεζ απυ ηα εθθδκζηά ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα
ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ηαζ απυ ηα ζπμθζηά αζαθία. ηδ Γενιακία, βζα πανάδεζβια, δ εειαηζηή «ιδ
βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα» απμηεθεί ακηζηείιεκμ δζδαζηαθίαξ ζηζξ ηάλεζξ 10-13 (δθζηίεξ
16-19), ζε ιενζηά μιυζπμκδα ηναηίδζα (Korneck 2001). Γζδάζημκηαζ ηονίςξ παναηηδνζζηζηά
ιδ βναιιζηχκ δοκαιζηχκ ζοζηδιάηςκ υπςξ αζηαεή ζζμννμπία, πενζμνζζιέκδ
πνμαθερζιυηδηα ηαζ δδιζμονβία δμιχκ. Πανυθμ πμο ζηδ Γενιακία δεκ οπάνπεζ εκζαίμ
ζπμθζηυ αζαθίμ, ζε 5 ζπμθζηά αζαθία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ αζαθία ακαθμνάξ ζηδ
δζδαζηαθία, ηα ιδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα πανμοζζάγμκηαζ είηε ςξ αοημηεθή εκυηδηα,
είηε εκζςιαηςιέκα ηονίςξ ζημ ηεθάθαζμ ηςκ ιδπακζηχκ ηαθακηχζεςκ ή ηδξ
εενιμδοκαιζηήξ.
Δκ ηαηαηθείδζ, ζε ιζα ζογήηδζδ βζα ηδκ ακάβηδ δζδαζηαθίαξ ζφβπνμκδξ θοζζηήξ, οπάνπμοκ
ιζα ζεζνά ειπεζνζηά ηαζ εεςνδηζηά ενεοκδηζηά δεδμιέκα πμο ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ άπμρδξ
ηα ιδ βναιιζηά δοκαιζηά ζοζηήιαηα κα απμηεθέζμοκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ
ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ.
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Σμ ζοιπυζζμ αοηυ δζελάβεηαζ ιε αθεηδνία ημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια Material Science (Eπζζηήιδ ηςκ
Yθζηχκ), ημ μπμίμ έπεζ πνδιαημδμηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ιέζς ημο ένβμο Δπζζηήιδ ηαζ
Κμζκςκία (FP6). ηυπμξ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ ιδπακζζιμφ μ μπμίμξ
αλζμπμζχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ένεοκα ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ ακαπηφζζεζ Γζδαηηζηέξ-Μαεδζζαηέξ εζνέξ (ΓΜ) ηαζ δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ δζαιμνθχκεζ
ανπέξ ηαζ παναδείβιαηα επζηοπμφξ πναηηζηήξ βζα ηδ δζδαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ
εειαηζηχκ εκμηήηςκ. ημ ζοιπυζζμ εα επζηεκηνςεμφιε ζε γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ δζαδζηαζία
ακάπηολδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ ΓΜ.
Abstract
This symposium is carried out starting with the research project on Material Science, which has been
financed by the European Committee in the framework Science and Society program. The objective of
the project is the creation of mechanism which, using the results from research in Science Education, it
develops Teaching-Learning Sequences (TLS) and learning materials in particular thematic units and
shapes the principles of examples of good-practice for the instructive management. In this symposium
we deal with the design and development of the produced TLS.

Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Material Science (MS)
Σμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια Material Science (MS), είκαζ ιζα ζφιπναλδ 6 πακεπζζηδιίςκ
(Κφπνμο, ΑΠΘ, ΠΓΜ, Autonoma de Barcelona, «Federico II» Νάπμθδ, Helsinki) απυ 5
δζαθμνεηζηέξ Δονςπασηέξ πχνεξ. ηυπμξ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ
ιδπακζζιμφ μ μπμίμξ εα αλζμπμζεί ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ένεοκα ζηδ
Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΓΦΔ), ιε ζημπυ ηδ δζαιυνθςζδ ανπχκ ηαζ
παναδεζβιάηςκ επζηοπμφξ πναηηζηήξ βζα ηδ δζδαηηζηή δζαπείνζζδ ζοβηεηνζιέκςκ εειαηζηχκ
εκμηήηςκ. ημ πνυβναιια ζπεδζάγμκηαζ, ακαπηφζζμκηαζ ηαζ ακηαθθάζζμκηαζ ΓζδαηηζηέξΜαεδζζαηέξ εζνέξ (ΓΜ) ιεηαλφ ηςκ ζοκενβαηχκ, ιε ζηυπμ ηδκ πνμζανιμβή, εθανιμβή
ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ εκμηήηςκ ζε ζπμθζηέξ ηάλεζξ δζάθμνςκ ηναηχκ. Δζδζηυηενα, έπεζ
δδιζμονβδεεί έκα πθαίζζμ ζηεκήξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ (α) έιπεζνςκ ενεοκδηχκ ηδξ ΓΦΔ, (α)
εηπαζδεοηζηχκ πμο ηαθςζυνζζακ ζηδκ ηάλδ ημοξ ενεοκδηέξ απυ ηδ ΓΦΔ, ςξ ιζα εοηαζνία κα
εκζζπφζμοκ ηδκ ηεπκμβκςζία ημοξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πνμχεδζδ ηαζκμημιζχκ ζηδ
δζδαζηαθία-ιάεδζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ κα αεθηζχζμοκ ηδ δζδαηηζηή ημοξ πναηηζηή
ηαζ (β) ζηεθεπχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ (ζπμθζημί ζφιαμοθμζ, δζεοεοκηέξ εηπαίδεοζδξ), πμο
εκέηνζκακ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ εκεάννοκακ ηζξ ζπεηζηέξ ζοκενβαζίεξ (Κςκζηακηίκμο, Φφθθμξ,
Κανζχημβθμο 2009).
~ 146 ~

υμπόςια

ημ ζοιπυζζμ αοηυ ζογδηάιε υρεζξ ημο πνμβνάιιαημξ MS πμο αθμνμφκ ηζξ ηνεζξ απυ ηζξ έλζ
ΓΜ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηζξ ζεζνέξ πμο ακαπηφπεδηακ απυ ημ ΑΠΘ, ημ ΠΓΜ ηαζ ημ
Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο. Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ απμηεθείηαζ απυ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ,
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ ηαζ πνμτπάνπμοζεξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ, είκαζ
ζπεδζαζιέκεξ χζηε κα πνμάβμοκ ηδκ δζενεοκδηζηή ιάεδζδ (learning by inquiry). Οζ ΓΜ
ακαπηφπεδηακ ιέζα απυ έκα ιεεμδμθμβζηυ πθαίζζμ εθανιμβήξ ηοηθζηήξ αλζμθυβδζδξ ηαζ
ακαεεχνδζδξ,
H πξνζαξκνγή ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο MS
Ζ Δπζζηήιδ ηςκ Τθζηχκ (Material Science) είκαζ έκαξ δζεπζζηδιμκζηυξ ημιέαξ πμο ενεοκά ηδ
ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ δμιήξ ηςκ οθζηχκ ζε αημιζηή ή ιμνζαηή ηθίιαηα ηαζ ηςκ ιαηνμζημπζηχκ
ζδζμηήηςκ ημοξ (Callister 2002). Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ημιή επζζηδιχκ υπςξ είκαζ δ
εθανιμζιέκδ θοζζηή ηαζ πδιεία, ιε ημιείξ ηδξ ιδπακζηήξ (πδιζηή, δθεηηνζηή, ηθπ).
Ηζημνζηά, πνζκ απυ ηδ δεηαεηία ημο '60 (ηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ, ανηεηέξ δεηαεηίεξ ιεηά),
πμθθά απυ ηα ηιήιαηα επζζηήιδξ οθζηχκ μκμιαγυηακ ςξ «ηιήιαηα ιεηαθθμονβίαξ», θυβς
ηδξ έιθαζδξ ζηα ιέηαθθα ζηα ηέθδ ημο 19μο ηαζ ανπέξ ημο 20μο αζχκα. ήιενα μ ημιέαξ έπεζ
δζεονοκεεί ηαζ πενζθάαεζ ηάεε ηαηδβμνία οθζηχκ: ηεναιζηά, πμθοιενή, διζαβςβμί,
ιαβκδηζηά οθζηά, ζαηνζηά οθζηά ιμζπεοιάηςκ, αζμθμβζηά οθζηά ηαζ, πζμ πνυζθαηα κακμδμιδιέκα οθζηά. Πανυηζ ζημκ 21μ αζχκα μζ επζζηδιμκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ ηαζκμημιίεξ ηδξ
Δπζζηήιδξ ηςκ Τθζηχκ έπμοκ άιεζδ επίδναζδ ζηδκ οβεία, ζημ πενζαάθθμκ ηαζ βεκζηυηενα
ζηδκ ημζκςκία, δ εηπαίδεοζδ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ημ ζπεηζηυ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ είκαζ
πενζμνζζιέκδ ζε πνμπηοπζαηυ ηαζ ιεηαπηοπζαηυ επίπεδμ. Λίβεξ πνμζπάεεζεξ έπμοκ βίκεζ
δζεεκχξ βζα ηδκ εζζαβςβή ηδξ επζζηήιδξ ηςκ οθζηχκ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ (Douglas
2003, Chen 2004, Baker 2005, Carpenter 2006).
Πνυζθαηεξ ένεοκεξ ζημ πχνμ ηδξ ΓΦΔ δείπκμοκ υηζ γμφιε αηυια ζημκ απυδπμ ηδξ δεηαεηίαξ
ημο ΄80 βζα ηδ ζπέζδ επζζηήιδξ, ηεπκμθμβίαξ ηαζ ημζκςκίαξ (ημνδμφθδξ & ςηδνάημο
2005, McCropy 2008). Εδηήιαηα, υπςξ δ αλζμπμίδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ςξ πθαζζίμο
ιάεδζδξ, δ εηιάεδζδ δελζμηήηςκ βζα ηδ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδκ επίθοζδ
πνμαθδιάηςκ, δ μοζζαζηζηή ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ (αφλδζδ εκδζαθένμκημξ ηαζ ηζκήηνςκ)
ζηδ ζπμθζηή επζζηήιδ, ανίζημκηαζ ζηδκ πνχηδ βναιιή ημο ενεοκδηζημφ εκδζαθένμκημξ.
Μάθζζηα δ ιείςζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ζπμοδέξ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ
ηεπκμθμβία, έπμοκ μδδβήζεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή ενεοκδηζηή ημζκυηδηα κ‘ ακαγδηήζεζ κέμοξ
πνυζθμνμοξ ηνυπμοξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμαθήιαημξ (Aikenhead
1994, European Commission 2007). Χξ εη ημφημο δ Δπζζηήιδ ηςκ Τθζηχκ, πμο ζοιποηκχκεζ
παναδμζζαηά ηδκ πείνα απυ ημοξ ενεοκδηζημφξ ημιείξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ,
πνμηείκεηαζ ςξ έκα ηαηάθθδθμ πανάδεζβια βζα κα επελενβαζηεί ηακείξ ηέημζμο είδμοξ
εεςνδηζηά επζπεζνήιαηα.
Έηζζ ζηζξ ηνεζξ ΓΜ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζοιπυζζμ αοηυ, εκζςιαηχκμκηαζ βκςζηζηά
ακηζηείιεκα ηδξ επζζηήιδξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ οθζηχκ. Δζδζηυηενα, δ πνυηαζδ
ηδξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ ημο ΑΠΘ ακαθένεηαζ ζηζξ εενιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ (εενιζηή
αβςβζιυηδηα - εενιζηή δζάποζδ), υπμο μζ ιαεδηέξ ηάκμκηαξ εηηεκή πνήζδ ιζηνμζημπζηχκ
ιμκηέθςκ βζα ημοξ ιδπακζζιμφξ δζάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ζηα δζάθμνα ζηενεά οθζηά
(ηεναιζηά, ιέηαθθα, ηθπ), ηαηαθήβμοκ ζημ ηέθμξ κα πνμζδζμνίζμοκ ηζξ επζεοιδηέξ ζδζυηδηεξ
ηςκ οθζηχκ βζα ηδ εενιζηή ιυκςζδ ζ‘ έκα ζπίηζ.
Ζ δεφηενδ ΓΜ (ΠΓΜ) δζαπναβιαηεφεηαζ ηδκ ποηκυηδηα ςξ ζδζυηδηα ηςκ οθζηχκ βζα ηδκ
ενιδκεία ηςκ θαζκμιέκςκ ηδξ πθεφζδξ ηαζ ηδξ αφεζζδξ. Οζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ζε έκα
οπμεεηζηυ ζεκάνζμ ηδξ ακέθηοζδξ ημο αοεζζιέκμο ηνμοαγζενυπθμζμο «Sea Diamond». ηα
πθαίζζα αοημφ ημο ζεκανίμο πνμζεββίγμοκ ηδκ ποηκυηδηα δζαθυνςκ οθζηχκ βφνς ημοξ (π.π.
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λφθμ, πθαζηζηυ, ακεναημκήιαηα) ηαζ ακαγδημφκ ηνυπμοξ ακέθηοζδξ ζφκεεηςκ ηεπκμθμβζηχκ
ηαηαζηεοχκ υπςξ είκαζ ημ πθμίμ «Sea Diamond» (Spyrtou, Zoupidis, Kariotoglou 2008).
Ζ ηνίηδ ΓΜ (Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο) αζπμθείηαζ ιε ηζξ Ζθεηηνμιαβκδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ
οθζηχκ, ςξ ιζα πενίπηςζδ ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηςκ ιεηαλφ ημοξ δζαζοκδέζεςκ ηαζ ζημπεφεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ
επζζηδιμθμβζηήξ επάνηεζαξ ηςκ ιαεδηχκ ιέζα απυ ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ.
Ζ ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο (inquiry)
Ζ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζε ΓΜ μζ μπμίεξ εκζςιαηχκμοκ εειαηζηέξ εκυηδηεξ
ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ πνμζακαημθζζιέκδ ζηζξ δζενεοκδηζηέξ δζαδζηαζίεξ
ιάεδζδξ (Learning-by-Inquiry, Inquiry-Based Science Education/IBSE). Οζ ιαεδηέξ
πνμζπαεμφκ κα ηαηακμήζμοκ ςξ ιζηνμί «επζζηήιμκεξ» ημ ηεπκμθμβζηυ ηαζ θοζζηυ
πενζαάθθμκ ημοξ: εέημοκ ενςηήιαηα, ζπεδζάγμοκ πεζνάιαηα βζα κα ελεηάζμοκ ηα ενςηήιαηά
ημοξ, παναηδνμφκ ηαζ ιεηνμφκ πνμζεπηζηά, ηάκμοκ οπμεέζεζξ, ενιδκεφμοκ απμηεθέζιαηα,
βεκζηεφμοκ (Kipperman 2006, Brewer 2008).
Σμ θάζια ηςκ δζενεοκδηζηχκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ημ ααειυ
ηαεμδήβδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαεχξ ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πνμηεναζμηήηςκ πμο δίκμκηαζ
ζηδκ εηιάεδζδ ηςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ βκχζεςκ (Hanauer et al. 2009). ημ ζοιπυζζμ
ζογδηάιε ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιεηαλφ
ημοξ δζαζοκδέζεςκ, ηδκ πενίπηςζδ ακμζπηήξ-ηθεζζηήξ δζενεφκδζδξ, ηδκ εηιάεδζδ ηδξ
ηναηδβζηήξ Δθέβπμο Μεηααθδηχκ (Boudreaux et al. 2008), ηδκ εζζαβςβή ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ
πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ηαζ ζημκ πεζναιαηζζιυ (Hatzikraniotis et al 2010), ζηδ πνήζδ ηαζ
έθεβπμ ηςκ ιμκηέθςκ.
Σα ιμκηέθα ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιμκηεθμπμίδζδξ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ ζημ πχνμ
ηδξ εηπαίδεοζδξ αθμφ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ βκςζηζηή ελέθζλδ ημο ιαεδηή ηαζ
ηαοηυπνμκα κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ εκδιενυηδηά ημο βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ (Saari 2003).
Σμ ιμκηέθμ είκαζ δ ακαπανάζηαζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο, εκυξ βεβμκυημξ, ιζαξ δζαδζηαζίαξ εκυξ
ζοζηήιαημξ ή ιζαξ ζδέαξ ηαζ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ πναβιαηζηέξ μκηυηδηεξ ή μκηυηδηεξ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ πναβιαηζηέξ (Gilbert 1998). Σα ιμκηέθα, ιε αοηή ηδκ έκκμζα, είκαζ
ενβαθεία βζα ηδκ έηθναζδ επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα πνυαθερδ
ηαζ ελήβδζδ.
Ζ κεζνδνινγία θπθιηθήο αλαζεψξεζεο ηεο ζεηξάο
Μζα Γζδαηηζηή-Μαεδζζαηή εζνά (ΓΜ) είκαζ έκα πνμσυκ πμο πενζθαιαάκεζ ηαθά
ενεοκδιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ δζδαζηαθίαξ/ιάεδζδξ. Ακαπηφζζεηαζ ααειζαία απυ δζάθμνεξ
εθανιμβέξ ηαηά ιζα ηοηθζηή ελεθζηηζηή δζαδζηαζία. ε ηάεε αήια αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ
ζοκεζζθένμοκ ηυζμ ηα ζημζπεία ένεοκαξ υζμ ηαζ ηα ειπεζνζηά επζηονςιέκα ακαιεκυιεκα
ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηςκ ιαεδηχκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή μδδβεί ζημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ΓΜ. Ζ ακάπηολδ ΓΜ έπεζ βίκεζ ακηζηείιεκμ δζάθμνςκ εεςνδηζηχκ
ηαζ ειπεζνζηχκ ιεθεηχκ (Lijnse 1995, Duit 1997). Μζα εηηεκήξ ακαθμνά πανμοζζάγεηαζ απυ
ημοξ Meheut ηαζ Psillos (2004).
Γεκζηά, δ ζπεδίαζδ ιζαξ ΓΜ δεκ είκαζ ιζα δζαδζηαζία «εκυξ αήιαημξ» αθθά ιζα
ιαηνμπνυκζα πνμζπάεεζα. Πνυηεζηαζ βζα έκα πνμσυκ, ιε ζοπκά έκα ηαζκμηυιμ
επακαπνμζδζμνζζιυ ημο πενζεπμιέκμο (re-contextualization), δζαθμνεηζηυ απυ εηείκα πμο
ειθακίγμκηαζ ζηα πμθοάνζεια εβπεζνίδζα ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ παβημζιίςξ
(Andersson 2005). Μζα ηέημζα δζαδζηαζία πανέπεζ ηα ιέζα βζα ηδκ ένεοκα ιε ηδκ ηαζκμημιία.
Δκημφημζξ, δεκ έπμοκ αηυιδ ενεοκδεεί επανηχξ μζ νδηέξ ηαζ άννδηεξ οπμεέζεζξ ηαεχξ ηαζ μζ
απμθάζεζξ πμο επδνεάγμοκ, ηδ ζπεδίαζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηέημζςκ πνμζεββίζεςκ
δζδαζηαθίαξ.
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ημ ζοιπυζζμ πανμοζζάγεηαζ έκα εεςνδηζηυ πθαίζζμ ιε αάζδ ημ μπμίμ οθμπμζήεδηε δ
δζαδζηαζία αεθηίςζδξ ηςκ ΓΜ ηαζ ακαδεζηκφμκηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο επδνέαζακ ηδκ
ακάπηολή ημοξ.
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Πεξίιεςε
ημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ Materials Science ζπεδζάζαιε, ακαπηφλαιε, εθανιυζαιε ηαζ
αεθηζχζαιε ιζα Γζδαηηζηή Μαεδζζαηή εζνά (ΓΜ) πμο εζζάβεζ ηδκ ποηκυηδηα ςξ ζδζυηδηα ηςκ
οθζηχκ, ιε εθανιμβή ζε θαζκυιεκα πθεφζδξ/αφεζζδξ (Π/Β). Κφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ ΓΜ είκαζ δ
δζενεοκδηζηή ιάεδζδ, οπμαμδεμφιεκδ απυ ΣΠΔ ηαεχξ ηαζ απυ πεζνάιαηα ιε πναβιαηζηά οθζηά. Με
έκα ζεκάνζμ ααζζζιέκμ ζε πναβιαηζηά βεβμκυηα απμζημπμφιε κα αολδεεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ
ιαεδηχκ, εκχ ηαοηυπνμκα βίκεηαζ μ ζφκδεζιμξ ιεηαλφ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ. Βαζζημί ζηυπμζ
ηδξ ΓΜ είκαζ: (α) δ αεθηίςζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ Δ‘ δδιμηζημφ ζπεηζηά ιε
ηδκ ποηκυηδηα ηαζ ημ θαζκυιεκμ Π/Β, ηαζ (α) δ ηαηακυδζδ ηδξ δζαδζηαζηζηήξ ηαζ ηδξ
επζζηδιμθμβζηήξ βκχζδξ ζημ εκ θυβς εέια ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημζπείςκ ηδξ ζηναηδβζηήξ εθέβπμο
ιεηααθδηχκ ηαζ ημο νυθμο ηαζ ηδξ θφζδξ ηςκ ιμκηέθςκ. ε αοηήκ ηδκ ακαημίκςζδ, πενζβνάθμοιε
ηαζ αλζμθμβμφιε ηζξ αεθηζςηζηέξ αθθαβέξ απυ ηδκ 1δ ζηδκ 2δ θάζδ ακάπηολδξ ηδξ ΓΜ. Γζα θυβμοξ
ζοκημιίαξ, πανμοζζάγμοιε ιυκμ ηζξ αθθαβέξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ ζημζπείςκ ηδξ ζηναηδβζηήξ
εθέβπμο ιεηααθδηχκ.
Abstract
In Materials Science project we designed, developed, implemented and refined a Teaching Learning
Sequence (TLS) on the density as materials‘ property, applied into floating / sinking (F/S) phenomena.
Main features of the TLS are the promotion of inquiry-based learning, enhanced by ICT tools and real
experiments. Using a real-life scenario we aim to increase students‘ interest and motivation, while on
the other hand is a way of linking science and technology. The main aims of the TLS are to improve
5th graders: (a) conceptual understanding about density and F/S, and (b) procedural and
epistemological understanding, that is, control of variables strategy and the nature and the role of
models. In this paper, we describe and validate the refinements from the 1st to the 2nd phase of the TLS
development. For brevity, we present only the refinements related to the control of variables strategy.

Δηζαγσγή
ημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ Materials Science3, εζηζάζαιε ζηδκ έκκμζα ηδξ ποηκυηδηαξ
ςξ ιζαξ ζδζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ, ιε εθανιμβή ζε θαζκυιεκα πθεφζδξ ηαζ αφεζζδξ (Π/Β)
δζαθυνςκ ακηζηεζιέκςκ απυ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα υπςξ π.π. εκυξ πθμίμο. Σα θαζκυιεκα Π/Β
εεςνήεδηακ ηαηάθθδθα βζα ηδκ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηδξ ποηκυηδηαξ επεζδή είκαζ μζηεία ηαζ
πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ ζε ιαεδηέξ/ηνζεξ (ζηδ ζοκέπεζα ιαεδηέξ πάνδ ζοκημιίαξ)
3
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δδιμηζημφ ηαεχξ ηαζ βζαηί ιαξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαπναβιαηεοημφιε ιυκμ ιε ηζξ δφμ
αηναίεξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ηδξ Π/Β. Απυ ημ εονφ θάζια πνμζεββίζεςκ δζενεοκδηζηήξ
ιάεδζδξ επζθέλαιε κα ακαπηφλμοιε έκα δζδαηηζηυ – ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ ζημπεφμκηαξ
πανάθθδθα ζηδκ ιάεδζδ ζημζπείςκ ηδξ ηναηδβζηήξ Δθέβπμο Μεηααθδηχκ (ΔΜ) ηαεχξ ηαζ
ηδξ θφζδξ ηαζ ημο νυθμο ηςκ ιμκηέθςκ (NRC 2000, Treagust, Chittleborough, Mamiala
2002, Boudreaux et al. 2008).
Γεδμιέκμο υηζ μζ ΓΜ παναηηδνίγμκηαζ απυ ζηαδζαηή ελεθζηηζηή δζαδζηαζία ααζζζιέκδ ζηα
ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα (Lijnse 1995, Duit 1999, Méheut & Psillos 2004), ηαζ
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ ιεβάθδ ζογήηδζδ πμο οπάνπεζ ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ηδξ
Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΓΦΔ) ζπεηζηά ιε δζαδζηαζίεξ ελέθζλδξ ηςκ ΓΜ
(Kariotoglou, Psillos & Tselfes 2003, Tiberghien, Vince & Gaitoz 2009), ζε αοηήκ ηδκ
ακαημίκςζδ εέθμοιε κα ακαδείλμοιε ηδκ δζαδζηαζία ακάπηολδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ ΓΜ απυ
ηδκ 1δ ζηδκ 2δ θάζδ εθανιμβήξ ηδξ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ αεθηίςζδξ
πνμηείκμοιε έκα εεςνδηζηυ πθαίζζμ ιε αάζδ ηδκ ζπεηζηή αζαθζμβναθία (Pickering 1995,
Kariotoglou et al. 2003, Patsadakis 2003). Απυ ηδκ ακάθοζδ αοηή εθπίγμοιε κα ακαδεζπεεί,
πμζμζ απυ ημοξ ηνεζξ παναηάης ηφνζμοξ πανάβμκηεξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ εεςνδηζηυ
πθαίζζμ, επδνέαζακ ηδκ δζαδζηαζία αεθηίςζδξ: (α) μ εηπαζδεοηζηυξ πανάβμκηαξ, π.π.
ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ εηπαζδεοηζηή πανάδμζδ, (α) μ οθζηυξ πανάβμκηαξ, π.π. οθζηά ηαζ
δζαηάλεζξ ενβαζηδνίμο, ηαζ (β) μ επζζηδιμκζηυξ πανάβμκηαξ, π.π. δζδαηηζηέξ – ιαεδζζαηέξ
εεςνίεξ υπςξ μ επμζημδμιζζιυξ ηαζ δ δζενεφκδζδ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εζηζάγμοιε ζε ιζα επζζηδιμθμβζηή ακάθοζδ ααζζζιέκδ ζημ ιμκηέθμ ημο
Pickering (1992, 1995). ηδκ πνμζέββζζδ αοηή δ επζζηδιμκζηή πναηηζηή εεςνείηαζ ςξ «έκα
ιεηααθδηυ ‗ιμκηέθμ ζοιπενζθμνάξ‘ ηςκ επζζηδιυκςκ ημ μπμίμ εηηοθίζζεηαζ ιέζα ζημ
πνυκμ» (Kariotoglou et al. 2003). φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς δήθςζδ μ Kariotoglou ηαζ δ
μιάδα ημο εεςνμφκ υηζ: (α) μζ ΓΜ είκαζ επζζηδιμκζηά πνμσυκηα ζημ πεδίμ ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ (ΦΔ) ηαζ υηζ έπμοκ ιεηααθδηυ παναηηήνα, (α) έκαξ ενεοκδηήξ ηςκ ΦΔ είκαζ μ
επζζηήιμκαξ ηςκ ΦΔ πμο ιέζα απυ ηζξ πναηηζηέξ ημο πανάβεζ ιζα ΓΜ, (β) ηνεζξ
πανάβμκηεξ, i. μ εηπαζδεοηζηυξ, ii. μ οθζηυξ ηαζ iii. μ επζζηδιμκζηυξ πανάβμκηαξ, πενζμνίγμοκ
ηζξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ. Οζ ενεοκδηέξ ηςκ ΦΔ, υηακ
πανάβμοκ ιία ΓΜ, επζηοβπάκμοκ ημοξ ζηφρνπο ημοξ ηαζ λεπενκμφκ ηζξ αληηζηάζεηο πμο
ζοκακημφκ, εθανιυγμκηαξ ιζα ζεζνά απυ πξνζαξκνγέο.
Ο εθπαηδεπηηθφο πανάβμκηαξ ζπεηίγεηαζ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζπμθείμ ή ηάλδ ηαζ ακαθένεηαζ
ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηδξ δζδαηηζηήξ ηαζ ιαεδζζαηήξ πναηηζηήξ, ηδκ εηπαζδεοηζηή πανάδμζδ
ηδξ πενζμπήξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ, ηδ δζμίηδζδ ημο
ζπμθείμο ηαεχξ ηαζ ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ. Ο πιηθφο πανάβμκηαξ αθμνά ζηζξ οπμδμιέξ
ημο ζπμθείμο, π.π. ενβαζηδνζαηέξ δζαηάλεζξ ΦΔ, απθά οθζηά ηαεδιενζκήξ πνήζδξ,
ενβαζηήνζα (ΦΔ ή Πθδνμθμνζηήξ). Ο επηζηεκνληθφο πανάβμκηαξ αθμνά ζηδκ ηονίανπδ
δζδαηηζηή – ιαεδζζαηή εεςνία (π.π. επμζημδμιζζιυξ, δζενεφκδζδ) ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία
αοηχκ ηςκ εεςνζχκ, υπςξ είκαζ δ δζαπναβιάηεοζδ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ, δ εζζαβςβή
ζημζπείςκ ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ η.α.
Οζ ζηφρνη ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα π.π. δ ιάεδζδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο
πενζεπμιέκμο ή ζημζπείςκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεευδμο. Οζ αληηζηάζεηο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ
δοζημθίεξ πμο ζοκακηά δ οθμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ, π.π. πενζμνζζιέκδ ιάεδζδ δδθςηζηήξ ή
δζαδζηαζηζηήξ βκχζδξ, δοζημθίεξ ζηδ δζαπείνζζδ πεζναιάηςκ η.α. Οζ πξνζαξκνγέο αθμνμφκ
ζε ηνμπμπμζήζεζξ πμο βίκμκηαζ ζηδ δζδαηηζηή πνυηαζδ χζηε κα λεπεναζηεί δ ακηίζηαζδ, π.π.
αθθαβέξ ζημ πενζεπυιεκμ πμο εα δζδαπεεί ή ζηδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ, επζθμβή ηαηάθθδθςκ
θεζημονβζηχκ οθζηχκ, η.α.
φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς ζογήηδζδ, εεςνμφιε υηζ δ ακάθοζδ ιε αάζδ ημ ιμκηέθμ ημο
Pickering, απυ ηδκ ιία δδθχκεζ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ πενζμπχκ, δδθαδή ηδκ πενζμπή
ηδξ ένεοκαξ ζηζξ ΦΔ ηαζ ηδκ πενζμπή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηζξ
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ζοκδέεζ ιέζα απυ ιζα ηνζπμθζηή δζαδζηαζία, δδθαδή ηδκ δζαδζηαζία ζηφρνο-αληίζηαζεπξνζαξκνγή.
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ΓΜ
Ζ ΓΜ απμηεθείηαζ απυ πέκηε εκυηδηεξ, ηαεειία απυ ηζξ μπμίεξ δζανηεί 80 θεπηά (αθ.
Spyrtou, Zoupidis, & Kariotoglou, 2008). Παναηάης εα πενζβνάρμοιε ηζξ εκυηδηεξ υπςξ
ακαπηφπεδηακ ζηδκ 1δ θάζδ ημο πνμβνάιιαημξ. ηδκ 1δ εκυηδηα μζ ιαεδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ
ιε ηα θαζκυιεκα Π/Β ιέζα απυ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ π.π. πεζνάιαηα ιε πναβιαηζηά
οθζηά ιε ηδκ πνμζέββζζδ Πνμαθέπς-Παναηδνχ-Δλενεοκχ (ΠΠΔ). ηδ ζοκέπεζα, μζ ιαεδηέξ
ζογδημφκ ηαζ πνμζπαεμφκ κα πνμαθέρμοκ, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ δαζηάθαξ, ηζξ ιεηααθδηέξ
πμο πζεακυκ επδνεάγμοκ ηδκ Π/Β. Σέθμξ, δ δαζηάθα πανμοζζάγεζ ηδκ ιέεμδμ ιε ηδκ μπμία
εθέβπμοιε εάκ ιζα ιεηααθδηή επδνεάγεζ έκα θαζκυιεκμ ηαζ εθέβπεζ εάκ ημ ζπήια εκυξ
ζοιπαβμφξ ακηζηεζιέκμο επδνεάγεζ ηδκ Π/Β ημο ακηζηεζιέκμο.
ηδκ 2δ εκυηδηα, μζ ιαεδηέξ αημθμοεχκηαξ ηδκ πνμζέββζζδ ΠΠΔ δμοθεφμοκ ζε μιάδεξ ζε
πνμζμιμζςιέκμ πενζαάθθμκ εθέβπμκηαξ δζάθμνεξ ιεηααθδηέξ ζφιθςκα ιε δμιδιέκα θφθθα
ενβαζίαξ πμο ημοξ ηαεμδδβμφκ ζε ιζα δζενεοκδηζηή δζαδζηαζία. ε αοηέξ ηζξ δζενεοκήζεζξ
ημοξ δίκεηαζ δ ιεηααθδηή πμο εα εθεβπεεί ηαεχξ ηαζ δ ιέεμδμξ ηδκ μπμία εα εθανιυζμοκ.
Δπίζδξ, μζ ιαεδηέξ πανμοζζάγμοκ ζηδκ ηάλδ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ηάεε μιάδαξ.
ηδκ 3δ εκυηδηα, εζζάβμοιε έκα πνυδνμιμ μπηζηυ ιμκηέθμ ηδξ ποηκυηδηαξ ςξ ζδζυηδηαξ ηςκ
οθζηχκ, ημ ιμκηέθμ θνπθίδεο αλά θχβν εκυξ οθζημφ (Smith, Snir & Grosslight 1992).
Υνδζζιμπμζχκηαξ πνμζμιμζςιέκα πενζαάθθμκηα, μζ ιαεδηέξ ακαιέκεηαζ κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ζοζπεηζζηζηή αζηζαηή θμβζηή (Perkins, 2005) ζηζξ ενιδκείεξ ημοξ βζα ηδκ
Π/Β ηςκ ζοιπαβχκ ακηζηεζιέκςκ.
ηδκ 4δ εκυηδηα, ακηζηαεζζημφιε ημκ υνμ θνπθίδεο αλά θχβν εκυξ οθζημφ ιε ημκ υνμ
ππθλφηεηα εκυξ οθζημφ. Οζ ιαεδηέξ πνμηνέπμκηαζ κα δμοθέρμοκ ζε μιάδεξ βζα κα
ενιδκεφζμοκ ακηίζημζπεξ πενζπηχζεζξ βζα πενζζζυηενα οβνά, ηαεχξ ηαζ βζα ζφκεεηα ζχιαηα
ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα πνμπςνήζμοκ ζε βεκίηεοζδ ημο ηνυπμο ενιδκείαξ θαζκμιέκςκ
Π/Β.
ηδκ 5δ εκυηδηα, μζ ιαεδηέξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα ενβαζημφκ ζε μιάδεξ ζε
πνμζμιμζςιέκμ αθθά ηαζ ζε πναβιαηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ κα δζενεοκήζμοκ ηδκ Π/Β ημο
ηνμοαγζενυπθμζμο Sea Diamond, χζηε πνμηείκμοκ θφζεζξ βζα ηδκ ακέθηοζή ημο. Οζ ιαεδηέξ
ζογδημφκ ηα πνμαθήιαηα ζε έκα ηεπκμθμβζηυ πθαίζζμ, δδθαδή πνμηνέπμκηαζ κα θάαμοκ
οπυρδ ημοξ ζημζπεία υπςξ ηα πζεακά νίζηα ηαζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ πνυηαζήξ ημοξ.
Ζ εθανιμβή ηδξ 1δξ θάζδξ ημο πνμβνάιιαημξ πναβιαημπμζήεδηε ζημ 1μ Πεζναιαηζηυ
ζπμθείμ Φθχνζκαξ, ημκ Νμέιανζμ ηαζ ημκ Γεηέιανζμ ημο 2007, ιε 12 ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ ηάλδξ
(10-11 εηχκ). Αιέζςξ ιεηά ηδκ 1δ θάζδ έθααε πχνα δ δζαδζηαζία αεθηίςζδξ ηδξ ΓΜ. ηδ
ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε δ 2δ θάζδ ημο πνμβνάιιαημξ απυ άθθδ δαζηάθα ζημ 1μ
Γδιμηζηυ ζπμθείμ Φθχνζκαξ, ημκ Μάνηζμ ηαζ ημκ Απνίθζμ ημο 2008, ζε 41 ιαεδηέξ (δφμ
ηιήιαηα) ηδξ Δ΄ ηάλδξ. Καζ μζ δφμ δαζηάθεξ έπμοκ ιεβάθδ ειπεζνία ζηδ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ
ηαζ ζοκενβάζηδηακ ιε ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ ΓΜ.
Ζ εθανιμβή ηδξ 1δξ θάζδξ πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηακμκζημφ ζπμθζημφ
ςνανίμο. Πενζμνίζαιε ημκ ανζειυ ημκ ιαεδηχκ ζε δχδεηα βζαηί εεςνήζαιε υηζ μ ζοκμθζηυξ
ανζειυξ ηςκ είημζζ ηεζζάνςκ ιαεδηχκ, πμο ήηακ υθδ δ ηάλδ, εα ήηακ πάνα πμθφ ιεβάθμξ
ηαζ εα δδιζμονβμφζε πνυαθδια ζε ιζα πζθμηζηή πανέιααζδ ενεοκδηζημφ παναηηήνα. Γζα
πανάδεζβια, ιυκμ δ αίεμοζα εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ απαζημφζε ανηεηή πνμεημζιαζία
π.π. ιεηαθμνά ηςκ απαναίηδηςκ ηαθςδίςκ ηαζ πνμεηηάζεςκ βζα ηδκ πανμπή δθεηηνζημφ
νεφιαημξ βζα ημοξ θμνδημφξ οπμθμβζζηέξ ηαζ ημκ πνμηγέηημνα, ηαηημπμίδζδ ηςκ ενακίςκ
χζηε μζ ιαεδηέξ κα ιπμνμφκ κα δμοθέρμοκ ζε μιάδεξ η.α.
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Ζ εθανιμβή ηδξ 2δξ θάζδξ έβζκε ηαζ πάθζ ζημ πθαίζζμ ημο ζοκδεζζιέκμο ςνανίμο ημο
ζπμθείμο ηαζ δ αίεμοζα έπνεπε κα πνμεημζιαζηεί ιε πανυιμζμ ηνυπμ. Σα πεζνάιαηα ιε
πναβιαηζηά οθζηά πμο πνμζηέεδηακ ζε αοηήκ ηδκ θάζδ, ιαξ μδήβδζακ ζημ κα ράλμοιε βζα
ιεβαθφηενδ αίεμοζα.
Δξεπλεηηθή κέζνδνο
ηδκ ακαημίκςζδ αοηή εζηζάγμοιε ζημ είδμξ, ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ
αεθηζςηζηχκ αθθαβχκ ζηδκ ΓΜ, πμο πναβιαημπμζήεδηακ απυ ηδκ 1δ ζηδκ 2δ θάζδ
ακάπηολδξ ηαζ εθανιμβήξ ηδξ. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζε αοηήκ ηδκ δζαδζηαζία ήηακ μζ ελήξ: (α)
μζ ιαεδηέξ, (α) μζ δάζηαθμζ, (β) δ ημπζηή μιάδα ενεοκδηχκ ΓΦΔ (ενεοκδηέξ), (δ) δ ελςηενζηή
οπμζηδνζηηζηή μιάδα εζδζηχκ ενεοκδηχκ ΓΦΔ (εζδζημί).
Σα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ είκαζ ηα αηυθμοεα:
Πμζεξ ήηακ μζ αεθηζςηζηέξ αθθαβέξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ απυ ηδκ 1δ ζηδκ 2δ θάζδ
ακάπηολδξ ηδξ ΓΜ;
Πμζμζ απυ ημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ ημο ιμκηέθμο ημο Pickering ηαεμδήβδζακ ηδκ ημπζηή
ενεοκδηζηή μιάδα ζημ κα πναβιαημπμζήζεζ αοηέξ ηδξ αεθηζςηζηέξ αθθαβέξ;
Γζα κα απακηήζμοιε ζε αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζήζαιε ηζξ παναηάης πδβέξ
δεδμιέκςκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ ηέζζενζξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ εθανιμβή
ηδξ ΓΜ: (α) ηα θφθθα ενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ, ηα πνζκ ηαζ ιεηά ενςηδιαημθυβζα πμο
επζδυεδηακ ζηα παζδζά, ηζξ απμιαβκδημθςκήζεζξ ηςκ αίκηεμ ηαζ ηςκ δπδηζηχκ ανπείςκ ηδξ
εθανιμβήξ, (α) ηζξ ζδιεζχζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ ηςκ δαζηάθςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ
ζοκακηήζεςκ ηδξ ημπζηήξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ, (β) ηζξ δζδαηηζηά ζεκάνζα ηαεχξ ηαζ ηζξ
ζδιεζχζεζξ ηαζ παναηδνήζεζξ ηςκ ενεοκδηχκ, (δ) ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ εζδζηχκ.
Ζ δζαδζηαζία ακάδεζλδξ, αζηζμθυβδζδξ ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηςκ αεθηζςηζηχκ αθθαβχκ ηδξ
ΓΜ πενζθαιαάκεζ ηνία αήιαηα:
(1) Γηαθνξέο ζηα Γηδαθηηθά ελάξηα: Μεθεηχκηαξ ηα δζδαηηζηά ζεκάνζα ηάεε εκυηδηαξ
επζζδιάκαιε ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ 1δξ ηαζ ηδξ 2δξ θάζδξ. Οζ δζδαηηζημί ζηυπμζ
ακαθένμκηαζ ζηδκ ανπή ηάεε ζεκανίμο. Κάεε ζεκάνζμ απμηεθείηαζ απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ
ανζειυ επεζζμδίςκ. Κάεε επεζζυδζμ δζαπναβιαηεφεηαζ έκα ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ, π.π.
Π/Β, ή ζοβηεηνζιέκεξ δζενεοκδηζηέξ δελζυηδηεξ, π.π. ηδ ΔΜ. Δπίζδξ, ηάεε επεζζυδζμ
απμηεθείηαζ απυ ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ δναζηδνζμηήηςκ, πμο πενζθαιαάκμοκ μνβάκςζδ
ηάλδξ, εκένβεζεξ ηδξ δαζηάθαξ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ, επζδζςηυιεκα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα
ηαεχξ ηαζ θφθθα ενβαζίαξ. Ανπζηά, ζοβηνίκαιε ηα ακηίζημζπα ιένδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ
ζηα δζδαηηζηά ζεκάνζα ηδξ ΓΜ, ιεηαλφ ηδξ 1δξ ηαζ ηδξ 2δξ θάζδξ. Γζα ηδ δζαζηαφνςζδ ηαζ
επζαεααίςζδ ηςκ εονδιάηςκ, ιεθεηήζαιε ηζξ ζδιεζχζεζξ ηςκ ενεοκδηχκ ηυζμ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ ζηδκ 1δ θάζδ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επακαζπεδίαζήξ ηδξ
πνζκ ηδκ 2δ θάζδ.
(2) εκαληηθέο Βειηησηηθέο Αιιαγέο: φιθςκα ιε ηδκ ζπεηζηή αζαθζμβναθία βζα ηζξ ΓΜ (δεξ
εζζαβςβή), μνίζαιε ςξ ζδιακηζηέξ αεθηζςηζηέξ αθθαβέξ ηζξ δζαθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε: (α)
ηδ δζδαηηζηή ηαζ ιαεδζζαηή πνμζέββζζδ ηάεε δναζηδνζυηδηαξ, (α) ηδ δζάνηεζά ηδξ, (β) ηα
οθζηά ηαζ ημ θμβζζιζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ, (δ) ημ πενζεπυιεκμ πμο δζαπναβιαηεφεηαζ.
Καηδβμνζμπμζήζαιε αοηέξ ηζξ αεθηζςηζηέξ αθθαβέξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ηέζζενζξ ηφνζμοξ
δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ ηδξ ΓΜ, μζ μπμίμζ είκαζ: (α) μζ ενιδκείεξ βζα ηδκ Π/Β ηαζ (α) δ
ποηκυηδηα ςξ ζδζυηδηα ηςκ οθζηχκ, πμο εεςνμφκηαζ δδθςηζηή βκχζδ, (β) δ ΔΜ ηαζ (δ) δ
θφζδ ηαζ μ νυθμξ ηςκ ιμκηέθςκ ηαεχξ ηαζ δ πνήζδ ημοξ, πμο εεςνμφκηαζ δζαδζηαζηζηή ηαζ
επζζηδιμθμβζηή βκχζδ.
(3) Αλάιπζε κε ην κνληέιν ηνπ Pickering: Ακαθφζαιε ηάεε αεθηζςηζηή αθθαβή αημθμοεχκηαξ
ημ ιμκηέθμ ακάθοζδξ ημο Pickering. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ακάθοζδξ δ ΓΜ έπεζ δζάθμνμοξ
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ζηφρνπο. Ζ ακάθοζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ δεδμιέκςκ ακάδεζλε ηζξ αληηζηάζεηο πμο
επδνέαζακ ηαζ ηαεμδήβδζακ ημοξ ενεοκδηέξ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πξνζαξκνγέο.
Απνηειέζκαηα
πεηζηά ιε ηδκ ΔΜ ακαβκςνίζαιε έλζ ζδιακηζηέξ αεθηζςηζηέξ αθθαβέξ. Οζ αθθαβέξ αοηέξ
πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1 ιε αάζδ ημ ζπήια ζηφρνο-αληίζηαζε-πξνζαξκνγή. Υάνδ
ζοκημιίαξ, εα πενζβνάρμοιε ακηζπνμζςπεοηζηά ιυκμ ηζξ δφμ απυ αοηέξ:
Απφ επίδεημε θαη θαζνδεγνχκελε δηεξεχλεζε ζε πην αλνηρηή δηεξεχλεζε
ηφρνο: Αοηή δ αεθηζςηζηή αθθαβή ακαθένεηαζ ζημ ααειυ ηαεμδήβδζδξ (άνα ζηδκ δζδαηηζηή
ιέεμδμ) ιε ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ εθέβπμοκ ηζξ ιεηααθδηέξ πμο πζεακυκ επδνεάγμοκ ηδκ Π/Β
εκυξ ακηζηεζιέκμο ζε έκα οβνυ. ηδκ 1δ θάζδ δ δαζηάθα πανμοζίαγε ηδ ιέεμδμ ιε ηδκ μπμία
εθέβπμοιε ηζξ ιεηααθδηέξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδ ιεηααθδηή ζρήκα ημο ακηζηεζιέκμο.
Έπεζηα, μζ ιαεδηέξ πναβιαημπμζμφζακ ζε μιάδεξ πεζνάιαηα, πνδζζιμπμζχκηαξ δμιδιέκα
θφθθα ενβαζίαξ, ζηα μπμία δίκμκηακ δ ιέεμδμξ ηαζ δ ιεηααθδηή πμο εα εθεβπεεί.
Θεςνήζαιε υηζ μζ ιαεδηέξ εα ηαηακμήζμοκ ηδ ιέεμδμ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ζε θαζκυιεκα
Π/Β. Δπίζδξ, εεςνήζαιε υηζ μζ ιαεδηέξ πνεζάγμκηαζ ηαεμδήβδζδ ζηδκ εθανιμβή ηδξ
ιεευδμο βζαηί δεκ είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε πανυιμζεξ δζενεοκήζεζξ.
Αληίζηαζε: Πανά ηδκ ηαεμδήβδζδ, μζ ιαεδηέξ ακηζιεηχπζζακ δοζημθίεξ ζηδκ εθανιμβή ηδξ
ιεευδμο, ηυζμ ζηδ θάζδ ηδξ δζάηνζζδξ ηαζ εθέβπμο ηςκ ιεηααθδηχκ υζμ ηαζ ζηδ θάζδ
ελαβςβήξ ζοιπενάζιαημξ, υπςξ θαίκεηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ πενζπηχζεζξ ημο πίκαηα 1. Πανυθα
αοηά, ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ηαεμδδβμφιεκμζ απυ ημ δζενεοκδηζηυ πανάδεζβια
επζιείκαιε ζηδκ πνήζδ ηδξ ΔΜ. Οζ εζδζημί έηακακ ιζα πνμηθδηζηή, βζα ηδκ εθθδκζηή
πναβιαηζηυηδηα, πνυηαζδ: κα εθανιυζμοιε πζμ ακμζπηή δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ.
Πξνζαξκνγή: ακ απμηέθεζια, ζηδκ 2δ θάζδ ακηζηαηαζηήζαιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο
ζε δφμ αήιαηα ιε ιζα πνμζέββζζδ πμο έπεζ ζηυπμ ηδ ααειζαία αφλδζδ ηδξ εκενβμφ
ζοιιεημπήξ ηάεε ιαεδηή ζηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο, δδθαδή ηδ ααειζαία αφλδζδ ηδξ
αλνηρηφηεηαο ζηδ δζενεοκδηζηή δζαδζηαζία. Ανπζηά, δ δαζηάθα εθανιυγεζ ηδκ ΔΜ ιε
επίδεζλδ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα εθέβπεζ ηδ ιεηααθδηή βάξνο ημο ακηζηεζιέκμο. Έπεζηα, μζ
ιαεδηέξ εθέβπμοκ ζε μιάδεξ ηδ ιεηααθδηή πιάηνο ημο δμπείμο αημθμοεχκηαξ δμιδιέκα
θφθθα ενβαζίαξ ζηα μπμία δίκεηαζ δ ιέεμδμξ. ηδ ζοκέπεζα, μζ ίδζμζ εθέβπμοκ ηδκ ιεηααθδηή
είδνο ηνπ πγξνχ ηαζ ημοξ γδηείηαζ κα ζπεδζάζμοκ ημ πείναια πμο εα πναβιαημπμζήζμοκ.
Σέθμξ, ζημ επυιεκμ επίπεδμ αλνηρηφηεηαο ηδξ δζενεφκδζδξ, μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα
ζπεδζάζμοκ ηαζ κα εθανιυζμοκ πεζνάιαηα βζα κα εθέβλμοκ δφμ ιεηααθδηέξ: ημ είδνο ημο
οθζημφ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ημ ζρήκα ημο ακηζηεζιέκμο, πςνίξ ηαιία άθθδ ηαεμδήβδζδ.
Ο ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ πμο μδήβδζε ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ζε ιζα πζμ ακμζπηή
δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ήηακ μζ πνμηάζεζξ ηςκ εζδζηχκ. οκεπχξ εεςνμφιε υηζ μ
πανάβμκηαξ πμο ηαεμδήβδζε ηδκ αεθηζςηζηή αθθαβή ήηακ ηονίςξ μ επζζηδιμκζηυξ.
Αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ κεηαβιεηψλ
ηφρνο: ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ ζηυπμξ είκαζ μ ίδζμξ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πενίπηςζδ. ηδκ
1δ θάζδ μ έθεβπμξ ηςκ ιεηααθδηχκ έβζκε ιε ηδκ ελήξ ζεζνά: ζπήια ακηζηεζιέκμο, αάνμξ
ακηζηεζιέκμο, θάνδμξ δμπείμο, οθζηυ ακηζηεζιέκμο, είδμξ οβνμφ.
Αληίζηαζε: Αθθάλαιε ηδ ζεζνά εθέβπμο, βζαηί μζ ιαεδηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα επίδεζλδξ απυ ηδ
δαζηάθα ημο εθέβπμο ηδξ ιεηααθδηήξ ζρήκα, δοζημθεφηδηακ κα ηαηακμήζμοκ υηζ
ακηζηείιεκα απυ ημ ίδζμ οθζηυ αθθά ιε δζαθμνεηζηυ ζπήια εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ ίδζμ
αάνμξ. Ζ δοζημθία αοηή θαίκεηαζ ζημ παναηάης απυζπαζια ζημ μπμίμ ζογδημφκ ζπεηζηά ιε
ημ πμζεξ ιεηααθδηέξ ηναημφιε ζηαεενέξ ηαζ πμζεξ αθθάγμοιε:
Γαζθάια: Ση έρνπκε ίδην;
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Μαζεηήο Α: Σν ίδην πιηθφ.
Γαζθάια: Ση ζα είλαη δηαθνξεηηθφ;
Μαζεηήο Α: Σν ζρήκα θαη ην βάξνο.
Γαζθάια: Σν βάξνο. Γηαηί;
Μαζεηήο Α: Όρη ην βάξνο.
Μαζεηήο Β: θαη ην πιηθφ.
Μαζεηήο Α: Σν πιηθφ είλαη ην ίδην.
Γαζθάια: Σν πιηθφ είλαη ην ίδην. Σν ζρήκα φκσο, δελ είλαη ζίγνπξα δηαθνξεηηθφ;
Μαζεηέο: Ναη.
Πίλαθαο 1. Βεθηζςηζηέξ αθθαβέξ ζπεηζηά ιε ηδκ ΔΜ
ΣΟΥΟ

ΑΝΣΗΣΑΖ

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ

ΠΑΡΑΓ
ΟΝΣΑ

ΠΖΓΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
Πνμηάζεζξ εζδζηχκ
Απμιαβκδημθςκήζεζξ

Μάεδζδ ηδξ
ΔΜ

Πενζμνζζιέκδ ιάεδζδ ηδξ
ΔΜ

Απυ επίδεζλδ (1 ιεηααθδηή) ηαζ
ηαεμδδβμφιεκδ δζενεφκδζδ (2
ιεηααθδηέξ) ζε πζμ ακμζπηή
δζενεφκδζδ (2 ιεηααθδηέξ) (βαζκηαία)

ΔΠ

Μάεδζδ ηδξ
δζαδζηαζίαξ
ελαβςβήξ
ζοιπενάζιαημξ

Οζ ιαεδηέξ δεκ ιπμνμφκ κα
πενζβνάρμοκ ιε ζαθήκεζα
ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ
ηαηέθδλακ ζε ζοιπέναζια

Έιθαζδ ζηδ δζαδζηαζία ελαβςβήξ
ζοιπενάζιαημξ, π.π. πανμοζίαζδ ηδξ
δζαδζηαζίαξ ελαβςβήξ ζοιπενάζιαημξ
ηαζ ηαηάθθδθα ενςηήιαηα
ακαζημπαζιμφ ζπεηζηά ιε ηδκ
δζαδζηαζία αοηή ζηα θφθθα ενβαζίαξ

ΔΚ, ΔΠ

διεζχζεζξ ηςκ
ενεοκδηχκ
Απμιαβκδημθςκήζεζξ
Πνζκ ηαζ ιεηά
ενςηδιαημθυβζα

Μάεδζδ
ζημζπείςκ ηδξ
ΔΜ

Οζ ιαεδηέξ έπμοκ δοζημθία
ζηδκ εθανιμβή ηδξ ΔΜ
υηακ δ ιεηααθδηή πμο
εθέβπεηαζ είκαζ ελανηδιέκδ
απυ άθθεξ ιεηααθδηέξ

Αθθαβή ζηδ ζεζνά ηςκ ιεηααθδηχκ
πμο εθέβπμοιε

ΔΚ

διεζχζεζξ ηςκ
ενεοκδηχκ
Απμιαβκδημθςκήζεζξ

Μάεδζδ ημο
εθάπζζημο
απαζημφιεκμο
ανζειμφ
δμηζιχκ ζηδ
ΔΜ

Οζ ιαεδηέξ εεςνμφζακ υηζ
πνεζάγμκηαζ 6 δμηζιέξ βζα
ημκ έθεβπμ ηάεε
ιεηααθδηήξ ακηί βζα δφμ
πμο είκαζ μζ εθάπζζηεξ
απαζημφιεκεξ

Μείςζδ ηςκ δμηζιχκ απυ 3 ζε 2 (ζηζξ
εθάπζζηεξ απαζημφιεκεξ)
αθήξ δζάηνζζδ ηςκ δφμ θαζκμιέκςκ:
πθεφζδ ηαζ αφεζζδ

ΔΚ

διεζχζεζξ ηςκ
ενεοκδηχκ
Απμιαβκδημθςκήζεζξ

Μάεδζδ ηδξ
δζαδζηαζίαξ
δζάηνζζδξ
ιεηααθδηχκ ηδξ
ΔΜ

Οζ ιαεδηέξ έπμοκ δοζημθία
κα δζαηνίκμοκ ηζξ πζεακέξ
ιεηααθδηέξ πμο
επδνεάγμοκ ημ θαζκυιεκμ
Π/Β ιε ηα ζοβηεηνζιέκα
οθζηά πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ

Αθθαβέξ ζηα οθζηά πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ακάδεζλδ
ηςκ ιεηααθδηχκ πμο πζεακά
επδνεάγμοκ ηδκ Π/Β

ΔΚ, ΤΛ

διεζχζεζξ ηςκ
ενεοκδηχκ
διεζχζεζξ ηςκ
δαζηάθςκ
Απμιαβκδημθςκήζεζξ

Καθθζένβεζα ηαζ
ακάπηολδ
δελζμηήηςκ
δζενεφκδζδξ

Οζ ιαεδηέξ δεκ βκχνζγακ
πμο κα εζηζάζμοκ ηαηά ηδκ
δναζηδνζυηδηα ακαγήηδζδξ
πθδνμθμνζχκ

Γίκμκηαζ εειαηζηέξ βζα ακαγήηδζδ π.π.
πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο
Απυ πνήζδ ανπείμο pdf ζε πνήζδ
εζημκζημφ δζηηοαημφ ηυπμο

ΔΚ

διεζχζεζξ ηςκ
ενεοκδηχκ

διείςζδ: ηδκ 4δ ζηήθδ, ΔΚ = Δηπαζδεοηζηυξ, ΤΛ = Τθζηυξ, ΔΠ = Δπζζηδιμκζηυξ

Δπζπθέμκ, ηάπμζμζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζζπονίζηδηακ υηζ εα ιπμνμφζαιε κα αβάθμοιε
ζοιπέναζια ζπεηζηά ιε ημ εάκ δ ιεηααθδηή βάξνο επδνεάγεζ ηδκ Π/Β, πανυθμ πμο ζε αοηή
ηδ δναζηδνζυηδηα ηάκαιε έθεβπμ βζα ηδ ιεηααθδηή ζρήκα ημο ακηζηεζιέκμο. Θεςνμφιε υηζ δ
δοζημθία αοηή πνμέηορε βζα δφμ θυβμοξ: (α) δ ενιδκεία υηζ ημ αάνμξ εκυξ ακηζηεζιέκμο
είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ Π/Β είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ ζοπκέξ ηαζ πζμ ζζπονέξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ
ηςκ ιαεδηχκ (Fassoulopoulos et al. 2003), ηαζ (α) υηακ εθέβπμοιε εάκ ημ ζπήια εκυξ
ακηζηεζιέκμο επδνεάγεζ ηδκ Π/Β, ηναηχκηαξ ζηαεενυ ημκ υβημ ημο, πνέπεζ κα θάαμοιε
οπυρδ ιαξ υηζ ζημκ έθεβπμ οπεζζένπμκηαζ ελανηδιέκεξ ιεηααθδηέξ (αάνμξ, ιάγα,
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ποηκυηδηα). ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ, μζ ιαεδηέξ έπμοκ ιεβάθδ δοζημθία κα εθανιυζμοκ ηδκ
ΔΜ.
Πξνζαξκνγή: Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ, αθθάλαιε ηδ ζεζνά εθέβπμο ηςκ ιεηααθδηχκ.
Ανπζηά, ακηί ημο ζπήιαημξ ημο ακηζηεζιέκμο απμθαζίζαιε κα εθέβλμοιε ηδ ιεηααθδηή βάξνο
ημο ακηζηεζιέκμο, ιε επίδεζλδ απυ ηδ δαζηάθα. Οζ επυιεκεξ δφμ ιεηααθδηέξ (θάνδμξ
δμπείμο, είδμξ οβνμφ) πμο εθέβπμκηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ είκαζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ,
δδθαδή δεκ πανμοζζάγμοκ ελάνηδζδ απυ άθθεξ ιεηααθδηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ.
Σέθμξ, μζ ιαεδηέξ έπμοκ κα εθέβλμοκ δφμ ιεηααθδηέξ (οθζηυ ηαζ ζπήια ημο ακηζηεζιέκμο) μζ
μπμίεξ είκαζ ελανηδιέκεξ ιεηααθδηέξ.
Θεςνμφιε υηζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, είκαζ εοημθυηενμ υπζ ιυκμ κα βίκμοκ ηαηακμδηά ηα
αήιαηα ηδξ ιεευδμο αθθά ηαζ δ ζδιαζία ηςκ παναηδνήζεςκ ζηδκ ελαβςβή ζοιπενάζιαημξ.
Θεςνμφιε, δδθαδή, πςξ υηακ εζζάβμοιε ηδκ ΔΜ εα πνέπεζ κα πνμζέλμοιε χζηε μζ πνχηεξ
ιεηααθδηέξ ηζξ μπμίεξ εα εθέβλμοκ μζ ιαεδηέξ πςνίξ ηαεμδήβδζδ, κα είκαζ ακελάνηδηεξ
ιεηααθδηέξ.
Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ πδβή ηδξ δοζημθίαξ είκαζ ηονίςξ επζζηδιμθμβζηήξ θφζδξ,
πνμηείκμοιε έκα δζδαηηζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ χζηε κα αμδεήζμοιε ημοξ ιαεδηέξ κα
ηαηακμήζμοκ ηδ ιέεμδμ. Έηζζ, εεςνμφιε υηζ δ πνμζανιμβή ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ
ηαεμδδβήεδηε απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ πανάβμκηα.
πδήηεζε
οκμθζηά, ζηζξ ηέζζενζξ πενζμπέξ ιάεδζδξ (Π/Β, ποηκυηδηα, ΔΜ, θφζδ ηαζ νυθμξ
ιμκηέθςκ) πναβιαημπμζήεδηακ δεηαπέκηε αθθαβέξ. Θα ζογδηήζμοιε ζπεηζηά ιε ηζξ αθθαβέξ
ζηδκ πενζμπή ιάεδζδξ βζα ηδκ ιέεμδμ ΔΜ απακηχκηαξ ζηα δφμ ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο
ηέεδηακ ζηδκ εκυηδηα ηδξ ενεοκδηζηήξ ιεευδμο.
πεηζηά ιε ημ πνχημ ενεοκδηζηυ ενχηδια (πμζεξ αεθηζςηζηέξ αθθαβέξ έβζκακ), παναηδνήζαιε
υηζ μζ αθθαβέξ αοηέξ ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ςξ ελήξ: Ζ 1δ αθθαβή αθμνά ζηδκ
ακμζπηυηδηα ηδξ ιεευδμο ΔΜ, έκα πμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ
δζενεφκδζδ. Οζ επυιεκεξ ηέζζενζξ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε επζιένμοξ ζημζπεία ηδξ ιεευδμο.
Δπμιέκςξ, πανά ηδ ααειζαία ιείςζδ ηαεμδήβδζδξ πμο ζοκεπάβεηαζ δ πνχηδ αθθαβή,
ηαοηυπνμκα επζθέλαιε ιε ηζξ επυιεκεξ ηέζζενζξ αθθαβέξ κα ζογδηήζμοιε ιε ζαθή ηνυπμ ηα
ζημζπεία ηδξ ιεευδμο πμο θάκδηε κα δοζημθεφμοκ ημοξ ιαεδηέξ. Ζ δε ηεθεοηαία αθθαβή,
αθμνά ζηδκ εονφηενδ ακάπηολδ δελζμηήηςκ ηδξ δζενεφκδζδξ, υπςξ είκαζ δ ακαγήηδζδ
πθδνμθμνζχκ ζε ηείιεκα, δίκμκηαξ έιθαζδ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηαζ ζε άθθεξ πηοπέξ ημο
επζζηδιμκζημφ βναιιαηζζιμφ.
πεηζηά ιε ημ δεφηενμ ενεοκδηζηυ ενχηδια (πμζμζ πανάβμκηεξ ηαεμδήβδζακ ηζξ αθθαβέξ),
παναηδνμφιε υηζ πέκηε απυ ηζξ έλζ αθθαβέξ επδνεάζηδηακ ηονίςξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ
πανάβμκηα, ιία απυ ημκ επζζηδιμκζηυ πανάβμκηα ηαζ ηαιζά δεκ επδνεάζηδηε απυ ημκ οθζηυ
πανάβμκηα, πανά ιυκμ δεοηενεουκηςξ. Θεςνμφιε υηζ ημ εκ θυβς απμηέθεζια ημ μπμίμ
δείπκεζ ημκ εηπαζδεοηζηυ πανάβμκηα ςξ ημκ ηφνζμ θυβμ αθθαβχκ ζημ πνυβναιια, μθείθεηαζ
ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημ ίδζμ ημ πνυβναιια. Απυ ηδκ ιία πθεονά, μ ηαζκμημιζηυξ παναηηήναξ
ημο πνμβνάιιαημξ ακηζιεηχπζζε ανηεηέξ δοζημθίεξ, ζε έκα ηαηά αάζδ παναδμζζαηυ
εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια (εηπαζδεοηζηυξ πανάβμκηαξ), πςνίξ ηαοηυπνμκα κα απμηθίκεζ απυ ηζξ
ηάζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ αζαθζμβναθίαξ ΓΦΔ (επζζηδιμκζηυξ πανάβμκηαξ). Απυ ηδκ άθθδ
πθεονά, δ οθζημηεπκζηή οπμζηήνζλδ πμο πανείπε ημ πνυβναιια βζα ηδκ πναβιαημπμίδζή ημο,
μοζζαζηζηά ελμοδεηένςζε ημκ οθζηυ πανάβμκηα.
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Καλλιϋργεια επιςτημολογικόσ επϊρκειασ μϋςα από μια διδακτικό
μαθηςιακό ακολουθύα για τισ Ηλεκτρομαγνητικϋσ Ιδιότητεσ Τλικών:
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Δνεοκδηζηή Οιάδα Μάεδζδξ ζηζξ Φοζζηέξ ηαζ Πενζααθθμκηζηέξ Δπζζηήιεξ, Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο,
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Πεξίιεςε
ημ πθαίζζμ ημο Δονςπασημφ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ Materials Science, ακαπηφλαιε ιζα
δζδαηηζηή-ιαεδζζαηή αημθμοεία βζα ηζξ Ζθεηηνμιαβκδηζηέξ Ηδζυηδηεξ Τθζηχκ, δ μπμία ζοκδοάγεζ
δναζηδνζυηδηεξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ δζενχηδζδξ. Ζ αημθμοεία επζηονχεδηε ιέζα απυ
ιζα ηοηθζηή δζαδζηαζία πνμηαηανηηζηχκ εθανιμβχκ, αλζμθυβδζδξ ιαεδζζαηχκ επζηεοβιάηςκ ηαζ
αεθηζςηζηχκ νοειίζεςκ. ηδκ πανμφζα ένεοκα, ιεθεηήζαιε ηδ ζδιαζία ηδξ νδηήξ επζζηδιμθμβζηήξ
ζογήηδζδξ ςξ πνμξ ηδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηδξ αημθoοείαξ βζα πνμχεδζδ επζζηδιμθμβζηήξ
επάνηεζαξ βζα ηδ δζάηνζζδ ηαζ ηδ δζαζφκδεζδ ιεηαλφ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ. Γζα ημοξ ζημπμφξ
αοηήξ ηδξ ένεοκαξ, μνβακχζαιε δζδαηηζηέξ εθανιμβέξ δφμ δζαθμνμπμζδιέκςκ εηδμπχκ ηδξ
δζδαηηζηήξ-ιαεδζζαηήξ αημθμοείαξ, ιζα ιε ηαζ ιζα πςνίξ νδηέξ ζογδηήζεζξ βζα ηζξ δζαθμνέξ ηαζ ηζξ
δζαζοκδέζεζξ ιεηαλφ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ. Ζ ζοθθμβή δεδμιέκςκ δζεκενβήεδηε ζηδκ ανπή ηαζ
ζημ ηέθμξ ηςκ δζδαηηζηχκ πανειαάζεςκ. Υνδζζιμπμζήεδηακ βναπηά ένβα ηαζ ζοκεκηεφλεζξ βζα ηδ
ιέηνδζδ ηδξ επάνηεζαξ ιαεδηχκ θοηείμο ςξ πνμξ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ επζζηήιδξ ηαζ
ηεπκμθμβίαξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ενβαζίαξ πανέπμοκ ειπεζνζηή ζηήνζλδ ζημ επζπείνδια ακαθμνζηά
ιε ημ υηζ δ πνμχεδζδ ηαηακυδζδξ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδκ εκζςιάηςζδ
δναζηδνζμηήηςκ πνμχεδζδξ επζζηδιμθμβζηχκ ζογδηήζεςκ ζηδ δζδαζηαθία.
Abstract
The study explores how the combination of inquiry-oriented and design-oriented teaching and learning
could provide a rich content for raising epistemological awareness about the interrelationship between
science and technology. For this purpose, we applied a combined pre-post test and interview design to
evaluate students‘ awareness of the interrelationship between science and technology as part of the
implementations of two versions of a teaching learning sequence on electromagnetic properties of
materials. The difference between the two implementations was the integration of explicit
epistemological discourse activities regarding the interrelationship (i.e., differences and connections)
between science and technology in the second version of the module. Both versions of the teaching
learning sequence were outcomes of a process of design, development, iterative refinement and
validation of a teaching learning sequence on the Electromagnetic Properties of Materials in the
context of the European project Materials Science. The results of the study provide empirical support
to the argument that students‘ epistemological awareness is better promoted by integrating explicit
epistemological discourse in science teaching and learning.

Δηζαγσγή – Θεσξεηηθφ πιαίζην
Ζ ηαθθζένβεζα επζζηδιμθμβζηήξ επάνηεζαξ (εθελήξ: ΔΔ), δδθαδή ηαηακυδζδξ βζα ηδ θφζδ
ηδξ επζζηήιδξ απμηεθεί ζοκζζηχζα ηδξ ιάεδζδξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (Kang et al. 2005,
Lederman 2007, NRC 1996). Πανά ηδκ εονεία ακαβκχνζζδ ηδξ μπμίαξ ηοβπάκεζ, δ πνμζμπή
πμο θαιαάκεζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηοπζηήξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ είκαζ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ ηαζ
οπάνπεζ ακάβηδ βζα επζηέκηνςζδ ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ, χζηε κα εκζζποεεί ημ
ενεοκδηζηυ οπυααενμ ηαζ κα ακαπηοπεμφκ ζπεηζηά ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα πμο κα
~ 159 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη

πνμςεμφκ ΔΔ (Lederman 2007, Sandoval & Morrison 2003) ζδζαίηενα ζε πνςημαάειζα ηαζ
δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ (Akerson & Volrich 2006, Kang et al. 2005). Ζ πανμφζα ενβαζία
αζπμθείηαζ ιε ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ
ζπέζεςκ, ιζα πηοπή ηδξ ΔΔ βζα ηδκ μπμία οπάνπεζ ζοκαίκεζδ υηζ πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ
(McComas 2008, Osborne et al. 2003).
Βαζζηυ εφνδια πμο αθμνά ζηδκ ηαθθζένβεζα ΔΔ ημ μπμίμ έπεζ ηφπεζ ειπεζνζηήξ δζενεφκδζδξ
βζα δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ, αθθά υπζ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιε ηδκ μπμία
αζπμθείηαζ δ πανμφζα ενβαζία, ακαθένεηαζ ζηδ ζδιαζία άιεζδξ δζδαηηζηήξ δζαπείνζζδξ
ιέζς ζοζηδιαηζηήξ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ ζε νδηή επζζηδιμθμβζηή δζαθεηηζηή (explicit
epistemological discourse, εθελήξ: ΡΔΓ). Ζ εέζδ αοηή οπμζηδνίγεηαζ απυ δφμ ενεοκδηζηέξ
ηαηεοεφκζεζξ. Ζ πνχηδ αθμνά ζηα ιαεδζζαηά μθέθδ πμο πνμέηορακ ζε δζδαηηζηέξ
πανειαάζεζξ πμο εθάνιμζακ αοηή ηδ δζδαηηζηή ζηναηδβζηή (Akerson & Volrich 2006,
Khishfe & Abd-El-Khalick 2002, Khishfe & Lederman 2006). Ζ δεφηενδ ακαθένεηαζ ζε
ένεοκεξ πμο θακενχκμοκ υηζ δ απμοζία άιεζμο δζδαηηζημφ πεζνζζιμφ δεκ επζθένεζ αεθηίςζδ
ηδξ ΔΔ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ μζ ένεοκεξ αοηέξ μιαδμπμζμφκηαζ ζε δφμ οπμηαηδβμνίεξ. Ζ πνχηδ
ακαθένεηαζ ζε πανειαάζεζξ πμο ααζίζηδηακ ζηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ εηηεηαιέκδ επαθή ηςκ
ιαεδηχκ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ημοθημφνα ιέζα απυ ηδκ εκενβυ ειπθμηή ημοξ ζε δζενβαζίεξ
επζζηδιμκζηήξ δζενχηδζδξ είκαζ ζηακή ζοκεήηδ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ ΔΔ ημοξ. Χζηυζμ,
απμηεθέζιαηα απυ ηέημζμο είδμοξ πανειαάζεζξ απμηθίκμοκ απυ αοηή ηδκ πεπμίεδζδ εθυζμκ
δεκ εκημπίζηδηακ ζδιακηζηά ιαεδζζαηά μθέθδ (Khishfe & Abd-El-Khalick 2002, Sandoval
& Morrison 2003). Ζ δεφηενδ οπμηαηδβμνία ακαθένεηαζ ζε ένεοκεξ πμο αλζμθμβμφκ ηδκ ΔΔ
ιαεδηχκ, ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ θακενχκεηαζ υηζ δ δθζηζαηή ςνίιακζδ ή δ ιεηάααζδ ζε
ιεβαθφηενεξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ δεκ απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ
επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε αοηυ ημ εέια (Abd-El-Khalick 2006, Kang et al. 2005).
Ζ πανμφζα ενβαζία αζπμθείηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ πανμπήξ άιεζςκ ή έιιεζςκ εοηαζνζχκ
ηαθθζένβεζαξ ηαηακυδζδξ βζα ηδ δζάηνζζδ επζζηήιδξ-ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ
δζαζοκδέζεςκ ζε ιζα πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ ιζαξ δζδαηηζηήξ ιαεδζζαηήξ
αημθμοείαξ βζα Ζθεηηνμιαβκδηζηέξ Ηδζυηδηεξ Τθζηχκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ΔΔ βζα ημ εέια αοηυ.
οβηεηνζιέκα δ ενβαζία απεοεφκεηαζ ζηα αηυθμοεα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα:
(1) ε πμζμ ααειυ δ πανμπή ειπεζνζχκ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ ιεεμδμθμβίαξ
(απμοζία ΡΔΓ) αμδεά ζηδκ ακάπηολδ ηαηακυδζδξ βζα ηδ δζάηνζζδ επζζηήιδξ-ηεπκμθμβίαξ;
(2) ε πμζμ ααειυ δ πανμοζία ΡΔΓ ζε ιζα εκυηδηα πμο ζοκδοάγεζ ιάεδζδ ιέζς δζενχηδζδξ
ηαζ ιάεδζδ ιέζς ζπεδζαζιμφ ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάπηολδ ηαηακυδζδξ βζα ηδ δζάηνζζδ
επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ;
Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε
Πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο: ηη γλσξίδνπκε;
Ζ αζαθζμβναθία πνμηείκεζ ιέπνζ ζηζβιήξ ηνζχκ εζδχκ πνμζεββίζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ
εκζςιάηςζδ επζζηδιμθμβζηήξ δζαθεηηζηήξ βζα νδηή δζδαηηζηή δζαπείνζζδ ηδξ ΔΔ: (i) ΡΔΓ
ακελάνηδηα απυ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, δ μπμία πνμάβεηαζ ιέζα απυ ημκ
ειπθμοηζζιυ ηδξ δζδαζηαθίαξ ιε δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ
ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (π.π. Bell 2008), (ii) ΡΔΓ ζημ πθαίζζμ δζδαηηζηήξ επελενβαζίαξ ημο
εκκμζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, δ μπμία πνμάβεηαζ ιέζα απυ
αημθμοείεξ δναζηδνζμηήηςκ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (π.π.
Khishfe & Lederman 2006), (iii) ΡΔΓ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεθέηδξ πενζπηχζεςκ απυ ηδκ ζζημνία
ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (π.π. Abd-El-Khalick & Lederman 2000).
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Γηάθξηζε θαη δηαζχλδεζε επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο
Μμθμκυηζ ζηεκά ζοκδεδειέκμζ, μζ δφμ ηθάδμζ είκαζ ζαθχξ δζαηνζημί ηαεχξ οπδνεημφκ
δζαθμνεηζηέξ επζδζχλεζξ ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ δζενβαζίεξ. Ζ επζζηήιδ απμζημπεί
ζηδκ παναβςβή αλζυπζζηδξ βκχζδξ βζα ηδ θεζημονβία ημο θοζζημφ ηυζιμο, εκχ δ ηεπκμθμβία
επζδζχλεζ ηδκ ακάπηολδ θφζεςκ ζε πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ ακενςπυηδηα πνμξ
ζηακμπμίδζδ ζπεηζηχκ ακαβηχκ (ITEA 2000, NRC 1996). Ζ επζζηήιδ οζμεεηεί ηδ
δζενεφκδζδ (investigation) ςξ ηδ εειεθζχδδ δζενβαζία πμο οπμζηδνίγεζ ηδκ υθδ πνμζπάεεζα,
εκχ δ ηεπκμθμβία ζηδνίγεηαζ ακηίζημζπα ζημ ζπεδζαζιυ (design) (NRC 1996). Γφμ ααζζηέξ
πηοπέξ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηδξ επζζηήιδξ ζηδκ ηεπκμθμβία είκαζ υηζ δ επζζηήιδ (α) πανέπεζ
βκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ ααζίγεηαζ δ ακάπηολδ ή αεθηίςζδ ηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ (α)
δζαηοπχκεζ ενςηήιαηα πμο απαζημφκ επζκυδζδ ελεζδζηεοιέκςκ μνβάκςκ-δζαδζηαζζχκ
ιέηνδζδξ, παναημθμφεδζδξ ή εθέβπμο. Γφμ ακηίζημζπεξ πηοπέξ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ ζηδκ επζζηήιδ είκαζ υηζ (α) πανέπεζ έβηονμ ηαζ αλζυπζζημ ελμπθζζιυ (υνβακα ηαζ
δζαδζηαζίεξ) βζα ηδ δζεκένβεζα επζζηδιμκζηχκ δζενεοκήζεςκ ηαζ (α) δδιζμονβεί κέα
ενςηήιαηα πμο πνεζάγμκηαζ επζζηδιμκζηή δζενεφκδζδ.
Πεξηγξαθή δηδαθηηθνχ πιηθνχ
Ζ δζδαηηζηή ιαεδζζαηή αημθμοεία (εθελήξ: ΓΜΑ) ακαπηφπεδηε ζημ πθαίζζμ ημο
Δονςπασημφ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ Material Science ιέζς δζενβαζζχκ ζοιιεημπζημφ
ζπεδζαζιμφ πμο πενζθάιαακε ιζα ηοηθζηή δζαδζηαζία ζηαδζαηήξ ενεοκδηζηήξ επζηφνςζδξ
ιέζα απυ ηδκ εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ επζηεοβιάηςκ (πμθζκάηδ η.ά.
2009, Constantinou, 2009). Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ΓΜΑ ααζίζηδηε ζηζξ ανπέξ ηδξ
ηαεμδδβμφιεκδξ δζενχηδζδξ ςξ εκυξ πθαζζίμο δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ηαζ ζημ ζπεδζαζιυ
ςξ ιζαξ ηεπκμθμβζηήξ δζενβαζίαξ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδκ επελενβαζία εκυξ αοεεκηζημφ
πνμαθήιαημξ. Σμ ζεκάνζμ είκαζ δ ηαηαζηεοή εκυξ ηνέκμο ςξ ιέηνμ ακηζιεηχπζζδξ ημο
ιεηαθμνζημφ πνμαθήιαημξ ζε ιζα ημζκςκία. Ζ ΓΜΑ δζαηνίκεηαζ ζε δφμ ηφνζα ιένδ. ημ
πνχημ ιένμξ μζ ιαεδηέξ εζζάβμκηαζ ζε έκκμζεξ ιαβκδηζζιμφ ηαζ δθεηηνμιαβκδηζζιμφ ιέζς
πθδεχναξ δναζηδνζμηήηςκ ααζζζιέκςκ ζηδκ ηαεμδδβμφιεκδ δζενχηδζδ, εκχ ζημ δεφηενμ
ιένμξ ηαθμφκηαζ κα εθανιυζμοκ ηεπκμθμβζηυ ζπεδζαζιυ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ πνυηοπμο
ηνέκμο ημ μπμίμ κα ααζίγεηαζ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ, κα είκαζ μζημκμιζηυ ηαζ κα απαζηεί παιδθή
εκένβεζα (πμθζκάηδ η.ά. 2009, Constantinou, 2009). Θεςνμφιε υηζ μ ζοκδοαζιυξ
δναζηδνζμηήηςκ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ δζενχηδζδξ πανέπεζ έκα πθμφζζμ οπυααενμ
βζα επελενβαζία επζζηδιμθμβζηχκ γδηδιάηςκ ακαθμνζηά ιε δζαθμνέξ ηαζ ζοκδέζεζξ ακάιεζα
ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία.
Οζ δζδαηηζημί ζηυπμζ πμο πνμηφπημοκ απυ ημ πζμ πάκς ζηεπηζηυ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: (α)
ηαηακυδζδ ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηζξ δζαθμνεηζηέξ επζδζχλεζξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ (ζηυπμξ ηδξ επζζηήιδξ απμηεθεί δ παναβςβή αλζυπζζηδξ βκχζδξ βζα ημ πχξ
θεζημονβεί μ θοζζηυξ ηυζιμξ, εκχ ζηυπμξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ απμηεθεί δ ακάπηολδ θφζεςκ ζε
πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ ακενςπυηδηα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ γςήξ ιαξ),
(α) ηαηακυδζδ ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ηεκηνζηέξ δζενβαζίεξ πμο
αημθμοεμφκηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ επζδζχλεςκ ηςκ δφμ ηθάδςκ (δζενεφκδζδ ζηδκ
επζζηήιδ, ζπεδζαζιυξ ζηδκ ηεπκμθμβία), (β) ηαηακυδζδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηδξ επζζηήιδξ ζηδκ
ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, θυβς ημο υηζ (i) δ επζζηήιδ πανέπεζ βκχζεζξ ζηζξ μπμίεξ ααζίγεηαζ
δ ακάπηολδ ηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ (ii) δζαηοπχκεζ ενςηήιαηα πμο απαζημφκ επζκυδζδ
ελεζδζηεοιέκςκ μνβάκςκ-δζαδζηαζζχκ ιέηνδζδξ, παναημθμφεδζδξ ή εθέβπμο, ηαζ (δ)
ηαηακυδζδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζζηήιδξ, θυβς ημο υηζ (i)
δ ηεπκμθμβία ζοκεζζθένεζ ζηδ δζελαβςβή ηαθφηενςκ πεζναιαηζηχκ δζενεοκήζεςκ
πανέπμκηαξ υνβακα ηαζ ηεπκζηέξ πεζναιαηζζιμφ ηαζ (ii) δ ηεπκμθμβζηή επζκυδζδ δδιζμονβεί
κέα ενςηήιαηα πνμξ δζενεφκδζδ
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ε πνμδβμφιεκδ εηδμπή ηδξ ΓΜΑ (αθ. πμθζκάηδ η.ά. 2009) δεκ πενζθαιαάκμκηακ
δναζηδνζυηδηεξ ΡΔΓ βζα αοηυ ημ εέια. Χζηυζμ πενζθαιαάκμκηακ δναζηδνζυηδηεξ πμο
πνμςεμφζακ ηδκ εηηεηαιέκδ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζενεφκδζδ ιαβκδηζηχκ ηαζ
δθεηηνμιαβκδηζηχκ θαζκμιέκςκ ιέζς ζοθθμβήξ ηαζ ενιδκείαξ παναηδνήζεςκ, ακάπηολδξ
ηαζ αεθηίςζδξ εκκμζμθμβζηχκ ιμκηέθςκ, ζπεδζαζιμφ έβηονςκ πεζναιάηςκ ηαζ αημθμφεςξ
ζηδκ εκενβυ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζαδζηαζία ακάπηολδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ιμκηέθμο
δθεηηνμιαβκδηζημφ ηνέκμο.
ε επυιεκδ εηδμπή ηδξ ΓΜΑ έβζκακ ηνμπμπμζήζεζξ χζηε κα εκζςιαηςεμφκ
δναζηδνζυηδηεξ ΡΔΓ βζα δζαθμνέξ ηαζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία.
ηδ ζοκέπεζα ζοκμρίγεηαζ δ θφζδ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ:
Ο ζηυπμξ ηδξ επζζηήιδξ ηοβπάκεζ επελενβαζίαξ ιέζς ζπεηζηήξ ζογήηδζδξ ηαεχξ εζζάβεηαζ δ
ζδέα ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο ιέζς ενςηδιάηςκ πμο ηίεεκηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ιέζς ηςκ θφθθςκ
ενβαζίαξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ζπεηζηχκ ζογδηήζεςκ ημο εηπαζδεοηζημφ ιε ηζξ μιάδεξ ηαζ
λακαζογδηείηαζ ανβυηενα ηαεχξ μζημδμιείηαζ ιμκηέθμ ιαβκδηζηχκ οθζηχκ χζηε κα ζοκδεεεί
δ μζημδυιδζδ εκκμζμθμβζηχκ ιμκηέθςκ ςξ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ επζζηήιδ πνμζπαεεί κα
ελδβεί ηαζ κα πνμαθέπεζ θοζζηά θαζκυιεκα
ε επυιεκμ ζδιείμ ηδξ ΓΜΑ, ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ ζηναηδβζηήξ
εθέβπμο ιεηααθδηχκ (δζενεφκδζδ) βζα κα δζενεοκήζμοκ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ
έκηαζδ ημο δθεηηνμιαβκήηδ ηίεεκηαζ βναπηά ηαζ πνμθμνζηά ενςηήιαηα ζημοξ ιαεδηέξ ιε
ζηυπμ κα ζοκδέζμοκ ηδ δζαδζηαζία ηδξ δζενεφκδζδξ πμο ιυθζξ έπμοκ αημθμοεήζεζ ιε ηδκ
ελοπδνέηδζδ ημο ζηυπμο ηδξ επζζηήιδξ βζα παναβςβή αλζυπζζηδξ βκχζδξ βζα ηδ θεζημονβία
θοζζηχκ θαζκμιέκςκ
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ δζαδζηαζίαξ ηεπκμθμβζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ζοβηεηνζιέκα
υηακ δζαηοπχκεηαζ ημ πνυαθδια ζημοξ ιαεδηέξ βίκεηαζ ζογήηδζδ βζα ημ ηαηά πυζμ μ ζηυπμξ
ηδξ ακάπηολδξ ιαβκδηζηά αζςνμφιεκμο ηνέκμο απμηεθεί ζηυπμ ηδξ επζζηήιδξ ή υπζ, χζηε κα
ζοκεζδδημπμζδεεί υηζ δεκ ειπίπηεζ ζημκ μνζζιυ πμο έπμοκ μζημδμιήζεζ βζα ημ ζηυπμ ηδξ
επζζηήιδξ
Αημθμφεςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ πανειαάθθμκηαζ δναζηδνζυηδηεξ
υπμο μζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ ζφκημιεξ πενζβναθέξ δζαθυνςκ ενεοκδηζηχκ ζηυπςκ ηαζ
δζενβαζζχκ ηαζ ηαεμδδβμφκηαζ ζημ κα βεκζηεφζμοκ ηζξ δφμ επζδζςηυιεκεξ ααζζηέξ δζαθμνέξ
ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία
ε ιζα ηεθεοηαία εκυηδηα ηδξ ΓΜΑ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ακαζημπαζημφκ ζε ζπέζδ ιε
ηδκ αθθδθεπίδναζδ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ, εκημπίγμκηαξ παναδείβιαηα επζζηδιμκζηχκ
ηαζ ηεπκμθμβζηχκ ζηυπςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο μζ ίδζμζ έπμοκ οθμπμζήζεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ ΓΜΑ. Δπίζδξ ημοξ δίκμκηαζ δφμ ζζημνίεξ πμο πενζβνάθμοκ ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα πμο
ειπθέημοκ ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή ένεοκα ηαζ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ ηαεμδδβμφκηαζ ζημ
κα εκημπίζμοκ πενζπηχζεζξ απυ ημκ ηάεε ηθάδμ ηαεχξ ηαζ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ
ηεπκμθμβία ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ακηίζηνμθα.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γείγκα θαη δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο
Ζ ακάπηολδ ηδξ ΓΜΑ πενζθάιαακε ζοκμθζηά έλζ δζδαηηζηέξ εθανιμβέξ. Ζ πανμφζα ένεοκα
δζελάπεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ πέιπηδξ ηαζ έηηδξ εθανιμβήξ. Ζ πέιπηδ εθανιμβή έθααε πχνα
ζημ πθαίζζμ ηαθμηαζνζκμφ μιίθμο θοζζηχκ επζζηδιχκ (26 ιαεδηέξ/ηνζεξ Β‘ ηαζ Γ‘ θοηείμο
εηχκ απυ δφμ ηιήιαηα), εκχ δ έηηδ εθανιμβή έθααε πχνα ζε έκα δδιυζζμ θφηεζμ (37
ιαεδηέξ/ηνζεξ Β‘ θοηείμο απυ δφμ ηιήιαηα). Κάεε εθανιμβή δζήνηδζε πενίπμο 40
δζδαηηζηέξ πενζυδμοξ ηαζ ζηδκ ηάεε εθανιμβή ζοιιεηείπακ ηνεζξ ηαεδβδηέξ θοζζηήξ. ηδκ
πέιπηδ εθανιμβή ίζποζε δ ζοκεήηδ ηδξ απμοζίαξ ΡΔΓ, εκχ ζηδκ έηηδ εθανιμβή ίζποζε δ
ζοκεήηδ ηδξ πανμοζίαξ ΡΔΓ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ.
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Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
ηδκ πέιπηδ εθανιμβή δ πθεζμρδθία ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ιαεδηχκ είπε επζθμβή εκζζποιέκδξ
θοζζηήξ ζημ ζπμθείμ, εκχ ζηδκ έηηδ εθανιμβή ζοιιεηείπακ ιαεδηέξ πμο ζημ πνυβναιια
ιαεδιάηςκ ημοξ είπακ επζθέλεζ θοζζηή ημζκμφ ημνιμφ. Έκαξ δεφηενμξ πενζμνζζιυξ αθμνά
ζημ υηζ δ πέιπηδ εθανιμβή έβζκε ζημκ εθεφεενμ πνυκμ ηςκ ιαεδηχκ αθμφ μζ ζοιιεηέπμκηεξ
ζοιιεηείπακ πνμαζνεηζηά ζημκ ηαθμηαζνζκυ υιζθμ, εκχ δ έηηδ εθανιμβή ηαζ δζελάπεδηε ζημ
πθαίζζμ ηςκ ιαεδιάηςκ θοζζηήξ ημο ζπμθείμο. Σέθμξ, πανυθμ πμο μ ζοκμθζηυξ πνυκμξ
δζδαζηαθίαξ ηαζ ζηζξ δφμ εθανιμβέξ είκαζ μ ίδζμξ, δ ηαηακμιή ημο ήηακ δζαθμνεηζηή θυβς
ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοκεδηχκ ελαζηίαξ ημο δεφηενμο πενζμνζζιμφ, ιε απμηέθεζια δ εθανιμβή
ζημκ ηαθμηαζνζκυ υιζθμ κα δζανηέζεζ 5 αδμιάδεξ εκχ δ εθανιμβή ζημ θφηεζμ κα δζανηέζεζ
10 αδμιάδεξ.
πιινγή θαη πεγέο δεδνκέλσλ
Υνδζζιμπμζήεδηακ βναπηά ένβα ηαζ ζοκεκηεφλεζξ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ ΔΔ ηςκ
ζοιιεηεπυκηςκ βζα ηδ δζάηνζζδ ηαζ ηδ δζαζφκδεζδ επζζηήιδξ-ηεπκμθμβίαξ ηα μπμία
πενζθάιαακακ ενςηήιαηα ηθεζζημφ ηαζ ακμζηημφ ηφπμο πμο ηάθοπηακ ηαζ ημοξ ηέζζενζξ
δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ. Ζ ζοθθμβή δεδμιέκςκ δζεκενβήεδηε ζηδκ ανπή ηαζ ζημ ηέθμξ ηςκ
δζδαηηζηχκ πανειαάζεςκ ιε ζοιπθήνςζδ βναπηχκ ένβςκ απυ υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ
δζεκένβεζα διζδμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ ιε πενίπμο 30% ημο δείβιαημξ.
ηδκ πανμφζα ενβαζία εα πανμοζζαζημφκ απμηεθέζιαηα απυ ηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ
πνήζδ εκυξ πεζναιαηζημφ ένβμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ
ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημοξ ηφνζμοξ ζηυπμοξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ. Σμ ένβμ αοηυ πενζθαιαάκεζ ενςηήιαηα ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ έκα ενχηδια
ακμζηημφ ηφπμο. Απμηεθείηαζ απυ 18 οπμηζεέιεκα ενεοκδηζηά ένβα, π.π. «Πνμζπαεμφιε κα
ελδβήζμοιε πχξ αηνζαχξ δδιζμονβείηαζ μ ηεναοκυξ», «Φάπκμοιε κα ανμφιε ημκ ηαθφηενμ
ηνυπμ βζα κα ιεηνμφιε ιε αηνίαεζα ηδκ ηαπφηδηα ημο ακέιμο». Με θίβα θυβζα δυεδηακ ζημοξ
ιαεδηέξ ζηυπμζ δζαθυνςκ ενεοκχκ ηαζ ημοξ γδηήεδηε κα ηζξ ηαηδβμνζμπμζήζμοκ
πνδζζιμπμζχκηαξ δμζιέκμ ηνζηήνζμ. Σμ ηνζηήνζμ είκαζ κα ακαθένμοκ ηαηά πυζμ ηάεε
ενεοκδηζηυξ ζηυπμξ εκηάζζεηαζ: α) ζημκ ηθάδμ ηδξ Δπζζηήιδξ, α) ζημκ ηθάδμ ηδξ
Σεπκμθμβίαξ, ή β) ζε ηακέκα απυ ημοξ δφμ ηθάδμοξ. Οζ πενζβναθέξ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζηυπςκ
ζπεδζάζηδηακ, χζηε μζ 5 κα εκηάζζμκηαζ ζηδκ Δπζζηήιδ, μζ 10 ζηδκ Σεπκμθμβία ηαζ μζ
οπυθμζπεξ 3 ζε ηακέκα απυ ημοξ δφμ ηθάδμοξ. ημ ηέθμξ ημο πεζναιαηζημφ ένβμο μζ ιαεδηέξ
ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ζημ ενχηδια ακμζηημφ ηφπμο «πεηζηά ιε ηζξ πζμ πάκς απακηήζεζξ
πμο έδςζεξ, πυηε απμθάζζγεξ υηζ μ ζηυπμξ ηςκ ενεοκδηχκ ηαζνζάγεζ ιε ημ ζηυπμ ηδξ
επζζηήιδξ ή ιε ημ ζηυπμ ηδξ ηεπκμθμβίαξ;». Πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ
επζηφνςζδ ηςκ ένβςκ αλζμθυβδζδξ ιπμνμφκ κα ακαγδηδεμφκ ζημ Constantinou et al. (2010).
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ
Σα ενςηήιαηα ηθεζζημφ ηφπμο έηοπακ επελενβαζίαξ ιε ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ Wilcoxon. Οζ
απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ενχηδια ακμζηημφ ηφπμο ηαζ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ιεθεηήεδηακ
πνμζεηηζηά ηαζ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ, χζηε κα ακαπανζζημφκ ημοξ πμζμηζηά δζαθμνεηζημφξ
ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ απακημφκ ζηα ενςηήιαηα, ζενανπδιέκμοξ ζε επίπεδα εβηονυηδηαξ.
Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ααζίζηδηε ζε ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα πνμδβμφιεκδξ ένεοκαξ, ςζηυζμ
ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ δζαδζηαζίαξ ακάθοζδξ μζ ηαηδβμνίεξ πνμζανιυζηδηακ χζηε κα
πενζβνάθμοκ ηαθφηενα ηα δεδμιέκα.
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Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 1: ε πνην βαζκφ ε παξνρή εκπεηξηψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο
κεζνδνινγίαο (απνπζία ΡΔΓ) βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαηαλφεζεο γηα ηε δηάθξηζε επηζηήκεοηερλνινγίαο;
Σμ ενχηδια αοηυ απακηήεδηε ιέζα απυ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ δζδαηηζηή πανέιααζδ
πςνίξ ΡΔΓ, υπμο μζ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ πεζναιαηζηυ ένβμ ΣΟ πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηδ
δζδαηηζηή πανέιααζδ ήηακ 59,17% ηαζ 63,44%, ακηίζημζπα. Ζ ζφβηνζζδ ηςκ δζαθμνχκ ζηζξ
επζδυζεζξ αοηέξ ιε ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ Wilcoxon δεκ ηαηέδεζλε ηδκ φπανλδ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηχκ δζαθμνχκ (z=1,36, p=0,17), απμηέθεζια πμο εζζδβείηαζ υηζ μζ ΔΔ ηςκ ιαεδηχκ
βζα ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημοξ ηφνζμοξ ζηυπμοξ επζζηήιδξ-ηεπκμθμβίαξ δεκ πνμςεήεδηε
ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία.
Μζα πνυζεεηδ έκδεζλδ ακαθμνζηά ιε ηδκ εκδιενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ δζάηνζζδ
ακάιεζα ζηζξ επζδζχλεζξ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ αθμνά ζηδκ επελενβαζία ηςκ
απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ ακμζηημφ ηφπμο πμο μδήβδζε ζηδ δζαιυνθςζδ έλζ
πμζμηζηά δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ δζάηνζζδξ επζζηήιδξ-ηεπκμθμβίαξ ηα μπμία δζαηνίκμκηαζ ζε
οπμηαηδβμνίεξ υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1 ιε εκδεζηηζηά παναδείβιαηα απακηήζεςκ
ιαεδηχκ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί υηζ επζζηδιμθμβζηά έβηονεξ απακηήζεζξ εεςνμφκηαζ
υηακ ειπίπημοκ ζηδκ ηαηδβμνία 1 (οπμηαηδβμνίεξ Α-Γ) ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ οπμηαηδβμνία 1Α
υπμο βίκεηαζ δζάηνζζδ ιε ακαθμνά ζημοξ επζδζςηυιεκμοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ ηςκ δφμ ηθάδςκ.
Ζ ζφβηνζζδ ηςκ πμζμζηχκ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηςκ απακηήζεςκ ζημ ενχηδια ακμζηημφ ηφπμο
βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ απμοζίαξ ΡΔΓ πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηδκ πανέιααζδ δεκ θακενχκεζ
ιεηαημπίζεζξ ζε εκδιενςιέκεξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ δζάηνζζδ επζζηήιδξ-ηεπκμθμβίαξ ιε
ακαθμνά ζημοξ δζαθμνεηζημφξ ααζζημφξ ζηυπμοξ ηςκ δφμ ηθάδςκ.
Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2: ε πνην βαζκφ ε παξνπζία ΡΔΓ ζε κηα ελφηεηα πνπ ζπλδπάδεη κάζεζε
κέζσ δηεξψηεζεο θαη κάζεζε κέζσ ζρεδηαζκνχ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε θαηαλφεζεο γηα ηε
δηάθξηζε επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο;
Οζ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ πεζναιαηζηυ ένβμ ΣΟ πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηδ δζδαηηζηή
πανέιααζδ ιε ΡΔΓ ήηακ 52,17% ηαζ 61,78 ακηίζημζπα. Ζ ζφβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ αοηχκ ιε
ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ Wilcoxon ηαηέδεζλε ηδκ φπανλδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηχκ δζαθμνχκ
(z=2,99, p=0,003), απμηέθεζια πμο εζζδβείηαζ υηζ δ ΔΔ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ δζάηνζζδ
επζζηήιδξ-ηεπκμθμβίαξ δζαθμνμπμζήεδηε ςξ απμηέθεζια ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ.
Ζ ζφβηνζζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ενχηδια ακμζηημφ ηφπμο πνζκ ηαζ
ιεηά απυ ηδκ πανέιααζδ (αθ. Πίκαηα 1, Πανμοζία ΡΔΓ) εκζζπφεζ ηδκ πεπμίεδζδ ακαθμνζηά
ιε ηδ αεθηίςζδ ηδξ ΔΔ ηςκ ιαεδηχκ κα δζαηνίκμοκ ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ
ηεπκμθμβία ιε ακαθμνά ζηδ δζαθμνά ηςκ ηφνζςκ ζηυπςκ ηςκ δφμ ηθάδςκ υπςξ θαίκεηαζ απυ
ηδ ιεβάθδ ιεηαηυπζζδ απακηήζεςκ ιεηά απυ ηδκ πανέιααζδ ζηδκ οπμηαηδβμνία 1Α.
Πίλαθαο 1: Καηδβμνίεξ απακηήζεςκ ζημ ενχηδια «Πχξ απμθαζίγεζξ υηζ μ ζηυπμξ ηςκ ενεοκδηχκ
ηαζνζάγεζ ιε ημ ζηυπμ ηδξ επζζηήιδξ ή ιε ημ ζηυπμ ηδξ ηεπκμθμβίαξ;»
Απνπζία Παξνπζία
ΡΔΓ
ΡΔΓ
Πξη Μεη Πξηλ Μεη
λ
ά
ά
1. Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηελ επηδίσμε ηνπ θάζε θιάδνπ
50
46
11
62
%
%
%
%
1Α. Πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ απυ ηδκ επζζηήιδ, 19 19% 0% 53%
πνμζπάεεζα επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ απυ ηδκ ηεπκμθμβία, π.π. «ε κηα έξεπλα πνπ %
αλήθεη ζηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο πξνζπαζνχκε λα θαηαιάβνπκε ηη ζπκβαίλεη κε ηε
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θχζε θαη λα θαηαιήμνπκε ζε ζεσξίεο θαη ζπκπεξάζκαηα. ε κηα έξεπλα πνπ αλήθεη
ζηελ ηερλνινγία πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη λα βειηηψζνπκε
ηηο ζπλζήθεο δσήο καο.»
1Β. Πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ απυ ηδκ επζζηήιδ, πνμζπάεεζα
ηαηαζηεοήξ ή αεθηίςζδξ πνμσυκηςκ απυ ηδκ ηεπκμθμβία, π.π. «Ο θιάδνο ηεο
ηερλνινγίαο πξνζπαζεί λα αζρνιείηαη κε πξάγκαηα πνπ θαηαζθεχαζε ν άλζξσπνο ή
πξνζπαζεί βξεη άιια αληηθείκελα πην εμειηγκέλα απφ απηά πνπ έρνπκε ηψξα. Ζ
επηζηήκε εμεηάδεη θπζηθά πξάγκαηα γηα λα θαηαιάβεη ηη πεξηέρνπλ.»
1Γ. Πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ βζα ηάηζ απυ ηδκ επζζηήιδ, πνμζπάεεζα θφζδξ
πνμαθδιάηςκ ηαζ ζηακμπμίδζδξ ακαβηχκ απυ ηδκ ηεπκμθμβία, π.π. «Μηα έξεπλα
αλήθεη ζηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο φηαλ έρνπκε θάηη λα αλαθαιχςνπκε θαη λα
εξεπλήζνπκε. Μηα έξεπλα αλήθεη ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο φηαλ πξέπεη λα
θηηάμνπκε θάηη πνπ ζα καο βνεζήζεη.»
1Γ. Πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ βζα ηάηζ απυ ηδκ επζζηήιδ, πνμζπάεεζα ηαηαζηεοήξ
ή αεθηίςζδξ πνμσυκηςκ απυ ηδκ ηεπκμθμβία. π.π. «Μηα έξεπλα αλήθεη ζηνλ θιάδν
ηεο επηζηήκεο φηαλ νη άλζξσπνη κειεηνχλ ή δηεξεπλνχλ θάηη. Μηα έξεπλα αλήθεη
ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο φηαλ νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ θάηη.»
1Δ. Πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ βζα ηάηζ ιε απχηενμ ζηυπμ κα θοεεί έκα πνυαθδια
ηαζ κα αμδεδεεί δ ακενςπυηδηα απυ ηδκ επζζηήιδ, ζοκεζζθμνά ζημκ εκημπζζιυ
αοηήξ ηδξ θφζδξ ζηδκ οθμπμίδζδ αοηήξ ηδξ θφζδ ιέζς ηαηαζηεοχκ απυ ηδκ
ηεπκμθμβία. Γδθ. επζζηήιδ ηαζ ηεπκμθμβία έπμοκ ημζκυ πνμζακαημθζζιυ αθμφ
ζημπεφμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ, αθθά δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημ νυθμ
πμο παίγεζ μ ηάεε ημιέα υπμο δ επζζηήιδ ηάκεζ ηδ εεςνδηζηή επελενβαζία εκυξ
εέιαημξ, εκχ δ ηεπκμθμβία ακαθαιαάκεζ ηδκ πναηηζηή ημο εθανιμβή, π.π.
«Δπηζηήκε είλαη φηαλ πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε έλα θαηλφκελν θαη λα βξνχκε
ιχζεηο ζε έλα πξφβιεκα. Σερλνινγία είλαη φηαλ θαηαζθεπάδνπκε φξγαλα ζηελ
πξνζπάζεηά καο λα θηηάμνπκε απηέο ηηο ιχζεηο πνπ ζθεθηήθακε»
1Ε. Ζ επζζηήιδ εκημπίγεζ πνμαθήιαηα, δ ηεπκμθμβία επζθφεζ πνμαθήιαηα, π.π.
«Αλάινγα αλ εμέηαδαλ ζέκαηα πγείαο ή δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα έβαδα ζηφρν ηεο επηζηήκεο, ελψ αλ εμέηαδαλ λα βξνπλ ή λα
θαηαζθεπάζνπλ έλα αληηθείκελν γηα σθέιεηα θάπνησλ πξνβιεκάησλ έβαδα ζηφρν
ηεο ηερλνινγίαο.»
2. Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε
θιάδν
2Α. Παναηήνδζδ ή πείναια ή πνυαθερδ ζηδκ επζζηήιδ, ηαηαζηεοή ζηδκ
ηεπκμθμβία, π.π. «Μηα έξεπλα αλήθεη ζηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο φηαλ έρνπκε λα
θάλνπκε πείξακα θαη ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο φηαλ έρνπκε λα θαηαζθεπάζνπκε
θάηη», «ηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο αλήθεη κηα έξεπλα φηαλ έρνπκε λα κεηξήζνπκε
θάηη, π.ρ. ηε ζεξκνθξαζία ελφο ςπγείνπ. ηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο αλήθεη κηα
έξεπλα φηαλ ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε κεραλήκαηα θαη θαηαζθεπέο»
2Β. Μεθέηδ ζηδκ επζζηήιδ, ηαηαζηεοή ζηδκ ηεπκμθμβία, π.π. «ηελ επηζηήκε είλαη
φηαλ κειεηνχκε θάηη, ελψ ζηελ ηερλνινγία θάλνπκε θαηαζθεπέο»
3. Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην πνπ εζηηάδεηαη ε κειέηε ηνπ θάζε θιάδνπ
3Α. Ζ επζζηήιδ αζπμθείηαζ ιε θοζζηά πνάβιαηα, εκχ δ ηεπκμθμβία ιε ηεπκδηά,
π.π. «Γηα λα ηαηξηάδεη κε ην ζηφρν ηεο ηερλνινγίαο· φηαλ γηα λα βξνχκε θάηη
ρξεηαδφκαζηε πξάγκαηα πνπ θαηαζθεχαζε ν άλζξσπνο. Γηα λα ηαηξηάδεη κε ην ζηφρν
ηεο επηζηήκεο· φηαλ γηα λα αλαθαιχςνπκε θάηη ρξεηαδφκαζηε θάηη απφ ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ (δει. θπηά, θιπ)»
3Β. Γζαθμνεηζηέξ εειαηζηέξ πενζμπέξ, π.π. «Ζ επηζηήκε αλαθέξεηαη θπξίσο ζε
ζέκαηα πγηεηλήο ελψ ε ηερλνινγία ζε θαηαζθεπέο, θηι»
4. Αζαθήο δηάθξηζε
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4Α. Υνήζδ δφμ πμζμηζηά δζαθμνεηζηχκ ηνζηδνίςκ έκα βζα ηάεε ηθάδμ, π.π. «Με ην 0%
ζηφρν ηεο επηζηήκεο νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε πεηξάκαηα θαη κεηξήζεηο. Με ηεο
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ηερλνινγίαο νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε κεραλήκαηα θαη ηερλνινγία»
4Β. Υνήζδ πμθφ ζοβηεηνζιέκςκ ηνζηδνίςκ ιε πενζμνζζιέκδ εθανιμβή, π.π. 0% 0% 5%
«Πξάγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία καο αλήθνπλ ζηελ επηζηήκε. Ζ ηερλνινγία
ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε θηήξηα, απηνθίλεηα θαη ην ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη γηα λα
έρνπλ κηα θαιχηεξε δσή.»
4Γ. Υνήζδ ηνζηδνίμο ιε ηνυπμ πμο μζ δφμ ηθάδμζ ηαοηίγμκηαζ, π.π. «Πηζηεχσ πσο 15 11% 6%
ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ζπλππάξρνπλ, ην έλα αιιεινζπκπιεξψλεη ην άιιν. Με %
ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πνπ σο επξχηεξε επηδίσμε λα αλεβάζεη ην
επίπεδν δσήο θαη λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, επσθειείηαη ε επηζηήκε
θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ επξχηεξφ ηεο ζηφρν
πνπ είλαη ε ιχζε ζε άιπηα πξνβιήκαηα ε παξνρή βνήζεηαο ζην αλζξψπηλν γέλνο
ψζηε λα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο»
5. Γελ εληνπίδεηαη δηάθξηζε, αιιά ξεηή δήισζε ηαχηηζεο ησλ δχν θιάδσλ
15
12 0%
%
%
Π.π. «Καηά ηε γλψκε κνπ νη επηδηψμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο είλαη
πεξίπνπ νη ίδηεο, αθνχ ην απνηέιεζκά ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν θαη ησλ δχν. Ζ
επηζηήκε επηδηψθεη ζηε βειηίσζε θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη άιια
ζέκαηα θαη ε ηερλνινγία ζηεξίδεη ηελ επηδίσμε απηή ηεο επηζηήκεο, αθνχ κε ηε δηθή
ηεο αλάπηπμε, δίλεη εθφδηα ζηελ επηζηήκε λα πξνρσξήζεηο ζην θαιχηεξν.»
6. Άζρεηε ή θακία απάληεζε
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πκπεξάζκαηα
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ενβαζίαξ πανέπμοκ ειπεζνζηή ζηήνζλδ ζημ επζπείνδια ακαθμνζηά ιε
ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ πμο εκζςιαηχκμοκ ΡΔΓ βζα ηαθθζένβεζα
ΔΔ έκακηζ πνμζεββίζεςκ πμο πενζμνίγμκηαζ ζηδκ πανμπή πθμφζζςκ ειπεζνζχκ δζενχηδζδξ
ζημοξ ιαεδηέξ. Σαοηυπνμκα ιέζα απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα επζηεφπεδηε ζε ζηακμπμζδηζηυ
ααειυ δ ενεοκδηζηή επζηφνςζδ ιζαξ ΓΜΑ ςξ πνμξ ηδ δοκαηυηδηά ηαθθζένβεζαξ ΔΔ βζα ηδ
δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ ηαζ
αεθηζχεδηε δ ηαηακυδζή ιαξ ακαθμνζηά ιε ηδ δζδαηηζηή δζαπείνζζδ αοημφ ημο γδηήιαημξ.
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Η διαδικαςύα βελτύωςησ μιασ Διδακτικόσ-Μαθηςιακόσ Ακολουθύασ
που βαςύζεται ςτη διερεύνηςη και ςτισ ΣΠΕ για τισ Θερμικϋσ
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Πεξίιεςε
ημ πθαίζζμ ημο Δονςπασημφ πνμβνάιιαημξ Materials Science ακαπηφλαιε, εθανιυζαιε ηαζ
αεθηζχζαιε ιζα Γζδαηηζηή Μαεδζζαηή εζνά, δ μπμία ακαθένεηαζ ζηζξ εενιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ
οθζηχκ, ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ εενιζηή αβςβζιυηδηα. Ζ ζεζνά, ιέζα απυ έκα ειπθμοηζζιέκμ ιε ΣΠΔ
ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ πναβιαηζηά ηαζ εζημκζηά πεζνάιαηα, ιζηνμζημπζηά
ιμκηέθα ηςκ ιδπακζζιχκ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ, παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ δζενεοκδηζηή ιάεδζδ. Οζ
ιαεδηέξ ηάκμκηαξ εηηεκή πνήζδ ιζηνμζημπζηχκ ιμκηέθςκ βζα ημοξ ιδπακζζιμφξ δζάδμζδξ ηδξ
εενιυηδηαξ ζηα δζάθμνα ζηενεά οθζηά (ηεναιζηά, ιέηαθθα, ηθπ) ηαζ ζοζπεηίγμκηάξ-ηα ιε ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ πναβιαηζηχκ ηαζ εζημκζηχκ πεζναιάηςκ, ηαηαθήβμοκ ζημ ηέθμξ κα πνμζδζμνίζμοκ
ηζξ επζεοιδηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ βζα ηδ εενιζηή ιυκςζδ ζ‘ έκα ζπίηζ. Οζ ααζζημί ζηυπμζ ηδξ ζεζνάξ
είκαζ (α) δ αεθηίςζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ Γοικαζίμο ζε εέιαηα αβςβήξ ηδξ
εενιυηδηαξ, (α) δ εζζαβςβή ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζαδζηαζία ημο πεζναιαηζζιμφ, ηαζ (β) δ ελμζηείςζδ
ηςκ ιαεδηχκ ιε ηα ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα ηαζ ηζξ δζενβαζίεξ ιμκηεθμπμίδζδξ. Ζ ζεζνά εθανιυζηδηε,
αλζμθμβήεδηε, ηαζ αεθηζχεδηε ηνεζξ θμνέξ, ζε δζαδμπζηέξ ζπμθζηέξ πνμκζέξ. ηδκ ενβαζία αοηή
πενζβνάθμοιε ηδ ζεζνά ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηςκ αεθηζςηζηχκ πανειαάζεςκ.
Abstract
In the frame of the European program Materials Science we developed, applied and improved a
Teaching-Learning Sequence on thermal properties of materials, and specifically in the thermal
conductivity. The sequence, using an ICT-enriched learning environment which includes real and
virtual experiments, microscopic models of mechanisms of heat transfer, is characterized by the
inquiry-based learning. Students, making extensive use of microscopic models for the mechanisms of
heat conduction in various solid materials (ceramic, metals, etc) and connecting them with the results
of real and virtual experiments, are lead to the end to determine the desirable properties of materials
for the thermal insulation in a house. The main objectives of the sequence are (a) the improvement of
of high school students‘ conceptual understanding of issues involved in heat transfer, (b) the
introduction of students into the process of experimentation, and (c) the familiarization of students
with the microscopic models and the activities of modeling. The sequence was implemented,
evaluated, and improved three times, in successive school years. In this work we describe the sequence
and the process of refinement.

Δηζαγσγή
Σμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια Material Science (MS), είκαζ ιζα ζφιπναλδ 6 Πακεπζζηδιίςκ
απυ 5 δζαθμνεηζηέξ Δονςπασηέξ πχνεξ (Κφπνμο, ΑΠΘ, ΠΓΜ, Autonoma de Barcelona,
«Federico II» Νάπμθδ, Helsinki). ηυπμξ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ
ιδπακζζιμφ μ μπμίμξ εα αλζμπμζεί ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ένεοκα ζηδ
Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΓΦΔ), ιε ζημπυ ηδ δζαιυνθςζδ ανπχκ ηαζ
παναδεζβιάηςκ επζηοπμφξ πναηηζηήξ βζα ηδ δζδαηηζηή δζαπείνζζδ ζοβηεηνζιέκςκ εειαηζηχκ
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εκμηήηςκ. Ζ μιάδα ημο Ανζζημηέθεζμο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ εζηζάγεζ ζηδκ
ακάπηολδ ηαζ ζηδκ ένεοκα ιζαξ Γζδαηηζηήξ Μαεδζζαηήξ εζνάξ (ΓΜ) βζα ηζξ εενιζηέξ
ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα, βζα ηζξ ηαηχηενεξ ηάλεζξ
ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.
Σα θεπμικά Φαινόμενα: Γζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ έπμοκ εζηζάζεζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε εέιαηα εενιυηδηαξ ηαζ εενιμηναζίαξ (Clark & Jorde, 2004)
αθθά θζβυηενα είκαζ βκςζηά βζα ηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα, δ μπμία είκαζ ζοκήεςξ πένα απυ ημ
πεδίμ ηςκ Πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Μζα πενζεηηζηή πνμζέββζζδ
ηδξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ απαζηεί ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ εκκμζχκ ηδξ εενιυηδηαξ,
ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ εενιζηήξ ζζμννμπίαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ ηαζ ηςκ
ιδπακζζιχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ εενιζηή αβςβή, δ μπμία οπμκμεί ηδκ ηαηακυδζδ βζα
ηζξ ιζηνμζημπζηέξ δζαδζηαζίεξ (Wiser & Amin, 2001). Απυ ηδκ άπμρδ εζζαβςβήξ ζηδκ
Δπζζηήιδ ηςκ Τθζηχκ, δ εενιζηή αβςβζιυηδηα είκαζ ιζα μοζζαζηζηή ζδζυηδηα ηςκ οθζηχκ
αθθά ηαζ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ. Ο ημιέαξ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ εενιζηήξ
αβςβζιυηδηαξ είκαζ πμθφ εονφξ ηαεχξ πενζθαιαάκεζ ηεναιζηά, ιέηαθθα, ηνάιαηα ηαζ ηα
ζφκεεηα οθζηά (θοζζηά ή ζοκεεηζηά) ηαεχξ επίζδξ ηαζ ακηζηείιεκα ηςκ μπμίςκ δ εενιζηή
αβςβζιυηδηα έπεζ επζπηχζεζξ ζηδ ηαεδιενζκή γςή
Ζ διεπεύνηζη: Δονήιαηα ενεοκχκ οπμζηδνίγμοκ ηδ δζενεοκδηζηή δζδαηηζηή πνμζέββζζδ
ηαζ δείπκμοκ υηζ ηα παζδζά ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα ηδ
αζχζμοκ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ζηέθημκηαζ ηαζ κα εκενβμφκ ιε ηνυπμοξ πμο
ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα. Αοηή δ ζηακυηδηα πενζθαιαάκεζ δελζυηδηεξ υπςξ δ
μνβάκςζδ ηαζ δζελαβςβή ενεοκχκ, δ πνήζδ ηαηάθθδθςκ ενβαθείςκ ηαζ ηεπκζηχκ βζα ηδ
ζοβηέκηνςζδ δεδμιέκςκ, δ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ, δ ακαγήηδζδ ηαηάθθδθςκ
εκκμζμθμβζηχκ ιμκηέθςκ, μ πνμαθδιαηζζιυξ βζα ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ εονδιάηςκ ηαζ
ελδβήζεςκ, δ πανμοζίαζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ επζπεζνδιαημθμβίαξ (Minstrell & Van Zee,
2000, Flick & Lederman, 2006).
Ζ δζδαζηαθία ηδξ επζζηήιδξ ιε δζενεοκδηζηυ ηνυπμ πενζθαιαάκεζ ηδ ιεηάααζδ απυ ιζα
δαζηαθμ-ηεκηνζηή παζδαβςβζηή, πμο ζοπκά ζοκακημφιε ζηζξ ζοιααηζηέξ ηάλεζξ, πνμξ ιζα πζμ
ιαεδημ-ηεκηνζηή παζδαβςβζηή. Θεςνμφιε υηζ δ ακάπηολδ Γζδαηηζηχκ Μαεδζζαηχκ εζνχκ
(ΓΜ) ιε εειαηζηυ πνμζακαημθζζιυ είκαζ ιζα πνμζέββζζδ βζα ηδκ εζζαβςβή, ζηζξ ζοιααηζηέξ
ηάλεζξ, ηαζκμηυιμο δζενεοκδηζηήξ δζδαζηαθίαξ. Ζ πνμζέββζζδ αοηή βίκεηαζ πζμ
απμηεθεζιαηζηή ακ δ ΓΜ ακαπηφζζεηαζ ααειζαία ζφιθςκα ιε ιζα επακαθδπηζηή, ηοηθζηή,
ελεθζηηζηή δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ ηαζ εθανιμβήξ ηδκ μπμία ηαεμδδβμφκ ηα εονήιαηα ηςκ
εθανιμβχκ (Méheut & Psillos, 2004). Ζ ακάπηολδ ηδξ πανμφζαξ ΓΜ αημθμοεεί αοηήκ ηδκ
πνμζέββζζδ.
ηην επγαζία αςηή, ζφιθςκα ιε ημ ζηυπμ ημο Πνμβνάιιαημξ Material Science
αημθμοεμφιε ηδκ ηάζδ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ εειαηζηά-πνμζακαημθζζιέκςκ
ζημκ ΓΜ ηαζ ιεηαπεζνζγυιαζηε ημ πενζεπυιεκμ επζζηήιδξ υπςξ οπυηεζηαζ ζε δζδαηηζηυ
ιεηαζπδιαηζζιυ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο Πνμβνάιιαημξ ακαπηφλαιε ιζα ανπζηή ζεζνά, ηδ
ΓΜ1, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεηά απυ ηδκ επακαθδπηζηή ακάπηολδ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ηαζ ημο
επακαζπεδζαζιμφ ηζξ ΓΜ2 ηαζ ΓΜ3. Ζ έιθαζδ ζε ηάεε ιζα ζεζνά δζεονφκεηαζ υπςξ
πανμοζζάγεηαζ ζημκ Πίκαηα Η.
Πίλαθαο Η: Ζ εζηίαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ Γηδαθηηθψλ Μαζεζηαθψλ εηξψλ
ΔΣΗΑΖ
ΓΜ 1 ΓΜ 2 ΓΜ 3
Βεθηίςζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε
Υ
Υ
Υ
εέιαηα αβςβήξ ηδξ εενιυηδηαξ
Υ
Υ
Ακάπηολδ δελζμηήηςκ πεζναιαηζημφ ζπεδζαζιμφ
Υ
Καηακυδζδ υρεςκ ηδξ θφζδξ ηςκ ιμκηέθςκ

~ 169 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη

Ζ πεξηγξαθή ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο εηξάο
Ζ ΓΜ ααζίγεηαζ ζ‘ έκα ειπθμοηζζιέκμ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ
πναβιαηζηά ηαζ πνμζμιμζςιέκα πεζνάιαηα ηαζ ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα (Psillos et al, 2010). Ζ
ζεζνά απμηεθείηαζ απυ 8 εκυηδηεξ, πμο ηαεειζά ακαιέκεηαζ κα μθμηθδνςεεί ζε ιία δζδαηηζηή
χνα. Μζα επζζηυπδζδ ηδξ δμιήξ ηδξ ΓΜ παναηίεεηαζ παναηάης.
Δκυηδηα 1: Οζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ πεζναιαηζηά ηδ εενιζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ πμζμηήηςκ
κενμφ πμο έπμοκ ηδκ ίδζα εενιμηναζία ζε δμπεία απυ δζαθμνεηζηά οθζηά, ηαηά ηδ
δζάνηεζα ημοξ ρφλδξ ημοξ ηαζ ηαλζκμιμφκ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ,
ζφιθςκα ιε ηδ εενιζηή αβςβζιυηδηά ημοξ. ογδημφκ ηα εονήιαηά ημοξ ηαζ
ακαζημπάγμκηαζ ζηζξ πεζναιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ.
Δκυηδηα 2: Οζ ιαεδηέξ δζενεοκμφκ πνμζμιμζςιέκα, ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα βζα ηδ
εενιμηναζία ζε ηεναιζηά οθζηά ηαζ ζε ιέηαθθα, ζοβηνίκμοκ δζαθμνεηζηέξ
ακαπαναζηάζεζξ ιμκηέθςκ, ενεοκμφκ ημ δζαδίηηομ βζα ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ
ιζηνμζημπζηχκ ιμκηέθςκ ηαζ ζηέθημκηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ πνμζμιμζχζεςκ βζα
κα ηαηακμήζμοκ ηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ.
Δκυηδηα 3: Οζ ιαεδηέξ ενεοκμφκ ημ νυθμ ηδξ ηαθάκηςζδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο ηνοζηαθθζημφ
πθέβιαημξ ηαηά ηδ εενιζηή αβςβή ζε ηεναιζηά οθζηά ηαζ ζε ιέηαθθα, ηαεχξ ηαζ
ημ νυθμ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ εθεφεενςκ δθεηηνμκίςκ ηαηά ηδ εενιζηή αβςβή ζηα
ιέηαθθα ηαζ ενιδκεφμοκ ηδ εενιζηή αβςβή. Υνδζζιμπμζμφκ ιμκηέθα βζα κα
δζαιμνθχζμοκ ιζα εζηυκα ηαζ κα ενιδκεφζμοκ ηδκ αβςβή εενιυηδηαξ,
ακαζημπάγμκηαζ ηαζ ιαεαίκμοκ βζα ηδ θεζημονβία ηαζ πνήζδ ηςκ ιμκηέθςκ ημοξ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ.
Δκυηδηα 4: Οζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ ηζξ ηεπκζηέξ πεζναιάηςκ, ηδ πνήζδ εενιμβναθζημφ πανηζμφ
βζα ηδκ ακίπκεοζδ αβςβήξ εενιυηδηαξ, ζπεδζάγμοκ πεζναιαηζηέξ δζενεοκήζεζξ ηαζ
ηαλζκμιμφκ ιεηαθθζηέξ νάαδμοξ ζφιθςκα ιε ηδ εενιζηή αβςβζιυηδηά ημοξ.
Γίκεηαζ θυβμξ βζα ηδ πνήζδ ηςκ αβςβχκ ζε μζηζαηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ζε ηαεδιενζκέξ
ηαηαζηάζεζξ.
Δκυηδηα 5: Οζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ ηδκ αβςβζιυηδηα ζε ηεναιζηά οθζηά ηαζ πχξ επδνεάγεζ δ
ποηκυηδηα ηςκ οθζηχκ ηδκ αβςβή εενιυηδηαξ. οιιεηέπμοκ ζημκ
πνμβναιιαηζζιυ πεζναιάηςκ, ζπεδζάγμκηαξ ιζα πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, βζα κα
ενεοκήζμοκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ποηκυηδηαξ ηαζ ηδξ αβςβζιυηδηαξ ζηα ηεναιζηά
οθζηά. Σέθμξ ζογδημφκ ηαζ επζθέβμοκ ημ ηαηάθθδθμ ιμκςηζηυ οθζηυ βζα πνήζδ ζε
ηαεδιενζκέξ ηαηαζηάζεζξ.
Δκυηδηα 6: Οζ ιαεδηέξ δζελάβμοκ δζενεφκδζδ ζε εζημκζηυ ενβαζηήνζμ ζπεηζηά ιε ημ πχξ ημ
πάπμξ ηςκ ημζπςιάηςκ εκυξ δμπείμο επδνεάγμοκ ηδκ αβςβή εενιυηδηαξ,
ζογδημφκ ημ νυθμ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζ ζηέθημκηαζ πεζναιαηζημφξ ζπεδζαζιμφξ βζα
ηδ δζενεφκδζδ δζαθυνςκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ αβςβή εενιυηδηαξ
ηυζμ ζε ηαηαζηάζεζξ εένιακζδξ υζμ ηαζ ρφλδξ.
Δκυηδηα 7: Οζ ιαεδηέξ ζογδημφκ ηαζ ζημπάγμκηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ φθδ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ πμο
δζδάπηδηακ ηαεχξ ηαζ ιε υρεζξ ηδξ δζενεοκδηζηήξ ιάεδζδξ, ζογδημφκ δζάθμνα
ιμκςηζηά ηαζ αβχβζια οθζηά ηαζ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ζοκεεηζηά οθζηά ηαζ ιε
εθανιμβέξ ζημ ζπίηζ.
Δκυηδηα 8: Οζ ιαεδηέξ εθανιυγμοκ ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ δελζυηδηέξ ημοξ βζα κα ιεθεηήζμοκ ηδ
εενιζηή απχθεζα ζε ιζα ηαημζηία ιε ζηυπμ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ.
Ζ καθοδηγούμενη διεπεύνηζη: Ζ ζεζνά ιαξ ζπεδζάζηδηε χζηε κα πενζθαιαάκεζ δμιδιέκδ
δζαδμπή ένβςκ ηαεμδδβμφιεκδξ δζενεφκδζδξ ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζε πμζηζθία πυνςκ, αθθά
ηαζ ζε δζενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ δζενεφκδζδ πεζναιαηζηή ηαζ ιε ιμκηέθα. Ζ
ηαεμδήβδζδ ζηζξ δζενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ πανέπεηαζ απυ ηα δμιδιέκα
θφθθα ενβαζίαξ ηαζ ημ ζοκημκζζιυ ημο εηπαζδεοηζημφ. Σα θφθθα ενβαζίαξ είκαζ μ πονήκαξ
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ηςκ δζδαηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηζξ 6 επζιένμοξ εκυηδηεξ ηδξ ζεζνάξ. Οζ οπυθμζπεξ δφμ
ααζίγμκηαζ πενζζζυηενμ ζηδ ζογήηδζδ πμο ζοκημκίγεζ μ εηπαζδεοηζηυξ. Ζ δμιή ηςκ θφθθςκ
ενβαζίαξ είκαζ ζπμκδοθςηή, απμηεθμφιεκδ απυ δζάθμνα αήιαηα, υπςξ δ πνυαθερδ, δ
εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ, δ ενιδκεία ηαζ ημ ζοιπέναζια. Πνμηείκμκηαζ ζοκενβαηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ, χζηε μζ ιαεδηέξ κα ιμζνάγμκηαζ ηαζ κα ενιδκεφμοκ ηα δεδμιέκα, κα
ζογδημφκ ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ ηαζ κα ζοκάβμοκ ζοιπενάζιαηα.
Βεληιώνονηαρ ηην ικανόηηηα ζσεδιαζμού πειπαμάηυν: Ζ ζηακυηδηα ζπεδζαζιμφ ηςκ
πεζναιάηςκ εεςνείηαζ ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ δελζυηδηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ
ενβαζηδνζαηέξ ένεοκεξ (Johnstone & Al-Shuaili, 2001). Με άθθα θυβζα, ημ ακ μζ ιαεδηέξ
ιάεμοκ πχξ κα ακηζιεηςπίγμοκ έκα πνυαθδια, ζπεδζάγμκηαξ ζηακμπμζδηζηά έκα πείναια, ηα
απμηεθέζιαηα ημο μπμίμο εα μδδβήζμοκ ζηδκ επίθοζή ημο. Γζάθμνα ζπήιαηα έπμοκ πνμηαεεί
βζα ηδ ααειζαία ιεηαηυπζζδ ηδξ εοεφκδξ απυ ημκ δάζηαθμ ζημκ ιαεδηή. Οζ Du et. al. (2005)
έπμοκ πνμηείκεζ έκα ζπήια βζα κα ιμκηεθμπμζήζμοκ ηδ ζπεδίαζδ πεζνάιαημξ (δδθαδή, ηδκ
«ζηακυηδηα κα ζπεδζάζεζ ηαζ κα εηηεθέζεζ πεζνάιαηα») ζε πενζαάθθμκ δζενεοκδηζηήξ
ιάεδζδξ. Καηδβμνζμπμίδζακ ηα πεζνάιαηα πμο βίκμκηαζ ζηδκ ηάλδ ζε ηαηδβμνίεξ απυ ηδκ
―επίδεζλδ ηαζ ενβαζηήνζμ ιε αάζδ ακαθοηζηέξ μδδβίεξ (cook-book)‖ ιέπνζ ηδ ―δζενεφκδζδ
πμο ζπεδζάγεηαζ ηαζ ηαεμδδβείηαζ απυ ημκ ιαεδηή‖. ηδκ πενίπηςζή ιαξ, οζμεεηήζαιε
δζάθμνα επίπεδα απυ πεζνάιαηα επίδεζλδξ ιέπνζ δζενεφκδζδ πμο ηαεμδδβείηαζ απυ ημκ
ιαεδηή. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζεζνάξ μζ ιαεδηέξ εζζάβμκηαζ ααειζαία ζε υρεζξ ηδξ
δζενεφκδζδξ ιέζα απυ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ.
Γιεπεςνηηική σπήζη ηυν μονηέλυν: ε ιενζηέξ εκυηδηεξ, υπςξ ζηζξ εκυηδηεξ 2 ηαζ 3, μ
εηπαζδεοηζηυξ πανμοζζάγεζ ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα ηαζ μζ ιαεδηέξ ηαεμδδβμφκηαζ κα ηα
παναηδνήζμοκ, ζδζαίηενα ζημ ηζ ακαπανζζημφκ. ηδ ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ δζενεοκμφκ ηα
ιμκηέθα ζηδκ ενιδκεία ηςκ θαζκυιεκςκ. Με άθθα θυβζα ηα ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα δίκμκηαζ
ζημοξ ιαεδηέξ πμο έπεζηα εα ηα ενεοκήζμοκ πνμηεζιέκμο κα ενιδκεφζμοκ ηα θαζκυιεκα. Οζ
ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ηαηά μιάδεξ, θφκμοκ πνμαθήιαηα, ενεοκμφκ ηα ιμκηέθα ηαζ ειπθέημκηαζ
ζε ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ ζπεηζηά ιε ημ οπυ ιεθέηδ πνυαθδια.
Μεηα-γνώζη και μεηα-εννοιολογική εςαιζθηηοποίηζη: Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ζηδ
δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ δ ιεηα-βκχζδ εεςνείηαζ υηζ δζεοημθφκεζ ηδκ αθθαβή
ηςκ οπανπμοζχκ βκςζηζηχκ δμιχκ ζε κέεξ, πζμ ζοιααηέξ ιε ηδκ επζζηήιδ. Καηά ηδ δζάνηεζα
ημο ακαζημπαζιμφ μζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηαθφηενα ηα βεβμκυηα ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ
ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηαζ ακαπηφζζμοκ ιεηαβκςζηζηέξ δελζυηδηεξ, υπςξ μ έθεβπμξ, δ
ακαεεχνδζδ, ηαζ δ αλζμθυβδζδ. ηδ ζεζνά ιαξ θνμκηίγμοιε κα δζεοημθφκμοιε ημκ
ακαζημπαζιυ ηςκ ιαεδηχκ πάκς ζηα ένβα πμο έπμοκ εηηεθέζεζ. Δκεαννφκμοιε ημοξ ιαεδηέξ
κα εκενβμφκ επζζηδιμκζηά ηαζ ηαοηυπνμκα κα ζηέθημκηαζ επζζηδιμκζηά, χζηε κα ιδκ
ζπδιαηίζμοκ ηδκ άπμρδ υηζ δ ένεοκα είκαζ απθά ηαζ ιυκμκ δ οθμπμίδζδ ιζαξ δζαδζηαζίαξ.
Αλάπηπμε ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο εηξάο
Σο θευπηηικό πλαίζιο: Ζ ακάπηολδ ιζαξ ΓΜ έπεζ βίκεζ ημ ηεκηνζηυ ζδιείμ δζάθμνςκ
εεςνδηζηχκ ηαζ ειπεζνζηχκ ιεθεηχκ. Δκημφημζξ, μζ νδηέξ ηαζ οπμκμμφιεκεξ οπμεέζεζξ ηαζ
απμθάζεζξ πμο έπμοκ επζπηχζεζξ, ζε ζδιακηζηυ ααειυ, ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ
ακηίζημζπςκ δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ δεκ ακηζιεηςπίγμκηαζ εονέςξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα
πανμοζζαζημφκ ιε ζαθήκεζα. Ζ παναβςβή δζδαηηζημφ πενζεπμιέκμο ηαηάθθδθμο βζα ημ
βκςζηζηυ ή ιαεδζζαηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ θαίκεηαζ κα πενζθαιαάκεζ έιιεζα πείνα ηαζ
εζδζηέξ πναηηζηέξ εη ιένμοξ ηςκ ενεοκδηχκ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, μζ άννδηεξ
επζζηδιμθμβζηέξ οπμεέζεζξ ηςκ οπεφεοκςκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο οθζημφ, πμο ακαπυθεοηηα
επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ αημθμοεζχκ, ζοπκά δε βίκμκηαζ πμθφ ζαθείξ. Αοηυ
ηάκεζ ηδκ επζημζκςκία ηαζ ηδκ ακαπαναβςβή δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ, πένα απυ ηζξ εονείεξ
οπμεέζεζξ, πνμαθδιαηζηέξ αηυιδ ηαζ ςξ πνμξ εονέςξ ζογδημφιεκα πεδία υπςξ ηδ δμιή ηδξ
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φθδξ ή ηα απθά δθεηηνζηά ηοηθχιαηα, ηαζ πνμηαθεί ακδζοπίεξ βζα ηδκ ζζπφ αοηχκ ηςκ
πνμζεββίζεςκ ζε δζαθμνεηζηά πθαίζζα.
ε εεςνδηζηυ επίπεδμ, ημ πνυηοπμ «εηπαζδεοηζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ» έπεζ επζθεβεί ςξ
πθαίζζμ ηαζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εβηονμπμίδζδ ηδξ ζεζνάξ. Αοηυ ημ πνυηοπμ ζοκδέεζ
ζηεκά ηζξ εηηζιήζεζξ βζα ηδ δμιή ηδξ έκκμζαξ επζζηήιδ ιε ηδκ ακάθοζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
ζδιαζίαξ ημο εκ θυβς πενζεπμιέκμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηζξ ειπεζνζηέξ ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε
ηζξ δζαδζηαζίεξ εηιάεδζδξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ. (Duit et.al, 1998).
Σα βήμαηα ανάπηςξηρ ηηρ ζειπάρ: ηδκ πνχηδ θάζδ, ακαπηφλαιε επζιένμοξ εκυηδηεξ
ζπεηζηέξ ιε ηα πεζνάιαηα εενιζηήξ ζζμννμπίαξ, ηδ εενιζηή αβςβή ζε δζαθμνεηζηά οθζηά, ηδ
εενιζηή αβςβζιυηδηα ζηα ηεναιζηά οθζηά, ηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα ζηα ιέηαθθα, ηδκ
επζθάκεζα ηαζ ημ πάπμξ ςξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ηαζ ηδ
εενιζηή αβςβζιυηδηα ζηα ζφκεεηα οθζηά.
διακηζηέξ αθθαβέξ πναβιαημπμζήεδηακ ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ
επζιένμοξ εκμηήηςκ ιεηαλφ ηδξ πνχηδξ ηαζ ηςκ επυιεκςκ δφμ θάζεςκ, πμο ααζίζηδηακ ζε
ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ενςηδιαημθμβίςκ ηδξ πνχηδξ εθανιμβήξ ηαζ ηδξ δεφηενδξ
εθανιμβήξ
ζηα δεδμιέκα ηδξ άιεζδξ παναηήνδζδξ πεδίμο, ζηδκ παναηήνδζδ
αζκηεμζημπδιέκςκ ιαεδιάηςκ, ζε παναηδνήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηαζ ηςκ ιαεδηχκ (ιέζα
απυ ζοκεκηεφλεζξ), ζε ζογδηήζεζξ ειπεζνμβκςιυκςκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο
ηςκ επζιένμοξ εκμηήηςκ απυ ηδκ μιάδα ζπεδζαζιμφ. Ζ ελέθζλδ ηδξ ζεζνάξ πανμοζζάγεηαζ
ζημκ Πίκαηα ΗΗ.
Πίλαθαο ΗΗ: Παξαηεξήζεηο θαη αιιαγέο ζηηο δηαδνρηθέο Γηδαθηηθέο-Μαζεζηαθέο εηξέο
ΓΜ 1
ΓΜ 2
1. ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΖ ΔΗΡΑ
 Δθανιμβή ηδξ ζεζνάξ ζε
 Οζ ααζζημί ζηυπμζ ηναηήεδηακ
παναδμζζαηή δζδαζηαθία
ειπθμοηζζιέκμζ
 Δκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηδξ
 Δνιδκείεξ θζβυηενμ πενίπθμηςκ
εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ηαζ ηςκ
ιμκηέθςκ βζα ηδ δζάηνζζδ ηδξ
παναβυκηςκ πμο επζδνμφκ
εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ζηα
ηεναιζηά ηαζ ζηα ιέηαθθα
 Δνιδκείεξ ααζζζιέκεξ ζε ιμκηέθα
βζα ηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα
 Δπζπνυζεεηα, δελζυηδηεξ
ζπεδίαζδξ πεζνάιαημξ
 Απυηηδζδ δελζμηήηςκ ζηδκ
πναβιαημπμίδζδ ηαεμδδβδιέκςκ
 Δκίζποζδ ημο εκδζαθένμκημξ
πεζναιάηςκ
ηαζ ηςκ ζηάζεςκ ηςκ ιαεδηχκ
βζα ηδκ Φοζζηή
 Δκίζποζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ
ηςκ ζηάζεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ
Φοζζηή
2. ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ
 Σμ ηζκδηζηυ πνυηοπμ ηδξ εενιυηδηαξ  Σμ ηζκδηζηυ πνυηοπμ ηδξ
εεςνήεδηε δεδμιέκμ θυβς ηδξ
εενιυηδηαξ ακηζιεηςπίζηδηε ζε
δζδαζηαθίαξ πνζκ απυ ηδ ΓΜ. Σα
λεπςνζζηή εκυηδηα.
απμηεθέζιαηα έδεζλακ δοζημθίεξ
 Ζ ποηκυηδηα ςξ πανάβμκηαξ
ιαεδηχκ ζημ πεζνζζιυ αοημφ ημο
πμο επζδνά ζηδ εενιζηή
ιμκηέθμο.
αβςβζιυηδηα ηςκ ηεναιζηχκ,
 Ζ ποηκυηδηα ςξ πανάβμκηαξ πμο
ακηζιεηςπίζηδηε
επζδνά ζηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα
ιαηνμζημπζηά.
ηςκ ηεναιζηχκ, ακηζιεηςπίζηδηε ιε  Σα ζοκεεηζηά οθζηά
ιζηνμζημπζηέξ πνμζμιμζχζεζξ. Σα
ακηζιεηςπίζηδηακ
απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ δ
ιαηνμζημπζηά
πνμζέββζζδ δε ήηακ απμηεθεζιαηζηή  Ζ ΓΜ εζηζάζηδηε πενζζζυηενμ
 ακηζιεηςπίζηδηακ ιζηνμζημπζηά
ζηα ηεναιζηά ηαζ ζηα ιέηαθθα
ιμκηέθα βζα ηα ζφκεεηα οθζηά. Σα
(ιε ηα ακηίζημζπα ιζηνμζημπζηά
απμηεθέζιαηα πανμοζίαζακ υηζ
ιμκηέθα)
αοηυ ήηακ βκςζηζηά απαζηδηζηυ.
3. ΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΜΟΤ
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ΓΜ 3
 Δκίζποζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ
ηςκ ζηάζεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα
ηδκ Φοζζηή εζδζηά ιέζα απυ
δζαζοκδέζεζξ ιε ηαεδιενζκέξ
ειπεζνίεξ ηαζ εθανιμβέξ:
 Σεπκμθμβζηή ιαηζά
 Γοκαηυηδηα ηαηεοεοκυιεκδξ
πνήζδξ δζαδζηηφμο ηαζ ακάηηδζδ
πθδνμθμνζχκ
 οκενβαηζηή ιαηζά ζε δζαδζηαζίεξ
πεζναιαηζημφ ζπεδζαζιμφ
 ογήηδζδ πενί ιμκηέθςκ εηηυξ
απυ ηδκ απθή πνήζδ ιμκηέθμο
 Ζ ποηκυηδηα ςξ πανάβμκηαξ πμο
επζδνά ζηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα
ηςκ ηεναιζηχκ, ακηζιεηςπίζηδηε
ιαηνμζημπζηά, ζε ακηζπανάεεζδ
ιε ηα ιέηαθθα
 Πεζναιαηζηή έιθαζδ ζε έκακ
πανάβμκηα πμο επδνεάγεζ ηδ
εενιζηή αβςβζιυηδηα: ημ πάπμξ.
 Δπέηηαζδ ζηδκ επζθάκεζα ιέζα
απυ αζςιαηζηή ηαηάζηαζδ.

υμπόςια
 Ακηζιεηςπίζηδηακ ηα άιμνθα οθζηά
ηαζ ηα ηνάιαηα. Σα απμηεθέζιαηα
έδεζλακ οπενθυνηςζδ
 Καεδιενζκέξ εθανιμβέξ
ιεθεηήεδηακ εηηεκχξ
4. ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ
Κάπμζα παναηηδνζζηζηά ημο user
interface απμδείπεδηακ παναπθακδηζηά
βζα ημοξ ιαεδηέξ.

 Πενζμνίζηδηε δ ιεθέηδ
άιμνθςκ οθζηχκ ηαζ ηναιάηςκ.
 Τζμεεηήεδηε ημ ζεκάνζμ ηδξ
εενιζηήξ ιυκςζδξ ημο ζπζηζμφ

 Μεθεηήεδηακ εηηεκχξ
ηαεδιενζκέξ εθανιμβέξ
 Σμ ζεκάνζμ ηδξ εενιζηήξ
ιυκςζδξ ημο ζπζηζμφ ζογδηήεδηε
εηηεκέζηενα

Σα πνμζμιμζςιέκα ιμκηέθα
αεθηζχεδηακ ςξ πνμξ ηδ ζπεδίαζδ.
Δκζςιαηχεδηακ εζημκζηά
εενιυιεηνα ηαζ βναθζηέξ
παναζηάζεζξ

5. ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ
Σα ιζηνμζημπζηά ηαζ ιαηνμζημπζηά
ιμκηέθα βζα ηάεε ηφπμ εενιζηήξ
αβςβζιυηδηαξ δζαζοκδέμκηαζ ζε ηάεε
ιάεδια, υπςξ ζηα ηοπζηά εβπεζνίδζα. Σα
απμηεθέζιαηα έδεζλακ δοζημθίεξ ηςκ
ιαεδηχκ ζηδκ δζάηνζζδ ηςκ ιμκηέθςκ.

Οζ εκυηδηεξ ήηακ πζμ εζηζαζιέκεξ
Σα ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα βζα ηδ
εενιζηή αβςβζιυηδηα ζε ιέηαθθαηεναιζηά ακηζιεηςπίζηδηακ
ζοβηνζηζηά ζε ιζα εκυηδηα. Μεηά, δ
δζαπναβιάηεοζδ ζηα ιέηαθθα ηαζ
ζηα ηεναιζηά έβζκε ιαηνμζημπζηά
ηαζ αζηζμθμβήεδηε απυ ηα
ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα
6. ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ
 Γυεδηε έιθαζδ ζηδ δμιδιέκδ
 Δθαηηχεδηε δ έηηαζδ ηςκ
πεζναιαηζηή δζενεφκδζδ ηαζ ζε
εκμηήηςκ. Δκζζπφεδηε δ
δναζηδνζυηδηεξ ιε ιμκηέθα Σα
ζογήηδζδ ηαζ μ ακαζημπαζιυξ
απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ηαηά
ζηζξ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ
πενζυδμοξ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ
 Σα Φφθθα Δνβαζίαξ ηςκ
εηπαζδεοηζημί επζηεκηνχκμκηακ ζημ
ιαεδηχκ ακαζπεδζάζηδηακ
κα «ηάκμοκ Φοζζηή» πανά ζημ κα
χζηε κα δζεοημθφκμοκ ηδ
ζογδημφκ βζα ηα θαζκυιεκα
ζπεδίαζδ πεζναιάηςκ
 Οζ ιαεδηέξ εηηεθμφζακ πεζνάιαηα,
 Πνμζηέεδηακ δομ ηεθεοηαίεξ
αθθά δεκ ηα ζπεδίαγακ μζ ίδζμζ.
εκυηδηεξ ιε ζηυπμ ημκ
έθενε ηζξ ένεοκεξ αθθά δεκ
ακαζημπαζιυ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ
πνμβναιιάηζζε ηα πεζνάιαηα
επίθοζδξ πνμαθήιαημξ ζπεηζηά
ιε ηδ εενιζηή ιυκςζδ ημο
ζπζηζμφ.

Οζ εκυηδηεξ ήηακ πζμ λεηάεανεξ.
Πμθθέξ βναπηέξ απακηήζεζξ ζηα ΦΔ
ιεηαηνάπδηακ ζε πνμθμνζηέξ βζα
ηένδμξ πνυκμο.

 Οζ ιαεδηέξ εηηεθμφκ
δζενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
 Οζ ιαεδηέξ ζπεδζάγμοκ
πεζνάιαηα, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
ζοβηνίκμοκ ηδ ζπεδίαζδ ιε ημ
πείναια
 Σα Φφθθα Δνβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ
ακαζπεδζάζηδηακ χζηε κα
δζεοημθφκμοκ ηυζμ ηδ ζπεδίαζδ
πεζναιάηςκ υζμ ηαζ ηδκ
ηαηακυδζδ «πενί ιμκηέθςκ»
 Πενζζζυηενδ ζογήηδζδ ηαζ
εζζαβςβή ιεηα-βκςζηζηήξ θάζδξ

Αημθμοεμφκ επζθεβιέκεξ παναηδνήζεζξ βζα ηζξ αθθαβέξ:
Χξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημοξ πυνμοξ ηδξ ζεζνάξ:
 ηδκ ΓΜ1, ημ ιζηνμζημπζηυ πνυηοπμ ακαπηφπεδηε βζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιεηαθμνάξ
εενιυηδηαξ ζε δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ οθζηχκ. Μμθμκυηζ μζ ιαεδηέξ είπακ δζδαπηεί ημ
ιζηνμζημπζηυ πνυηοπμ βζα ηδ εενιμηναζία, ηα απμηεθέζιαηα ζε ηαηάθθδθα ηεζη έδεζλακ
υηζ δ εκυηδηα εα έπνεπε κα πενζθαιαάκεζ πνυζεεηδ, εζδζηή ακηζιεηχπζζδ ημο εέιαημξ
αοημφ. Καηά ζοκέπεζα δ επζιένμοξ εκυηδηα βζα ημ ηζκδηζηυ πνυηοπμ ηδξ εενιμηναζίαξ
αεθηζχεδηε ηαζ ζοιπενζθήθεδηε πςνζζηά ζηζξ επυιεκεξ εθανιμβέξ.
 Έκα άθθμ απμηέθεζια έδεζλε υηζ δ επζννμή ημο νυθμο ηδξ ποηκυηδηαξ ζηδ εενιζηή
αβςβζιυηδηα ζηα ηεναιζηά οθζηά ήηακ δφζημθμ κα βίκεζ ηαηακμδηή απυ ημοξ ιαεδηέξ,
έηζζ δ ακηζιεηχπζζδ ημο εέιαημξ δε εα έπνεπε κα ζοιπενζθάαεζ οπμθμβζζιμφξ, υπςξ
ζοκέαδ ζηδκ πνχηδ εθανιμβή. Αοηυ μδήβδζε ζε αθθαβέξ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ςξ πνμξ
ηδκ ποηκυηδηα.
 Δπζπθέμκ ηα πνμζανιμζιέκα βζα δζδαηηζηή πνήζδ ιζηνμζημπζηά πνυηοπα βζα ηα ζφκεεηα
οθζηά εεςνήεδηακ ιάθθμκ πενίπθμηα βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζοιπενζθήθεδηακ ζηα οθζηά
αθθά ςξ πνμαζνεηζηά .
 Πανάθθδθα ιε ηζξ αθθαβέξ ζηδκ αημθμοεία ηςκ επζιένμοξ εκμηήηςκ ζηδ Γζδαηηζηή εζνά
ηαζ ζημοξ πυνμοξ (δδθ. ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα, πναβιαηζηά ηαζ πνμζμιμζςιέκα
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πεζνάιαηα) ηα θφθθα ενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ ακαζπδιαηίζηδηακ ζε ιεβάθμ ααειυ, ιε
αάζδ ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηςκ ιαεδηχκ.
Χξ πνμξ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζεζνάξ:
 ηδκ ΓΜ1, μζ ιαεδηέξ (υπςξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί) αζπμθμφκηακ πενζζζυηενμ ιε ηδ
δζελαβςβή πεζναιάηςκ πανά ιε ηδ ζογήηδζή ημοξ . Αοηυ απμηεθεί έκα θαζκυιεκμ πμο έπεζ
ζδιεζςεεί επακεζθδιιέκα ζηδ αζαθζμβναθία. Σμ απμηέθεζια είκαζ υηζ μζ ιαεδηέξ
ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ δζενεφκδζδ ςξ ζφκμθμ πςνζζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πανά ςξ
ζοκεηηζηή ιέεμδμ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. Αοηή δ παναηήνδζδ πμο πνμέηορε απυ
ηζξ παναηδνήζεζξ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ζηδκ ηάλδ μδήβδζε ζε ιζα ζεζνά αθθαβχκ ζηζξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοιπενζθήθεδηακ ζηζξ επζιένμοξ εκυηδηεξ ηαζ ζημ κα
ζοιπενζθδθεμφκ μδδβίεξ βζα ημοξ δαζηάθμοξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζογδηήζεςκ ζπεηζηά ιε
ηα πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα.
 Οζ επζιένμοξ εκυηδηεξ ζηζξ επυιεκεξ εθανιμβέξ εζηίαζακ ζηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα ζε
δζαθμνεηζηά οθζηά, ζηδ εενιμηναζία ηαζ ημ ιζηνυημζιμ, ζηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα ζηα
ηεναιζηά οθζηά ηαζ ζηα ιέηαθθα, ζηα ιζηνμζημπζηά πνυηοπα εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ζηα
ιέηαθθα ηαζ ζηα ηεναιζηά οθζηά, ζηδκ έηηαζδ ηαζ ημ πάπμξ ηδξ επζθάκεζαξ ςξ πανάβμκηεξ
πμο έπμοκ επζπηχζεζξ ζηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ηαζ ζηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηδ ιεηαβκςζηζηή
ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηα πνυηοπα ηαζ ηζξ ένεοκεξ.
οκμθζηά, δ δζδαζηαθία δζανηεί πενίπμο 8 χνεξ ζε υθεξ μζ ζεζνέξ. Δκημφημζξ, μζ επζιένμοξ
εκυηδηεξ ζηδ δεφηενδ ηαζ ζηδκ ηνίηδ εθανιμβή είκαζ πζμ επζηεκηνςιέκεξ απυ υηζ ζηδκ
πνχηδ. Σα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα ιεθεηχκηαζ ζηα ηεναιζηά οθζηά ηαζ ηα ιέηαθθα, έηζζ
χζηε μζ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ ζε ηαεμδδβδιέκεξ πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ ηαζ κα ηζξ
ζοζπεηίγμοκ ιε μζηείεξ ειπεζνίεξ. ηδ ζοκέπεζα μζ ιζηνμζημπζηέξ δζαδζηαζίεξ
ακηζιεηςπίγμκηαζ ζε πςνζζηά ηιήιαηα, έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ ζηδκ
ηαεμδδβδιέκδ παναηήνδζδ ηαζ ελενεφκδζδ, ιέζς ηςκ πνμζμιμζςιέκςκ πνμηφπςκ, ηα μπμία
ζοζπεηίγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα. Μζα αθθαβή αθμνά ηδκ έιθαζδ
ζημκ πεζναιαηζηυ ημιέα. Απυ ηδ δεφηενδ εθανιμβή δίκεηαζ έιθαζδ πενζζζυηενμ ζηα
ηεναιζηά οθζηά ηαζ ιέηαθθα πανά ζηα ζφκεεηα οθζηά ηαζ ημ πχξ ζοκδέμκηαζ ιε ηα
ιζηνμζημπζηά πνυηοπα.
Δπίζδξ απυ ηδ δεφηενδ εθανιμβή, ζδιακηζηέξ πνμζεήηεξ απμηεθμφκ δφμ ιαεήιαηα ζηα
μπμία μζ ιαεδηέξ ζοιιεηέπμοκ ζε ιζα ηαεμδδβμφιεκδ ηαζ ζοκημκζζιέκδ απυ ημ δάζηαθμ
ζογήηδζδ. Αοηυ ημ ιάεδια ζημπεφεζ ζημ κα δζεοημθοκεμφκ μζ ιαεδηέξ κα ζημπαζημφκ ηζξ
βκχζεζξ ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ζηδ δζενεφκδζδ , ηαεχξ επίζδξ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ εθανιμβέξ ηδξ
δζδαπεείζαξ φθδξ ζηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ιυκςζδξ ζε έκα ζπίηζ ιε
ζηυπμ κα ιεζςεμφκ μζ εκενβεζαηέξ απχθεζεξ.
Σέθμξ επζζδιαίκμοιε υηζ μζ ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ηαηά μιάδεξ ηαζ αημθμοεμφκ θφθθα
ενβαζίαξ, ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ δαζηάθςκ. Πανάθθδθα ιε ηζξ αθθαβέξ ζημ πενζεπυιεκμ
ηςκ επζιένμοξ εκμηήηςκ, ηα θφθθα ενβαζίαξ ακαεεςνήεδηακ, πνμηεζιέκμο κα
δζεοημθοκεμφκ μζ ιαεδηέξ, κα ηάκμοκ πνμηάζεζξ βζα ηζξ πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ, χζηε κα
εκζζποεμφκ μζ πεζναιαηζηέξ δελζυηδηέξ ημοξ ζημ ζπεδζαζιυ πεζναιάηςκ. Δπζπθέμκ,
εκζζπφεδηε μ ζημπαζιυξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ηζξ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ.
πκπεξάζκαηα
ηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάγεηαζ ιζα Γζδαηηζηή Μαεδζζαηή εζνά, δ μπμία ακαθένεηαζ
ζηζξ εενιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ, ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ εενιζηή αβςβζιυηδηα. Ζ ζεζνά, ιέζα
απυ έκα ειπθμοηζζιέκμ ιε ΣΠΔ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ πναβιαηζηά
ηαζ εζημκζηά πεζνάιαηα, ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα ηςκ ιδπακζζιχκ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ,
παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ δζενεοκδηζηή ιάεδζδ. Ζ ζεζνά εθανιυζηδηε, αλζμθμβήεδηε, ηαζ
αεθηζχεδηε ηνεζξ θμνέξ, ζε δζαδμπζηέξ ζπμθζηέξ πνμκζέξ ηαζ πενζβνάθεηαζ δ δζαδζηαζία ηςκ
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αεθηζςηζηχκ πανειαάζεςκ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ηαζ ημο επακαζπεδζαζιμφ.
Σα απμηεθέζιαηα εθανιμβήξ ζηδξ ζεζνάξ έπμοκ πανμοζζαζηεί αθθμφ. οκμπηζηά, ζ‘ υηζ
αθμνά ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα, μζ ιαεδηέξ έδεζλακ ζδιακηζηή αεθηίςζδ, ηαεχξ μζ
ιαεδηέξ είκαζ ζε εέζδ κα ηαηαηάζζμοκ δζαθμνεηζηά οθζηά ακάθμβα ιε ηδ εενιζηή ημοξ
αβςβζιυηδηα ηαζ κα ενιδκεφμοκ ηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα ιε υνμοξ ιζηνμζημπζημφ ιμκηέθμο
(Hatzikraniotis et al, 2010). ‘ υηζ αθμνά ηζξ δελζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ ζημκ πεζναιαηζζιυ, μζ
ιαεδηέξ έδεζλακ υηζ ιπμνμφκ κα δζαηοπχκμοκ ηαζ κα εθέβπμοκ οπμεέζεζξ, κα ζπεδζάγμοκ ηαζ
κα πενζβνάθμοκ έκα πείναια πνμζδζμνίγμκηαξ ηδκ πεζναιαηζηή δζάηαλδ, ηα απαζημφιεκα
υνβακα ηαζ ηζξ ανπζηέξ ζοκεήηεξ (Hatzikraniotis et al, 2010). Σέθμξ, ζ‘ υηζ αθμνά ηδκ
ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηα ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα ηαζ ηζξ δζενβαζίεξ ιμκηεθμπμίδζδξ, μζ
ιαεδηέξ ζδιείςζακ ζδιακηζηή πνυμδμ, ζ‘ υηζ αθμνά ηδ θφζδ ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ ηδκ
δζάηνζζδ ημο ιμκηέθμο απυ έκα πείναια (Petridou et al, 2009).
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Πεξίιεςε
Σμ οιπυζζμ πμο πνμηείκμοιε αθμνά ηδ ζογήηδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιζαξ εονφηενδξ ζοθθμβζηήξ
ενβαζίαξ ιε εέια «Γζδάζημκηαξ Φοζζηή ζηδ Γεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Ζ μζημδυιδζδ ηςκ
εκκμζχκ». ημ πνχημ ιένμξ επζδζχηεηαζ κα δμεμφκ ζαθείξ απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηα υπςξ «πμζμ
αηνζαχξ είκαζ ημ ζδιαζκυιεκμ ημο υνμο έκκμζα ηαζ εζδζηά ημο υνμο ηοπζηή έκκμζα;» ηαζ «ηζ αηνζαχξ
ζδιαίκεζ μζημδυιδζδ εκκμζχκ;». ηδ ζοκέπεζα, αθμφ επζζδιακεεί υηζ ηάεε έκκμζα μζημδμιείηαζ απυ
πενζβνάρζιμ οθζηυ αθθά ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ μζημδυιδζδ ιζαξ άθθδξ έκκμζαξ ηαζ ηεθζηά ηδξ
επζζηήιδξ Φοζζηή, επζδζχηεηαζ δ ακαγήηδζδ απακηήζεςκ ζημ «πχξ εα ιπμνμφζαιε κα
αλζμπμζήζμοιε ηδκ υθδ εεχνδζδ ηδξ μζημδυιδζδξ ηςκ εκκμζχκ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ιαξ ζηδ
Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ;».
Abstract
The main topic of this is the evaluation of the results of our general, collective work on "Teaching
Physics in Secondary Education. Construction of concepts". This first part seeks to give clear answers
to the following questions: (a) What is the specific meaning of the term ―conception‖ and especially
―formal conception‖, (b) What is the meaning of the term ―construction of a scientific concept‖.
Moreover, once it is pointed that every concept is based on describable material and it takes part in the
construction of another concept and finally in the construction of physics itself, we set a search for
answers about "How we could utilize the whole vision of construction concepts in our teaching in
Secondary Education? ".

Μαγί ιε ηα πιηθά αληηθείκελα, ηα θαηλφκελα ηαζ ημοξ λφκνπο, μζ έλλνηεο ηδξ Φοζζηήξ
ζοκζζημφκ ημ ακαπκεοζηζηυ ηδξ ζφζηδια.
Κάεε ιία απυ αοηέξ
α. Πνμένπεηαζ απυ ακενχπζκδ κμδζζαηή δζενβαζία ορδθμφ επζπέδμο, απυ αθαίνεζδ ζε
πνμσυκηα αθαίνεζδξ,
α. Έπεζ έκα μνζζιέκμ ζδιαζκυιεκμ ημ μπμίμ επζδζχηεηαζ κα πενζβναθεί αάζεζ ημο μνζζιμφ
ηδξ,
β. Έπεζ έκα δζηυ ηδξ υκμια - αθδνδιέκμ μοζζαζηζηυ – ημ μπμίμ ζοκζζηά ημ ζδιαίκμκ ηδξ.
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Κάεε ηοπζηή έκκμζα μζημδμιείηαζ αθθά ηαζ μζημδμιεί. Οζημδμιείηαζ ιε οθζηυ πνμενπυιεκμ
απυ ηδκ άιεζδ ειπεζνία ηαζ ηονίςξ απυ εβπεζνήιαηα ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ. Πανάθθδθα
ζοιαάθθεζ ζηδκ μζημδυιδζδ ιζαξ επζζηήιδξ, εκ πνμηεζιέκς ηδξ Φοζζηήξ.
Οπμζμζδήπμηε ηαζ ακ είκαζ μ παναηηήναξ ηάεε έκκμζαξ, μ δζδάζηςκ Φοζζηή μθείθεζ κα
βκςνίγεζ υηζ μ ιαεδηήξ αδοκαηεί κα ηδκ μζημδμιήζεζ ιυκμξ ημο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ανηεί
ημ κα ιπαίκεζ ζηδκ ηάλδ ηαζ κα ακαημζκχκεζ ημ υκμιά ηδξ έκκμζαξ ηαζ ημκ μνζζιυ ηδξ,
αβκμχκηαξ ηα ειπεζνζηά παναηηδνζζηζηά πμο ανίζημκηαζ πάκηα ζηδκ άηνδ ημο κήιαημξ.
Δηηζιμφιε υηζ ελψ ε νηθνδφκεζε κηαο έλλνηαο απαηηεί απνκάθξπλζε απφ ηελ εκπεηξία, ε
δηδαζθαιία ηεο εδξάδεηαη ζε ζηνηρεία ηεο εκπεηξίαο.
ημ πνμηεζκυιεκμ οιπυζζμ «Γηδάζθνληαο Φπζηθή ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε - ε
νηθνδφκεζε ησλ ελλνηψλ», εα επζπεζνήζμοιε κα ακζπκεφζμοιε ηα αηυθμοεα εειεθζαηά
ενςηήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ εκκμζχκ.
α. Πμζμ αηνζαχξ είκαζ ημ ζδιαζκυιεκμ ημο υνμο έλλνηα ηαζ εζδζηά ημο υνμο ηππηθή έλλνηα;
α. Σζ αηνζαχξ ζδιαίκεζ νηθνδφκεζε ελλνηψλ;
Ζ ζογήηδζδ εα εζηζάζεζ ζηζξ αηυθμοεεξ πέκηε έκκμζεξ μζ μπμίεξ έπμοκ επζθεβεί απυ ηδκ
μιάδα ιαξ: κάδα, πίεζε, ζεξκφηεηα, έξγν θαη καγλεηηθφ πεδίν.
Με δεδμιέκμ υηζ ηάεε έκκμζα μζημδμιείηαζ αθθά ηαζ μζημδμιεί - εα πανμοζζάζμοιε
α. Σα ειπεζνζηά δεδμιέκα, ηδκ αθαζνεηζηή ζηέρδ ηαζ ηζξ ηνίζζιεξ ζδέεξ, πμο ζοκέααθακ ζηδκ
μζημδυιδζή ηδξ ηάεε ιία απυ αοηέξ. Ζ ζπεηζηή πανμοζίαζδ εα ααζζζηεί ζε ζημζπεία απυ ηδκ
ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ ηάεε έκκμζαξ, πμο ζηζαβναθμφκ ηδκ πνμζπάεεζα μζημδυιδζήξ ηδξ, ζηδ
αάζδ εκυξ ζοκεπμφξ «δζαθυβμο» ειπεζνίαξ ηαζ εεςνδηζηήξ ζηέρδξ. Αοηυκ ημκ «δζάθμβμ» εα
επζπεζνήζμοιε κα ακαδείλμοιε ςξ ααζζηυ άλμκα ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ εκκμζχκ.
α. Σμ «πχξ» δ έκκμζα ζοκέααθε ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ Φοζζηήξ ςξ επζζηήιδξ
βζα κα μδδβδεμφιε
β. ε ιία πνυηαζδ βζα ηδκ -ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία- μζημδυιδζδ ηδξ ηάεε ιζαξ απυ ηζξ πέκηε
έκκμζεξ, ζηδ ααειίδα Γοικάζζμ ηαζ ζηδ ααειίδα Λφηεζμ. Ζ ηάεε πνυηαζδ εα επζπεζνεί
απακηήζεζξ ζε ζδιακηζηά ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ ενςηήιαηα, υπςξ «πχξ εα αλζμπμζήζμοιε ηδκ
ενβαζηδνζαηή πναηηζηή;» ή «πχξ εα αλζμπμζήζμοιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ;».
Δαδμιήκηα πενίπμο έκκμζεξ ειπενζέπμκηαζ ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηδξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ πχνεξ ηδξ
Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Σζξ έκκμζεξ πμο εα πανμοζζάζμοιε, εα ηζξ ζοζπεηίζμοιε ιε ημ ηνίζζιμ
δζδαηηζηά ενχηδια «ε πμζεξ απυ αοηέξ πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ζηδ
ααειίδα Γοικάζζμ ηαζ ζε πμζεξ έιθαζδ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ζηδ ααειίδα Λφηεζμ, ζημ
Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ημο ιέθθμκημξ;»
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία εκηάζζεηαζ ζηδκ εονφηενδ ζοθθμβζηή ενβαζία ιε εέια «Γηδάζθνληαο Φπζηθή ζηε
Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ πανμοζίαζδ ηδξ έκκμζαξ έξγν έπεζ ςξ αθεηδνία ημκ ρξπζφ θαλφλα ηεο
Μεραληθήο. Ζ εειεθίςζδ αοηή ιαξ επζηνέπεζ κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ έκκμζαξ,
ζοκδέμκηαξ ημ βζκυιεκμ «δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ» ιε ημ «ηζ λμδεφεζ» ιζα ιδπακή ή έκαξ άκενςπμξ ηαζ
ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ εκένβεζα. Πανάθθδθα δ έκκμζα έξγν ζοιαάθθεζ ζηδκ μζημδυιδζδ ηςκ εκκμζχκ
θηλεηηθή ελέξγεηα ηαζ δπλακηθή ελέξγεηα. ηδ ααειίδα Λφηεζμ δ δζδαζηαθία ιαξ εα πενζθάαεζ
ειπθμοηζζιυ ηςκ μνζζιχκ, εζζαβςβή κέςκ εκκμζχκ υπςξ μζ δζαηδνδηζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ημ δοκαιζηυ,
ηονίςξ υιςξ εα εζηζάζεζ ζηδκ εκμπμίδζδ ένβμο ηαζ εενιυηδηαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ.
ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ έκκμζαξ καγλεηηθφ πεδίν πανμοζζάγμκηαζ επζθεβιέκα ζημζπεία απυ ηδκ
ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ έκκμζαξ ιε αάζδ ηα μπμία ανενχκεηαζ ιία πνμζπάεεζα μζημδυιδζδξ ηδξ έκκμζαξ,
ζηδ αάζδ εκυξ ζοκεπμφξ «δζαθυβμο» ειπεζνίαξ ηαζ εεςνδηζηήξ ζηέρδξ ηαηά ημκ μπμίμ απμδίδεηαζ μ
επζααθθυιεκμξ, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, ζεααζιυξ ζηα οθζηά ακηζηείιεκα. Ζ ενβαζία μθμηθδνχκεηαζ ιε
ηδκ πανμοζίαζδ ιζαξ πνυηαζδξ βζα ηδκ – ιέζα απυ δζδαζηαθία – μζημδυιδζδ ηδξ έκκμζαξ καγλεηηθφ
πεδίν ζηδ ααειίδα Λφηεζμ. Με ηδκ πνυηαζδ αοηή, απμδίδεηαζ έιθαζδ ζημ υηζ δ δζδαηηζηή δζαδζηαζία
μθείθεζ κα ειπενζέπεζ ιζα ζφκεεζδ ενβαζηδνζαηήξ πναηηζηήξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ.
Abstract
This work is anchored in the collective work on "Teaching Physics in Secondary Education. The
construction of concepts". In the presentation of the concept of work the starting point is the
―Golden Rule of Mechanics‖. This foundation allows us to move forward in the construction of the
concept linking the product of "force and displacement‖ with the " what spends" a machine or a man
and then with energy. Similarly, the concept of work contributes to the construction of the concepts of
kinetic energy and potential energy. In Lyceum our teaching will include the enrichment of the
definitions and the introducing of new concepts. Nevertheless, our main point of interest at this level
should be the unification of work and heat in the realm of Thermodynamics. In the presentation of the
concept of magnetic field the starting point is selected items from the historical evolution of the
concept of magnetic field with which an attempt to ―build‖ the concept is articulated, based on a
continuous "dialogue" between experience and theoretical thought in which assigned the adequate, in
our point of view, respect for the materials objects. The paper ends with the presentation of a proposal
on the construction of the concept of magnetic field through teaching in Lyceum. In this proposal
emphasis is given on the idea that the teaching process must involve a synthesis of laboratory practice
and use of new technologies.
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Ζ έκκμζα ΔΡΓΟ
Διπεζνία, ακενχπζκδ ζηέρδ, ηνίζζιεξ ζδέεξ, δζαιυνθςζδ εεςνζχκ
ΔΜΠΔΗΡΗΑ. Ζ εκπεηξία ηνπ παλάξραηνπ κνρινχ (Holton 1985).
Ο πνοζυξ ηακυκαξ ηδξ Μδπακζηήξ. ζμ ηενδίγμοιε ζε δφκαιδ πάκμοιε ζε δνυιμ.
Ζ θφζδ δεκ ηζζβημοκεφεηαζ ηζξ δοκάιεζξ αθθά δείπκεζ θεζδςθή ζημ εηάζημηε βζκυιεκμ
«δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ» ημ μπμίμ ηαιζά ιδπακή δεκ ιπμνεί κα ημ ιεβαθχζεζ (Καζζέηαξ
2000).
Ζ εκπεηξία ησλ κεηξήζεσλ.
Οζ ιεηνήζεζξ δείπκμοκ υηζ ημ βζκυιεκμ «δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ» ειθακίγεηαζ ακάθμβμ πνμξ
ηδκ πμζυηδηα ηαοζίιμο πμο λμδεφηδηε βζα ηδ ιεηαηυπζζδ.
ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΔΦΖ. Μζα θμβζηή πνμέηηαζδ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ είκαζ υηζ ημ βζκυιεκμ
«δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ», ιπμνεί κα εεςνδεεί ακάθμβμ πνμξ ηάηζ πμο λμδεφεζ μ
ενβαγυιεκμξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ςξ αάζδ βζα ηδκ απμηίιδζδ ηδξ
ακενχπζκδξ ζςιαηζηήξ ενβαζίαξ, αάζδ βζα ημ «πυζμ ημονάγεηαζ μ άκενςπμξ». Γζα ημ
βζκυιεκμ «δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ», ημ 1829 μ Γάθθμξ Coriolis εα πνμηείκεζ ημκ υνμ travail,
ζηδκ αββθζηή εα απμδμεεί ιε ημ Work, ζηδ βενιακζηή Arbeit, ζηδκ ζηαθζηή lavoro, ζηδκ
εθθδκζηή έξγν.
ΗΓΔΔ. Ζ παθζά ζδέα. Καεχξ μ άκενςπμξ ενβάγεηαζ ηαζ ιμπεεί οπάνπεζ θάηη πμο
ιεηααζαάγεηαζ απυ ημ ζχια ημο ζηα ακηζηείιεκμ, οπάνπεζ έκα αυναημ θάηη ημ μπμίμ μ
ενβαγυιεκμξ λμδεφεζ.
Ζ ηνίζζιδ ζδέα . Σμ βζκυιεκμ «δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ» (Hewitt 1985) ιπμνεί κα ιεηνήζεζ
ηδκ πμζυηδηα ημο αυναημο θάηη πμο ιεηααζαάγεηαζ απυ ημκ αζημφκηα ηδ δφκαιδ ζημ
ιεηαημπζγυιεκμ ακηζηείιεκμ. Σμ «ηάηζ» είκαζ εκένβεζα (Lemeignn & Weil-Barais 1993).
ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΔΦΖ. Τπάνπμοκ δοκάιεζξ πμο δεκ ενβάγμκηαζ. Κάεε δφκαιδ ηάεεηδ ζηδκ
ηαπφηδηα ημο ηζκμοιέκμο ζχιαημξ δεκ ιεηααζαάγεζ εκένβεζα. Υνεζάγεηαζ κα ειπθμοηίζμοιε
ημκ μνζζιυ ημο ένβμο (Holton 1985).
Σμ ένβμ ζηδ κεοηςκζηή δοκαιζηή.
α. Μεηααζαάγμκηαξ εκένβεζα ιέζς ένβμο ζε έκα οθζηυ ζδιείμ δ κεοηςκζηή δοκαιζηή δείπκεζ
υηζ δ ηζιή ημο είκαζ ίζδ ιε ηδκ αφλδζδ ιζαξ πμζυηδηαξ ακαθενυιεκδξ ζημ ηζκμφιεκμ οθζηυ
ζδιείμ (Arons 1990). Ζ πμζυηδηα αοηή είκαζ ημ ιζζυ ημο βζκμιέκμο ιάγα επί ηεηνάβςκμ ηδξ
ηαπφηδηαξ.
α. Με ηνζηήνζμ ημ ένβμ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηζξ δοκάιεζξ ζε δζαηδνδηζηέξ ηαζ ιδ
δζαηδνδηζηέξ. ε πενίπηςζδ πμο δ αθθδθεπίδναζδ πενζβνάθεηαζ ιε δζαηδνδηζηέξ δοκάιεζξ
ιπμνεί κα εζζάβμοιε ηαζ ηδκ έκκμζα δοκαιζηή εκένβεζα.
β. ηδκ πενίπηςζδ ημο ένβμο δφκαιδξ πεδίμο ιπμνεί κα εειεθζςεεί ηαζ δ έκκμζα δζαθμνά
δοκαιζημφ.
ΔΜΠΔΗΡΗΑ. Ζ ειπεζνία ηςκ εενιζηχκ ιδπακχκ (Segre 1983). Οζ εενιζηέξ ιδπακέξ
επζκμήεδηακ βζα κα παίνκμοιε απυ αοηέξ ένβμ. Σμ αένζμ ιεηααζαάγεζ εκένβεζα ζημ πζζηυκζ
ιε ιδπακζζιυ ένβμο, ζε πενίπηςζδ εένιακζδξ ιε ζηαεενή πίεζδ ημ ένβμ είκαζ ίζμ ιε ημ
βζκυιεκμ πίεζδ επί ιεηααμθή υβημο.
Ζ ΚΡΗΗΜΖ ΗΓΔΑ . Ζ ειπεζνία ηδξ ιδπακήξ ημο αηιμφ μδήβδζε ηδκ ακενχπζκδ ζηέρδ ζηδκ
ημθιδνή ζδέα υηζ δ εενιυηδηα είκαζ θάηη ζακ ημ ένβμ. Ζ ζδέα ιεηαζπδιαηίζηδηε ζε εεςνία
απμδεηηή δ μπμία μδήβδζε ζημκ πνχημ κυιμ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ (Arons 1990).
Ζ ελζζμο ΚΡΗΗΜΖ ΗΓΔΑ . Ζ ειπεζνία ηδξ ιδπακήξ ημο αηιμφ μδήβδζε ηδκ ακενχπζκδ
ζηέρδ ηαζ ζηδκ επίζδξ ημθιδνή ζδέα υηζ ημ ένβμ είκαζ πμθοηζιυηενμ απυ ηδ εενιυηδηα. Ζ
ζδέα ιεηαζπδιαηίζηδηε ζε εεςνία απμδεηηή δ μπμία μδήβδζε ζημκ δεφηενμ κυιμ ηδξ
εενιμδοκαιζηήξ.
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Ζ -κέζα απφ ηε δηδαζθαιία- νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ΔΡΓΟ
α. ηδ ααειίδα Γπκλάζην
Σμ πνχημ αήια . Γναζηδνζυηδηεξ ιε ιμπθυ . Ο ιμπθυξ ιαξ δζδάζηεζ ημκ πακάνπαζμ ηακυκα
- υζμ ηενδίγμοιε ζε δφκαιδ πάκμοιε ζε δνυιμ.
Σμ δεφηενμ αήια Ο ιεηαζπδιαηζζιυξ ημο ζημ υηζ «ιε ιζα ιδπακή ιπμνμφιε κα αολήζμοιε
ιζα δφκαιδ αθθά δεκ ιπμνμφιε κα αολήζμοιε ημ βζκυιεκμ δχλακε επί κεηαηφπηζε»
Σμ ηνίημ αήια . Πνμζμιμζχζεζξ . Νέεξ ηεπκμθμβίεξ. Σμ βζκυιεκμ δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ
είκαζ ακάθμβμ πνμξ ηδκ πμζυηδηα ηαοζίιμο πμο λμδεφηδηε.
Σμ ηέηανημ αήια. Σμ βζκυιεκμ «δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ», ιπμνεί κα εεςνδεεί ακάθμβμ
πνμξ θάηη πμο λμδεφεζ μ ενβαγυιεκμξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιεηαηυπζζδξ, κα εεςνδεεί
αάζδ βζα ημ «πυζμ ημονάγεηαζ μ άκενςπμξ», κα εεςνδεεί αάζδ βζα ηδκ απμηίιδζδ ηδξ
ακενχπζκδξ ζςιαηζηήξ ενβαζίαξ,
Σμ πέιπημ αήια
Ζ ηνίζζιδ ζδέα . Σμ βζκυιεκμ «δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ» ζοκζζηά πμζυηδηα εκυξ αυναημο
«ηάηζ» πμο ιεηααζαάγεηαζ απυ ημ ζχια ημο ιμπεμφκημξ ζημ ιεηαημπζγυιεκμ ακηζηείιεκμ. Σμ
«θάηη» είκαζ εκένβεζα . Σμ βζκυιεκμ «δφκαιδ επί ιεηαηυπζζδ» θέβεηαζ έξγν. Γζδαζηαθία ιε
επζδίςλδ κα ακηζιεηςπζζηεί δ εκκμζαηή ζφβποζδ (Driver et.al. 1994) ακάιεζα ζηζξ έκκμζεξ,
δχλακε ηαζ κεηαβηβαδφκελε ελέξγεηα ηαζ μζ ζπεηζηέξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ.
Σμ έηημ αήια. Μεηααζαάγμκηαξ εκένβεζα ιέζς ένβμο ζε έκα οθζηυ ζδιείμ οπμζηδνίγμοιε
υηζ δ ηζιή ημο είκαζ ίζδ ιε ηδκ αφλδζδ ιζαξ πμζυηδηαξ ακαθενυιεκδξ ζημ ηζκμφιεκμ οθζηυ
ζδιείμ. Ζ πμζυηδηα αοηή είκαζ ημ ιζζυ ημο βζκμιέκμο ιάγα επί ηεηνάβςκμ ηδξ ηαπφηδηαξ.
Σμ έαδμιμ αήια. Βαζζγυιεκμζ ζηδκ έκκμζα έξγν ηνπ βάξνπο εζζάβμοιε ηδκ έκκμζα ( αανοηζηή)
δοκαιζηή εκένβεζα
Σμ υβδμμ αήια Ζ εκένβεζα πμο ιεηααζαάγεηαζ ζε έκακ θαιπηήνα– δ θεβυιεκδ ηαζ δθεηηνζηή
εκένβεζα – είκαζ έξγν, δθεηηνζηυ ένβμ. Δίκαζ εκένβεζα ιεηααζααγυιεκδ απυ ημ οπυθμζπμ
ηφηθςια – ή απυ ημ δίηηομ- ζημκ θαιπηήνα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα ιεηααίααζδ εκένβεζαξ ζε έκακ
ηζκδηήνα.
α. ηδ ααειίδα Λχθεην
Σμ έκαημ αήια. Διπθμοηίγμοιε ημκ μνζζιυ ημο ένβμο ζηαεενήξ δφκαιδξ έηζζ χζηε κα
ζοιπενζθάαμοιε ημ ειπεζνζηυ δεδμιέκμ υηζ οπάνπμοκ δοκάιεζξ πμο δεκ ιεηααζαάγμοκ
εκένβεζα. Ένβμ εεηζηυ ηαζ ένβμ ανκδηζηυ.
Σμ δέηαημ αήια Διπθμοηίγμοιε ημκ μνζζιυ ιε οπμθμβζζιυ ημο ένβμο δφκαιδξ ιε ζηαεενή
δζεφεοκζδ δ ηζιή ηδξ μπμίαξ ιεηααάθθεηαζ αάζεζ βκςζηήξ ζοκάνηδζδξ ιε ηδ ιεηαηυπζζδ.
Σμ εκδεηαημ αήια
Ζ έκκμζα έξγν ζηδ κεοηςκζηή δοκαιζηή Η.
Μεηααζαάγμκηαξ εκένβεζα ιέζς ένβμο ζε έκα οθζηυ ζδιείμ, ιε αάζδ ηδ κεοηςκζηή δοκαζηή
απμδεζηκφμοιε υηζ δ ηζιή ημο είκαζ ίζδ ιε ηδκ αφλδζδ ιζαξ πμζυηδηαξ ακαθενυιεκδξ ζημ
ηζκμφιεκμ οθζηυ ζδιείμ. Ζ πμζυηδηα αοηή θέβεηαζ ηζκδηζηή εκένβεζα. .
Σμ δςδέηαημ αήια Ζ έκκμζα έξγν ζηδ κεοηςκζηή δοκαιζηή ΗΗ.
Με ηνζηήνζμ ημ ένβμ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηζξ δοκάιεζξ ζε δζαηδνδηζηέξ ηαζ ιδ
δζαηδνδηζηέξ. ε πενίπηςζδ πμο δ αθθδθεπίδναζδ πενζβνάθεηαζ ιε δζαηδνδηζηέξ δοκάιεζξ
ιπμνμφιε, ααζζγυιεκμζ ζημ ένβμ, κα εζζάβμοιε ηδκ έκκμζα δπλακηθή ελέξγεηα ζπζηήκαηνο , σο
έλλνηα ζηακή κα πενζβνάθεζ ηζξ δζαηδνδηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ, υπζ ιυκμ ηδ αανοηζηή
Σμ δέηαημ ηνίημ αήια Ζ έκκμζα έξγν ζηδκ δθεηηνμζηαηζηή.
Σμ ένβμ δφκαιδξ ηαζ δ έκκμζα δθεηηνζηυ πεδίμ . Με αάζδ ηδκ έκκμζα έξγν δχλακεο πεδίνπ
ιπμνεί κα εειεθζςεεί ηαζ δ έκκμζα δηαθνξά δπλακηθνχ.
Σμ δέηαημ ηέηανημ αήια.
Ζ έκκμζα ένβμ ζηδκ δθεηηνμδοκαιζηή.
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Δπακενπυιαζηε ζηδκ δζδαβιέκδ ζημ Γοικάζζμ εεχνδζδ υηζ δ εκένβεζα πμο ιεηααζαάγεηαζ ζε
έκακ θαιπηήνα απυ ημ οπυθμζπμ ηφηθςια είκαζ έξγν, δθεηηνζηυ ένβμ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα
ιεηααίααζδ εκένβεζαξ ζε έκακ ηζκδηήνα.
Σμ δέηαημ πέιπημ αήια . Ζ έκκμζα έξγν ζηδ Θενιμδοκαιζηή Η.
Ζ ειπεζνία ηςκ εενιζηχκ ιδπακχκ. Οζ εενιζηέξ ιδπακέξ επζκμήεδηακ βζα κα παίνκμοιε απυ
αοηέξ ένβμ . Σμ αένζμ ιεηααζαάγεζ εκένβεζα ζημ πζζηυκζ ιε ιδπακζζιυ ένβμο, ζε πενίπηςζδ
εένιακζδξ ιε ζηαεενή πίεζδ ημ ένβμ είκαζ ίζμ ιε ημ βζκυιεκμ πίεζδ επί ιεηααμθή υβημο.
Σμ δέηαημ έηημ αήια . Ζ έκκμζα έξγν ζηδ Θενιμδοκαιζηή ΗΗ.
Ζ ειπεζνία ηςκ εενιζηχκ ιδπακχκ. Ζ ζδέα υηζ δ εενιυηδηα είκαζ ηάηζ ζακ ημ ένβμ. Ο πνχημξ
κυιμξ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ.
Σμ δέηαημ έαδμιμ αήια. Ζ έκκμζα έξγν ζηδ Θενιμδοκαιζηή ΗΗΗ.
Ζ ζδέα υηζ ημ ένβμ ηαζ δ εενιυηδηα είκαζ ιεκ ιδπακζζιμί ιεηααίααζδξ εκένβεζαξ αθθά ημ
ένβμ είκαζ πμθοηζιυηενμ απυ ηδ εενιυηδηα. Ο δεφηενμξ κυιμξ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ.
Ζ έκκμζα ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ
Ζ πνυηαζδ βζα ηδκ ιέζς δζδαζηαθίαξ μζημδυιδζδ ηδξ έκκμζαξ καγλεηηθφ πεδίν ζπεηίγεηαζ ιε
ζοβηεηνζιέκδ άπμρδ βζα ημκ νυθμ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Δπζζηδιχκ. φιθςκα ιε αοηήκ
«πνεζάγεηαζ κα ζηάρμοιε ζημ έδαθμξ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Δπζζηδιχκ ιε ζημπυ κα ελμνφλμοιε
οθζηυ ημ μπμίμ εα εηιεηαθθεοεμφιε ιεηαηνέπμκηάξ ημ ζε οθζηυ μζημδυιδζδξ δζδαηηζηχκ
ηαζκμημιζχκ. Ζ ιεθέηδ ημο οθζημφ αοημφ εα ιαξ αμδεήζεζ κα δζαηνίκμοιε ηζξ εζδζηέξ
κμδζζαηέξ δζενβαζίεξ πμο μδήβδζακ ζηδ ζοβηνυηδζδ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ, δζενβαζίεξ
πμο -ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ- ειθακίγμοκ μιμζυηδηεξ ιε αοηέξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ιέζα ζηδ
ζηέρδ ηςκ κεανχκ ιαεδηχκ ιαξ» (Καζζέηαξ 2004).
Δάκ δδθαδή εέθμοιε κα πνμπςνήζμοιε ζε νζγζηή ακαδζάνενςζδ ηςκ Πνμβναιιάηςκ
πμοδχκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ ηα ααζζηά ιαξ ηαεήημκηα είκαζ δφμ ηαζ ζπεηίγμκηαζ
–ιεηαθμνζηά- ιε δφμ ζοβηεηνζιέκα «μνοπεία».
Σμ πνχημ είκαζ κα εκδζαθενεμφιε βζα ημ «ιέζα φιπακ» ηςκ κεανχκ ιαεδηχκ ιαξ,
ακαγδηχκηαξ ημ ζπεηζηυ «μνοπείμ», χζηε κα ιεθεηήζμοιε ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ημοξ ηαζ ηα
κμδζζαηά ιμκηέθα πμο πνδζζιμπμζμφκ ηαζ κα ακηθήζμοιε δζδαηηζηυ οθζηυ.
Σμ δεφηενμ είκαζ κα ζηάρμοιε ζημ έδαθμξ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Δπζζηδιχκ ηαζ κα
ακαγδηήζμοιε ιεηάθθεοια βζα κα ημ ιεηαηνέρμοιε ζε οθζηυ δζδαζηαθίαξ.
Ζ έκκμζα πεδίν δεκ ζπεηίγεηαζ ιε αζςιαηζηή αζζεδηδνζαηή ειπεζνία, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηζξ
έκκμζεξ πίεζδ,
εενιμηναζία,
ιάγα, δφκαιδ, πνχια, εενιυηδηα. Καηάβεηαζ απυ
ενβαζηδνζαηή ειπεζνία δ μπμία ζοκδοάζηδηε ιε ηδκ μλοδένηεζα ημο Michael Faraday, ηαζ
έδςζε ιζα απυ ηζξ πζμ βυκζιεξ ζδέεξ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ Φοζζηήξ.
Ζ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Μαβκήηδξ, Faraday ηαζ ζζδδνμνζκίζιαηα.
ημκ πάβημ ημο ενβαζηδνίμο μ νααδμιαβκήηδξ ιε έκα πανημκάηζ πάκς ημο πμο ημκ ζηεπάγεζ.
Ρίπκεζ ιε ηοπαίμ ηνυπμ πάκς ζημ πανηυκζ ζζδδνμνζκίζιαηα απυ ηδκ εζδζηή «αθαηζένα» πμο ηα
πενζέπεζ. Αοηά πέθημοκ ηαζ δζαηάζζμκηαζ ζε έκακ ζοβηνεηνζιέκμ ζπδιαηζζιυ, δδιζμονβμφκ
έηζζ ιζα εζηυκα. Μαγεφεζ ηα νζκίζιαηα ηαζ ηάκεζ ημ ίδζμ, νίπκεζ δδθαδή ηαζ πάθζ νζκίζιαηα ιε
ηοπαίμ ηνυπμ. Ζ πνμδβμφιεκδ εζηυκα επακένπεηαζ. ζεξ θμνέξ ηζ ακ επακαθάαεζ ημ
εβπείνδια ηα νζκίζιαηα εα δζαηάζζμκηαζ ζε μνζζιέκεξ πάκημηε εέζεζξ, εα «λαπθχκμοκ» ζε
ηαιπφθεξ βναιιέξ. Ζ θακηαζία ημο ημκ μδδβεί ζημ «κα δεζ» αυναηεξ βναιιέξ (Arons 1990)
κα δζαζπίγμοκ ημκ πχνμ βφνς απμ ημκ ζηεπαζιέκμ ιαβκήηδ.
Ζ ΚΔΦΖ. Θεςνεί υηζ υθα ζοιααίκμοκ θεξ ηαζ μ πχνμξ βφνς απυ ημκ ιαβκήηδ «έπεζ»
εζδζηέξ ηαιπφθεξ βναιιέξ, «δοκαιζηέξ βναιιέξ» δζηέξ ημο πάκς ζηζξ μπμίεξ εα λαπθχκμοκ
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πάκηα ηα νζκίζιαηα ζζδήνμο. Απμιαηνφκεζ ημκ ιαβκήηδ ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ηαηαζηνέθεηαζ
εκχ δζαπζζηχκεζ υηζ ηα επυιεκα νζκίζιαηα λαπθχκμοκ υπμο κάκαζ. Ζ ζηέρδ θέεζ υηζ δ
πανμοζία ημο ιαβκήηδ δδιζμονβεί ιζα ζδζαίηενδ δμιή ζημκ πχνμ (Καζζέηαξ 2000) ημκ ηάκεζ
ιαβκδηζηυ πεδίμ εκχ ακ μ ιαβκήηδξ δεκ είκαζ πανχκ, μ πχνμξ είκαζ έκαξ βεςιεηνζηυξ
πχνμξ ηνζχκ δζαζηάζεςκ ιε ηδκ ίδζα πμζυηδηα αένα αθθά πςνίξ ηζξ πανάλεκεξ δοκαιζηέξ
βναιιέξ.
Ζ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Γζαηδνχκηαξ ημκ νααδμιαβκήηδ πνδζζιμπμζεί, εηηυξ απυ
νζκίζιαηα, ηαζ ιζηνέξ ιαβκδηζηέξ αεθυκεξ ηζξ μπμίεξ έπεζ ηαηαζηεοάζεζ. Σζξ αθήκεζ κα
εηθναζημφκ εθεφεενα ηζ εηείκεξ ηαθακηχκμκηαζ ιέπνζξ υημο ηαεειζά απυ αοηέξ ακαπαοεεί
υπζ υπμο κάκαζ αθθά πάκς ζε ιία δοκαιζηή βναιιή ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο.
Ζ ΚΔΦΖ. Ο ζδιακηζηυηενμξ αζμβνάθμξ ημο, μ John Tyndall, ιαξ θέεζ (Gillispie 1980) υηζ
ην βιέκκα ηνπ λνπ ηνπ κεηαθηλήζεθε απφ ηνλ κηθξφ καγλήηε ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνο ηνλ πιαλήηε
Γε, ηνλ νπνίν αληίθξηζε σο έλα κεγάιν καγλήηε κε δπλακηθέο γξακκέο λα δηαηξέρνπλ ηελ
αηκφζθαηξα θαη ηηο ζάιαζζεο. Θα οπμζηδνίλεζ υηζ δ οθίζηαηαζ βήζκμ ιαβκδηζηυ πεδίμ ζηζξ
δοκαιζηέξ βναιιέξ ημο μπμίμο λαπθχκμοκ μζ ακενχπζκεξ ιαβκδηζηέξ αεθυκεξ
Σμ ιαβκδηζηυ πεδίμ είκαζ πχνμξ υπμο αζημφκηαζ δοκάιεζξ ζε επζζηέπηεξ ιαβκήηεξ.
Γδιζμονβείηαζ απυ ιαβκήηεξ ηαζ πενζβνάθεηαζ ιε δοκαιζηέξ βναιιέξ.
Ζ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ. ημκ πάβημ ημο ενβαζηδνίμο έκαξ ηαηαηυνοθμ ηαθχδζμ,
έκα μνζγυκηζμ πανημκάηζ ηαζ ζζδδνμνζκίζιαηα. Ακ ημ ηαθχδζμ νεοιαημδμηδεεί ηα νζκίζιαηα
«λαπθχκμοκ» πάκς ζε αυναηεξ δοκαιζηέξ βναιιέξ (Holton 1985). Ακ ημ ηαθχδζμ ηοθζπηεί
χζηε κα δδιζμονβδεμφκ ζπείνεξ ημ θαζκυιεκμ εηδδθχκεηαζ πμθφ πζμ έκημκα. ε ιζα ηέημζα
πενίπηςζδ θαίκεηαζ κα επζδνά υπζ ιυκμ ζε ιζηνέξ ιαβκδηζηέξ αεθυκεξ ηαζ ζε
ζζδδνμνζκίζιαηα αθθά ηαζ ζε έκα άθθμ νεοιαημθυνμ αβςβυ.
Ζ ΚΔΦΖ. Μαβκδηζηυ πεδίμ δεκ δδιζμονβείηαζ ιυκμ απυ ιαβκήηδ. Πδβή ημο ιπμνεί κα είκαζ
ηαζ έκαξ νεοιαημθυνμξ νεοιαημθυνμξ αβςβυξ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ έκα
νεοιαημθυνμ πδκίμ.
Ζ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ. ε έκακ ιεβάθμ πεηαθμεζδή ιαβκήηδ πθδζζάγμοιε έκακ
εοεφβναιιμ νεοιαημθυνμ αβςβυ. Ακ μ αβςβυξ νεοιαημδμηδεεί ειθακίγεηαζ κα αζηείηαζ ζε
αοηυκ δφκαιδ ιε ηζιή πμο βίκεηαζ ιέβζζηδ εάκ μ αβςβυξ εζκαζ ηάεεημξ ζηζξ δοκαιζηέξ
βναιιέξ. Ζ ένεοκα ζηδκ ηζιή ηδξ δφκαιδξ μδδβεί ηδ εεςνδηζηή ζηέρδ κα μζημδμιήζεζ ιζα
έκκμζα ιε ηδκ μπμία πενζβνάθεηαζ ηαζ πμζμηζηά ημ «πυζμ ζζπονυ είκαζ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ».
Με ηδκ ίδζα έκκμζα ιπμνεί κα πνμαθεθεεί ηαζ δ ηαηεφεοκζδ ηδξ δφκαιδξ ζε επζζηέπηδ
νεοιαημθυνμ αβςβυ. Ζ έκκμζα είκαζ δ έκηαζδ ιαβκδηζημφ πεδίμο. Μπμνμφιε κα επζηφπμοιε
ημ ίδζμ εάκ ακηί βζα πεηαθμεζδή ιαβκήηδ πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ νεοιαημθυνμ πδκίμ.
Ζ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΔΦΖ . Ζ εεςνδηζηή ζηέρδ ειπθμοηίγεζ ηδκ ανπζηή πνυηαζδ βζα ηδκ
έκκμζα καγλεηηθφ πεδίν . Σδκ νξίδεη ςξ πχνμ υπμο αζημφκηαζ δοκάιεζξ είηε ζε «επζζηέπηεξ»
ιαβκήηεξ είηε ζε «επζζηέπηεξ»νεοιαημθυνμοξ αβςβμφξ. Γεκηνπξγείηαη είηε απυ ιαβκήηδ
είηε απυ νεοιαημθυνμ αβςβυ. Πεξηγξάθεηαη ιε ηδκ βεςιεηνζηή έκκμζα δπλακηθέο γξακκέο
(Segre 1983) ηαζ ιε ηδκ έκκμζα έληαζε καγλεηηθνχ πεδίνπ
Ζ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΔΦΖ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο ημ δθεηηνζηυ νεφια εεςνήεδηε
ηαηεοεοκυιεκδ ηίκδζδ ζςιαηζδίςκ ιε δθεηηνζηυ θμνηίμ δ ζηέρδ ηςκ θοζζηχκ μδδβήεδηε
ζημ κα ενεοκήζμοκ εάκ ηα ιαβκδηζηυ πεδίμ δνα ζε ιειμκςιέκμ ηζκμφιεκμ ζςιαηίδζμ ιε
δθεηηνζηυ θμνηίμ.
Ζ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο επζκμήεδηε ηνυπμξ κα εζημκμπμζείηαζ δ
ηνμπζά ηζκμοιέκςκ ζςιαηζδίςκ, δ ένεοκα έδεζλε υηζ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ δνα ζε ηζκμφιεκα
ζςιαηίδζα ιε δθεηηνζηυ θμνηίμ. Ζ ηζιή ηδξ ζπεηζηήξ δφκαιδξ εα μδδβήζεζ ζε έκακ κέμ
μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ έληαζε καγλεηηθνχ πεδίνπ
Ζ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΔΦΖ . Σμ ιαβκδηζηυ πεδίμ μνίγεηαζ ςξ πχνμξ υπμο αζημφκηαζ δοκάιεζξ
ζε επζζηέπηεξ ιαβκήηεξ, νεοιαημθυνμοξ αβςβμφξ, ηζκμφιεκα ζςιαηίδζα ιε δθεηηνζηυ
θμνηίμ. Ζ εεςνδηζηή ζηέρδ ακαγδηχκηαξ ημ ημζκυ ζημζπείμ ζηα ηνία είδδ επζζηεπηχκ εα
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ηαηαθήλεζ υηζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ μ ημζκυξ πανμκμιαζηήξ είκαζ ζςιαηζδζα ιε δθεηηνζηυ
θμνηίμ εονζζηυιεκα ζε ηίκδζδ.
Οζ ζοκέπεζεξ
19μξ αζχκαξ. 1. Ζ έκκμζα καγλεηηθφ πεδίν εα παίλεζ νυθμ πνςηαβςκζζηή ζηδκ πενζβναθή, ηδκ
ενιδκεία ηαζ ηδκ δζαηφπςζδ κυιςκ ημο θαζκμιέκμο ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή, ηδξ
ιεβαθφηενδξ επζζηδιμκζηήξ ακαηάθορδξ ημο πνχημο ιζζμφ ημο 19μο αζχκα
2. Ζ έκκμζα καγλεηηθφ πεδίν ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έκκμζα ειεθηξηθφ πεδίν εα μδδβήζεζ ηδ
ζηέρδ ημο Maxwell ζημ κα πνμαθέρεζ εεςνδηζηά ηδκ μκηυηδηα ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν δ
μπμία ζφιθςκα ιε ηδκ πνυαθερδ εα δζαδίδεηαζ ιε ιδπακζζιυ ηφιαημξ. Λίβα πνυκζα πνυκζα
ανβυηενα δ «πνμθδηεία» ημο Maxwell εα βίκεζ πναβιαηζηυηδηα ηαζ δ μκηυηδηα
ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα εα θένεζ απνυαθεπηεξ ακαηνμπέξ ζηα εειέθζα ημο πμθζηζζιμφ
20μξ αζχκαξ. Σμ ιαβκδηζηυ πεδίμ εα απμηεθέζεζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ενβαζηδνζαηά
«ιέζα» βζα ηδκ ένεοκα ηςκ ζημζπεζςδχκ ζςιαηζδίςκ.
Ζ - κέζα απφ ηε δηδαζθαιία – νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο καγλεηηθφ πεδίν
Σμ πνχημ αήια (Knight 2004) Δνβαζηδνζαηή δναζηδνζυηδηα ιε ακηζηείιεκα ιαβκήηδ,
ιαβκδηζηέξ αεθυκεξ ηαζ ζζδδνμνζκίζιαηα. Σα θαζκυιεκα αιιειεπίδξαζε ηνπ καγλήηε κε ηε
βειφλα ηαζ αιιειεπίδξαζε ηνπ καγλήηε κε ηα ξηλφζκαηα. Δζηίαζδ ζηα ακηζηείιεκα. Ζ
ιαβκδηζηή αεθυκα είκαζ ιαβκήηδξ ιε ζπεηζηά ιζηνή αδνάκεζα, ζε εζδζηή ηαηαζηεοή χζηε κα
αβκμεί ηδ δνάζδ ημο πεδίμο αανφηδηαξ ηαζ κα είκαζ αζήιακηδ δ πανμοζία ηςκ ηνζαχκ. Σα
ζζδδνμνζκίζιαηα είκαζ ακηζηείιεκα ιε ιζηνή αδνάκεζα, δεκ είκαζ ιαβκήηεξ αθθά ιε ηδκ
ειθάκζζή ημοξ ζημ ιαβκδηζηυ πεδίμ βίκμκηαζ ιαβκήηεξ, ιαβκδηίγμκηαζ.
Σμ δεφηενμ αήια Καεμδήβδζδ πνμξ ημ κα δζαηνίκμοκ μζ δζδαζηυιεκμζ ηζξ αυναηεξ βναιιέξ
ζηζξ μπμίεξ λαπθχκμοκ ηα νζκίζιαηα. Ζ έκκμζα δπλακηθέο γξακκέο καγλεηηθνχ πεδίμο ςξ ιέζμ
βζα ηδκ πενζβναθή ημο.
Σμ ηνίημ αήια . Σμ θαζκυιεκμ αθθδθεπίδναζδ δφμ ιαβκδηχκ.
Ζ πενζβναθή ημο
α. ςξ δνάζδ ημο εκυξ ιαβκήηδ ζημκ άθθμ
β. ιε αάζδ ηδκ έκκμζα καγλεηηθφ πεδίν.
Σμ ηέηανημ αήια. Γζαηφπςζδ ηςκ ηνζχκ ααζζηχκ ενςηδιάηςκ
«Σζ θέβεηαζ ιαβκδηζηυ πεδίμ ; » «Πχξ δδιζμονβείηαζ;» ηαζ «Πχξ πενζβνάθεηαζ ;» Οζ πνχηεξ
απακηήζεζξ ζηα ηνία ενςηήιαηα. Δζηίαζδ ζηδ δζάηνζζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πεγή καγλεηηθνχ
πεδίνπ ηαζ «επηζθέπηεο».
Σμ πέιπημ αήια. Δνβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε νεοιαημθυνμοξ αβςβμφξ
ζζδδνμνζκίζιαηα ηαζ ιαβκδηζηέξ αεθυκεξ. Ανπζηά ιε εοεφβναιιμοξ αβςβμφξ ζηδ ζοκέπεζα ιε
πδκία. Ζ ιαβκδηζηή αεθυκα έκαξ ελαζνεηζηυξ ακζπκεοηήξ ιαβκδηζημο πεδίμο. Καεμδήβδζδ
πνμξ ημ κα δζαηνίκμοκ μζ δζδαζηυιεκμζ ηζξ δοκαιζηέξ βναιιέξ εοεφβναιιμο νεοιαημθυνμο
αβςβμφ ηαζ νεοιαημθυνμο πδκίμο.
Σα πενζζζυηενα απυ ηα αήιαηα βζα ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ έκκμζαξ πνμηείκμοιε κα ααζίγμκηαζ
ζε ζοκδοαζιυ πεζναιάηςκ ζημ ζπμθζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ αλζμπμζδζδξ κέςκ ηεπκμθμβζχκ.
φιθςκα ιε ημκ Randal D.Knight (2004) αηυια ηαζ μζ επζδείλεζξ πεζναιάηςκ ιαβκδηζζιμφ
είκαζ ζδζαίηενα δζδαηηζηέξ. Μπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα ζηζαβναθδεμφκ ιε
απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ πμθθέξ απυ ηζξ ααζζηέξ ζδέεξ ημο Μαβκδηζζιμφ.
Σμ έηημ αήια. Διπθμοηζζιυξ ηδξ απάκηδζδξ ζημ ενχηδια « πχξ δδιζμονβείηαζ έκα
ιαβκδηζηυ πεδίμ;» ιε ηδκ εζζαβςβή ημο ακηζηεζιέκμο-πδβή «ξεπκαηνθφξνο αγσγφο». Σμ
ιαβκδηζηυ πεδίμ ιε πδβή ημ νεοιαημθυνμ πδκίμ ζοβηνζηζηά ζζπονυηενμ απυ ημ ιαβκδηζηυ
πεδίμ ιε πδβή ημκ εοεφβναιιμ νεοιαημθμνμ αβςβυ.
Σμ έαδμιμ αήια. Δνβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε πεηαθμεζδέξ πδκίμ ηαζ εοεφβναιιμ
νεοιαημθυνμ αβςβυ. Καεμδήβδζδ ζημ κα δζαηνίκμοκ μζ δζδαζηυιεκμζ ηδ βεςιεηνία ηδξ
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ζπεηζηήξ δφκαιδξ Λαπθάξ. Σμ ενχηδια βζα ηδκ ηζιή ηδξ δφκαιδξ Λαπθάξ ηαζ δ απάκηδζή
ημο.
Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ – ζε ηνεζξ δζαζηάζεζξ - δνάζδξ ηδξ
δφκαιδξ Λαπθάξ . Πανμοζίαζδ ηαζ μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ έληαζε καγλεηηθνχ πεδίνπ. Ζ ιμκάδα
έκα ηέζθα.
Σμ έαδμιμ αήια. Διπθμοηζζιυξ ηδξ απάκηδζδξ ζημ ενχηδια « ηζ θέβεηαζ ιαβκδηζηυ πεδίμ ;»
ιε ηδκ απμζαθήκζζδ υηζ «επζζηέπηδξ» εα ιπμνμφζε κα είκαζ υπζ ιυκμ μ ιαβκήηδξ αθθά ηαζ
έκα νεοιαημθυνμ ηαθχδζμ.
Διπθμοηζζιυξ ηδξ απάκηδζδξ ζημ ενχηδια «πχξ πενζβνάθεηαζ έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ» ιε ηδκ
πνμζεήηδ ηδξ έκκμζαξ έκηαζδ ιαβκδηζημφ πεδίμο
Σμ υβδμμ αήια. Ζ εεςνία βζα ημ ηζ είκαζ δθεηηνζηυ νεφια. Σμ ζςιαηίδζμ δθεηηνυκζμ.
Ακαθμνά ζε πνςηυκζα ηαζ ζε ζυκηα. Ζ δνάζδ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο ζε ηζκμφιεκμ ζςιαηίδζμ
ιε δθεηηνζηυ θμνηίμ. Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Σμ ενχηδια βζα ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ
ηαηεφεοκζδ ηδξ αζημφιεκδξ δφκαιδξ. Ζ ελίζςζδ Λυνεκηξ. Δπακαδζαηφπςζδ ημο μνζζιμφ
ηδξ έκκμζαξ έληαζε καγλεηηθνχ πεδίνπ
Σμ έκαημ αήια. Διπθμοηζζιυξ ηδξ απάκηδζδξ ζημ ανπζηυ ενχηδια « ηζ θέβεηαζ ιαβκδηζηυ
πεδίμ ;» ιε ηδκ απμζαθήκζζδ υηζ «επζζηέπηδξ» εα ιπμνμφζε κα είκαζ μ ιαβκήηδξ, ημ
νεοιαημθυνμ ηαθχδζμ είηε έκα ηζκμφιεκμ ζςιαηίδζμ ιε δθεηηνζηυ θμνηίμ. Σμ ημζκυ ζημζπείμ
ακάιεζα ζηζξ ηνεζξ ιμνθέξ ημο επζζηέπηδ (Feynman 1964).
Σμ δέηαημ αήια. Σμ ιαβκδηζηυ πεδίμ ςξ ααζζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ ένεοκα ηςκ ζςιαηζδίςκ
ζημκ 20μ αζχκα. Πχξ ιεηνήεδηε δ ιάγα ημο πνςημκίμο; Πχξ μδδβήεδηακ μζ θοζζημί ζηδ
εεχνδζδ υηζ οπάνπμοκ ζζυημπα ;
Ζ έκκμζα καγλεηηθφ πεδίν πνμηείκεηαζ κα δζδάζηεηαζ ιυκμ ζημ Λφηεζμ
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Πεξίιεςε

Σμ έθθεζιια επζημζκςκίαξ ηςκ ζηναηδβζηχκ πμο εθανιυγμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ
θαζκμιέκςκ ηαζ εκκμζχκ, εκζζπφεζ ηδκ πεπμίεδζδ ηςκ ιαεδηχκ, υηζ δ Φοζζηή απμηεθεί
«ιάεδια βζα θίβμοξ». Αοηή δ ενβαζία επζπεζνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ οζμεέηδζδ εηείκςκ ηςκ
―ηαθχκ πναηηζηχκ‖ πμο έπμοκ εθανιμζηεί ζε μνζζιέκα ζπμθζηά ενβαζηήνζα ηαζ εκζζπφμοκ
ηδκ μζημδυιδζδ ηςκ εκκμζχκ πίεζε ηαζ ζεξκφηεηα ιε έιθαζδ ζηδ θεζημονβζηή ζοκέπεζα ηαηά
ηδ δζδαηηζηή δζαπναβιάηεοζή ημοξ ζηζξ δομ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ. Πανάθθδθα, ιέζα απυ
ιία ακάθοζδ ηςκ δφμ εκκμζχκ, επζπεζνείηαζ κα ακαδεζπεμφκ ηα
επζζηδιμθμβζηά
παναηηδνζζηζηά πμο εα δζεοημθφκμοκ ιία «δζαθμνεηζηή» ακηίζημζπδ δζδαζηαθία, έηζζ χζηε
κα λεπεναζηεί ημ θνάβια ηςκ αθδνδιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ ηαζ κα ζοιιεηάζπεζ μ
ιεβαθφηενμξ δοκαηυξ ανζειυξ ιαεδηχκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ .
Ζ πανμοζίαζδ ηδξ έκκμζαξ ζεξκφηεηα επζηεκηνχκεηαζ ζημ «πχξ μζημδμιείηαζ» δ έκκμζα
αοηή ιε ακαθμνά ζηζξ ηνίζζιεξ ζδέεξ, μζ μπμίεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε πμζηίθα ειπεζνζηά ζημζπεία,
μδήβδζακ ζηδκ ηεθζηή ηδξ ιμνθή. Ζ πανμοζίαζδ ηδξ έκκμζαξ πίεζε επζηεκηνχκεηαζ ζε οθζηά
ακηζηείιεκα ηαζ ζε θαζκυιεκα - ηυζμ ζε ζοκήεδ θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ υζμ ηαζ ζε
«πανάλεκα» θαζκυιεκα ηδξ ενβαζηδνζαηήξ ειπεζνίαξ - ιε αάζδ ηα μπμία επζδζχηεηαζ δ
πενζβναθή ιζαξ δζαδνμιήξ πνμξ ηδκ μζημδυιδζή ηδξ. Καζ μζ δφμ πανμοζζάζεζξ ηαηαθήβμοκ
ζε ακηίζημζπεξ πνμηάζεζξ βζα ιία, ιέζα απυ δζδαζηαθία, μζημδυιδζδ ηαεειζάξ απυ ηζξ δφμ
έκκμζεξ ηυζμ ζημ Γοικάζζμ υζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ.

Abstract
The lack of communication between teaching strategies of Physics concepts and phenomena,
strengthens the well established aspect of students that Physics is an elitist lesson, only for the
brightest brains. This work tries to elicit the ―good practices‖ which were applied in school
science laboratories, and were aimed at the construction of the concepts of heat and pressure,
emphasizing on the conceptual continuousness, in both educational grands. In the same time,
an epistemological analysis of the concepts, points out the features which contribute to the
teaching differentiation. The goal is to help the majority of students to take part in the
learning processes .
The presentation of the concept of heat focuses on the critical ideas , which along with a
variety of empirical data, led the concept to its final form. The presentation of the concept of
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pressure focuses on to material objects and events, both common events of everyday life and
"strange" phenomena of the laboratory experience and is intended to describe a path towards
its construction. Both presentations lead to proposals for the construction of the two concepts
through teaching in Gymnasium and Lyceum.

Ζ έκκμζα εενιυηδηα
Ζ έκκμζα δζαηνέπεζ ηάεεηα ημ ζζπφμκ πνυβναιια ζπμοδχκ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ
δζδαζηυιεκδ ηονίςξ ζηδκ Β‘ Γοικαζίμο ηαζ ζηδ Β‘ Λοηείμο - ηυζμ ζημ ιάεδια ηδξ Γεκζηήξ
Παζδείαξ υζμ ηαζ ζημ ιάεδια ηδξ Καηεφεοκζδξ - αθθά πνδζζιμπμζμφιεκδ, ιε έκακ «παθανυ»
ηνυπμ, ηαζ ζε υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ ηάλεζξ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή έπεζ ςξ ζοκέπεζα κα δζδάζημκηαζ
μζ ιαεδηέξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ ημοξ γςήξ, ρδθίδεξ απυ ηδ ζοκμθζηή εζηυκα ηδξ
έκκμζαξ ηαζ κα ιεηαημπίγμοιε ζε αοημφξ ηδκ εοεφκδ κα ηζξ ημπμεεηήζμοκ ζηζξ ζςζηέξ εέζεζξ
χζηε κα ζοιπθδνχζμοκ ημ πάγθ.
Ξεηζκχκηαξ απυ αοηή ηδ δζαπίζηςζδ ημο «ηαηαηενιαηζζιμφ» ζηδ δζδαζηαθία ηδξ έκκμζαξ, δ
πανμφζα πανέιααζδ ααζίγεηαζ ζηδκ πεπμίεδζδ έπεζ ςξ ηφνζμ ζηυπμ κα πνμηείκεζ ιζα
ζοκεηηζηή πανμοζίαζδ ηδξ έκκμζαξ εενιυηδηα (Knight 2004), ιέζα απυ ηδκ μζημδυιδζή ηδξ.
Ζ πνυηαζδ θζθμδμλεί κα ηαθφρεζ υθδ ηδ δζαδνμιή ηδξ έκκμζαξ ζηζξ δφμ ααειίδεξ ηδξ
Γεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ εειεθζχκεηαζ ζηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ δζδαζηαθία ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ εα πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ πνζκ απυθα
απυ ημ ζημζπείμ ηδξ ζφβηνζζδξ ημο επζζηδιμκζημφ ιε ημοξ άθθμοξ ηνυπμοξ ζηέρδξ ( Mathews
1994). Ζ πνυηαζδ επζδζχηεζ κα πανμοζζάζεζ, ζε αδνέξ βναιιέξ, ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ (Gillispie
1980) ηαζ ηζξ ακάβηεξ πμο μδήβδζακ ζηδκ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ εενιυηδηα ηαεχξ ηαζ ηα
ηνίζζια θαζκυιεκα αθθά ηαζ ηζξ ζδέεξ εηείκεξ πμο ιαξ χεδζακ κα οζμεεηήζμοιε έκα
ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ βζα ηδ θφζδ ηδξ, ηδκ ζδέα δδθαδή υηζ δ εενιυηδηα είκαζ έκαξ απυ ημοξ
ιδπακζζιμφξ ιε ημοξ μπμίμοξ επζηοβπάκεηαζ δ ιεηαθμνά ηδξ εκένβεζαξ (Segré 1983).
πδιαηζηά θμζπυκ, ηαζ ιε πανάδεζβια ηδκ έκκμζα εενιυηδηα, πανμοζζάγεηαζ ιζα ζημζπεζχδδξ
δμιή βζα ημ πςξ ιζα έκκμζα δδιζμονβείηαζ, απμηηά, μνζζιέκεξ θμνέξ, πμζμηζηή οπυζηαζδ ηαζ
ηέθμξ πάκεζ ηδκ ακελανηδζία ηδξ ηαεχξ εκζςιαηχκεηαζ ζε ιζα εονφηενδ έκκμζα.
Θα ηεεεί επίζδξ πνμξ ζογήηδζδ ημ εάκ μνζζιέκεξ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ Φοζζηήξ
ζδέεξ , υπςξ δ ζδέα ηδξ εκμπμίδζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ιέπνζ ηδκ επμπή ημο Joule εκκμζχκ
εενιυηδηα ηαζ ένβμ έπμοκ εέζδ ζημ ζζπφμκ πνυβναιια ζπμοδχκ. Αξ ζδιεζςεεί υηζ ημ
ζδιενζκυ πνυβναιια βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ ζημ Γοικάζζμ έπεζ ςξ αθεηδνία ηδκ εμ
αξρήο πανμοζίαζδ ηδξ εενιυηδηαξ ςξ «ιζα ιμνθή εκένβεζαξ».
Ζ πνυηαζδ βζα ηδκ -ιέζς δζδαζηαθίαξ- μζημδυιδζδ ηδξ έκκμζαξ, ειπενζέπεζ ηαζ ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηαβναθυιεκδξ εκκμζαηήξ ζφβποζδξ (Brook et al. 1984) ακάιεζα ζηζξ
έκκμζεξ εενιυηδηα, εενιμηναζία (Driver, 1994) ηαζ εενιζηή εκένβεζα. Παναπθεφνςξ, ιέζς
ηδξ πανέιααζδξ πμο εα επζπεζνδεεί, εα βίκεζ πνμζπάεεζα κα εζβμφκ δ «παθανή» βθχζζα, πμο
υθμζ ιαξ ςξ δζδάζημκηεξ πνδζζιμπμζμφιε ηαεδιενζκά, ηαζ κα επζζδιακεμφκ μνζζιέκα
ηνίζζια γδηήιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ μνμθμβίαξ – υπςξ βζα πανάδεζβια δ δζάηνζζδ
εενιυηδηαξ ηαζ εενιζηήξ εκένβεζαξ (Καζζέηαξ 2004) ηαζ δ δζπθή ζδιαζία ημο υνμο ζέξκαλζε
- αθθά ηαζ ηδξ πανμοζίαζδξ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηςκ κυιςκ ζηα μπμία ειπθέηεηαζ δ έκκμζα.

Ζ -κέζα απφ ηε δηδαζθαιία- νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ζεξκφηεηα
Σμ πνχημ αήια . Ζ ειθάκζζδ ηδξ ζδέαξ υηζ ζε θαζκυιεκα υπςξ δ εένιακζδ, δ ρφλδ ηαζ δ
ακάιεζλδ πμζμηήηςκ δζαθμνεηζηήξ εενιμηναζίαξ οπάνπεζ «ηάηζ» πμο ιεηααζαάγεηαζ.
Σμ δεφηενμ αήια . Ζ ακαβκχνζζδ ημο υηζ «αοηυ πμο ιεηααζαάγεηαζ» δεκ είκαζ πμζυηδηεξ
εενιμηναζίαξ (Καζζέηαξ 2000) . Ζ δζαπίζηςζδ ηδξ ακεπάνηεζαξ ηδξ έκκμζαξ εενιμηναζία
ζημ κα πνμαθέπεηαζ δ ελέθζλδ ηςκ θαζκμιέκςκ .
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Ζ ακαβκχνζζδ ηδξ ακάβηδξ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ έκκμζαξ – πμζυηδηαξ δ μπμία
«ιεηααζαάγεηαζ».
Σμ ηνίημ αήια . Ζ πανμοζίαζδ ηδξ πνυηαζδξ ηςκ θοζζηχκ υηζ «αοηυ πμο ιεηααζαάγεηαζ δεκ
είκαζ «είηε ρφπμξ είηε εενιυηδηα» αθθά ιυκμ εενιυηδηα. Ζ ακαβκχνζζδ ηδξ ημζκήξ αζηίαξ βζα
ιεηααίααζδ εκένβεζαξ ιε ιδπακζζιυ εενιυηδηαξ. Ζ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαηά ηδ
ιεηααίααζδ εκένβεζαξ ιέζς εενιυηδηαξ .
Σμ ηέηανημ αήια. Ζ εενιυηδηα ςξ πμζυηδηα πμο ιπμνεί κα ιεηνδεεί .
Ζ ζπέζδ ηδξ εενιυηδηαξ ιε ηδ ιάγα - πμζυηδηα φθδξ. Ζ ιμκάδα έκα cal.
Σμ πέιπημ αήια . Ζ ζδέα υηζ δ εενιυηδηα είκαζ «ηάηζ υπςξ ημ ένβμ» ηαζ δ επζαεααίςζή ηδξ.
Σμ πείναια ημο Joule ιε έιθαζδ ζηδκ εκμπμίδζδ δφμ δζαθμνεηζηχκ ιέπνζ ηυηε εκκμζχκ.
Αλζμπμίδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ.
Ζ ιμκάδα έκα joule.
Σμ έηημ αήια . Ζ έκκμζα (εζςηενζηή) εενιζηή εκένβεζα ηαζ απμζαθήκζζδ ηδξ εκκμζαηή
δζάηνζζδξ ακάιεζα ζε εενιυηδηα ηαζ εενιζηή εκένβεζα .
Σμ έαδμιμ αήια
Θενιυηδηα ηαζ ένβμ ζημκ πνχημ κυιμ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ (Knight
2004)
Σμ υβδμμ αήια . Θενιυηδηα ηαζ ένβμ ςξ ιμνθέξ ιεηααζααγυιεκδξ εκένβεζαξ ιε έιθαζδ ζημ
υηζ ημ ένβμ είκαζ πμθοηζιυηενμ απυ ηδ εενιυηδηα. Ο δεφηενμξ κυιμξ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ
Σμ έκαημ αήια . Ζ έκκμζεξ εενιμηναζία ηαζ εενιζηή εκένβεζα απυ ηδ ζημπζά ημο
Μζηνυημζιμο

Σα πέκηε πνχηα αήιαηα ακαθένμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ έκκμζαξ ζημ Γοικάζζμ. Σα
αήιαηα απυ ημ ηέηανημ έςξ ημ έκαημ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ έκκμζαξ ζημ Λφηεζμ.

Ζ έλλνηα πίεζε
Ζ πνυηαζδ ααζίγεηαζ ζηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ ζηδ Γεοηενμαάειζα
εηπαίδεοζδ μθείθεζ κα πανμοζζάγεηαζ ςξ ιία «ζφκεεζδ» ειπεζνίαξ ηαζ εεςνδηζηήξ ζηέρδξ
ηαζ ζοβηνζιέκα ιζα ζφκεεζδ (α) δνάζδξ ζε οθζηά ακηζηείιεκα, (α) πενζβναθήξ θαζκμιέκςκ,
(β) επζκυδζδξ εκκμζχκ ηαζ (δ) δζαηφπςζδξ κυιςκ ιε αάζδ ημοξ μπμίμοξ εα ιπμνμφζακ κα
πνμαθεθεμφκ άθθα θαζκυιεκα αθθά ηαζ κα ελδβδεμφκ θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ υζμ ηαζ
ηδξ ενβαζηδνζαηήξ ειπεζνίαξ .
Έκα εζδζηυ ζημζπείμ ηδξ πνυηαζδξ είκαζ δ επζδίςλδ ημο κα ακαδεζπεεί μ «ιδ απμδζδυιεκμξ»
ζοκήεςξ ζεααζιυξ ζηα οθζηά ακηζηείιεκα ηαζ ζηα θαζκυιεκα.
Ζ ειπεζνία.
Πνάβιαηα ζοκδεζζιέκα. Ρμοθάεζ ιε ημ ηαθαιάηζ ηαζ δ πμνημηαθάδα ακεααίκεζ ζηα πείθδ
ηδξ, πζέγεζ πνμξ ηα ηάης ημ ζηέθεπμξ ηαζ ακεααίκεζ ημ πνςιαηζζηυ οβνμζάπμοκμ βζα ηα πένζα,
μζ αεκημφγεξ ημθθάκε ζημ ημίπςια, είδε ιε ηα ιάηζα ηδξ ημκ ηγαιά κα ζδηχκεζ έκα απίζηεοηα
αανφ ηγάιζ ιε ιζα αεκημφγα ή ιζα άθθδ αεκημφγα δζαθμνεηζηή βζα ημ λεαμφθςια ημο
κενμπφηδ, εοιάηαζ ηαζ ηδ ζφνζββα ηυηε πμο πνεζάζηδηε κα ηδξ πάνμοκ αίια, έηακε ηδκ ηανδζά
ηδξ πέηνα ηαζ ημίηαλε ηδ ζφνζββα πμο ηνάααβε ημ αίια, ακμίβεζ ηδ ανφζδ ζηδκ ημογίκαξ ζημκ
δεφηενμ υνμθμ ηαζ ημ κενυ ένπεηαζ απυ ηα παιδθά, ημ κενυ θεάκεζ αηυια ηαζ ζημ ηαθμνζθέν
ημο ηνίημο ανηεί κα βίκεζ δ ελαένςζδ, έπεζ πνμζέλεζ ηαζ ηδκ δθεηηνζηή ζημφπα ηαεχξ
ηνααάεζ ηδ ζηυκδ ηζ έκα πνςζκυ εοιάηαζ ημκ ιπαιπά κα ηζκεί έκα ιμπθυ ηαζ ημ κενυ απυ ημ
πδβάδζ κα ακεααίκεζ.
Πνάβιαηα πανάλεκα (Mathews 1994).
ημ ζπμθζηυ ενβαζηήνζμ, έκαξ ηεκεηέξ απυ θαιανίκα, μ ηαεδβδηήξ κα αθαζνεί ιε ιζα ακηθία
ημκ αένα ηαζ μ ηεκεηέξ κα ηζαθαηχκεηαζ ζα κα ήηακ απυ πανηί.
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Σζξ πνμάθθεξ άημοζε ηδκ πανάλεκδ ζζημνία ιε εηείκα ηα διζζθαίνζα ημο Μαβδειαμφνβμο,
ηάπμζμξ είπε αθαζνέζεζ ημκ αένα ιε ιζα ακηθία ηαζ μηηχ άθμβα ηέζζενα απυ ηάεε πθεονά
δεκ ιπμνμφζακ κα ηα απμιαηνφκμοκ.
Σμ έηακε ιυκδ ζημ ζπίηζ. Έκα άδεζμ αθμοιζκυημοημ, ημ εένιακε ζημ βηαγάηζ ηζ φζηενα ημ
έπζαζε πνμζεηηζηά ιε δφμ πεηζέηεξ ηαζ ημ έααθε ζε πζάημ ιε ηνφμ κενυ, ιε ημ άκμζβια πνμξ
ηα ηάης. Σμ αθμοιζκυημοημ ηζαθαηχεδηε ζακ κα ήηακ πανηί. Πνυζελε υηζ ηαζ είπε ηνααήλεζ
κενυ ζημ εζςηενζηυ ημο.
Σμ είδε ιε ηα ιάηζα ηδξ . Έκα ηενί ζε θεηάκδ ιε κενυ ηαζ ιε έκα πμηήνζ κα ζηεπάγεηαζ ημ
ηενί ηαζ ζε θίβμ ημ ηενί κα ζαήκεζ ηαζ ημ κενυ κα ακεααίκεζ
Σμ έηακε ιυκδ ηδξ ζημ ζπίηζ. Σμ κενυ ζημ πμηήνζ, απυ πάκς έκα θφθθμ πανηί, ακαζηνέθεζ ημ
πμηήνζ ηαζ ημ κενυ δεκ πφκεηαζ, ημ πανηί ιέκεζ ημθθδιέκμ ζηα πείθδ ημο πμηδνζμφ ηαζ δεκ
πέθηεζ, θεξ ηαζ δ αανφηδηα λεπάζηδηε.
Σμ έηακε ιυκδ ηδξ. θήκςζε έκα ημιιάηζ ααιαάηζ ζημκ πάημ ημο πμηδνζμφ, ακαπμδμβφνζζε
ημ πμηήνζ ηαζ ημ αφεζζε ζε ιεβαθφηενμ δζαθακέξ δμπείμ ιε κενυ. Έκζςζε κα δοζημθεφεηαζ βζα
κα ημ αοείζεζ αθθά είδε ιε ηα ιάηζα ηδξ υηζ υζμ ηαζ κα ημ αφεζγε ημ ααιαάηζ πανέιεκε ζηεβκυ
Ζ ζηέρδ: Ο αέναξ «ζπνχπκεζ»
Μεβαθχζαιε ιέζα ζημκ αένα ηαζ ημ υηζ «ζπνχπκεζ» εκηοπςζζαηά ζοκήεςξ δεκ ημ κζχεμοιε
(Driver et al. 1994). Μέπνζ ημκ 17μ αζχκα μζ άκενςπμζ δεκ είπακ θακηαζηεί πυζμ ιεβάθδ
είκαζ δ δφκαιδ ημο αηίκδημο αένα. Ήλενακ αέααζα κα θηζάπκμοκ ακηθίεξ ηαζ κα ακεαάγμοκ
κενυ απυ ηα πδβάδζα πανυθμ πμο ήηακ βκςζηυ ηαζ αζκζβιαηζηυ υηζ είκαζ αδφκαημκ κα
ακεαάζεζξ κενυ απυ αάεμξ ιεβαθφηενμ ηςκ δέηα ιέηνςκ.
Ο αέναξ πάκηα ζπνχπκεζ (Knight 2004). πνχπκεζ ημ ηααάκζ πνμξ ηα πάκς, ζπνχπκεζ ηo ηγάιζ
ημο πανάεονμο πνμξ ηα έλς, ζπνχπκεζ ηδκ μνζγυκηζα επζθάκεζα ημο κενμφ πνμξ ηα ηάης ,
αθθά δ δφκαιδ ηδκ μπμία αζηεί δεκ είκαζ « ηάηζ πμο εα ιπμνμφζε κα πνμαθεθεεί απυ ηδ
βκχζδ ηαζ ιυκμ ηδξ φπανλδξ ημο αένα». Σμ «πνμξ ηα πμο εα ζπνχλεζ» ηαεμνίγεηαζ απυ ημ
«πχξ είκαζ ημπμεεηδιέκδ» δ επζθάκεζα εκχ ημ «πυζμ εα ζπνχλεζ» ηαεμνίγεηαζ ηαζ απυ ημκ
ίδζμ αθθά ηαζ απυ ημ «πυζδ είκαζ» δ επζθάκεζα ζηδκ μπμία αζηείηαζ. Ζ ηζιή αοηήξ ηδξ
δφκαιδξ ελανηάηαζ ηαζ απυ ημ πυζδ είκαζ δ επζθάκεζα αθθά ηαζ απυ ηάηζ πμο έπεζ μ αέναξ ηαζ
αοηυ ημ ηάηζ είκαζ δ πίεζδ ημο αένα ζημ ζδιείμ εηείκμ . «Γφκαιδ = ειααδυκ επζθάκεζαξ επί
πίεζδ» πίεζδ έβζκε ιζα απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο αένα ηαζ ιία απυ ηζξ ανπαζυηενεξ ειπεζνίεξ
δίδαζηε υηζ δ πίεζδ ιζαξ πμζυηδηαξ αένα αολάκεηαζ υηακ ιζηναίκεζ μ υβημξ ηαζ ακηίζηνμθα.
Σμκ 17μ αζχκα δ πακάνπαζα ειπεζνία έβζκε κυιμξ ηδξ Φοζζηήξ μ μπμίμξ έδζκε απάκηδζδ ηαζ
ζημ ενχηδια « πμζα αηνζαχξ είκαζ δ ζπέζδ ηδξ πίεζδξ ιε ημκ υβημ;» .
Αθθά βζα κα δζαηοπςεεί μ ζπεηζηυξ κυιμξ Boyle –Mariotte, έκαξ απυ ημοξ πνχημοξ κυιμοξ
ηδξ Φοζζηήξ, πνεζάζηδηε κα επζκμδεεί ηνυπμξ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ πίεζδξ.
Ζ πνμζπάεεζα βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ πίεζδξ ηανπμθυνδζε, υηακ μζ άκενςπμζ ενεοκδηέξ
εκδζαθένεδηακ βζα ημ «ηζ ζοιααίκεζ ιε ηδκ πίεζδ εκυξ οβνμφ».
Ζ βθχζζα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ δ βθχζζα ηδξ επζζηήιδξ
Συζμ ειείξ υζμ ηαζ μζ ιαεδηέξ ιαξ έπμοιε ακαηναθεί ιε ηδ βθχζζα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Καζ ζηδ βθχζζα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ιάεαιε κα θέιε υηζ «ημ κενυ αζηεί πίεζδ». φιθςκα
ιε ηδ Φοζζηή, ζηδκ μπμία δ πίεζδ εεςνείηαζ ζδζυηδηα ημο νεοζημφ, θέιε « δ πίεζδ ημο
κενμφ» ηαζ υπζ «ημ κενυ αζηεί πίεζδ».
πςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο αένα δ ηζιή ηδξ «πζεζηζηήξ» δφκαιδξ δ μπμία εα αζηδεεί, εα
ηαεμνζζηεί ηαζ απυ ημ οβνυ ηαζ απυ ημ «πυζμ ιεβάθδ» είκαζ δ επζθάκεζα.
Ζ πίεζδ ιεηαθένεηαζ
Μζα απυ ηζξ πνχηεξ ζδέεξ πμο δζαηοπχεδηακ βζα ηδκ πίεζδ ηάεε οβνμφ ήηακ θαζκμιεκζηά
πανάλεκδ αθθά, ζηα ιέζα ημο 17μο αζχκα, ιέζα απυ ηδκ ζδζμθοία ημο Blaise Pascal έβζκε
κυιμξ ημκ μπμίμ απμδεπυιαζηε ιέπνζ ζήιενα.
Πανάλεκμ. Έκα ζδιείμ ζηδ εάθαζζα ηδξ ακημνίκδξ εα «αζζεακεεί» ιζα ιεηααμθή ηδξ
αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ είηε ανίζηεηαζ ζε αάεμξ δφμ ιέηνςκ είηε ζε αάεμξ
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300 ιέηνςκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εάκ, ιε έκα έιαμθμ, αζηήζμοιε δφκαιδ ζηδκ επζθάκεζα εκυξ
οβνμφ, δ δφκαιδ δεκ ιεηαθένεηαζ, ζε ιζα άθθδ επζθάκεζα, εηείκμ πμο ιεηαθένεηαζ είκαζ δ
πίεζδ. Ζ δφκαιδ, ελάθθμο, ιπμνεί κα αολδεεί. Ζ Ανπή ηαεμδήβδζε ηδ ζηέρδ ηςκ
ακενχπςκ (Hewitt, 1995) ζημ κα θηζάλμοκ έκακ εηπθδηηζηυ πμθθαπθαζζαζηή δφκαιδξ, ημ
οδναοθζηυ πζεζηήνζμ.
Διπεζνία. Αζπιδνά ακηζηείιεκα
Ζ ζδέα ημο κα μνζζηεί δ πίεζδ ηυζμ ιε ηδκ ακηίζημζπδ πζεζηζηή δφκαιδ υζμ ηαζ ιε ημ
ειααδυκ ηδξ επζθάκεζαξ εκζζπφεδηε ηαζ απυ ηδκ πακάνπαζα ειπεζνία ηςκ αζπιδνχκ
ακηζηεζιέκςκ.
Ζ δαζηάθα ιαξ δ Διπεζνία ιαξ δζδάζηεζ υηζ ακηζηείιεκα, υπςξ μζ ζμοβζάδεξ, ηα ηζεημφνζα,
ηα πζνμφκζα, ηα ηανθζά, ηα κφπζα ηδξ βάηαξ, μζ βυαεξ ζηζθέημ, μζ ηανθίηζεξ, ηα ζπαεζά,
ηυαμοκ ηαζ ηνοπάκε επεζδή είκαζ αζπιδνά. Ζ Φοζζηή ημ «αζπιδνά » ημ ιεηαθνάγεζ ζε «έπμοκ
ζπεηζηά ιζηνή επζθάκεζα » επζκμεί ηδκ έκκμζα πίεζδ ηαζ ηδκ μζημδμιεί έηζζ χζηε ηαηά ηδ
δνάζδ ιζαξ μνζζιέκδξ δφκαιδξ, υηακ δ επζθάκεζα είκαζ ιζηνή δ πίεζδ κα είκαζ ιεβάθδ.
Ζ έκκμζα πίεζδ ζπεηίγεηαζ ιυκμ ιε δοκάιεζξ πμο πενζβνάθμοκ ημ «ζπνχπκς», ημ «πζέγς»
ηαζ ημ «ζοιπζέγμιαζ». Γεκ έπεζ δδθαδή ζπέζδ ιε δοκάιεζξ υπςξ δ ηνζαή, ή υπςξ δ δφκαιδ
ημο ηεκηςιέκμο κήιαημξ ζε έκα ακηζηείιεκμ δ μπμία πενζβνάθεζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ κήια
ηνααάεζ ημ ακηζηείιεκμ. θεξ μζ «πζεζηζηέξ» αοηέξ δοκάιεζξ πανζζηάκμκηαζ ιε ιζα μνζζιέκδ
Γεςιεηνία, ιε έκα δζάκοζια ηάεεημ ζηδκ ακηίζημζπδ επζθάκεζα
Ζ ιεβάθδ πνςηαβςκίζηνζα. Ζ πίεζδ ςξ έκκμζα έπεζ πενζμνζζιέκμ εκδζαθένμκ βζα ηδ ιεθέηδ
ηςκ ζηενεχκ
ζςιάηςκ ηαζ πενζμνίγεηαζ ηονίςξ ζημ κα ενιδκεφζεζ θαζκυιεκα
παναιμνθχζεςκ. Καηά ηδ ιεθέηδ υιςξ ηςκ οβνχκ ηαζ ηςκ αενίςκ δ έκκμζα πίεζδ
ακαδεζηκφεηαζ ζε ιεβάθδ πνςηαβςκίζηνζα. Καηαθένκεζ ηεθζηά κα έπεζ ημκ πνχημ θυβμ ζηδκ
πενζβναθή, ηδκ ενιδκεία ηαζ ηδκ πνυαθερδ ηυζμ ηδξ ζζμννμπίαξ ηςκ οβνχκ υζμ ηαζ ηδξ
ζπεηζηήξ νμήξ .
Ζ -κέζα απφ ηε δηδαζθαιία- νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο πίεζε
Σμ πνχημ αήια . Ζ ακαβκχνζζδ εκυξ βεβμκυημξ ημ μπμίμ πάκημηε ζοιααίκεζ πςνίξ κα βίκεηαζ
άιεζα ακηζθδπηυ . Σμ βεβμκυξ είκαζ υηζ «μ αέναξ ζπνχπκεζ» (Ζolton 1985) ηαζ ιάθζζηα
εκηοπςζζαηά.
Σμ δεφηενμ αήια . Ζ έιθαζδ ζημ υηζ δ δφκαιδ ηδκ μπμία αζηεί μ αέναξ δεκ είκαζ « ηάηζ πμο
ακήηεζ ζημκ αένα». Σμ «πνμξ ηα πμο εα ζπνχλεζ» ηαεμνίγεηαζ απυ ημ «πχξ είκαζ
ημπμεεηδιέκδ» δ επζθάκεζα εκχ ημ «πυζμ εα ζπνχλεζ» ηαεμνίγεηαζ θαη απυ ημκ ίδζμ αθθά ηαζ
απυ ημ «πυζδ είκαζ» δ επζθάκεζα ηδκ μπμία ζπνχπκεζ . Ζ ακεπάνηεζα ηδξ έκκμζαξ δφκαιδ ζημ
κα πενζβνάρεζ ηα θαζκυιεκα ιε ημκ αένα.
Σμ ηνίημ αήια . Ζ πνυηαζδ βζα έκακ μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ πίεζδ ιε ηδ ζπέζδ «ζπνχπκμοζα
δφκαιδ = ειααδυκ επζθάκεζαξ επί πίεζδ » . Ζ ιμκάδα έκα pascal.
Ζ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ δζαηφπςζδ πίεζε πνπ αζθεί ν αέξαο ζηδ δζαηφπςζδ πίεζε ηνπ αέξα.
Σμ ηέηανημ αήια . Ζ επίηθδζδ ζε «ικήιεξ πίεζδξ» . Ζ ειπεζνία ηςκ αζπιδνχκ ακηζηεζιέκςκ
ςξ εκίζποζδ ηδξ ζδέαξ κα μνζζηεί δ πίεζδ ιε αάζδ ηδ «ζπνχπκμοζα»
( πζεζηζηή) δφκαιδ ηαζ ημ ειααδυκ.
Σμ πέιπημ αήια . Ζ εζηίαζδ ζηδκ έκκμζα πίεζδ εκυξ οβνμφ πνμηεζιέκμο κα επζκμδεεί ηνυπμξ
βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ πίεζδξ. Ζ απάκηδζδ ζημ ενχηδια «ηζ ζδιαίκεζ πίεζδ εκμξ οβνμφ ζε ιζα
πενζμπή ημο;» Ζ πίεζδ ημο οβνμφ ςξ δοκαηυηδηα ημο οβνμφ ζημ κα ζπνχπκεζ ηδκ επζθάκεζα
μπμζμοδήπμηε επζζηέπηδ
Σμ έηημ αήια . Ζ πανμοζίαζδ ηδξ «πανάλεκδξ» ζδέαξ υηζ ηάεε ιεηααμθή ηδξ πίεζδξ ζηδκ
επζθάκεζα εκυξ οβνμφ ιεηαθένεηαζ ακαθθμίςηδ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο οβνμφ, εκχ αοημ δεκ
ζζπφεζ ιε ηδ ιεηαθμνά δφκαιδξ . Ζ Ανπή ημο Pascal. Ζ εθανιμβή ημο υηζ ιπμνμφιε κα
αολάκμοιε ιζα δφκαιδ
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Σμ έαδμιμ αήια . Ζ ζπέζδ ηδξ πίεζδξ ιε ηδ αανφηδηα . Ζ ακαβκχνζζδ ημο υηζ δ πίεζδ εκυξ
οβνμφ αολάκεηαζ ιε ημ αάεμξ ελαζηίαξ ηδξ αανφηδηαξ . Ζ έκκμζα πδξνζηαηηθή πίεζε ςξ «δ
θυβς αανφηδηαξ παναπάκς πίεζδ» ηαηά ηδκ ζζμννμπία εκυξ οβνμφ . Ζ ιέηνδζδ ηδξ πίεζδξ.
Σμ ιακυιεηνμ.
Σμ υβδμμ αήια. Σμ θαζκυιεκμ ζζμννμπία εκυξ νεοζημφ. Ηζυηδηα πζέζεςκ ζημ ίδζμ ορυιεηνμ
ζδιαίκεζ ζζμννμπία ημο ανπζηά αηίκδημο νεοζημφ.
Σμ έκαημ αήια. Ζ πανμοζίαζδ ηδξ ζδέαξ υηζ «δζαθμνά πζέζεςκ» ζημ ίδζμ ορυιεηνμ έπεζ ςξ
απμηέθεζια ηδ νμή ημο ανπζηά αηίκδημο νεοζημφ. Ο άκειμξ. Ο κυιμξ Bernoulli.
Σμ δέηαημ αήια. Ζ ιέηνδζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ. Σμ αανυιεηνμ.
Σμ εκδέηαημ αήια. Ζ ζπέζδ ηδξ πίεζδξ ιε ημκ υβημ εκυξ αενίμο ακελάνηδηα απυ ηδ
αανφηδηα. Ο κυιμξ Boyle-Mariotte .
Σμ δςδέηαημ αήια. Ζ έιθαζδ ζημ υηζ «έκα αένζμ έπεζ πάκηα πίεζδ» ςξ βέθονα βζα ημ
πέναζια ζημκ Μζηνυημζιμ.
Σμ δέηαημ ηνίημ αήια. Ζ ζδέα υηζ δ ηζιή ηδξ πίεζδ εκυξ αενίμο ζε δμπείμ ιπμνεί κα εεςνδεεί
ακελάνηδηδ απυ ηδ αανφηδηα . Σα ιμκηέθα θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο,
αληηζηξεπηή κεηαβνιή ηαζ ηδαληθφ αέξην ςξ ζημζπεία βζα ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ ηαηαζηαηζηήξ
ελίζςζδξ ηςκ ζδακζηχκ αενίςκ.
Σμ δέηαημ ηέηανημ αήια. Ζ πίεζδ ςξ έκκμζα ημο Μαηνυημζιμο ηαζ μ Μζηνυημζιμξ ηςκ
αενίςκ

Σα δχδεηα πνχηα αήιαηα ακαθένμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ έκκμζαξ ζημ Γοικάζζμ.
Σα αήιαηα απυ ημ εκδέηαημ έςξ ημ δέηαημ ηέηανημ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ έκκμζαξ ζημ
Λφηεζμ.
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Πεξίιεςε
Ζ ενβαζία αοηή εκηάζζεηαζ ζηδκ εονφηενδ ζοθθμβζηή ενβαζία ιε εέια «Γζδάζημκηαξ Φοζζηή ζηδ
Γεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Ζ μζημδυιδζδ ηςκ εκκμζχκ». ημ πνχημ αοηυ ιένμξ επζδζχηεηαζ κα
δμεμφκ ζαθείξ απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηα «πμζμ αηνζαχξ είκαζ ημ ζδιαζκυιεκμ ημο υνμο έκκμζα ηαζ
εζδζηά ημο υνμο ηοπζηή έκκμζα ;» ηαζ «ηζ αηνζαχξ ζδιαίκεζ μζημδυιδζδ εκκμζχκ;». ηδ ζοκέπεζα,
αθμφ επζζδιακεεί υηζ ηάεε έκκμζα μζημδμιείηαζ απυ πενζβνάρζιμ οθζηυ αθθά ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ
μζημδυιδζδ ιζαξ άθθδξ έκκμζαξ ηαζ ηεθζηά ηδξ επζζηήιδξ Φοζζηή, επζδζχηεηαζ δ ακαγήηδζδ
απακηήζεςκ ζημ «πχξ εα ιπμνμφζαιε κα αλζμπμζήζμοιε ηδκ υθδ εεχνδζδ ηδξ μζημδυιδζδξ ηςκ
εκκμζχκ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ιαξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ;». ακ πνχημ πανάδεζβια βίκεηαζ
ακαθμνά ζηδκ έκκμζα ιάγα ιε ιζα απυπεζνα πενζβναθήξ ηςκ ειπεζνζηχκ ηαζ κμδζζαηχκ ζημζπείςκ
απυ ηα μπμία μζημδμιήεδηε δ έκκμζα, βζα κα αημθμοεήζεζ ιζα πνυηαζδ βζα ηδκ, ιέζα απυ δζδαζηαθία,
μζημδυιδζδ ηδξ έκκμζαξ ζηδ ααειίδα Γοικάζζμ ηαζ ζηδ Βαειίδα Λφηεζμ.
Abstract
This work is anchored in the collective work on "Teaching Physics in Secondary Education.
Construction of concepts". This first part seeks to give clear answers to questions "What exactly is
signified the sense of the term conception, especially formal conception?‖ and "What does mean the
term construction of a scientific concept?‖. In this issue, once it is observed that every concept it is
constructed from describable material and it participates in the construction of another concept and
finally in the building of physics, eventually takes place a search for answers in "How we could
utilize the whole vision of construction concepts in our teaching in Secondary Education?". As a first
example there is the concept of mass with an attempt to describe the empirical and mental data from
which the concept "was built", followed by a proposal on the construction of the concept of mass
through teaching in Gymnasium and Lyceum.

Ζ έλλνηα έλλνηα
Αθαηξέζεηο ζε πξντφληα αθαίξεζεο
Ζ εθίρδ, δ αοημβκςζία, δ απυθαοζδ, δ πίεζδ, δ ηαπφηδηα, δ ιαβκδηζηυ πεδίμ ζοκζζημφκ
έκκμζεξ πμο δεκ πνμηφπημοκ απυ ειπεζνζηή αθαίνεζδ. Καιία απυ αοηέξ δεκ παναιέιπεζ ζε
οθζηυ ακηζηείιεκμ. Έπμοκ υθεξ πνμηφρεζ απυ «αθαζνέζεζξ πάκς ζε πνμσυκηα αθαίνεζδξ»,
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κμδζζαηέξ δδθαδή δζενβαζίεξ πμο εα ιπμνμφζαιε κα ηζξ παναηηδνίζμοιε αθαζνέζεζξ ζε
ορδθυηενμ επίπεδμ. ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα μ Ernst Cassirer (1910) είπε πνμηείκεζ ηζξ
έκκμζεξ αοηέξ κα ηζξ παναηηδνίγμοιε ηοπζηέξ. Καιία ημοξ δεκ έπεζ ιμνθζηά παναηηδνζζηζηά
ηαζ πνέπεζ κα δεπεμφιε υηζ πςνίξ αοηέξ δεκ εα ιπμνμφζε κα ηαθθζενβδεεί δ ακενχπζκδ
εεςνδηζηή ζηέρδ. Απμηεθμφκ ημκ ααζζηυ ημνιυ βζα ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ
επζζηήιδξ. Δηαηυ πνυκζα ιεηά ηδ δζαηφπςζή ηδξ δ πνυηαζδ ημο Cassirer δζαηδνείηαζ ζε ζζπφ.
Ζ ηοπζηή έκκμζα δζαθένεζ μοζζαζηζηά απυ ηδκ ηαηδβμνζηή . Γεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε
ιμνθζηέξ μιμζυηδηεξ πμο οθίζηακηαζ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ ακηζηφπςκ ζακ αοηέξ πμο
οπάνπμοκ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ακειχκεξ πμο έπμοιε ζοκακηήζεζ ηαζ ιαξ μδδβμφκ ζηδκ έκκμζα
ακειχκα.
Γζα κα μζημδμιδεεί δ ηοπζηή έκκμζα, δ ίδζα δ ζηέρδ απμδίδεζ ζημκ εαοηυ ηδξ έκα ζφκμθμ
εεςνήζεςκ ηαζ ζοζπεηζζιχκ. Πνυηεζηαζ βζα έκα «ακαηθαζηζηυ» εβπείνδια ηδξ ακενχπζκδξ
ζηέρδξ πάκς ζημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ηδξ, βζα αθαίνεζδ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ειπεζνζηή.
Έπμοιε δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πάκς ζηα μπμία ζοκηεθείηαζ. Απυ ηδ ιζα ηα οθζηά
ακηζηείιεκα, δ ειπεζνζηή αθαίνεζδ ηαζ δ βέκκδζδ ηδξ έκκμζαξ πεθζδυκζ. Απυ ηδκ άθθδ,
πνμτπάνπμκηα ηέηκα αθαίνεζδξ – πεθζδυκζ, εθέθακηαξ, ηζαχηζμ, πχνμξ, πνυκμξ, ηίκδζδ – ιζα
ορδθμφ επζπέδμο αθαίνεζδ πάκς ζε αοηά ηαζ δ βέκκδζδ ηδξ έκκμζαξ αδνάκεζα. Σμ ιμκμπάηζ
βζα ηδκ αδνάκεζα είκαζ πμθφ πζμ ακδθμνζηυ απυ εηείκμ πμο μδδβεί ζημ πεθζδυκζ. Σμ γήηδια
έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηάεε εηπαζδεοηζηυ πμο είκαζ επζθμνηζζιέκμξ κα δζδάλεζ Φοζζηή
ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ.
Οηθνδνκείηαη αιιά θαη νηθνδνκεί.
Κάεε ηοπζηή έκκμζα μζημδμιείηαζ αθθά ηαζ μζημδμιεί (Καζζέηαξ 2000). Οζημδμιείηαζ ιε
οθζηυ πνμενπυιεκμ θζβυηενμ απυ ηδκ άιεζδ ειπεζνία ηαζ πενζζζυηενμ απυ εβπεζνήιαηα ηδξ
ακενχπζκδξ ζηέρδξ. Πανάθθδθα ζοιαάθθεζ ζηδκ μζημδυιδζδ ιζαξ άθθδξ έκκμζαξ αθθά ηαζ
ζηδκ μζημδυιδζδ ιζαξ επζζηήιδξ, υπςξ δ Φοζζηή.
ην εζσηεξηθφ ηεο Φπζηθήο.
ημ εζςηενζηυ ηδξ Φοζζηήξ ιπμνεί ηακείξ κα δζαηνίκεζ
α. ηοπζηέξ έκκμζεξ ακαθενυιεκεξ ζε μκηυηδηεξ. Σμ θςηυκζμ, ημ ηφια, ημ δθεηηνμιαβκδηζηυ
πεδίμ ζοκζζημφκ έκκμζεξ πμο παναπέιπμοκ ζε μκηυηδηεξ ημο φιπακημξ.
α. ηοπζηέξ έκκμζεξ πμο πενζβνάθμοκ ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πςνίξ ημ ζδιαζζαηυ ημοξ
πενζεπυιεκμ κα οπάνπεζ πμζμηζηυ ζημζπείμ. Ζ αδνάκεζα, δ αβςβζιυηδηα, δ εθαζηζηυηδηα είκαζ
μνζζιέκεξ απυ αοηέξ.
β. ηοπζηέξ έκκμζεξ/ιεβέεδ. Ζ δφκαιδ , δ νμπή, ημ δοκαιζηυ, δ εενιμηναζία, ημ ένβμ, δ μνιή
απμηεθμφκ έκκμζεξ πμο υηακ «εκδθζηζχεδηακ», υηακ δδθαδή επζκμήεδηε ηνυπμξ βζα ηδ
ιέηνδζή ημοξ, έβζκακ έκκμζεξ/ιεβέεδ. Γζα μνζζιέκεξ ιάθζζηα απυ αοηέξ – υπςξ δ ηαπφηδηα,
δ δφκαιδ, δ έκηαζδ ιαβκδηζημφ πεδίμο – δ μζημδυιδζή ημοξ δεκ μθμηθδνχεδηε ιε ηδκ
πμζμηζημπμίδζή ημοξ. Υνεζάζηδηε κα επζκμδεεί ηαζ έκα βεςιεηνζημφ παναηηήνα ζημζπείμ – δ
ηαηεφεοκζδ – ημ μπμίμ εεςνήεδηε ακαβηαίμ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημοξ. Υαναηηδνίγμκηαζ
δζακοζιαηζηά ιεβέεδ.
Γηδάζθνληαο θπζηθή
Οπμζμζδήπμηε ηαζ ακ είκαζ μ παναηηήναξ ηδξ ηοπζηήξ έκκμζαξ, μ δζδάζηςκ Φοζζηή μθείθεζ κα
βκςνίγεζ υηζ μ ιαεδηήξ αδοκαηεί κα ηδκ μζημδμιήζεζ ιυκμξ ημο (Lemeignan & Weil-Barais).
Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ανηεί ημ κα ιπαίκεζ ζηδκ ηάλδ ηαζ κα ακαημζκχκεζ ημ υκμιά ηδξ ηαζ
ημκ μνζζιυ ηδξ, αβκμχκηαξ ηα ειπεζνζηά παναηηδνζζηζηά πμο ανίζημκηαζ πάκηα ζηδκ άηνδ
ημο κήιαημξ. Δηηζιμφιε εκχ δ μζημδυιδζδ ιζαξ έκκμζαξ απαζηεί ιζα απμιάηνοκζδ απυ ηδκ
ειπεζνία, δ δζδαζηαθία ηδξ έπεζ ηδκ ακάβηδ ιζαξ ζοκενβαζίαξ ιε ηα ζημζπεία ηδξ ειπεζνίαξ.
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Σα ειπεζνζηά ζημζπεία ελάθθμο είκαζ εηείκα πμο εα επζηονχζμοκ ημ εάκ ιζα έκκμζα «ιπμνεί
κα ζηαεεί ζηα πυδζα ηδξ».
Ζ έλλνηα έλλνηα.
Ζ έκκμζα είκαζ ηεθζηά ιζα ζοιποηκςιέκδ βκχζδ, δ μπμία ιε ηδκ φπανλή ηδξ ζοιαάθθεζ ζηδκ
ακάηθδζδ άθθςκ βκχζεςκ. Μζα έκκμζα δεκ οπάνπεζ πμηέ ιειμκςιέκδ ζηδ ζηέρδ ιαξ εθυζμκ
α. βζα κα ηδκ πνμδζμνίζμοιε είιαζηε οπμπνεςιέκμζ κα επζηαθεζημφιε άθθεξ έκκμζεξ ηαζ α.
υηακ ειθακζζηεί ζηδ ζηέρδ ιαξ πονμδμημφκηαζ ζοκεζνιμί πμο ιαξ μδδβμφκ ζε άθθεξ έκκμζεξ
ζπεηζγυιεκεξ ιε πμζηίθθμοξ ηνυπμοξ ιαγί ηδξ. Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ ηάεε έκκμζα δεκ
οπάνπεζ πανά ιυκμ θυβς ηςκ ζπέζεχκ ηδξ ιε άθθεξ έκκμζεξ. Δίκαζ υπςξ ζημ δίπηο, υπμο ηάεε
εδθζά δεκ έπεζ αοηυκμιδ φπανλδ. Τπάνπεζ θυβς ηςκ άθθςκ εδθζχκ ιε ηζξ μπμίεξ ζοκδέεηαζ.
Έηζζ ημ δίπηο ζοκζζηά έκα ζφκμθμ. Σέημζα είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ δ δμιή ηδξ εκκμζαηήξ
ζηέρδξ. Σα ζημζπεία ηδξ είκαζ μζ έκκμζεξ. Υάνδ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ βθχζζαξ ζπδιαηίγμοκ
ηζξ εδθζέξ εκυξ αδζαζπαζημο δζπηομφ πμο ειπενζέπεζ ημ ζφκμθμ ηςκ βκχζεχκ ιαξ. Ζ ζηέρδ
ιαξ είκαζ ηονίςξ ιζα απένακηδ μνβάκςζδ εκκμζχκ.
Κάεε ηοπζηή έκκμζα
α. πνμένπεηαζ απυ ακενχπζκδ κμδζζαηή δζενβαζία ορδθμφ επζπέδμο, απυ αθαίνεζδ ζε
πνμσυκηα αθαίνεζδξ
α. Έπεζ έκα μνζζιέκμ ζδιαζκυιεκμ ημ μπμίμ επζδζχηεηαζ κα πενζβναθεί αάζεζ ημο μνζζιμφ
ηδξ.
β. Έπεζ έκα δζηυ ηδξ υκμια - αθδνδιέκμ μοζζαζηζηυ – ημ μπμίμ ζοκζζηά ημ ζδιαίκμκ ηδξ. Γζ
αοηυ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα μθείθμοιε κα θέιε δ έκκμζα εενιμηναζία (ζε πηχζδ
μκμιαζηζηή ) ηαζ υπζ «δ έκκμζα ηδξ εενιμηναζίαξ», ιεηαθνάγμκηαξ ημ αββθζηυ the concept of
temperature ηαζ λεπκχκηαξ υηζ ζηζξ δμιέξ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ημ εενιμηναζία είκαζ ημ
υκμιά ηδξ. Σμ υηζ επζιέκμοιε κα θέιε «δ έκκμζα ηδξ εενιμηναζίαξ» ςεεί ημκ αηνμαηή ιαξ
ζημ κα ηαηακμήζεζ υηζ ακαθενυιαζηε «ζημ κυδια ηδξ εενιμηναζίαξ» δεδμιέκμο υηζ δ θέλδ
έκκμζα ζηδκ ηαεμιζθμοιέκδ έπεζ πμθθά ζδιαζκυιεκα.
ηζξ δμιέξ ηδξ δζηήξ ιαξ βθχζζαξ , εθυζμκ εέθμοιε κα ιεηαθένμοιε ημ ιήκοια υηζ οπάνπεζ
ιζα έκκμζα ιε ημ υκμια εενιμηναζία, υπςξ θέιε μ ηζκδιαημβνάθμξ Απυθθςκ ηαζ ημ εέαηνμ
Ρελ, πνέπεζ κα θέιε δ έκκμζα εενιμηναζία, κα ηάκμοιε δδθαδή αοηυ πμο ηάκμοκ ηαζ μζ
Γενιακμί, δ βθχζζα ηςκ μπμίςκ έπεζ, απυ ζοκηαηηζηή ζημπζά, πμθθά ημζκά ζημζπεία ιε ηδκ
εθθδκζηή.
ημ οιπυζζμ εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ημ γήηδια «μζημδυιδζδ ηςκ εκκμζχκ» ηαηά
ηδ δζδαζηαθία ζε Γοικάζζμ ηαζ Λφηεζμ, εζηζάγμκηαξ ζηζξ έκκμζεξ ΜΑΕΑ, ΠΗΔΖ,
ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ, ΔΡΓΟ ηαζ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ
Γζα ηάεε ιία απυ αοηέξ εα πανμοζζάζμοιε
α. ηα ααζζηά «οθζηά» - ειπεζνία, ακενχπζκδ ζηέρδ, ηνίζζιεξ ζδέεξ, δζενβαζίεξ αθαίνεζδξ απυ ηα μπμία μζημδμιήεδηε
α. ημ «πχξ» ζοκέααθε ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα,
β. ηδκ πνυηαζδ βζα ιζα δζδαζηαθία ααζζγυιεκδ ζηα παναπάκς.
Δλοπαημφεηαζ υηζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, εα ακαγδηδεμφκ ηαζ απακηήζεζξ ζε ηνίζζια ενςηήιαηα
ζπεηζγυιεκα ιε Ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, υπςξ ημ «ηζ πνμηείκμοιε βζα δζδαζηαθία ζηδ
ααειίδα Γοικάζζμ ηαζ ηζ ζηδ ααειίδα Λφηεζμ ; ».
Ζ έλλνηα ΜΑΕΑ
Ζ δζδαζηαθία ηδξ έκκμζαξ ιάγα πενζαάθθεηαζ απυ αλζμζδιείςηδ ζφβποζδ δ μπμία
πνμκμθμβείηαζ απυ ηδ δδιμζίεοζδ ηςκ Principia ημο Νewton. Ζ ζφβποζδ μθείθεηαζ ζημοξ
πμθθαπθμφξ εκκμζμθμβζημφξ ιακδφεξ πμο εκδφεηαζ δ θέλδ ιάγα ζημ πθαίζζμ ηδξ ηθαζζηήξ
θοζζηήξ. ημκ μνζζιυ Η ηςκ Principia (Newton 1686) δ ιάγα μνίγεηαζ ςξ «πμζυηδηα ηδξ
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φθδξ», ζημ δεφηενμ κυιμ ηδξ ηίκδζδξ ειθακίγεηαζ ςξ ιέηνμ ηδξ αδνάκεζαξ, εκχ ζημ κυιμ ηδξ
παβηυζιζαξ έθλδξ ςξ οπεφεοκδ βζα ηδκ αιμζααία αανοηζηή έθλδ ιεηαλφ ηςκ ζςιάηςκ. Ο
ίδζμξ μ Newton εεχνδζε υηζ απμννέεζ απυ ημ βζκυιεκμ ποηκυηδηαξ ηαζ υβημο, μδδβχκηαξ ζηδ
δζαηφπςζδ εκυξ ιάθθμκ ηοηθζημφ μνζζιμφ, εκχ πανμοζίαζε μνζζιέκα «αηνζαή πεζνάιαηα
ιε εηηνειή» βζα κα εειεθζχζεζ υηζ δ ιάγα είκαζ ακάθμβδ ιε ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ. Με ημκ
ηνυπμ αοηυ κμιζιμπμίδζε ηδ ιέηνδζδ ηδξ ιάγαξ ιε γοβυ, παναηάιπημκηαξ ηζξ ηεπκζηέξ
δοζημθίεξ ηδξ ιέηνδζδξ ηδξ αδνακεζαηήξ ιάγαξ ηαζ πονμδμηχκηαξ αηένιμκεξ ζογδηήζεζξ
ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ηςκ θζθμζυθςκ (Mach 1883) ιέπνζ ηαζ ζήιενα.
Ζ πμθοζδιία ηαζ δ απμοζία θεζημονβζημφ μνζζιμφ ηδξ ιάγαξ (Segré 1983) έπεζ ιεηαθενεεί
ηαζ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα πνμηαθχκηαξ ζφβποζδ ηυζμ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο ηαθμφκηαζ
κα δζδάλμοκ ηδκ έκκμζα υζμ ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ. Πνάβιαηζ, ζηα εβπεζνίδζα πανμοζζάγεηαζ δ
έκκμζα ιάγα κα είκαζ είηε δ πμζυηδηα φθδξ εκυξ ζχιαημξ είηε/ηαζ ημ ιέηνμ ηδξ αδνάκεζαξ ημο
ζχιαημξ (Ζolton 1985), δ ιέηνδζή ηδξ υιςξ παναπέιπεηαζ ζηδ ιέηνδζδ ηδξ αανοηζηήξ
ιάγαξ ιέζς γφβζζδξ. Πχξ υιςξ δ γοβανζά ιεηνάεζ ηδκ πμζυηδηα φθδξ ή ηδκ αδνάκεζα; Σζ εα
βζκυηακ ακ ιεηαθενυιαζηακ ζε πενζαάθθμκ ιζηνμαανφηδηαξ; πχξ εα ιεηνμφζαιε ηυηε ηδ
ιάγα (Πζεννάημξ 2009);
Ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ δ ζφκδεζδ ηδξ ιέηνδζδξ ηδξ ιάγαξ ιε ημ αάνμξ ηνμθμδμηεί ηζξ
εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ, μδδβχκηαξ ημοξ βζα πανάδεζβια κα πζζηεφμοκ υηζ δ ιάγα
ιεηααάθθεηαζ υπςξ ηαζ ημ αάνμξ.
Δφθμβα θμζπυκ εβείνμκηαζ δζάθμνα ενςηήιαηα. Μπμνμφιε κα μνίζμοιε ηδκ έκκμζα ιάγα ζημ
Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ, είηε εκκμζμθμβζηά είηε θεζημονβζηά, ιε ηνυπμ χζηε κα απμθεφβεηαζ
δ ζφβποζδ ηαζ κα απμδμιμφκηαζ μζ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ; Δίκαζ ακαβηαίμ, ηαηά
ηδ δζδαζηαθία ζημ Λφηεζμ, κα απμζαθδκίγεηαζ δ εκκμζαηή δζαθμνά αδνακεζαηήξ ιάγαξ ηαζ
αανοηζηήξ ιάγαξ (Einstein & Infeld 1938) δ μπμία δζαηδνήεδηε ζηδ θοζζηή ιέπνζ ηζξ ανπέξ
ημο 20μο αζχκα ;
ε πμζα ειπεζνζηά ηαζ ενβαζηδνζαηά δεδμιέκα πνέπεζ κα ζηδνζπεμφιε βζα ηδκ εκκμζαηή ηδξ
μζημδυιδζδ; Πχξ πνέπεζ κα πνμηείκεηαζ δ ιέηνδζδ ηδξ ιάγαξ (Arons 1990), ζηζξ ααειίδεξ
Γοικάζζμ ηαζ Λφηεζμ; Πμζμοξ κυιμοξ ζπεηζγυιεκμοξ ιε ηδκ έκκμζα ιάγα εα ζοιπενζθάαμοιε
ζηα Ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ημο ιέθθμκημξ ; Δίκαζ ακαβηαίμ κα δζδάζηεηαζ ςξ λεπςνζζηυξ
κυιμξ, μ κυιμξ βζα ηδ Γζαηήνδζδ ηδξ ιάγαξ ημκ μπμίμ μ Frank Wilczek (2008) εεςνεί
«ιδδεκζηυ κυιμ ηδξ ηίκδζδξ» απμδίδμκηάξ ημο ηνμιαηηζηή δφκαιδ ηαζ ιμζναία αδοκαιία ;
Θα ήηακ δυηζιμ κα επεηηαεμφιε ζε εεςνήζεζξ ηδξ έκκμζαξ ηζξ μπμίεξ πνμηείκεζ δ εεςνία ηδξ
ζπεηζηυηδηαξ ηαζ δ ηαακηζηή ιδπακζηή;
ημ πθαίζζμ ηδξ ζογήηδζδξ πμο εα ακαπηοπεεί ζηδ δζάνηεζα ημο οιπμζίμο εα επζπεζνδεεί κα
πνμηαεμφκ απακηήζεζξ ζηζξ ενςηήζεζξ αοηέξ ηαζ κα λεηζκήζεζ έηζζ έκαξ βυκζιμξ δζάθμβμξ
ιεηαλφ ηςκ ζοκέδνςκ.
Ζ -κέζα απφ ηε δηδαζθαιία- νηθνδφκεζε ηεο έλλνηαο ΜΑΕΑ
Σμ πνχημ αήια
είκαζ δ ακαβκχνζζδ ηδξ δζαθμνεηζηήξ «δοζθμνίαξ» πμο εηδδθχκεζ έκα μπμζαδήπμηε
ακηζηείιεκμ ηάεε θμνά πμο επίηεζηαζ αθθαβή ζηδκ ηζκδηζηή ημο ηαηάζηαζδ (Feynman
1964).
To δεφηενμ αήια
είκαζ δ ακαβκχνζζδ ηδξ ακαθμβίαξ ιάγαξ ηαζ αάνμοξ
To ηνίημ αήια
είκαζ δ επζκυδζδ εκυξ ηνυπμο βζα κα ιεηνήζμοιε ηδ ιάγα.
Σμ ηέηανημ αήια
είκαζ δ πνυηαζή ιαξ βζα έκακ μνζζιυ.
Σμ πέιπημ αήια
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υμπόςια

είκαζ δ ακάδεζλδ ηδξ πνμζεεηζηήξ ζδζυηδηαξ
Σμ έηημ αήια
είκαζ δ ζπέζδ ηδξ ιάγαξ εκυξ ζηενεμφ ή οβνμφ ζχιαημξ ιε ηζξ ιεηααμθέξ εενιμηναζίαξ πμο
πνμηαθμφκηαζ ζε αοηυ
Σμ έαδμιμ αήια
είκαζ δ πανμοζίαζδ ηδξ ζδέαξ βζα ηδ Γζαηήνδζδ ηδξ ιάγαξ
Σμ υβδμμ αήια
είκαζ δ ζφκδεζή ηδξ ιάγαξ ιε ημκ δεφηενμ κυιμ ηδξ ηίκδζδξ
Σμ έκαημ αήια
είκαζ δ ιέηνδζδ ηδξ ιάγαξ, απμοζία αανφηδηαξ
Σμ δέηαημ αήια
Δίκαζ δ πανμοζίαζδ ηδξ αδοκαιίαξ ηδξ ιάγαξ ζημ κα πενζβνάρεζ μνζζιέκεξαδνακεζαηέξ
εηδδθχζεζξ ηαζ δ ακάβηδ βζα ηδκ επζκυδζδ ιζαξ άθθδξ έκκμζαξ, υπςξ δ νμπή αδνάκεζαξ.
Σμ εκδέηαημ αήια
είκαζ δ πανμοζίαζδ ζημζπείςκ ηδξ Δζδζηήξ Θεςνίαξ ηδξ πεηζηυηδηαξ. Σδξ εεχνδζδξ υηζ δ
ιάγα εκυξ ζχιαημξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηά ημο ηαζ ηδξ ζπέζδξ ζζμδοκαιίαξ ιάγαξ ηαζ
εκένβεζαξ.
Σμ δςδέηαημ αήια είκαζ δ εεςνία υηζ ημ θςηυκζμ δεκ έπεζ ιάγα
Σα επηά πνχηα αήιαηα ακαθένμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ έκκμζαξ ζηδ ααειίδα Γοικάζζμ.
Σα αήιαηα απυ ημ δεφηενμ έςξ ημ δςδέηαημ ακαθένμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ έκκμζαξ ζηδ
ααειίδα Λφηεζμ.
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τρογγυλό Σραπϋζι: Παιδαγωγικό και Διδακτικό Επϊρκεια
Εκπαιδευτικών
υντονιςτισ: Μικρόπουλοσ, Σ., Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Πανεπιςτιμιο
Ιωαννίνων
υμμετζχουν:
1) Μικρόπουλοσ, Σ., Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων
2) ιγάλασ, Μ., Σμιμα Χθμείασ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ
3) Ηαφειριάδθσ Κ., Προϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Α.Μ.Θ.
το ςτρογγυλό τραπζηι ςυηθτοφνται κζματα ςχετικά με τθν παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια των
εκπαιδευτικϊν και παρουςιάηονται κζςεισ και προβλθματιςμοί από εκπροςϊπουσ
Πανεπιςτθμιακϊν Σμθμάτων Παιδαγωγικϊν και «Κακθγθτικϊν» χολϊν αλλά και φορζων των
Εκπαιδευτικϊν.
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Παιδαγωγικό και Διδακτικό Επϊρκεια Εκπαιδευτικών
Σάςοσ Α. Μικρόπουλοσ,
Πρόεδροσ Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων
Θ εκπαίδευςθ του μελλοντικοφ εκπαιδευτικοφ με βάςθ τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθ ςυγκρότθςθ
του επαγγελματικοφ προφίλ του, οφείλει να παρζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και να αναπτφςςει τισ
αντίςτοιχεσ δεξιότθτεσ ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ να είναι ςε κζςθ να προςδιορίηει με επιςτθμονικά
ζγκυρο τρόπο τισ πρακτικζσ εργαςίασ του, κακϊσ και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτζσ
υλοποιοφνται.
Οι ςτόχοι τθσ παιδαγωγικισ επάρκειασ εμπλζκουν τζςςερισ τομείσ γνϊςθσ:
τθ γνϊςθ για τθ μακθςιακι διαδικαςία και το μακθτι
τθ γνϊςθ για τθν οργάνωςθ του κατάλλθλου διδακτικοφ και μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ
τθ γνϊςθ για το ςφςτθμα τθσ τάξθσ και τθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ ςτθν ομάδα
τθ γνϊςθ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τθν κοινωνία.
φμφωνα και με τουσ παραπάνω τομείσ, το περιεχόμενο ενόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ για τθν
απόκτθςθ παιδαγωγικισ επάρκειασ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ τρεισ προςεγγίςεισ που αναλφονται
περαιτζρω ςε αντίςτοιχα γνωςτικά αντικείμενα – μακιματα:
διδακτικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ
ψυχοπαιδαγωγικι προςζγγιςθ
διδακτικι προςζγγιςθ.
Θ παιδαγωγικι επάρκεια αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ανάλθψθ εκπαιδευτικοφ ζργου ςε πολλζσ
χϊρεσ. Πρόςφατα, θ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια ζχει υιοκετθκεί και από το Τπουργείο
Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων τθσ χϊρασ μασ και κεωρείται πλζον απαραίτθτθ για
το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ εκπαιδευτικϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
το ςτρογγυλό τραπζηι κα ςυηθτθκοφν κζματα ςχετικά με τθν παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια
και κα παρουςιαςκοφν κζςεισ και προβλθματιςμοί από εκπροςϊπουσ φορζων όπωσ
Πανεπιςτθμιακά Σμιματα από τα οποία αποφοιτοφν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και από
ομοςπονδίεσ εκπαιδευτικϊν.
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Πιςτοποιητικό Διδακτικόσ και Παιδαγωγικόσ Επϊρκειασ
ςτη χολό Θετικών Επιςτημών του Α.Π.Θ.
Μηράιεο ηγάιαο
Σκήκα Υεκείαο, Α.Π.Θ.
Μέπνζ ζήιενα μζ απυθμζημζ ηςκ Σιδιάηςκ ηδξ πμθήξ Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ (ΘΔ) έπμοκ ημ δζηαίςια
απνυζημπηδξ δζεηδίηδζδξ εέζδξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ (ζοιιεημπή ζηζξ ελεηάζεζξ ημο
ΑΔΠ) ιε ιυκμ πνμζυκ ημ πηοπίμ εκυξ απυ ηα Σιήιαηα ηδξ ΘΔ, εηηυξ ηςκ απμθμίηςκ ημο
Σιήιαημξ Σιήια Πθδνμθμνζηήξ, μζ απυθμζημζ ημο μπμίμο βίκμκηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ πνυζεεηδξ
ηαηάνηζζδξ ζε παζδαβςβζηά ηαζ δζδαηηζηά εέιαηα απυ ηδκ ΑΠΑΗΣΔ.
Πνυζθαηα μνίζεδηε ιε Νυιμ υηζ ημ κμιμεεηδιέκμ απυ ημ 1997 «Πζζημπμζδηζηυ Γζδαηηζηήξ ηαζ
Παζδαβςβζηήξ Δπάνηεζαξ» (ΠΓΠΔ) εα απμηεθεί πνμτπυεεζδ ζοιιεημπήξ ζηζξ ελεηάζεζξ ημο ΑΔΠ
βζα ημ δζμνζζιυ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ υηζ δ παζδαβςβζηή ηαζ δζδαηηζηή επάνηεζα πζζημπμζείηαζ ιε
αεααίςζδ πενί επζηοπμφξ παναημθμφεδζδξ εζδζημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημοθάπζζημκ ελαιδκζαίαξ
δζάνηεζαξ, ημ μπμίμ πανέπεηαζ απυ ηιήια Ακχηαημο Δηπαζδεοηζημφ Ηδνφιαημξ (Α.Δ.Η.) ή απυ μιάδεξ
ζοκενβαγυιεκςκ ηιδιάηςκ ημο ίδζμο ή πενζζζυηενςκ Α.Δ.Η..
φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δ έκκμζα ηδξ «ηαεδβδηζηήξ ζπμθήξ» δεκ οθίζηαηαζ πθέμκ, ηαζ μζ απυθμζημζ
ηςκ Σιδιάηςκ ηδξ πμθήξ Θεηζηχκ Δπζζηδιςκ (ΘΔ) πμο εκδζαθένμκηαζ κα απαζπμθδεμφκ
επαββεθιαηζηά ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ εα πνέπεζ κα είκαζ ηάημπμζ ΠΓΠΔ. διεζχκεηαζ υηζ μζ
ααζζηέξ βκχζεζξ ζε εέιαηα Γζδαηηζηήξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ Παζδαβςβζηήξ απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ
βζα ηδ δοκαηυηδηα άζηδζδξ εηπαζδεοηζημφ ένβμο ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ζηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ.
Δκυρεζ ηςκ ζπεηζηχκ ελεθίλεςκ επζηνμπή πμο ζοζηάεδηε απυ ηδκ Κμζιδηεία ηδξ ΘΔ ημο Α.Π.Θ.
έπεζ ζήιενα (Ηακμοάνζμξ 2010) ζπεδυκ μθμηθδνχζεζ εζζήβδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ απυηηδζδ απυ ημοξ
θμζηδηέξ ΠΓΠΔ, ηα ααζζηά ζδιεία ηδξ μπμίαξ είκαζ ηα παναηάης.
Ακαβκςνίγεηαζ υηζ ημ γήηδια ηδξ παζδαβςβζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ επάνηεζαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
απμηεθεί επζηαηηζηή ακάβηδ ηαζ απαζηείηαζ κα ακηζιεηςπζζηεί ζοκμθζηά. Οζ οπμρήθζμζ εηπαζδεοηζημί
εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηαοηυπνμκα παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάνηεζα ηαζ υπζ απθχξ παζδαβςβζηή
ηαηάνηζζδ. Ζ παζδαβςβζηή επάνηεζα αθμνά βκχζεζξ ζε εέιαηα αβςβήξ ηαζ δ δζδαηηζηή επάνηεζα
βκχζεζξ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ ηαζ δζδαηηζηήξ ηδξ επζζηήιδξ ημο οπμρήθζμο ηαεδβδηή.
Έκα αοηυκμιμ πνυβναιια ζπμοδχκ (ηφηθμξ ζπμοδχκ ΠΓΠΔ) πανάθθδθμ ιε ηζξ ααζζηέξ ζπμοδέξ,
ζημ μπμίμ θαίκεηαζ υηζ πνμζακαημθίγεηαζ ημ Τπμονβείμ, εα πνέπεζ κα ζοκδοάγεηαζ ανιμκζηά ιε ηζξ
ααζζηέξ ζπμοδέξ ηαζ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηάεε Σιήιαημξ, κα είκαζ
πνμζαάζζιμ απυ υθμοξ ημοξ θμζηδηέξ πμο εκδζαθένμκηαζ κα ζηαδζμδνμιήζμοκ ζηδ Γεοηενμαάειζα
Δηπαίδεοζδ ηαζ κα ιδκ επζθένεζ οπεναμθζηά ιεβάθμ πνυζεεημ θυνημ ενβαζίαξ ζε αοημφξ.
Απμηθεζζηζηή εοεφκδ βζα ηδκ επμπηεία ηδξ δμιήξ ημο ηφηθμο ζπμοδχκ ΠΓΠΔ, ηδκι εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία ηαζ ηδ πμνήβδζδ ημο ΠΓΠΔ έπεζ δ πμθή ηαζ ηα Σιήιαηά ηδξ.
Ο ηφηθμξ ζπμοδχκ ΠΓΠΔ πνέπεζ κα ζοκδοαζεεί ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ένεοκαξ ζηα Σιήιαηα ζπεηζηήξ
ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ζε ηάεε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ χζηε κα ιδκ απμηεθεί απθή ηαηάνηζζδ
επαββεθιαηζημφ ηφπμο.
ημκ ηφηθμ ζπμοδχκ ΠΓΠΔ πνέπεζ κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιέθδ ΓΔΠ ηςκ Σιδιάηςκ ιε δζδαηηζηή
ηαζ ενεοκδηζηή ειπεζνία ζπεηζηή ιε ηδκ εηπαίδεοζδ, ηάηζ πμο πνμτπμεέηεζ δζάεεζδ απυ ημ
Τπμονβείμ ηςκ ζπεηζηχκ κέςκ εέζεςκ ΓΔΠ.
Ο υπμζμξ ζπεηζηυξ κέμξ εεζιυξ πνέπεζ κα δζαεέηεζ αζςζζιυηδηα ιε ηδ δζαζθάθζζδ ηςκ Θπυνςκ πμο
αθμνμφκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ (ηηίνζα, αίεμοζεξ, ηεπκμθμβζηή οπμδμιή,
δζμζηδηζηή οπμζηήνζλδ, ηθπ.).
Πνμηείκεηαζ δ θεζημονβία εκυξ ηφηθμο ζπμοδχκ ΠΓΠΔ πμο εα πανέπεζ ζημοξ θμζηδηέξ ηςκ Σιδιάηςκ
ηδξ πμθήξ πμο ημ επζεοιμφκ υθα εηείκα ηα ιαεήιαηα ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε:
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(1) ηδ Γζδαηηζηή ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ημο ακηίζημζπμο Σιήιαημξ ηαζ
(2) ηδ βεκζηή Παζδαβςβζηή εηπαίδεοζδ
Σδ θεζημονβία αοημφ ημο πνμβνάιιαημξ εα ζοκημκίγεζ ηαζ οπμζηδνίγεζ ιζα κέα μνζγυκηζα ιμκάδα ηδξ
ζπμθήξ. Ζ ιμκάδα αοηή εα δζαεέηεζ ημ απαναίηδημ βζα ηδκ απμζημθή ηδξ δζδαηηζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ
πνμζςπζηυ.
Ο ηφηθμξ ΠΓΠΔ εα πενζθαιαάκεζ ζεζνά ιαεδιάηςκ πμο εα μνβακχκμκηαζ ζε ηνεζξ μιάδεξ
οπμπνεςηζηχκ ιαεδιάηςκ ηαζ ηδκ πναηηζηή άζηδζδ:
Α. Μαεήιαηα Γζδαηηζηήξ ημο ακηζηεζιέκμο (οπμπνεςηζηά).
Β. Γεκζηυηενα Μαεήιαηα Παζδαβςβζηήξ εηπαίδεοζδξ (οπμπνεςηζηά).
Γ. Πναηηζηή Άζηδζδ (οπμπνεςηζηή).
Σα ιαεήιαηα ηδξ μιάδαξ Α πνμζθένμκηαζ απυ ηα μζηεία Σιήιαηα ηαζ αθμνμφκ εέιαηα δζδαηηζηήξ
ημο ακηζηεζιέκμο (ππ. ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ημο ακηζηεζιέκμο, πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηςκ
εθανιμβχκ ημοξ ζηδ δζδαζηαθία ημο ακηζηεζιέκμο, ζημζπεία ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ελέθζλδξ ηςκ ζδεχκ ηδξ
ηάεε επζζηήιδξ, ενβαζηδνζαηέξ εθανιμβέξ), εκχ αοηά ηδξ μιάδαξ Β πνμζθένμκηαζ απυ Σμιείξ ΠΣΓΔ
ή ΦΠΦ ηαζ αθμνμφκ βεκζηυηενεξ βκχζεζξ Παζδαβςβζηήξ, εηπαζδεοηζηήξ ροπμθμβίαξ, ιεεμδμθμβίαξ
εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ, ηθπ. Σέθμξ, ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ Πναηηζηή Άζηδζδ (Γ), ημκίγεηαζ υηζ ημ
Τπμονβείμ Παζδείαξ πνέπεζ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ έβηνζζδ ηςκ ζπεηζηχκ εβηοηθίςκ πμο απαζημφκηαζ βζα
ηδκ πναβιαημπμίδζδ πναηηζηήξ άζηδζδξ ζηα ζπμθεία, αθθά ηαζ ηδκ απυζπαζδ ηςκ απαναίηδηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζηδ ΘΔ.
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Η Επιμόρφωςη των Εκπαιδευτικών
Γν. Εαθεζνζάδδξ Κονζάημξ
Πνμσζηάιεκμξ Δπζζη. Παζδ. Καεμδήβδζδξ Β/ειζαξ Δηπ/ζδξ Ακ. Μαη. Θνάηδξ
φιθςκα ιε ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα μζ απμηεθεζιαηζημί εηπαζδεοηζημί δζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ
ζηακυηδηά ημοξ κα δδιζμονβμφκ ζοκαζζεδιαηζηυ ηθίια ζηδκ ηάλδ, κα μνβακχκμοκ έκα
απμηεθεζιαηζηυ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ, κα είκαζ πνμεημζιαζιέκμζ πάκημηε ζημ ιάεδια,
μνβακςιέκμζ ηαζ ζαθείξ. ζμκ αθμνά ζημκ ημιέα ηςκ ηζκήηνςκ πμο ημοξ δζαηνίκμοκ, απυ
ηδκ ένεοκα ηαηαβνάθδηε υηζ μζ απμηεθεζιαηζημί εηπαζδεοηζημί εκδζαθένμκηακ βζα ηδ ιάεδζδ
ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ηαζ βζα ηδ δζδαζηαθία, εκχ ςξ πνμξ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ πενζβνάθμκηαζ
ςξ εκεμοζζχδεζξ. πεηζηά ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ςξ απμηεθεζιαηζημί εηπαζδεοηζημί
παναηηδνίγμκηαζ υζμζ ηζκδημπμζμφκ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ ειπθέημοκ ζηδ ιαεδζζαηή
δναζηδνζυηδηα ηαζ ζηδ ζογήηδζδ ιε ενςηήζεζξ αθθδθεπίδναζδξ. ημκ ημιέα ηςκ
ηακμκζζιχκ ηαζ ηςκ ααειχκ, μζ απμηεθεζιαηζημί εηπαζδεοηζημί παναηζκμφκ ημοξ ιαεδηέξ
ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ εθάπζζηεξ δοζημθίεξ ζημκ έθεβπμ ηδξ ηάλδξ. Αηυιδ, εέημοκ δίηαζμοξ
ηακυκεξ ηαζ ααειμθμβμφκ ακηζηεζιεκζηά.
φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ, υηακ ζπεδζάγμκηαζ πνμβνάιιαηα
ηαηάνηζζδξ εηπαζδεοηζηχκ, δεκ ανηεί αοηά κα εζηζάγμοκ ιμκμδζάζηαηα ζηδκ πενζβναθή ηαζ
ζηδκ απανίειδζδ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ζοιπενζθμνάξ πμο ζοκεέημοκ ηδκ εζηυκα ημο
απμηεθεζιαηζημφ εηπαζδεοηζημφ, βζαηί δ ελςηενζηή πενζβναθή ηςκ παναηηδνζζηζηχκ δεκ
ελαζθαθίγεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ αεθηίςζδξ. Απεκακηίαξ, ηαθυ εα ήηακ ελαζθαθζζηεί δ
δοκαηυηδηα ηαζ δ εοηαζνία ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ, εηηυξ απυ ηδ εεςνδηζηή βκχζδ, κα
εθανιυζμοκ ηδ βκχζδ ζε ζοκεήηεξ ηαεδιενζκήξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ. Αηυιδ, υηακ
πνμζθένμκηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίμζ ηαηανηίγμκηαζ, πμθθέξ εοηαζνίεξ κα δζδάλμοκ
ζημ νεαθζζηζηυ ηαζ πμθοδζάζηαημ πενζαάθθμκ ηδξ ηάλδξ, ελαζθαθίγμοιε, πανάθθδθα, ηαζ ηδ
δοκαηυηδηα κα ιεηααάθθμοκ ηδ δδθςηζηή βκχζδ (ηζ κα ηάκς) ζε δζαδζηαζηζηή
δναζηδνζυηδηα (πχξ κα ημ ηάκς).
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υνεδρύα 1: Φρόςη Πειραμϊτων και Προςομοιώςεων ςτη
Διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ
Microcontrollers ςτη διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ: μια προςομούωςη τησ
κύνηςησ των ηλεκτρονύων ςε απλό ηλεκτρικό κύκλωμα
Γέζπνηλα Μ. Γαξπθαιιίδνπ Ph.D.
4o Γεκνηηθφ ρνιείν Ν. Φπρηθνχ, θαη
Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ
d.m.garyfallidou@upatras.gr ; d.m.garyfallidou@gmail.com

Πεξίιεςε:
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα λέα ειεθηξνληθή ζπζθεπή ε νπνία νδεγείηαη απφ έλα
microcontroller θαη πξνζνκνηάδεη ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζε έλα απιφ θχθισκα. Ζ ζπζθεπή
απνηειείηαη απφ έλα ιακπάθη, έλα δηαθφπηε θαη 32 LEDs (Light Emitting Diodes). Ο microcontroller
πξνγξακκαηίζηεθε λα αληρλεχεη ηε ζέζε ηνπ δηαθφπηε πνπ ππάξρεη ζηε θαηαζθεπή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
παξνπζία ή απνπζία παξνρήο ξεχκαηνο (DC ή AC) θαη αλάινγα λα θαζνδεγεί ηα LEDs ηα νπνία
αλαπαξηζηνχλ ηα ειεθηξφληα πνπ θηλνχληαη ζηα «θαιψδηα» ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαθέηαο. ηε ζπλέρεηα
κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία ησλ απιψλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ζρεδηάζηεθε
πξνζεθηηθά. ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πιηθφ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν on-line.
Αθνινχζεζε ε εθπαηδεπηηθή δνθηκή ηνπ on-line πιηθνχ θαη ηεο λέαο πιαθέηαο. Μέξνο απφ ηα πξψηα
απνηειέζκαηα απφ απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δνθηκή ζα παξνπζηαζηνχλ εδψ, θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο
ηεο εξεπλήηξηαο.
Abstract:
In this paper a microcontroller-driven emulator board of a novel design is presented. The
microcontroller has been programmed to detect the position of the switch-on-board, in combination to
the presence or absence of electric current (either DC, or AC) and accordingly to drive some Light
Emitting Diodes (LEDs) representing the moving electrons within the “circuit wires” emulated on the
educational board. A teaching sequence, suitable for in order to teaching simple electrical circuits,
has been carefully designed. During teaching, some material which had been designed by the author
at an earlier time (and is available on-line) was used. The educational trial followed, testing together
the on-line material in combination with the new microcontroller-driven device. The first results of
this educational trial along with the observations made by the researcher will presented herein. .

Δηζαγσγή
Ζ ένεοκα ζηδ δζδαζηαθία ηδξ θοζζηήξ έπεζ δείλεζ υηζ ηα παζδζά ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ
ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ απθυ ηφηθςια. Ακαθένμοιε
εκδεζηηζηά (Niedderer H. and Goldberg F 1985, Shipstone D 1988). Αοηυ ίζςξ μθείθεηαζ ζημ
υηζ δ ηίκδζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ ηάηζ πμο ηα παζδζά δεκ ιπμνμφκ κα δμοκ ή κα
αζζεακεμφκ. Γζάθμνα κμδηζηά ιμκηέθα έπμοκ πνμηαεεί ηαζ πνδζζιμπμζδεεί ζακ
ακαπανάζηαζδ αοημφ ημο θαζκμιέκμο, π.π. ημ ιμκηέθμ ημο ζςθήκα ιε ημ κενυ, ημ ιμκηέθμ
ημο ηοθίκδνμο ιέζα ζημκ μπμίμ ηζκμφκηαζ ιπαθάηζα αθθά ημ ηαεέκα απυ αοηά πανμοζζάγεζ
ηζξ δζηέξ ημο δοζημθίεξ, ηαζ δδιζμονβεί ηζξ δζηέξ ημο πανακμήζεζξ. π.π. ζε ηακέκα απυ ηα
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ιμκηέθα αοηά δεκ είκαζ πνμθακέξ υηζ ηα δθεηηνυκζα είκαζ ηάηζ πμο οπάνπεζ ζημ ζφνια ηαζ υπζ
ηάηζ ιε ημ μπμίμ ηνμθμδμημφιε ηα ηαθχδζα.
ηδκ ενβαζία αοηή, ιζα κέα δθεηηνμκζηή ζοζηεοή δ μπμία πνμζμιμζχκεζ ηδκ ηίκδζδ ηςκ
δθεηηνμκίςκ ζε έκα ηφηθςια πανμοζζάγεηαζ. Ζ δθεηηνμκζηή ζοζηεοή δ μπμία ηαεμδδβείηαζ
απυ έκα microcontroller ηαηαζηεοάζηδηε απυ ηδκ ανπή, ηαζ αημθμφεδζε δ εηπαζδεοηζηή ηδξ
δμηζιή.
Ο microcontroller πνμβναιιαηίζηδηε κα ακζπκεφεζ ηδκ πανμοζία ή απμοζία
νεφιαημξ (AC ή DC) ηαζ ακάθμβα κα μδδβεί ηάπμζα LEDs (Light Emitting Diodes) ηα μπμία
ακαπανζζημφκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ (εζηυκα 1). ηδ ζοκέπεζα ζπεδζάζηδηε
πνμζεηηζηά δ εηπαζδεοηζηή εθανιμβή δ μπμία πνδζζιμπμίδζε ηδ κέα αοηή δθεηηνμκζηή
ζοζηεοή ηαεχξ ηαζ οθζηυ ημ μπμίμ είπε δδιζμονβδεεί παθαζυηενα απυ ηδκ ζοββναθέα ηαζ
είκαζ δζαεέζζιμ ζημ δζαδίηηομ http://www.garyfallidou.org/gr_index.html Αημθμφεδζε δ
εηπαζδεοηζηή δμηζιή. ηδκ πανμφζα ενβαζία εα πανμοζζαζημφκ ιυκμ μζ παναηδνήζεζξ ηδξ
ενεοκήηνζαξ
Ζ ηλεκηπονική ζςζκεςή αναλςηικά
Ζ δθεηηνμκζηή ζοζηεοή ηαηαζηεοάζηδηε ζε ζοκενβαζία ιε Δθθδκζηή εηαζνία δ μπμία
ελεζδζηεφεηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή δθεηηνμκζηχκ. Μεηά απυ ανηεηέξ ζοκμιζθίεξ ιεηαλφ ηδξ
ενεοκήηνζαξ, δ μπμία ηαευνζζε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ απαζηήζεζξ ηαζ ημο
ηεπκζημφ μ μπμίμξ ηαευνζζε ηζξ ηεπκζηά πναβιαημπμζήζζιεξ πνμδζαβναθέξ, ηαεμνίζηδηε ημ
ζπήια ηδξ κέαξ ζοζηεοήξ. Ζ πζμ ζδιακηζηή απαίηδζδ ηδξ ενεοκήηνζαξ ήηακ δ πνμθακήξ ηαζ
ζαθήξ δζαθμνμπμίδζδ ακάιεζα ζηδκ θάιπα πμο εα πνδζζιμπμζείημ ζημ ηφηθςια, ηαζ ζε
μηζδήπμηε εα πνδζζιμπμζείημ βζα κα ακαπαναζηήζεζ ηα δθεηηνυκζα. Απμθαζίζηδηε ηεθζηά κα
πνδζζιμπμζδεεί ιζα βκςζηή (ημοθάπζζημκ ιέπνζ πνυζθαηα) ζημοξ ιαεδηέξ ενβαζηδνζαημφ
ηφπμο θάιπα ποναηηχζεςξ ζημ ηφηθςια, εκχ LEDs ηφπμο SMD (Surface Mounted Device),
δδθαδή ελαζνεηζηά ιζηνά ηαζ ζπεδυκ επίπεδα, πνδζζιμπμζήεδηακ βζα κα ακαπαναζηήζμοκ ηα
δθεηηνυκζα.
Αοηά ηα 32 LEDs ημπμεεηήεδηακ ζηδκ πενζθένεζα εκυξ ηφηθμο. Ζ ιεηαλφ ημοξ απυζηαζδ
είκαζ πενίπμο έκα εηαημζηυ. Ζ πενζθένεζα ημο ηφηθμο πάκς ζημκ μπμίμ είκαζ ημπμεεηδιέκα
ηα δθεηηνυκζα πνςιαηίζηδηε ηυηηζκδ. Αοηή δ ηυηηζκδ βναιιή, ιαγί ιε ηα δθεηηνυκζα πμο
έπμοκ ημπμεεηδεεί πάκς ζε αοηή ακαπανζζηά ηα ηαθχδζα ημο ηοηθχιαημξ. Κυηηζκα είκαζ ηαζ
ηα ηαθχδζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ streaming video απυ ημ on line οθζηυ (ημ μπμίμ
πανμοζζάζηδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ) ηαζ ελδβεί ζημοξ ιαεδηέξ πχξ κα
ηαηαζηεοάζμοκ έκα απθυ δθεηηνζηυ ηφηθςια πμο πενζέπεζ έκα θαιπάηζ. Γζα ημ θυβμ αοηυ
επζθέπηδηε ημ ηυηηζκμ πνχια ηαζ βζα ηα «ηαθχδζα» ηδξ δθεηηνμκζηήξ ζοζηεοήξ.
Ζ πνήζδ ηδξ κέαξ δθεηηνμκζηήξ ζοζηεοήξ, δίκεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα
πεζναιαηζζημφκ ηαζ κα παναηδνήζμοκ ημ θαζκυιεκμ πμο πνμζμιμζχκεζ, ηάηζ πμο δεκ ιπμνεί
κα επζηεοπεεί ιε ηάπμζμ άθθμ ηνυπμ ζε έκα ζπμθζηυ ενβαζηήνζμ θοζζηήξ. Θα ιπμνμφζε κα
πνδζζιμπμζδεεί πνμζμιμίςζδ ιε πνυβναιια ζε οπμθμβζζηή, αθθά δ ζδέα αοηή απμννίθηδηε
βζα πμθθμφξ θυβμοξ. Θεςνμφιε υηζ ζε αοηή ηδκ δθζηία είκαζ ηαθφηενμ μζ ιαεδηέξ κα
πεζνίγμκηαζ θοζζηά ακηζηείιεκα ηαζ υπζ ημ πθδηηνμθυβζμ ηαζ ημ πμκηίηζ. ε ιζα πεζναιαηζηή
δζάηαλδ μζ ιαεδηέξ εα πνέπεζ κα ημπμεεηήζμοκ ιυκμζ ημοξ ηδκ ιπαηανία ηαζ εα
παναηδνήζμοκ υηζ ακ δεκ ημπμεεηδεεί ζςζηά ημ ηφηθςια δεκ εα ακηζδνάζεζ υπςξ εα
ακέιεκακ. Ακηίεεηα ζε ιζα πνμζμιμίςζδ ζηδκ μευκδ εκυξ οπμθμβζζηή, ηα ακηζηείιεκα
ημπμεεημφκηαζ πάκημηε ζςζηά. Ζ πνήζδ πνμζμιμζχζεςκ ζηδκ μευκδ οπμθμβζζηή ειθακίγεζ
υπςξ ακαθένμοκ μζ Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M 2001, πθεμκεηηήιαηα ζε πμθθέξ
άθθεξ πενζπηχζεζξ π.π. πνμζμιμίςζδ πεζναιάηςκ ζηα μπμία αθθάγεζ ή ηαζ ιδδεκίγεηαζ δ
δφκαιδ ηδξ ηνζαήξ, πνμζμιμίςζδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ πθακδηχκ η.α. δδθαδή ζε πενζπηχζεζξ πμο
ημ πείναια δεκ ιπμνεί κα εηηεθεζηεί ιε πεζναιαηζηέξ δζαηάλεζξ ηζξ μπμίεξ κα ιπμνμφκ κα
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πεζνζζημφκ μζ ιαεδηέξ, ή δ υπμζα πεζναιαηζηή δζάηαλδ είκαζ ελαζνεηζηά αηνζαή βζα κα οπάνπεζ
ζε ηάεε ζπμθζηυ ενβαζηήνζμ.
Καηααθήεδηε πνμζπάεεζα χζηε δ δθεηηνμκζηή ζοζηεοή κα είκαζ ανηεηά εθηοζηζηή, χζηε κα
ηνααήλεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ.
Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ πνήζδ ηδξ ζοζηεοήξ έπνεπε κα εκζςιαηςεεί ζε ιζα δζδαζηαθία πμο εα
δζαπναβιαηεουηακ ηα δθεηηνζηά ηοηθχιαηα ζοκμθζηά. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνμζανιυζηδηε
ηαηάθθδθα ιζα δζδαζηαθία πμο είπε ήδδ δμηζιαζηεί ιε ιαεδηέξ (Garyfallidou D. M. 2009).
Αοηή δ πνμδβμφιεκδ εηπαζδεοηζηή δμηζιή ακέδεζλε ηδκ ακάβηδ βζα ηδ δδιζμονβία αοηήξ ηδξ
δθεηηνμκζηήξ ζοζηεοήξ. Σμ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ εηπαζδεοηζηή δμηζιή υπςξ ήδδ
ακαθένεδηε οπάνπεζ εθεφεενμ ζημ δζαδίηηομ.
Ζ δθεηηνμκζηή ζοζηεοή είκαζ αζθαθήξ βζα πνήζδ απυ ιαεδηέξ, ηαζ εφημθδ ζηδ πνήζδ ηδξ,
αηυια ηαζ απυ πμθφ ιζηνμφξ ιαεδηέξ δμηζιάζηδηε ζε επίπεδμ ζοκέκηεολδξ απυ παζδζά ηςκ
πνχηςκ ηάλεςκ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο. Πνζκ υιςξ ηυζμ ημ οθζηυ υζμ ηαζ δ ζοζηεοή
πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ηάλδ μ εηπαζδεοηζηυξ ηαθυ είκαζ κα ιεθεηήζεζ ημ οθζηυ πμο ανίζηεηαζ
ζημ site βζα κα απμθαζίζεζ ηζ απυ αοηυ εέθεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο.
Ζ ζοζηεοή είκαζ πενίπμο ζημ ιέβεεμξ εκυξ ηεηναδίμο ηαζ εθαθνφηενδ απυ έκα αζαθίμ (απυ
ηδκ πθεζμρδθία ηςκ αζαθίςκ πμο μζ ιαεδηέξ ημοααθάκε ζηδκ ηζάκηα ημοξ).

Δηθφλα 1.
Ζ κέα δθεηηνμκζηή ζοζηεοή απμηεθείηαζ απυ 32 LEDs, έκα ενβαζηδνζαημφ ηφπμο θαιπηήνα
ποναηηχζεςξ, έκα δζαηυπηδ, εκχ ιία «είζμδμξ» ημο microcontroller έπεζ πνμβναιιαηζζηεί κα
ακζπκεφεζ ηδκ πανμοζία ή απμοζία νεφιαημξ δδθαδή θεζημονβεί ζακ «αζζεδηήναξ
δθεηηνζζιμφ». Μζα ελςηενζηή πδβή (AC ή DC) ιπμνεί κα ζοκδεεεί ζημκ αζζεδηήνα. Ζ πδβή
αοηή πανέπεζ ζζπφ ζηδ ζοζηεοή. ηακ δ πδβή δεκ είκαζ ζοκδεδειέκδ ζςζηά, ηα
«δθεηηνυκζα» ζοιπενζθένμκηαζ ιε πενίενβμ (ιδ ακαιεκυιεκμ) ηνυπμ (υπςξ δδθαδή ζηδκ
πενίπηςζδ ημο ακμζηημφ ηοηθχιαημξ). Έηζζ ηα παζδζά ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ ιυκμ υηακ ημ
ηφηθςια είκαζ ηθεζζηυ ηαζ δ ιπαηανία έπεζ ζοκδεεεί ζςζηά εα ακάρεζ ημ θαιπάηζ. (εζηυκα
1).
Ο microcontroller (ιζηνμεθεβηηήξ) είκαζ έκαξ ιζηνυξ οπμθμβζζηήξ, ζε έκα μθμηθδνςιέκμ
ηφηθςια. (IC - chip) ημ μπμίμ πενζέπεζ έκακ επελενβαζηή(CPU), ικήιδ RAM, ικήιδ
Flash,Timers ηαζ πνμβναιιαηζγυιεκα πενζθενεζαηά εζζυδμο ελυδμο. Έκαξ microcontroller
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είκαζ έκα είδμξ ιζηνμφ οπμθμβζζηή. Οζ microcontrollers πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε πμθθέξ μζηζαηέξ
ζοζηεοέξ, ιζα ηαζ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ κα εηηεθμφκ ζοβηεηνζιέκεξ ενβαζίεξ, ζε ακηίεεζδ
ιε ημοξ microprocessors (ιζηνμεπελενβαζηέξ) μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εθανιμβέξ
βεκζηήξ πνήζδξ υπςξ π.π. ζε έκα πνμζςπζηυ οπμθμβζζηή.
Ο microcontroller πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ εθανιμβή, πνμβναιιαηίζηδηε κα ακαβκςνίγεζ
7 δζαηνζηέξ πενζπηχζεζξ:
Σδκ πανμοζία DC νεφιαημξ πνμξ ηδ θμνά ημο νμθμβζμφ, ηαζ ημ δζαηυπηδ ζηδ εέζδ on
(ηθεζζηυ ηφηθςια).
Σδκ πανμοζία DC νεφιαημξ ακηίεεηα πνμξ ηδ θμνά ημο νμθμβζμφ, ηαζ ημ δζαηυπηδ ζηδ εέζδ
on (ηθεζζηυ ηφηθςια).
Σδκ πανμοζία DC νεφιαημξ πνμξ ηδ θμνά ημο νμθμβζμφ, ηαζ ημ δζαηυπηδ ζηδ εέζδ off
(ακμζπηυ ηφηθςια).
Σδκ πανμοζία DC νεφιαημξ ακηίεεηα πνμξ ηδ θμνά ημο νμθμβζμφ, ηαζ ημ δζαηυπηδ ζηδ εέζδ
off (ακμζπηυ ηφηθςια).
Σδκ πανμοζία ΑC νεφιαημξ ηαζ ημ δζαηυπηδ ζηδ εέζδ on (ηθεζζηυ ηφηθςια).
Σδκ πανμοζία ΑC νεφιαημξ ηαζ ημ δζαηυπηδ ζηδ εέζδ on (ακμζπηυ ηφηθςια).
Σδκ απμοζία δθεηηνζημφ νεφιαημξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ εέζδ ημο δζαηυπηδ είκαζ
αδζάθμνδ βζαηί ημ ηφηθςια είκαζ ακμζπηυ ηαζ μ ιζηνμεπελενβαζηήξ μδδβεί ηα LEDs ηαζ ηδκ
θάιπα ηαηάθθδθα.
ηακ ημ ηφηθςια είκαζ ηθεζζηυ (πενζπηχζεζξ a, b, e) μ microcontroller ακααμζαήκεζ ηα LEDs
δζαδμπζηά, ιε θμνά απυ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ, πνμξ ημ εεηζηυ, ηαζ δ θάιπα
αηηζκμαμθεί. ηακ ημ ηφηθςια είκαζ ακμζπηυ, (πενζπηχζεζξ c, d, f ηαζ g) μ microcontroller
ακααμζαήκεζ ηα LEDs ιε ηοπαίμ ηνυπμ (πνμζμιμζχκμκηαξ ηδκ ηίκδζδ ηςκ εθεφεενςκ
δθεηηνμκίςκ) ηαζ δ θάιπα δεκ αηηζκμαμθεί.
χλδεζε κε ηε ζεσξία θαη εξεπλεηηθέο παξαηεξήζεηο
πςξ ήδδ ακαθένεδηε, βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δμηζιή ηδξ ζοζηεοήξ δδιζμονβήεδηε ιζα κέα
δζδαηηζηή πνμζέββζζδ. ηδκ ανπή γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ηαηαζηεοάζμοκ έκα απθυ
ηφηθςια. Οζ ιαεδηέξ δμφθερακ ζε γεοβάνζα βζα ημ ζημπυ αοηυ. Οζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ
δεκ ηαηάθενακ κα δδιζμονβήζμοκ ημ απθυ ηφηθςια ιυκμζ ημοξ. Σα ηαηάθενακ υιςξ υθμζ,
αθμφ παναημθμφεδζακ ημ ζπεηζηυ αίκηεμ. ηδ ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ νςηήεδηακ ηζ πζζηεφμοκ
υηζ ζοιααίκεζ υηακ ζοκδέεηαζ δ ιπαηανία, ηαζ ακαβηάγεζ ημ θαιπάηζ κα αηηζκμαμθήζεζ. Αθμφ
αημφζηδηακ ηάπμζεξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ, πανμοζζάζηδηε ζημοξ ιαεδηέξ δ κέα ζοζηεοή,
ηαζ ακαθφεδηε δζελμδζηά δ ζπεηζηή εεςνία. Ανπζηά δ ζοζηεοή πνμζδιεζχκεζ ηδκ απμοζία
νεφιαημξ. Οζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ απυ ηδκ εεςνία υηζ «υηακ δεκ οπάνπεζ ιπαηανία ζημ
ηφηθςια, ηα εθεφεενα δθεηηνυκζα ηζκμφκηαζ ηοπαία, ηαζ δ θάιπα δεκ αηηζκμαμθεί». ηδκ
πνμζμιμίςζδ, δζάθμνα LEDs ακααμζαήκμοκ ιε ηοπαίμ ηνυπμ, ηαζ δ θάιπα δεκ αηηζκμαμθεί.
Ζ εεςνία θέεζ υηζ «ιυθζξ δ ιπαηανία ζοκδεεεί ζημ ηφηθςια, ηαζ ημ ηφηθςια ηθείζεζ,
δδθαδή υθα ηα ηαθχδζα έπμοκ ζοκδεεεί ζςζηά, ηαζ μ δζαηυπηδξ είκαζ ζηδ εέζδ on δ δζαθμνά
δοκαιζημφ (ηάζδ) πμο εθανιυγεηαζ ζημ ηφηθςια απυ ηδκ ιπαηανία ακαβηάγεζ ηα εθεφεενα
δθεηηνυκζα κα ηζκδεμφκ απυ ημ ζδιείμ ιε ημ παιδθυ δοκαιζηυ πνμξ αοηυ ιε ημ ορδθυ,
δδθαδή απυ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ πνμξ ημ εεηζηυ. Σα ηζκμφιεκα αοηά δθεηηνυκζα
είκαζ ιζα ιμνθή δθεηηνζημφ νεφιαημξ.
Δδχ πνέπεζ κα παναηδνήζμοιε ηα ελήξ: α) ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα πνδζζιμπμζείηαζ δ
έηθναζδ «άκμζλε ηα θχηα» πμο ζδιαίκεζ ηθείζε ημ ηφηθςια ηαζ ημ δζαηυπηδ. Αοηυ
δδιζμονβεί ιία επζπθέμκ δοζημθία ζηδ δζδαζηαθία ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ.
α) ζηα πενζζζυηενα ζπμθζηά αζαθία ςξ δθεηηνζηυ νεφια ακαθένεηαζ δ ηίκδζδ δθεηηνμκίςκ
ηαζ υπζ ηαζ δ ηίκδζδ ζυκηςκ. Με δεδμιέκμ υηζ δ δθεηηνμκζηή ζοζηεοή πνμζμιμζάγεζ ιυκμ
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ηδκ ηίκδζδ δθεηηνμκίςκ, ηαζ ηδκ δθζηία ηςκ ιαεδηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
δμηζιή (9-10 εηχκ) ζηδκ εηπαζδεοηζηή δμηζιή, έβζκε ακαθμνά ιυκμ ζηδκ ηίκδζδ ηςκ
δθεηηνμκίςκ. ημ on line οθζηυ υιςξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ακαθένεηαζ μ επζζηδιμκζηά
μνευξ μνζζιυξ.
Ζ δθεηηνμκζηή ζοζηεοή υηακ ακζπκεφζεζ ιπαηανία ζοκδεδειέκδ ηαζ δζαηυπηδ ζηδ εέζδ on,
ακάαεζ ηαζ ζαήκεζ ηα LEDs δζαδμπζηά, ακαπανζζηχκηαξ ηδκ ηίκδζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ
αημθμοεχκηαξ πάκηα ηδ θμνά απυ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ πνμξ ημ εεηζηυ. Ακ δ
ιπαηανία ζοκδεεεί ιε ακηίεεηδ θμνά, ηα LEDs εα ακάαμοκ ηαζ εα ζαήκμοκ δζαδμπζηά,
αημθμοεχκηαξ πάθζ ηδκ ηαηεφεοκζδ απυ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ πνμξ ημ εεηζηυ. Ζ
ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ηςκ δθεηηνμκίςκ δεκ επδνεάγεζ ηδκ θάιπα δ μπμία αηηζκμαμθεί ηαζ
ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ.
Οζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ αηυια απυ ηδ εεςνία υηζ «δθεηηνζηυ νεφια οπάνπεζ ιυκμ ζε
ηθεζζηυ ηφηθςια, ζοκεπχξ εάκ μ δζαηυπηδξ είκαζ ζηδ εέζδ off (ακμζπηυ ηφηθςια) αηυια ηαζ
ακ οπάνπεζ ιπαηανία ζημ ηφηθςια, δεκ οπάνπεζ ελακαβηαζιέκδ ηίκδζδ δθεηηνμκίςκ. ε
αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηα δθεηηνυκζα ηζκμφκηαζ ηοπαία ηαζ δ θάιπα δεκ αηηζκμαμθεί».
ηδκ πνμζμιμίςζδ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ δζαηυπηδξ είκαζ ζηδ εέζδ off (ακμζπηυ ηφηθςια)
ακελάνηδηα απυ ημ ακ οπάνπεζ ή δεκ οπάνπεζ ιπαηανία ζημ ηφηθςια, ηα LEDs
ακααμζαήκμοκ ηοπαία, ηαζ δ θάιπα δεκ αηηζκμαμθεί.
ηακ πανμοζζάζηδηακ υθεξ μζ πζεακέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ελδβήεδηε ζπμθαζηζηά δ εεςνία, μζ
ιαεδηέξ (έκα γεοβάνζ ηάεε θμνά) πεζναιαηίζηδηακ ιε ηδ ζοζηεοή. Σμοξ γδηήεδηε κα
πνμζπαεήζμοκ υθμοξ ημοξ πζεακμφξ ζοκδοαζιμφξ ιπαηανίαξ - δζαηυπηδ ηαζ κα
παναηδνήζμοκ πνμζεηηζηά ημ απμηέθεζια.
Ζ ζοζηεοή οπμζηδνίγεζ ηαζ εκαθθαζζυιεκμ νεφια. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, έκαξ ημζκυξ
ιεηαζπδιαηζζηήξ πανέπεζ ζημ ηφηθςια 12V AC. Γζα ημ εκαθθαζζυιεκμ νεφια δ εεςνία
ακαθένεζ υηζ «Σμ ελαιιαζζφκελν δθεηηνζηυ νεφια AC είκαζ ημ νεφια ημο μπμίμο ημ
ιέβεεμξ ηαζ δ ηαηεφεοκζδ ιεηααάθθεηαζ πενζμδζηά. Ζ ζοπκυηδηα ηδξ πδβήξ ηαεμνίγεζ ημ
πυζεξ θμνέξ ζημ θεπηυ αθθάγεζ δ θμνά ηδξ ηίκδζδξ». Ζ ζοζηεοή, υηακ ακαβκςνίζεζ
εκαθθαζζυιεκμ νεφια, ιεζχκεζ ηδκ ζοπκυηδηα, έηζζ χζηε δ εκαθθαβή ηδξ ηίκδζδξ κα είκαζ
αζζεδηή απυ ημ ακενχπζκμ ιάηζ. Ζ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηίκδζδξ αθθάγεζ απυ ανζζηενυζηνμθδ ζε
δελζυζηνμθδ, ηαζ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα παναηδνήζμοκ ηδκ αθθαβή ζηδ θμνά ηδξ ηίκδζδξ.
(υπζ υιςξ ζημ ιέβεεμξ ημο νεφιαημξ).
Σμ εκαθθαζζυιεκμ νεφια είκαζ μ ηφπμξ ημο νεφιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ
ηαεδιενζκή γςή, αθμφ είκαζ ημ νεφια πμο δ ΓΔΖ (ηαζ βεκζηυηενα μζ εηαζνίεξ παναβςβήξ
νεφιαημξ) πανέπμοκ ζηα ζπίηζα. (αηυια ηαζ ημ νεφια πμο πανάβεηαζ απυ θςημαμθηασηά
ζημζπεία, ιεηαηνέπεηαζ ζε εκαθθαζζυιεκμ βζα κα θηάζεζ ζημκ ηεθζηυ πνήζηδ).
Παν΄ υθα αοηά ηαζ πανυθμ πμο ημ ζπεηζηυ αίκηεμ οπάνπεζ ζημ on-line οθζηυ
(http://www.garyfallidou.org/gr_electricity.html) ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ δζδαζηαθίαξ, ημ εκαθθαζζυιεκμ νεφια δεκ δζδάπηδηε ζημοξ ιαεδηέξ. Θεςνήεδηε
ζηυπζιμ κα ακααθδεεί δ δζδαζηαθία ημο βζα ανβυηενα, βζα πμθθμφξ θυβμοξ υπςξ α) βζαηί δ
ηαηακυδζδ ημο εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ είκαζ πζμ δφζημθδ βζα ημοξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ δεκ
αθέπμοκ ημκ ανκδηζηυ ηαζ ημ εεηζηυ πυθμ, (ζε ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ δεκ ιπμνμφκ κα
δζαηνίκμοκ ηδκ αθθαβή ζηδκ ηίκδζδ ημο νεφιαημξ), αθθά αθέπμοκ ηδκ θάιπα κα αηηζκμαμθεί
ζοκεπχξ, ηαζ α) απυ θυαμ ιήπςξ μζ ιαεδηέξ εεθήζμοκ κα πεζναιαηζζημφκ ηαζ ιυκμζ ημοξ ζημ
ζπίηζ, πνδζζιμπμζχκηαξ νεφια απυ ηζξ πνίγεξ. Αοηυ βζαηί ζημ εκαθθαζζυιεκμ νεφια
πνδζζιμπμζείηαζ ιεηαζπδιαηζζηήξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πνίγα μ μπμίμξ ηαηεαάγεζ ηδκ ηάζδ
ζηα 12V. Οζ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δμηζιή ήηακ πμθφ ιζηνμί (9-10
εηχκ) ηαζ πζεακυκ δεκ ηαηαθαααίκμοκ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ 220V νεφιαημξ πμο πανέπεζ δ
πνίγα ηαζ ηςκ 12V ημο ιεηαζπδιαηζζηή. (έκαξ αηυια πανάβμκηαξ πμο πζεακυκ επδνεάγεζ ηδκ
ζοιπενζθμνά ηςκ ιαεδηχκ είκαζ μζ δζάθμνεξ παζδζηέξ ηδθεμπηζηέξ εηπμιπέξ ηφπμο comics
υπμο μζ ήνςεξ ηάκμοκ δζάθμνα επζηίκδοκα πνάβιαηα π.π. αββίγμοκ ηαθχδζα ή πνίγεξ, ηαζ
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ηεθζηά επζαζχκμοκ ιε ιζηνά ιυκμ πνμαθήιαηα). Έηζζ δ δζδαζηαθία ημο εκαθθαζζυιεκμο
νεφιαημξ ακααθήεδηε βζα ανβυηενα, υηακ μζ ιαεδηέξ εα έπμοκ ηαηακμήζεζ ημ ζοκεπέξ νεφια,
ηαζ ηδκ έκκμζα ηάζδξ (ιπαηανία, πνίγα, βναιιή ιεηαθμνάξ ΓΔΖ).
Ζ Δθπαηδεπηηθή δνθηκή
Αημθμφεδζε δ εηπαζδεοηζηή δμηζιή ηδξ κέαξ πθαηέηαξ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ ζοζηεοή δεκ
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί αοηυκμια, βζα ημ θυβμ αοηυ ακαπηφπεδηε ιζα ζεζνά ιαεδιάηςκ
βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ.
Οζ ιαεδηέξ ζοιπθήνςζακ ημ pre test πνζκ ηδ δζδαζηαθία χζηε κα δζενεοκδεεί ηζ ήλενακ ήδδ
βζα ηα δθεηηνζηά ηοηθχιαηα ηαζ ημ δθεηηνζηυ νεφια. Αημθμοεήεδηακ μζ δζεεκχξ απμδεηηέξ
πναηηζηέξ ζηδκ ένεοκα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ επζζηήιδξ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ ζπεδζάζηδηε
πνμζεηηζηά, ηαζ ηαηααθήεδηε πνμζπάεεζα χζηε μζ ενςηήζεζξ κα είκαζ ζαθείξ ηαζ ζςζηά
δζαηοπςιέκεξ. Αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ χζηε κα απμθεοπεμφκ ηα ζοζηδιαηζηά ζθάθιαηα.
Γεδμιέκμο υηζ ημ δθεηηνζηυ νεφια έπεζ έκα ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή, μζ
ιαεδηέξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ πνχηεξ ζδέεξ βζα ημ δθεηηνζηυ νεφια ζε πμθφ ιζηνή δθζηία. Οζ
πενζζζυηενεξ υιςξ απυ αοηέξ ηζξ ζδέεξ δεκ είκαζ επζζηδιμκζηά μνεέξ.
Δίκαζ επίζδξ βκςζηυ, υηζ ζοπκά μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ ζδζαίηενα μζ δάζηαθμζ, έπμοκ
δζαιμνθςιέκεξ ζδέεξ πμο δεκ είκαζ επζζηδιμκζηά μνεέξ. Γζα κα απμθεοπεεί δ δδιζμονβία
επζπθέμκ πανακμήζεςκ μζ μπμίεξ εα πνμένπμκηακ απυ ημ δάζηαθμ, δ κέα πθαηέηα ιαγί ιε ημ
δζηηοαηυ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε www.garyfallidou.org απμθαζίζεδηε δ
εηπαζδεοηζηή δμηζιή κα πναβιαημπμζδεεί ζε ιαεδηέξ 4δξ ηάλδξ δδιμηζημφ ζπμθείμο.
Απμθαζίζεδηε υηζ μζ ιαεδηέξ εα δμφθεοακ ζε γεοβάνζα, χζηε κα ιπμνμφκ κα
επζημζκςκήζμοκ ηαζ κα ζοκενβαζημφκ.
Ζ εηπαζδεοηζηή δμηζιή ζοκεπίγεηαζ ζε δδιμηζηά ζπμθεία πμο επζθέπηδηακ ηοπαία. ηδκ
πανμφζα ακαημίκςζδ, πανμοζζάγμκηαζ ηα πνχηα απμηεθέζιαηα απυ ιζα μιάδα 19 ιαεδηχκ.
Μενζηέξ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δμηζιή, μζ ιαεδηέξ ζοιπθήνςζακ ημ post test.
Αοηυ πνεζάζηδηε ιία αηυια χνα, αθθά ήηακ απαναίηδημ αθμφ απμηεθεί ηδκ ιυκδ ιέεμδμ βζα
ηδκ ιέηνδζδ ηδξ επζηοπίαξ ηδξ κέαξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ηδξ πθαηέηαξ. Αημθμφεδζε δ
ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Ζ εηπαζδεοηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ κέαξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ
ηδξ πθαηέηαξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζφβηνζζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο pre test ιε αοηυ ημο post
test ηα μπμία είπακ ηζξ ίδζεξ ενςηήζεζξ.
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
θμζ μζ ζηαηζζηζημί οπμθμβζζιμί πναβιαημπμζήεδηακ ιε εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκμ θμβζζιζηυ,
ζε ζοκδοαζιυ ιε οπμθμβζζηζηυ ηαζ ζπεδζαζηζηυ παηέημ. Τπμθμβίζηδηε βζα ηάεε ζδιείμ
ηαεεκυξ δζαβνάιιαημξ δ ζηαηζζηζηή δζαζπμνά (variance) υπςξ ηαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ
ζφιθςκα ιε ηδ δζυνεςζδ ηαηά Bessel (Bessel-corrected standard deviation). Σμ ζοζηδιαηζηυ
ζθάθια οπμθμβίζηδηε ζε 2,5%. Σμ ηεθζηυ ζοκμθζηυ ζθάθια οπμθμβίζεδηε (βζα ηάεε ζδιείμ)
αενμίγμκηαξ ηα ηεηνάβςκα ηςκ ζοζηδιαηζηχκ ηαζ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ζθαθιάηςκ, ηαζ
θαιαάκμκηαξ ηδκ ηεηναβςκζηή νίγα ημο αενμίζιαηυξ ημοξ.
Σα δεδμιέκα πανμοζζάγμκηαζ ιε ηδκ ιμνθή ζοκδοαζηζηχκ ζζημβναιιάηςκ. Οζ ηυηηζκμζ
ηφηθμζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηα δεδμιέκα ημο pre test ηαζ μζ ανζειδηζηέξ ηζιέξ ειθακίγμκηαζ
ζηδκ ανζζηενή πθεονά, εκχ ηα ιπθε ηνίβςκα απεζημκίγμοκ ηα δεδμιέκα ημο post test ηαζ μζ
ανζειδηζηέξ ηζιέξ ηςκ δεδμιέκςκ ειθακίγμκηαζ ζηδκ δελζά πθεονά.
Οζ νάαδμζ ζθαθιάηςκ (error bars) πμο ειθακίγμκηαζ ζε ηάεε ζδιείμ ηάεε ζζημβνάιιαημξ
ακηζζημζπμφκ (ανζειδηζηά) ζε ιία ζοκμθζηή ηοπζηή απυηθζζδ (standard deviation)
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εηαηένςεεκ ημο ζδιείμο. ε ιενζηέξ απυ ηζξ ενςηήζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ, μζ ιαεδηέξ
ιπμνμφζακ κα επζθέλμοκ πενζζζυηενεξ απυ ιία απακηήζεζξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, είκαζ δοκαηυ
ημ άενμζζια ηςκ πμζμζηχκ ζε αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ κα είκαζ ιεβαθφηενμ ημο 100.
Λυβς πενζμνζζιέκμο πχνμο, ζηδκ πανμφζα ενβαζία εα πανμοζζαζημφκ ιυκμ ηα
απμηεθέζιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ ζοζηεοή ηαζ ηάπμζεξ παναηδνήζεζξ ηδξ ενεοκήηνζαξ.
Πνηα απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο πηζηεχεηαη φηη απεηθνλίδεη ηελ θίλεζε ησλ
ειεθηξνλίσλ;

1)
4)

2)

3)

5)

6)

7)
Δηθφλα 2.
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Δηθφλα 3.
Κφθθηλνη θίθινη: pre-test , κπιε ηξίγσλα: post test
Ζ ζδέα ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ δφζημθδ βζα ημοξ κεανμφξ ιαεδηέξ. Σα
δθεηηνυκζα ηζκμφκηαζ αημθμοεχκηαξ ηδ θμνά απυ ημκ ανκδηζηυ πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ πνμξ ημ
εεηζηυ, εκχ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ιπαηανίαξ ζοιααίκεζ ημ ακηίεεημ δδθαδή ηζκμφκηαζ απυ ημ
εεηζηυ πνμξ ημκ ανκδηζηυ χζηε κα μθμηθδνςεεί μ ηφηθμξ. Ζ ηαηάζηαζδ πενζπθέηεηαζ απυ
ηδκ «ζοιααηζηή θμνά ημο νεφιαημξ» δ μπμία είκαζ ακηίεεηδ απυ ηδκ ηίκδζδ ηςκ
δθεηηνμκίςκ. Ζ κέα δθεηηνμκζηή ζοζηεοή, ακαπανζζηά ηδκ ηίκδζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ
ηφηθςια, αθθά μζ ιαεδηέξ δεκ αθέπμοκ ημ ηζ ζοιααίκεζ ιέζα ζηδκ ιπαηανία. Οζ
ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα ήηακ ιαεδηέξ 9-10 εηχκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαιία ακαθμνά ζηδκ
ζοιααηζηή θμνά ημο νεφιαημξ δεκ έβζκε ζηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ.
ημ post-test μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιμζνάγμκηαζ ακάιεζα ζημ (1) 31,6% (±27,3%) (2)
42,1% (±27,6%) ηαζ (3) 26,3% (±27,1%). Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ εηπαζδεοηζηή δμηζιή
δζήνηεζε 2 χνεξ, ηα απμηεθέζιαηα είκαζ εκεαννοκηζηά, ηα πενζζζυηενα παζδζά ηαηακυδζακ
υηζ ημ δθεηηνζηυ νεφια νέεζ ζε έκακ ηφηθμ, ζημ ζφκμθμ ημο ηοηθχιαημξ, αθθά υπζ υζμ ηαθά
εα εέθαιε.
πκπεξάζκαηα
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ μζ ιαεδηέξ παναημθμφεδζακ έκα αίκηεμ (απυ ημ on line
οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε) ημ μπμίμ πανμοζίαγε ημ πείναια ημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ ηθίεδηακ
κα εηηεθέζμοκ. Σμ αίκηεμ πνμαθήεδηε ζημ δζαδναζηζηυ πίκαηα. ηδ ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ
έπνεπε κα εηηεθέζμοκ ημ πείναια ιυκμζ ημοξ. Σα οθζηά ηαζ μζ ζοζηεοέξ πμο ημοξ
πνεζάγμκηακ είπακ ημπμεεηδεεί ζε έκα πάβημ ηαζ μζ ιαεδηέξ έπνεπε κα επζθέλμοκ ιυκμζ ημοξ
υ,ηζ εεςνμφζακ απαναίηδημ βζα ημ πείναια. ε αοηή ηδ θάζδ μζ ιαεδηέξ δεκ ακηζιεηχπζζακ
δοζημθίεξ.
Γφμ εκδζαθένμοζεξ παναηδνήζεζξ έβζκακ υηακ ζημοξ ιαεδηέξ γδηήεδηε κα ηάκμοκ ηαζ άθθεξ
θάιπεξ κα αηηζκμαμθήζμοκ: α) υηακ μζ ιαεδηέξ δμοθεφμοκ αημιζηά (υπςξ έβζκε ζε
πνμδβμφιεκδ δμηζιή υπμο δ δζδαζηαθία έβζκε ιε ηδ ιμνθή ζοκέκηεολδξ) μζ ιαεδηέξ πήνακ
ηαθχδζα, θάιπα ηαζ αάζδ βζα θαιπάηζ. Κακέκαξ ιαεδηήξ δεκ γήηδζε δεφηενδ ιπαηανία.
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Ακηίεεηα υηακ μζ ιαεδηέξ δμφθεοακ ζε γεοβάνζα υθμζ πήνακ απυ ημκ πάβημ ηαζ δεφηενδ
ιπαηανία. Αοηυ ίζςξ ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ έπμοκ ζοκδείζεζ κα
δμοθεφμοκ ζε γεοβάνζα, έηζζ υηακ ημοξ γδηήεδηε κα ηάκμοκ ηαζ άθθα θαιπάηζα κα
αηηζκμαμθμφκ ιεηέθναζακ ηδκ ενχηδζδ «μ δεφηενμξ ιαεδηήξ κα θηζάλεζ ημ δζηυ ημο
ηφηθςια». Ζ ενεοκήηνζα έπνεπε κα ιαγέρεζ ηδ δεφηενδ ιπαηανία απυ ηα ενακία ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ κα επακαθάαεζ ηδκ ενχηδζδ ηαζ ηυηε α) υθμζ μζ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δμηζιή έδςζακ ηδκ πανάθθδθδ ζφκδεζδ.
Μζα άθθδ ζδιακηζηή παναηήνδζδ είκαζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ακηζιεηχπζζακ
δοζημθίεξ ιε ηδκ ζφκδεζδ ζε ζεζνά. Πμθθμί δε ιαεδηέξ ελαημθμοεμφζακ κα ακηζιεηςπίγμοκ
δοζημθίεξ αηυια ηαζ υηακ παναημθμφεδζακ ημ ζπεηζηυ αίκηεμ, εκχ ηάπμζμ ακηζιεηχπζζακ
δοζημθίεξ αηυια ηαζ υηακ ελδβήεδηε ακαθοηζηά ημ ηζ έπνεπε κα ηάκμοκ.
ίβμονα βζα κα ελαπεμφκ πζμ αλζυπζζηα απμηεθέζιαηα απαζηείηαζ πενζζζυηενδ ένεοκα.
Garyfallidou D. M., ―A novel computer based environment designed to teach electric
circuits‖, International Conference ICL 2009 the challenges of Life Long Learning, in Auer
M ed, Kassel University Press, ISBN 987-3-89958-481-3, total pages 9.
Ioannidis G. S. and Garyfallidou D. M., Education using information and communication
technology (ICT), and ICT education: categories methods and trends, In: Auer M. and Auer
U. (Eds.) Proc. ICL2001 workshop: ―Interactive Computer aided Learning, Experiences and
visions‖, Villach, Austria, Kassel University Press, (2001) ISBN 3-933146-67-4
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ηιήια εηπαζδεοηζηήξ πνυηαζδξ – ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ηδ ιεθέηδ ημο
θςηυξ. Μεθεηάηαζ δ δζάδμζδ ημο θςηυξ ηαζ δ ηαηακμιή ηδξ έκηαζδξ ημο ζημ πχνμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ
απυζηαζδ απυ ηδκ πδβή. Δπίζδξ πνμηείκεηαζ ηνυπμξ δζδαζηαθίαξ αοηχκ ηςκ εειάηςκ. Οζ
δναζηδνζυηδηεξ ηςκ θμζηδηχκ ζημ ενβαζηήνζμ οπμζηδνίπεδηακ απυ οπενιεζζηή εθανιμβή δμιδιέκδ
ιε αάζδ ημ "επζζηδιμκζηυ / εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ ή ιέεμδμ ιε δζενεφκδζδ". Απεοεφκεηαζ ζε
θμζηδηέξ, αθθά ηαζ ζε ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Ζ εθανιμβή πναβιαημπμζήεδηε
ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2008-2009 ζε 143 θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ
Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ. οιπθδνχεδηακ απυ ημοξ θμζηδηέξ
ενςηδιαημθυβζα (pre, post, final tests) βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαζ ηδκ ελαβςβή
ζοιπεναζιάηςκ.
Abstract
Σhis study is a part of an educational proposal-research concerning the study of light. We study light
propagation and light intensity distribution in space and we propose a model for teaching these
subjects to non major science university students. Students‘ activities in laboratory are supported with

software created in Front Page. This software developed from us especially for this
application-study is based on "scientific / educational by inquiry model" scientific / educational
model by inquiry. The didactical approach, which is a proposal for scientific to educational models
transformation, was applied during the academic year 2008-2009 to 143 students of Pedagogical
Department for Primary Education of the University of Athens. This software based didactical
approach-proposal it also seems to be appropriate for secondary education students. Some general
conclusions from the statistical analysis of pre, post and final tests are also cited.

Δηζαγσγή
Κφνζα επζδίςλδ ηδξ πανμφζαξ εηπαζδεοηζηήξ πνυηαζδξ απμηεθεί μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ πνμηφπςκ ζε εηπαζδεοηζηά πνυηοπα, βζα ηδ δζάδμζδ ημο θςηυξ ηαζ ηδκ ηαηακμιή
ηδξ έκηαζδξ ημο ζημ πχνμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ απυζηαζδ απυ ηδκ πδβή (αημθμοεεί κυιμ ακηζζηνυθμο
ηεηναβχκμο, μ μπμίμξ είκαζ βεκζηυξ βεςιεηνζηυξ κυιμξ). Πανμοζζάγμκηαζ ςξ βεκζηεφζεζξ ηαζ
εθανιμβέξ ημ απυθοημ ηαζ θαζκυιεκμ ιέβεεμξ εκυξ αζηένα ηαεχξ ηαζ δ θεζημονβία ημο ιαηζμφ ςξ
θμβανζειζημφ εκζζποηή. Δπίζδξ ζηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ιεθεηάηαζ ηαζ δ εοεφβναιιδ δζάδμζδ ημο
θςηυξ ιε αάζδ ηονίςξ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηζάξ ηαζ ηςκ εηθείρεςκ. ηδκ πανμφζα ενβαζία
πενζβνάθεηαζ δ εθανιμβή πμο πναβιαημπμζήεδηε ζε θμζηδηέξ/θμζηήηνζεξ ημο Παζδαβςβζημφ
Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ/ακαθφμκηαζ

ηα απμηεθέζιαηα ηδξ αλζμθυβδζδξ πμο αημθμφεδζε ηδκ εθανιμβή.
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Ζ ιεθέηδ ημο θςηυξ ζηα πενζζζυηενα αζαθία ανπίγεζ ιε ημοξ κυιμοξ ηδξ ακάηθαζδξ ηαζ ηδξ
δζάεθαζδξ ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ακαθμνά ζηδκ εοεφβναιιδ δζάδμζή ημο. ημ αζαθίμ
«Πακεπζζηδιζαηή Φοζζηή» ημο Young (Συιμξ Β‘, ζεθ. 945), βζα πανάδεζβια, ακαθένεηαζ
υηζ: «Σμ θςξ είκαζ δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια.. Ζ δζάδμζή ημο ιπμνεί κα πενζβναθεί ιε αάζδ
ηδκ έκκμζα ημο ιεηχπμο ηφιαημξ ή ιε αάζδ ηδκ έκκμζα ηδξ θςηεζκήξ αηηίκαξ. Σμ θςξ
επζπθέμκ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ειθακίγεζ ζςιαηζδζαηέξ υρεζξ, δδθαδή ημ ηαακηζηυ ημο
πνυζςπμ. ηδ βεςιεηνζηή μπηζηή, ημ θςξ πενζβνάθεηαζ ςξ αηηίκεξ πμο μδεφμοκ εοεφβναιια
ζε έκα μιμβεκέξ ιέζμ». ημ αζαθίμ «Φοζζηή» ημο Serway (Συιμξ ΗΗΗ, ζεθ.220) εζηζάγεηαζ δ
ιεθέηδ ζηα θαζκυιεκα εηείκα ηα μπμία βίκμκηαζ ηαθφηενα ηαηακμδηά ιε ηδ εεχνδζδ ηδξ
ηοιαηζηήξ θφζδξ ημο θςηυξ. «ηδκ βεςιεηνζηή μπηζηή πνδζζιμπμζμφιε ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ
θςηεζκχκ αηηίκςκ, ζηδκ μπμία οπμεέημοιε υηζ ημ θςηεζκυ ηφια (δδθαδή ημ θςξ) δζαδίδεηαζ
ζε έκα ιέζμ εοεφβναιια ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ αηηίκςκ». Σμ θςξ ένπεηαζ ζε δζάηνζηεξ
ιμκάδεξ (θςηυκζα) ιε ζςιαηζδζαηέξ ζδζυηδηεξ (εκένβεζα ηαζ μνιή) μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε
ηζξ ηοιαηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαζ ημο ιήημοξ ηφιαημξ. «Ζ άπμρδ ημο Feynman
είκαζ υηζ ηα θςηυκζα ζοιπενζθένμκηαζ ιε ημ δζηυ ημοξ αιίιδημ ηνυπμ. Αοηυ δε ιμζάγεζ ιε
ηίπμηε πμο έπμοιε δεζ ιέπνζ ηχνα, επεζδή δεκ γμφιε ζηδκ πμθφ ιζηνή ηθίιαηα ηςκ αηυιςκ,
ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ηςκ θςημκίςκ». («φβπνμκδ Φοζζηή», Serway , Συιμξ ΗΗΗ, ζεθ. 150).
Ζ μπηζημπμίδζδ ηαζ δ πνμζμιμίςζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ ζηδκ ένεοκα υζμ ηαζ ζηδκ
εηπαίδεοζδ βζα κα πενζβνάρμοκ ηαζ κα ενιδκεφζμοκ θαζκυιεκα ηαζ δζαδζηαζίεξ (Barnea and
Dori, 2000) ηαεχξ ηαζ κα αμδεήζμοκ ζημκ έθεβπμ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ εεςνζχκ ηαζ
επζζηδιμκζηχκ πνμηφπςκ (Dori and Barak, 2000). Ζ ίδζα δ επζζηδιμκζηή πνμζπάεεζα έπεζ
πενζβναθεί ςξ ιία δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ιμκηέθςκ ιε εκκμζμθμβζηή ηαζ πνμαθεπηζηή αλία
(Gilbert, 1997). Τπάνπεζ ιεβάθμ δζεεκέξ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ ζπεηζηά ιε ηδ δζαιυνθςζδ
ηαζ πνήζδ ηςκ πνμηφπςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ζ ένεοκα επζζδιαίκεζ ηδ ζδιαζία ηςκ πνμηφπςκ
ζακ δζδαηηζηά ενβαθεία ηαζ ηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα ζοιαάθμοκ ζηδ βκςζηζηή ελέθζλδ ηςκ
ζπμοδαζηχκ (Hestenes 1997, France 2000, Saari and Viiri 2003, Stylianidou et al 2004,
Crawford and Cullin 2004, Justi andVan Driel 2005) ηαζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή εηιάεδζδ
(Jonassen and Strobel 2006). Ζ ένεοκα δείπκεζ υηζ δ βκχζδ ηςκ δαζηάθςκ βζα πνυηοπα ηαζ δ
πνμηοπμπμίδζδ είκαζ πενζμνζζιέκδ (Van Driel ηαζ Verloop 1999, Cullin ηαζ Crawford 2003).
Ηδζαίηενα, δ πνμαθεπηζηή θεζημονβία ηςκ πνμηφπςκ βίκεηαζ πμθφ δφζημθα ηαηακμδηή απυ
ημοξ θμζηδηέξ, ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ (Treagust et al 2002, Cullin ηαζ Crawford 2003), υπςξ
απαζηεί δ ηαηακυδζδ ηςκ πνμηφπςκ ςξ ενεοκδηζηά ενβαθεία.
Ένεοκεξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί βζα κα δζαπζζηςεμφκ μζ απεζημκίζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα
παζδζά βζα κα δείλμοκ ημ θςξ. Γζαπζζηχεδηε υηζ υθεξ ζπεδυκ μζ απεζημκίζεζξ ηςκ παζδζχκ
πανίζηακακ ημ θςξ βφνς απυ ηδκ πδβή ιε ημκηέξ βναιιέξ. Δπίζδξ ηα παζδζά ιζθμφκ βζα ηζξ
αηηίκεξ ημο θςηυξ ζακ κα ήηακ "κήιαηα εκυξ ζπμζκζμφ απυ ηα μπμία ήηακ ηαηαζηεοαζιέκδ
ιζα αηηίκα θςηυξ" ηαζ ακαθένμκηαζ ζε "δζαθμνεηζηά είδδ ημο θςηυξ" υπςξ είκαζ ημ θοζζηυ ή
ημ δθεηηνζηυ θςξ (R. Driver et al, 1998). Μεβαθφηενμζ ιαεδηέξ υιςξ δθζηίαξ 13 ηαζ 14 εηχκ,
θαίκεηαζ υηζ ζηαδζαηά ανπίγμοκ κα ακαβκςνίγμοκ ημ θςξ ςξ ιζα μκηυηδηα. Ζ πθεζμρδθία
ιάθζζηα απυ αοημφξ πνδζζιμπμζεί αοηή ηδκ ακηίθδρδ βζα κα ελδβήζεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ
ζηζάξ, αθθά ιυκμ υπμο ημ θςξ έπεζ ανηεηή έκηαζδ, χζηε κα δδιζμονβεί ακηζθδπηά θαζκυιεκα
ζε ηάπμζμ ζδιείμ ηδξ δζαδνμιήξ ημο (R. Driver et al, 1998). Σα παζδζά δοζημθεφμκηαζ κα
πνμηείκμοκ ημκ απμδεηηυ ιδπακζζιυ βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ ζηζάξ.
Έπμοκ βίκεζ πνμζπάεεζεξ ηαζ έπμοκ πνμηαεεί πεζνάιαηα βζα ηδ ιεθέηδ ημο κυιμο
ακηζζηνυθμο ηεηναβχκμο βζα ημ θςξ (Oikonomidis, Voudoukis et. al, 2006 ηαζ Οζημκμιίδδξ .,
Καθηάκδξ Γ., 2009). ηδκ πανμφζα εθανιμβή-ένεοκα οθμπμζμφκηαζ ηνία πεζνάιαηα πμο
πνμηείκμκηαζ ζηζξ πνμακαθένμιεκεξ ενβαζίεξ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ ιε εζδζηά ενςηδιαημθυβζα.
Ζ έκηαζδ ηδξ επίδναζδξ ιζαξ ζδιεζαηήξ πδβήξ S, πςνίξ υνζμ ζηδκ ειαέθεζά ηδξ δ μπμία
επζδνά ζζμδφκαια ζε υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ζε ηάεε δεδμιέκδ απυζηαζδ r είκαζ ίζδ ιε ημ
πδθίημ ηδξ ζζπφμξ ηδξ πδβήξ S πνμξ ηδκ επζθάκεζα κμδηήξ ζθαίναξ αηηίκαξ r.
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Ακ Η είκαζ δ έκηαζδ ηδξ πδβήξ S ζε απυζηαζδ r, πμο ακηζζημζπεί ζε επζθάκεζα ειααδμφ Α,
ηυηε ζε δζπθάζζα απυζηαζδ 2r ημ ίδζμ πμζυ εκένβεζαξ ―απθχκεηαζ‖ ζε ηεηναπθάζζα (4 Α)
επζθάκεζα , μπυηε δ έκηαζδ οπμηεηναπθαζζάγεηαζ η.μ.η. είκαζ δδθαδή, ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ
ημο ηεηναβχκμο ηδξ απυζηαζδξ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο
Ζ εηπαζδεοηζηή ιεεμδμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
πνυηαζδξ είκαζ δ ζζημνζηά ηαηαλζςιέκδ επζζηδιμκζηή / ενεοκδηζηή ιέεμδμξ, πμο υπζ ιυκμ
απεηέθεζε - ηαζ απμηεθεί - ημ ενβαθείμ ημο ακενχπμο / ενεοκδηή / επζζηήιμκα βζα ηδκ
ηαηακυδζδ ηαζ πενζβναθή ημο ηυζιμο ημο ηαζ ελμζηεζχκεζ / αζηεί ημ ιαεδηή ιε / ζηδκ
επζζηδιμκζηή ζηέρδ, αθθά - ηεθζηά - ηαζ μνζμεεηεί (ιαγί ιε ηδκ επζζηδιμκζηή δεμκημθμβία)
ηαζ αοηή ηδκ ίδζα ηδκ επζζηήιδ απυ ηζξ άθθεξ βκςζζαηέξ πενζμπέξ. Ζ επζζηδιμκζηή /
ενεοκδηζηή ιέεμδμξ έπεζ δζαιμνθςεεί ηαηάθθδθα ζε εηπαζδεοηζηή ιέεμδμ –ςξ επζζηδιμκζηή
/ εηπαζδεοηζηή ιέεμδμξ ιε δζενεφκδζδ (Καθηάκδξ 2002)– ιε αήιαηα: 1. Έκαοζια
εκδζαθένμκημξ – Παναηδνχ, Πθδνμθμνμφιαζ, Δκδζαθένμιαζ, 2. Γζαηφπςζδ Τπμεέζεςκ –
Πνμαθδιαηίγμιαζ, ογδηχ, Τπμεέης, 3. Πεζναιαηζζιυξ – Δνεοκχ, Δκενβχ, Πεζναιαηίγμιαζ,
4. Γζαηφπςζδ Θεςνίαξ – οιπεναίκς, Καηαβνάθς, Δνιδκεφς ηαζ 5. οκεπήξ Έθεβπμξ –
Διπεδχκς, Γεκζηεφς.
Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο
Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ-ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε ηνζημεηείξ θμζηδηέξ ηαζ θμζηήηνζεξ ημο
Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ηαηά ηδ
δζάνηεζα ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2008-2009. ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 143 θμζηδηέξ ηαζ
θμζηήηνζεξ, πςνζζιέκμζ ζε ηέζζενα ηιήιαηα ηςκ 36 αηυιςκ ημ ηαεέκα (έκα ηιήια είπε 35
θμζηδηέξ/θμζηήηνζεξ).. ε ηάεε ενβαζηδνζαηυ ηιήια οπήνπακ
12 μιάδεξ ηςκ 3
θμζηδηχκ/θμζηδηνζχκ δ ηάεε ιία.
Ζ ηάεε μιάδα ενβάζηδηε επί δφμ χνεξ, αημθμοεχκηαξ ηα πέκηε αήιαηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
ιεεμδμθμβίαξ. Γυεδηε έκα θφθθμ ενβαζίαξ ηαζ ακαθμνάξ βζα ηάεε μιάδα. Δίπε πνμδβδεεί
ηεζη (pre-test) πνζκ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ άζηδζδξ ηαζ αημθμφεδζε ηεζη εθέβπμο (posttest) ιία εαδμιάδα ανβυηενα ηαζ ηεθζηυ ηεζη (final test) πενίπμο δφμ ιήκεξ ιεηά. Σμ pre-test,
ημ post-test ηαζ ημ final-test πενζεθάιαακακ 10 ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ ιε 4
απακηήζεζξ (α, α, β, δ,) βζα ηάεε ιία ενχηδζδ. Ζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηαζ ακάθοζδ ηςκ
απακηήζεςκ έβζκε ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ SPSS.
Οζ ηνζημεηείξ θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο
Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ μζ μπμίμζ παναημθμοεμφκ ημ ενβαζηήνζμ ηαζ ζοιιεηείπακ ζηδκ
ένεοκα είπακ δζδαπεεί ζημ δεφηενμ έημξ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ δφμ ελαιδκζαία ιαεήιαηα
θοζζηήξ. Σμ ιάεδια ημο πεζιενζκμφ ελαιήκμο ακαθένεηαζ ζηζξ εεςνίεξ πμο οπάνπμοκ ςξ
ζήιενα ηαζ ηαθφπημοκ υθμοξ ημοξ ηθάδμοξ ηδξ θοζζηήξ.. Σμ ιάεδια ημο εανζκμφ ελαιήκμο
ακαθένεηαζ ζηα θαζκυιεκα πμο παναηδνμφκηαζ ηαζ ελδβμφκηαζ απυ ηζξ εεςνίεξ. οκεπχξ μζ
θμζηδηέξ είπακ δζδαπεεί ηζξ εεςνίεξ ηαζ ηα θαζκυιεκα ημο θςηυξ. Ζ δζδαζηαθία, αέααζα, είπε
βίκεζ ιε έιθαζδ ζηδκ πμζμηζηή ενιδκεία ηαζ υπζ ζημκ ιαεδιαηζηυ θμνιαθζζιυ ηαεχξ μζ
θμζηδηέξ αθεκυξ δεκ είπακ ημ απαναίηδημ ιαεδιαηζηυ οπυααενμ ηαζ αθεηένμο μζ θοζζηέξ
επζζηήιεξ δεκ είκαζ ημ ηφνζμ ηαζ απμηθεζζηζηυ ακηζηείιεκμ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ. Με αάζδ
αοηή ηδκ παναηήνδζδ πζζηεφμοιε υηζ δ πανμφζα δζδαηηζηή πνυηαζδ εα ήηακ ηαηάθθδθδ ηαζ
βζα ιαεδηέξ ηδξ φζηενδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (θοηείμο).
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Γνκή ηνπ ινγηζκηθνχ – Πεξηγξαθή ησλ πεηξακάησλ
Ζ δζαδζηαζία ηςκ πέκηε αδιάηςκ ηδξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο οπμζηδνίγεηαζ απυ θμβζζιζηυ οθζηυ ημ μπμίμ έπεζ ακαπηοπεεί ιε ηδ πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ ―Front Page‖. Κάεε μιάδα
θμζηδηχκ (3 θμζηδηέξ) πδβαίκεζ ζημκ Ζ/Τ ημο ενβαζηδνίμο πμο ακηζζημζπεί ζε αοηήκ. ημκ
Ζ/Τ οπάνπεζ ημ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ – θμβζζιζηυ. Με αάζδ μδδβίεξ – θφθθα ενβαζίαξ πμο
δίκμκηαζ ζε ιμνθή θοθθαδίμο μζ θμζηδηέξ πεζνίγμκηαζ ημ οθζηυ. ηα θφθθα ενβαζίαξ ηα μπμία
παναδίδμκηαζ ζημ ηέθμξ ηαηαβνάθμοκ ηζξ ιεηνήζεζξ ηαζ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ.
Σμ θμβζζιζηυ πενζθαιαάκεζ πενζβναθή-πανμοζίαζδ ηνζχκ (3) πεζναιάηςκ πμο αθμνμφκ ζημ
κυιμ ακηζζηνυθμο ηεηναβχκμο βζα ημ θςξ ηαζ ηα μπμία εα πνέπεζ κα εηηεθεζημφκ ζημ
ηθαζζηυ-παναδμζζαηυ ενβαζηήνζμ, ηαεχξ ηαζ ιία πανμοζίαζδ ζπεηζηή ιε ηδκ εοεφβναιιδ
δζάδμζδ ημο θςηυξ ηαζ ηζξ εηθείρεζξ. οβηεηνζιέκα ηα πεζνάιαηα ιε ηδ ζεζνά εηηέθεζδξ
είκαζ ηα αηυθμοεα.
Πείξακα 1: Με ραξηφληα θεξί θαη θαλφλα.
Πέηαζια πςνζζιέκμ ζε ηεηναβςκάηζα, ζηδνίβιαηα-ζοκδεηήνεξ, πάναηαξ, ηενί, πανηυκζ ιε
ηεηναβςκζηή μπή ίζμο ειααδμφ ιε ηαεέκα απυ ηα ηεηνάβςκα ημο πεηάζιαημξ.
Γζα δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ εέημοιε ηα παναηάης ενςηήιαηα:
ηακ δ απυζηαζδ ηενζμφ-μπήξ είκαζ ίζδ ιε ηδκ απυζηαζδ μπήξ-πεηάζιαημξ πυζα
ηεηναβςκάηζα θςηίγμκηαζ;
Κναηχκηαξ ζηαεενή ηδκ απυζηαζδ ηενζμφ μπήξ, ηζ κμιίγεηε υηζ εα ζοιαεί ζηδ θςηζγυιεκδ
επζθάκεζα ημο πεηάζιαημξ ακ δζπθαζζάζμοιε ηδκ απυζηαζδ μπήξ – πεηάζιαημξ;
Πείξακα 2 : Καηαζθεπή θσηφκεηξνπ παξαθίλεο– Δπαιήζεπζε ηνπ λφκνπ γηα ην θσο.
ημπυξ: Να ηαηαζηεοάζμοκ μζ ιαεδηέξ έκα θςηυιεηνμ ηαζ κα επαθδεεφζμοκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ
ηδξ έκηαζδξ ημο θςηυξ ηαζ ηδξ απυζηαζδξ.
Τθζηά: 2 ημιιάηζα ημο ηενζμφ παναθίκδξ, πάναηαξ, δφμ υιμζα θςηζζηζηά, ηέζζενζξ θαιπηήνεξ,
2 θαζηζπάηζα, θφθθμ αθμοιζκίμο
Γζαδζηαζία:
1. Σμπμεεημφιε ημ θφθθμ αθμοιζκίμο ιεηαλφ ηςκ δφμ ημιιαηζχκ ημο ηενζμφ παναθίκδξ.
2. Σμπμεεημφιε ηα δφμ θςηζζηζηά έηζζ χζηε κα απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ 1m.
3. Καζ ηα δφμ θςηζζηζηά έπμοκ θαιπηήνεξ ηςκ 100W. Κθείκμοιε υθα ηα άθθα θχηα ηαζ
ημπμεεημφιε ημ θςηυιεηνμ ιεηαλφ ηςκ δφμ θςηζζηζηχκ έηζζ χζηε ηα δφμ ημιιάηζα ηενζμφ
κα έπμοκ ηδκ ίδζα θςηεζκυηδηα.
4. οιπθδνχκμοιε ημκ πίκαηα δεδμιέκςκ.
5. Ακηζηαεζζημφιε ημκ έκα θαιπηήνα ηςκ 100W ιε έκακ ηςκ 75W ηαζ επακαθαιαάκμοιε ηα
αήιαηα 2 ηαζ 3.
6. Δπακαθαιαάκμοιε ηα αήιαηα 2 ηαζ 3 ηαζ ιε άθθμοξ ζοκδοαζιμφξ θαιπηήνςκ
Ηζπφεζ I= k / r² υπμο k ζηαεενά πμο ελανηάηαζ απυ ηδκ πδβή ηαζ είκαζ ακάθμβδ ηδξ ζζπφμξ.
Πείξακα 3: Νφκνο αληηζηξφθνπ ηεηξαγψλνπ γηα ηελ έληαζε ηνπ θσηφο κε ρξήζε αηζζεηήξσλ.
ημπυξ: Να ανεεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ έκηαζδξ ημο θςηυξ ηαζ ηδξ απυζηαζδξ
Τθζηά: Ζθεηηνμκζηυξ οπμθμβζζηήξ, πνυβναιια coach 5, ημκζυθα, αζζεδηήναξ θςηυξ,
αζζεδηήναξ εέζδξ, θαιπηήναξ.
Γζαδζηαζία:
Καηαζηεοάγμοιε ηδκ δζάηαλδ ημπμεεηχκηαξ ημοξ αζζεδηήνεξ υπςξ θαίκεηαζ ζε εζηυκα πμο
δίκεηαζ.
Δκενβμπμζήζηε ημ πνυβναιια coach 5, ηαεμνίζηε ημοξ αζζεδηήνεξ ηαζ γδηήζηε απυ ημ
πνυβναιια πίκαηα ιεηνήζεςκ ηαζ βναθζηή πανάζηαζδ ηδξ έκηαζδξ ημο θςηυξ ιε ηδκ
απυζηαζδ.
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Αθμφ ημπμεεηήζεηε ημκ θαιπηήνα ζε απυζηαζδ πενίπμο 2m απυ ημοξ αζζεδηήνεξ,
ιεηαηζκήζηε ημκ ιε ζηαεενή ηαπφηδηα πνμξ αοημφξ.
Σαοηυπνμκα ιε ηδ ιεηαηίκδζδ ημο θαιπηήνα δδιζμονβείηαζ ημ δζάβναιια ηδξ έκηαζδξ ζε
ζπέζδ ιε ηδκ απυζηαζδ υπςξ θαίκεηαζ παναηάης (εζηυκα 5). Δπίζδξ ηαηαβνάθμκηαζ ζε
πίκαηα ηζιχκ υθα ηα γεφβδ ηςκ ηζιχκ έκηαζδξ- απυζηαζδξ.
Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ηζιχκ ελάβεηαζ μ κυιμξ.

Δηθφλα 1 Φσηνγξαθίεο απφ ην εξγαζηήξην
Απνηειέζκαηα θαη ζρφιηα
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ είκαζ πμθφ ζηακμπμζδηζηά, ηαεχξ δ αεθηίςζδ
ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ είκαζ πενίπμο ηαηά ιέζμ υνμ 4 ιμκάδεξ ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ
ενςηήζεζξ. Σμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια εκημπίζηδηε ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ δζαθμνάξ ιεηαλφ
απυθοημο ηαζ θαζκυιεκμο ιεβέεμοξ αζηένα (ενχηδζδ 9), υπμο ημ πμζμζηυ ηςκ ζςζηχκ
απακηήζεςκ ήηακ ανπζηά 19,58% ηαζ ιεηά 52,45%. Δπίζδξ πνυαθδια οπήνλε ζηδκ ενχηδζδ
10 ζπεηζηά ιε ηδκ παναηήνδζδ ηδξ Γδξ αμπυ ηδ εθήκδ ηαζ ηδκ φπανλδ θάζεςκ. Κάπμζεξ
ενςηήζεζξ (υπςξ μζ 2, 3, 5) ζοβηέκηνςζακ ορδθυ πμζμζηυ (πενίπμο 80%) μνεχκ
απακηήζεςκ ελανπήξ.
Οζ θμζηδηέξ/ηνζεξ δοζημθεφηδηακ ζηδκ επαθήεεοζδ ημο κυιμο απυ ηζξ ιεηνήζεζξ ηςκ ιδηχκ
ηαζ ηδκ ζζπφ ηςκ θαιπηήνςκ ζημ πείναια ιε ημ θςηυιεηνμ παναθίκδξ. Δπίζδξ ζημ ενχηδια
«Κναηχκηαξ ζηαεενή ηδκ απυζηαζδ ηενζμφ μπήξ, ηζ κμιίγεηε υηζ εα ζοιαεί ζηδ θςηζγυιεκδ
επζθάκεζα ημο πεηάζιαημξ ακ δζπθαζζάζμοιε ηδκ απυζηαζδ μπήξ – πεηάζιαημξ;» ηακείξ δεκ
απάκηδζε υηζ εα θςηζζημφκ εκκέα ηεηνάβςκα ημο πεηάζιαημξ. Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ
θμζηδηχκ/ηνζχκ απάκηδζε υηζ εα θςηζζημφκ 8 ηεηνάβςκα. Ζ δζηαζμθυβδζή ημοξ ήηακ υηζ ακ
ζζπφεζ μ κυιμξ ζε δζπθάζζα απυζηαζδ δ έκηαζδ εα οπμηεηναπθαζζάγεηαζ. Γεκ εεχνδζακ
δδθαδή ηδκ απυζηαζδ απυ ηδκ πδβή δ μπμία ηνζπθαζζάγεηαζ υηακ δζπθαζζάγεηαζ δ απυζηαζδ
ηδξ μπήξ απυ ημ πέηαζια. ημ πείναια ιε ημοξ αζζεδηήνεξ δζαπίζηςζακ ηδκ ζζπφ ημο κυιμο
βζα ημ θςξ απυ πδβή πμο ιπμνεί κα εεςνδεεί ζδιεζαηή ηαζ είπακ ηδκ αίζεδζδ ημο πμθθαπθμφ
εθέβπμο ηδξ ζζπφμξ ημο κυιμο. Γζα ηδκ ελήβδζδ ημο κυιμο ακηζζηνυθμο ηεηναβχκμο δ
πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ/θμζηδηνζχκ πνδζζιμπμίδζε ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ βζα ημ θςξ.
Απνηειέζκαηα πνζνηηθήο έξεπλαο
οκμπηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ παναηίεεκηαζ ζηδ ζοκέπεζα (Πίκαηαξ 1).
Οζ 10 ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ (ιε 4 επζθμβέξ δ ηάεε ιία) ήηακ ίδζεξ ζημ pre test, ζημ
pμζη test ηαζ ζημ final test. Ζ ζςζηή απάκηδζδ ζε ηάεε ενχηδζδ ααειμθμβήεδηε ιε 1 ηαζ δ
θάεμξ ιε 0. οκεπχξ ημ άνζζηα ήηακ ημ 10. Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ ζημ pre test ήηακ
4,76 ζημ post test 8,43 ηαζ ζημ final test 8,38 ιε άνζζηα ημ 10. O ιέζμξ υνμξ είκαζ θίβμ
παιδθυηενμξ απ΄αοηυκ ημο post test, βεβμκυξ ανηεηά ζηακμπμζδηζηυ ηαζ εκεαννοκηζηυ.
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Πίλαθαο 1 Πιήζνο θαη πνζνζηφ % ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε ζε pre, post θαη final test
ςζηέξ
απακηήζ
εζξ /
ενχηδζδ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

76

107

127

26

107

68

56

52

28

33

pre
test %

53,15

74,83

88,81

18,18

74,83

47,55

39,16

36,36

19,58

23,08

post
test

123

139

143

117

141

133

127

125

75

83

post
test %

86,01

97,20

100,00

81,82

98,60

93,01

88,81

87,41

52,45

58,04

final
test

122

138

141

117

140

132

126

124

75

82

post
test %

85,31

96,50

98,60

81,82

97,90

92,31

88,11

86,71

52,45

57,34

pre
test

ηo αηυθμοεo νααδυβναιια θαίκεηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ ακά ενχηδζδ
ζηα pre, post ηαζ final test.
Πνζνζηό (% ) ζσζηώλ απαληήζεσλ ζε pre, post θαη final test
100
90
80
70
Πνζνζηό (%) 60
θνηηεηώλ/
50
θνηηεηξηώλ 40
30
20
10
0

pre test
post test
final test

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Εξσηήζεηο

Δκδεζηηζηά παναηίεεκηαζ μζ ενςηήζεζξ 2 ηαζ 9 ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε.

2. Έζης ιία θςηεζκή πδβή S πςνίξ υνζμ ζηδκ ειαέθεζά ηδξ ηαζ δ μπμία επζδνά
ζζμδφκαια ζε υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ (πακηαηεοεοκηζηή). Ακ εεςνήζμοιε υηζ Η είκαζ δ έκηαζδ
ηδξ πδβήξ S ζε απυζηαζδ r, πμο ακηζζημζπεί ζε επζθάκεζα ειααδμφ Α ηυηε ζε δζπθάζζα
απυζηαζδ 2r ημ ίδζμ πμζυ εκέβεζαξ ―απθχκεηαζ‖ ζε:
α. ηεηναπθάζζα (4 Α)
α. δζπθάζζα επζθάκεζα (2 Α)
β. μηηαπθάζζα (8 Α) επζθάκεζα
δ. ιζζή επζθάκεζα (Α/2)
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9.Ακ δφμ αζηένεξ Α ηαζ Β έπμοκ ημ ίδζμ απυθοημ ιέβεεμξ, αθθά μ Α έπεζ 4 θμνέξ ιεβαθφηενμ
θαζκυιεκμ ιέβεεμξ απυ ημκ Β ηυηε:
α. μ Β απέπεζ ηεηναπθάζζα απυζηαζδ απυ ημκ παναηδνδηή απ‘ υηζ μ Α
α. μ Α απέπεζ ηεηναπθάζζα απυζηαζδ απυ ημκ παναηδνδηή απ‘ υηζ μ Β
β. μ Β απέπεζ δζπθάζζα απυζηαζδ απυ ημκ παναηδνδηή απ‘ υηζ μ Α
δ. μ Α απέπεζ δζπθάζζα απυζηαζδ απυ ημκ παναηδνδηή απ‘ υηζ μ Β
πκπεξάζκαηα
φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα, δζαπζζηχεδηε υηζ δ επίδμζδ ηςκ θμζηδηχκ-θμζηδηνζχκ ζε
ενςηήζεζξ πενζβναθήξ ηαζ ενιδκείαξ θαζκμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηδκ έκηαζδ ημο θςηυξ οπενείπε
ζδιακηζηά ιεηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ. Ζ πνμζπάεεζα, ζε ιία
πνχηδ απμηίιδζδ, ηνίκεηαζ ςξ ζδζαίηενα επζηοπήξ. Απμζαθδκίζηδηακ μζ έκκμζεξ ηδξ έκηαζδξ
ηαζ ηδξ δζάδμζδξ ημο θςηυξ ηαζ έβζκακ ηαηακμδηά απυ πενζζζυηενμοξ θμζηδηέξ ηα ζπεηζηά
θαζκυιεκα. Δπζζδιάκεδηακ εηδδθχζεζξ ηςκ θαζκμιέκςκ αοηχκ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή.
Σα επζζηδιμκζηά ζοιπενάζιαηα ιεηά ηδ δζελαβςβή ηδξ πανέιααζδξ είκαζ: Ζ έκηαζδ ημο θςηυξ
ιεζχκεηαζ υζμ απμιαηνοκυιαζηε απυ ηδκ πδβή ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ αημθμοεεί ημκ κυιμ
Η=η/ r². Ζ ζηζέξ ηαζ μζ εηθείρεζξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ εοεφβναιιδξ δζάδμζδξ ημο θςηυξ.
Σμ πνυηοπμ ημο θςηυξ πμο πνμηζιήεδηε βζα ηδκ ελήβδζδ ημο κυιμο ακηζζηνυθμο
ηεηναβχκμο ηαζ ηδξ εοεφβναιιδξ δζάδμζδξ ημο θςηυξ ήηακ ημ ζςιαηζδζαηυ.
Δπίζδξ βεκζηεφζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα ακαθενεμφκ ηαζ ιεθεηδεμφκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
1. Φαζκυιεκμ ιέβεεμξ αζηένα, 2. Απυθοημ ιέβεεμξ αζηένα, 3. Σμ ιάηζ ςξ έκαξ θμβανζειζηυξ
ακζπκεοηήξ, 4. Ο κυιμξ ακηζζηνυθμο ηεηναβχκμο βζα ηζξ αανοηζηέξ ηαζ βζα ηζξ δθεηηνζηέξ
δοκάιεζξ ηαζ ζοζπέηζζή ημο ιε ηα ζςιαηίδζα θμνείξ ηςκ αανοηζηχκ ηαζ ηςκ
δθεηηνμιαβκδηζηχκ αθθδθεπζδνάζεςκ.
Ζ πανμφζα πνυηαζδ απμηεθεί ηδκ πανμοζίαζδ, εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ ιζαξ
εηπαζδεοηζηήξ ιεθέηδξ ηδξ έκηαζδξ ημο θςηυξ ηαηά ηδ δζάδμζή ημο. ηα ηαζκμημιζηά
παναηηδνζζηζηά ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πανέιααζδξ πενζθαιαάκμκηαζ: μ ιεηαζπδιαηζζιυξ
επζζηδιμκζηχκ πνμηφπςκ ζε εηπαζδεοηζηά πνυηοπα, δ επζθμβή πνμηζιυηενμο πνμηφπμο ημο
θςηυξ βζα ηδκ ελήβδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ (ημο ζςιαηζδζαημφ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή), μ
ζοκδοαζιυξ, ηαηά ηδ δζδαζηαθία, θμβζζιζημφ (δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή) ηαζ ηθαζζημφ
πεζναιαηζζιμφ, δ πνμαβςβή ημο εκμπμζδηζημφ / ζοκεηηζημφ παναηηήνα ηδξ επζζηήιδξ.
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Πεξίιεςε
Πανμοζζάγεηαζ ιζα πνχηδ εηδμπή εκυξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ημ μπμίμ πνμζμιμζχκεζ /
μπηζημπμζεί ηζξ ιζηνμζημπζηέξ ηαθακηχζεζξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηα ακηίζημζπα
ιαηνμζημπζηά ηφιαηα ηςκ ζςιάηςκ, ζοζπεηίγμκηαξ ηζξ –πνςημβεκείξ– ιζηνμζημπζηέξ δζαδζηαζίεξ ιε
ηα –δεοηενμβεκή– ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα ηα μπμία πνμηαθμφκηαζ. Μζα πνχηδ εηπαζδεοηζηή
εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ εκυξ ηιήιαημξ αοημφ ημο θμβζζιζημφ, ημ μπμίμ αθμνά –ιυκμ– ζηδ δζάδμζδ
/ ακάηθαζδ / οπένεεζδ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζε οθζηά ιέζα / επζθάκεζεξ ζςιάηςκ απμδεζηκφεζ
υηζ ιαεδηέξ, θμζηδηέξ / ιεθθμκηζημί εηπαζδεοηζημί ηαζ εηπαζδεοηζημί υπζ ιυκμ ηαηακμμφκ ηαθφηενα
ηαζ ενιδκεφμοκ αζθαθέζηενα ηα θαζκυιεκα αοηά, αθθά ηαζ είκαζ ζε εέζδ κα ηα δζδάλμοκ ζε
ζοκαδέθθμοξ ημοξ, υπςξ απμδεζηκφεζ ιζα ζοιπθδνςιαηζηή, ζπεηζηή ένεοκα. Ζ υθδ ενεοκδηζηή
δζαδζηαζία υπζ ιυκμ έδεζλε / αλζμθυβδζε ηα εηπαζδεοηζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ ζοζπέηζζδξ
ιζηνμζημπζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ιαηνμζημπζηχκ θαζκμιέκςκ αθθά ηαζ αλζμθυβδζε / ααειμθυβδζε ηα
ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο θμβζζιζημφ ςξ πνμξ ηδκ
εηπαζδεοηζηή αλία ημοξ.
Abstract
At this paper is presented an initial version of an educational software which simulates / visualizes
microscopic oscillations of materials‘ particles as well as the corresponding macroscopic waves,
interrelating the microscopic procedures with the macroscopic phenomena provoked by them. An
initial educational application and evaluation of a part of this software, including –only– the
transmission / reflection / confluence of wavepulses and waves in matter, demonstrates / proves that
school students, university students / perspective teachers and teachers not only understand better and
explain more effectively these phenomena, but they also are able to teach them to others, as
demonstrated by a complementary relevant research. The whole research not only showed / evaluated
the educational advantages of the interrelation of microscopic procedures with the macroscopic
phenomena but also evaluated / ranked the technical characteristics, functionality and feasibility of the
software as regards as their educational value.

Σν Πιαίζην – Σα Δξσηήκαηα – Οη ηφρνη
Οζ εηπαζδεοηζηέξ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ –ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμοιε ηζξ ηεπκμθμβίεξ
πθδνμθυνδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, πνμζμιμίςζδξ ηαζ μπηζημπμίδζδξ, πεζναιαηζζιμφ ηαζ
αοημιαηζζιμφ, επελενβαζίαξ ηαζ ακαπανάζηαζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ μνβάκςζδξ ηαζ
πανμοζίαζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ (Καθηάκδξ 2007α)– δεκ είκαζ αζθαθχξ «πακάηεζα» υπςξ
ιενζημί ηζξ ειθακίγμοκ, μφηε εοηοπχξ «πνυαθδια» υπςξ ηζξ εεςνμφκ άθθμζ μζ μπμίμζ απθχξ
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έπμοκ πνυαθδια ιε ηδ πνήζδ ημοξ, είκαζ υιςξ έκα πμθφηζιμ «ενβαθείμ» βζα ημοξ
πενζζζυηενμοξ. Δζδζηυηενα μζ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ πνμζμιμίςζδξ / μπηζημπμίδζδξ ηαηά ηδ
βκχιδ ιαξ απμηέθεζακ –ηαζ εα απμηεθμφκ– έκα ηαεμνζζηζηυ ζημζπείμ ζηδκ ελέθζλδ υπζ ιυκμ
ηδξ ένεοκαξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ αθθά ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ
(Καθηάκδξ 2010) ιε υθα ηα πθεμκεηηήιαηα ηα μπμία έπεζ δ αλζμπμίδζή ημοξ ηαζ δ
πνμζηζεέιεκδ αλία απυ ηδ πνήζδ ημοξ ηυζμ βζα ηδκ ένεοκα υζμ ηαζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ.
ζμκ αθμνά ζηζξ εειαηζηέξ, αοηέξ ηαθφπημοκ υθα ζπεδυκ ηα βκςζζαηά ακηζηείιεκα, υιςξ μζ
θοζζηέξ επζζηήιεξ έπμοκ επςθεθδεεί –ηαζ έπμοκ κα επςθεθδεμφκ ηαζ ζημ ιέθθμκ– ζε
ιεβαθφηενμ ίζςξ ααειυ ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα βκςζζαηά ακηζηείιεκα απυ ηδκ αλζμπμίδζδ –
υθςκ– ηςκ ζφβπνμκςκ ρδθζαηχκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ. Αοηέξ, αέααζα, μζ
εηπαζδεοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ μζ μπμίεξ εζδζηυηενα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ είκαζ μζ Σεπκμθμβίεξ Πεζναιαηζζιμφ (ιε πνήζδ αζζεδηήνςκ ηαζ απηήνςκ,
δζαζοκδεδειέκςκ ιε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή) ηαζ μζ Σεπκμθμβίεξ Πνμζμιμίςζδξ /
Οπηζημπμίδζδξ (Καθηάκδξ 2007α). Οζ ηεθεοηαίεξ –ιε πνήζδ ηςκ ιεευδςκ / ηεπκζηχκ Monte
Carlo ηαζ ηοπαίςκ ανζειχκ– υπζ ιυκμ ζοκεζζθένμοκ αθθά είκαζ απαναίηδηεξ ζηδκ
εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ –επζπθέμκ– ίζςξ είκαζ μζ ιυκεξ μζ μπμίεξ
«δζηαζμθμβμφκ» ηαζ «κμιζιμπμζμφκ» απυθοηα ηδ πνήζδ ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ
επζζηήιεξ (Kalkanis 1996, 1997, 1999, 2001).
Ακ ελεηάζμοιε εζδζηυηενα ηδ εειαηζηή ηςκ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ δζαπζζηχκμοιε υηζ
ηα ζοιααηζηά εηπαζδεοηζηά αζαθία ζοκήεςξ πανμοζζάγμοκ ηδκ ηεθζηή ηαηάζηαζδ ιζαξ
ηοιαημιμνθήξ, είηε αοηή ακαθένεηαζ ζημ απθυ ηνέπμκ ηφια, είηε ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ
(οπένεεζδ, ζοιαμθή, ζηάζζιμ η.θπ.). Γε βίκεηαζ ζδζαίηενδ ικεία ζηδ ιεηαααηζηή ηαηάζηαζδ
πμο πανμοζζάγεζ ημ εθαζηζηυ ιέζμ, εκχ μζ ζοκμδεοηζηέξ αζηήζεζξ ζοπκά πενζθαιαάκμοκ
ηέημζεξ πενζπηχζεζξ. Αηυιδ ηζ υηακ πενζθαιαάκμκηαζ εζηυκεξ, αοηέξ είκαζ ιμζναία ζηαηζηέξ
ηαζ απαζημφκ ηδκ αοηεκένβεζα ημο ακαβκχζηδ χζηε κα ζπδιαηίζεζ ζηδ θακηαζία ημο ιζα
πθήνδ εζηυκα, ζοκδοάγμκηαξ ηζξ πθδνμθμνίεξ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο ημο πανέπεηαζ..
Οιμίςξ, είκαζ αθήεεζα υηζ ημ απμηέθεζια είκαζ ηυζμ ηαθφηενμ υζμ πθδνέζηενμ είκαζ ημ
επμπηζηυ οθζηυ πμο δζαηίεεηαζ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζε πμθθέξ εθανιμβέξ (applets) πμο
δζαηίεεκηαζ ζημ δζαδίηηομ, μζ πνμζμιμζχζεζξ είκαζ ιμκυπθεονεξ ιε ηδκ έκκμζα υηζ εζηζάγμοκ
ζε έκα ιυκμ παναηηδνζζηζηυ ημο οπυ ιεθέηδ θαζκμιέκμο ηαζ δεκ αθήκμοκ πενζεχνζα ζημ
πνήζηδ ςξ πνμξ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ ηζιχκ εκυξ πθήεμοξ παναιέηνςκ. Έηζζ, μ πνήζηδξ
ζηενείηαζ δοκαημηήηςκ πεζναιαηζζιμφ. Δπζπνυζεεηα, δ μπηζημπμίδζδ βίκεηαζ ζοκδεέζηαηα
ηαηά ηνυπμ δζζδζάζηαημ. ηζξ ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ πμο είκαζ ηνζζδζάζηαηδ, δ πνμαμθή βίκεηαζ
απυ ζοβηεηνζιέκδ μπηζηή βςκία. Γεκ οπάνπεζ θμζπυκ δ δοκαηυηδηα εέαζδξ απυ εκαθθαηηζηέξ
εέζεζξ. Σαοηυπνμκα ηα ηιήιαηα ηδξ εζηυκαξ πμο είκαζ "πζμ ημκηά" ζημκ παναηδνδηή
ηαθφπημοκ ηα οπυθμζπα.
Έκα αηυιδ έθθεζιια / αζημφιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ αθμνά ζηζξ
πνμζμιμζχζεζξ / μπηζημπμζήζεζξ ηςκ «αυναηςκ» ιζηνμζημπζηχκ δζαδζηαζζχκ μζ μπμίεξ είκαζ
δοκαηυ κα ενιδκεφμοκ ηα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα, ζοζπεηίγμκηαξ ηζξ ιζηνμζημπζηέξ
δζαδζηαζίεξ –αίηζμ– ηαζ ηα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα –αζηζαηυ– (Ηιανζχηδ 2009).
Μενζηά ενςηήιαηα βζα ιζα κέα ζπεηζηή ενεοκδηζηή δζαδζηαζία είκαζ:
- είκαζ δοκαηή δ δδιζμονβία ιζαξ ζοιααηήξ ιε ηα ζφβπνμκα επζζηδιμκζηά πνυηοπα (ημ
πνυηοπμ ημο ιζηνμηυζιμο) ακαπανάζηαζδξ / πνμζμιμίςζδξ ηςκ δμιχκ, αθθδθεπζδνάζεςκ,
ηζκήζεςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ημο ιζηνμηυζιμο μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ ζοβηεηνζιέκα θαζκυιεκα
ημο ιαηνμηυζιμο πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ακαθοηζηά εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα;
- πμζα είκαζ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ πανμοζίαζδ / μπηζημπμίδζή ημοξ χζηε μζ ιζηνμζημπζηέξ
δζαδζηαζίεξ κα είκαζ ηαηακμδηέξ απυ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ;
- πχξ επζηοβπάκεηαζ δ πνμθακήξ ζοζπέηζζή ημοξ ιε ηα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα ηα μπμία
πνμηαθμφκ ηαζ είκαζ ακηζθδπηά απυ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ;
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Οζ εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ δ μπμία επζπεζνήεδηε ιε ηδ δδιζμονβία
εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ πνμζμιμίςζδξ / ζοζπέηζζδξ ιζηνμζημπζηχκ ηαθακηχζεςκ ηαζ
ιαηνμζημπζηχκ ηοιάηςκ ηαζ ηδκ πεζναιαηζηή εθανιμβή / αλζμθυβδζδ εκυξ ιένμοξ ημο ημ
μπμίμ αθμνά ζηδ δζάδμζδ / ακάηθαζδ / οπένεεζδ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζε οθζηά ιέζα
/ επζθάκεζεξ ζςιάηςκ είκαζ:
- δ δδιζμονβία ηαζ εθανιμβή ιζαξ ζοιααηήξ ιε ηα ζφβπνμκα επζζηδιμκζηά πνυηοπα (ημ
πνυηοπμ ημο ιζηνμηυζιμο) ακαπανάζηαζδξ / πνμζμιμίςζδξ ηςκ δμιχκ, αθθδθεπζδνάζεςκ,
ηζκήζεςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ημο ιζηνμηυζιμο μζ μπμίεξ παναηηδνίγμοκ ηζξ «ιζηνμζημπζηέξ
ηαθακηχζεζξ» ηςκ ζςιαηζδίςκ ηαζ μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ ηα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα ηα
μπμία μκμιάγμκηαζ «ηφιαηα», εζδζηυηενα δε ηδκ εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ ημο ιένμοξ ημο
εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ημ μπμίμ αθμνά ζηδ δζάδμζδ / ακάηθαζδ / οπένεεζδ
ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζε οθζηά ιέζα / επζθάκεζεξ ζςιάηςκ ηαζ ηςκ μπμίςκ δ ιεθέηδ
πνμαθέπεηαζ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ
- δ πανμοζίαζδ / μπηζημπμίδζή ημοξ χζηε μζ ιζηνμζημπζηέξ δζαδζηαζίεξ (ηαθακηχζεζξ ηςκ
ζςιαηζδίςκ) κα είκαζ ηαηακμδηέξ απυ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ
- δ ζοζπέηζζή ημοξ ιε ηα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα (δζάδμζδ / ακάηθαζδ / οπένεεζδ
ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζε οθζηά ιέζα / επζθάκεζεξ ζςιάηςκ) ηα μπμία πνμηαθμφκ ηαζ
είκαζ ακηζθδπηά απυ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ κα είκαζ πνμθακήξ ηαζ επζηοπήξ.
Ζ Πξφηαζε – Ζ Μεζνδνινγία
ημ Δνβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ ημο Παζδαβςβζημφ
Σιήιαημξ Γ.Δ. ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ έπμοκ δδιζμονβδεεί ζημ πανεθευκ εηπαζδεοηζηά
θμβζζιζηά ιε δζάθμνα εέιαηα βζα δζάθμνα βκςζζαηά ακηζηείιεκα ηονίςξ υιςξ εηπαζδεοηζηά
θμβζζιζηά βζα ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (εκδεζηηζηά Καθηάκδξ ηά. 2003, 2007β, Grigoriou et al.
2010), εζδζηυηενα δε εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ιε ρδθζαηέξ πνμζμιμζχζεζξ / μπηζημπμζήζεζξ –
ηονίςξ– ιε εέια ηζξ δζαδζηαζίεξ ημο ιζηνμηυζιμο. Αοηέξ μζ δζαδζηαζίεξ είκαζ ζημπαζηζηέξ /
πζεακμηναηζηέξ βζ‘ αοηυ μζ πνμζμιμζχζεζξ έπμοκ δδιζμονβδεεί ιε πνήζδ ηςκ ιεευδςκ /
ηεπκζηχκ Monte Carlo (εκδεζηηζηά Dimopoulos 2003, Tsakonas 1998) ηαζ ηοπαίςκ ανζειχκ
απυ ημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή.
Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ημο μπμίμο δ εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ πανμοζζάγεηαζ
δδιζμονβήεδηε απυ ημκ δζδάηημνα / εηπαζδεοηζηυ ΠΔ4 Πακαβζχηδ Σζάηςκα μ μπμίμξ είκαζ
δδιζμονβυξ ηαζ πμθθχκ απυ ηα παναπάκς ακαθενυιεκα θμβζζιζηά.

ζμκ αθμνά ζηα ηεπκζηά ηαζ θεζημονβζηά παναηηδνζζηζηά ημο εηπαζδεοηζημφ αοημφ
θμβζζιζημφ, ζε αοηά πενζθαιαάκμκηαζ μζ ηνζζδζάζηαηεξ ακαπαναζηάζεζξ, δ επζθμβή
παναιέηνςκ βζα «πεζναιαηζζιυ», δ δοκαιζηή ελέθζλδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ, δ δοκαηυηδηα
θήρδξ / απμεήηεοζδξ ζηζβιζυηοπςκ, δ ακαδναζηζηυηδηα, μζ ηνζζδζάζηαηεξ βναιιζηέξ ή
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πνςιαηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, μζ επζθμβέξ πνμμπηζηήξ ηαζ ηθίιαηαξ ηηθ. Αηυιδ έπεζ
δοκαηυηδηεξ μζ μπμίεξ ζοκμρίγμκηαζ ζε: πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ (ιε εκζςιαηςιέκμ
θοθθμιεηνδηή), επζθμβή βθχζζαξ, παναιεηνμπμίδζδ (ηαεμνζζιυξ βεκζηχκ παναιέηνςκ ςξ
πνμξ ηδ θεζημονβία ημο), ζημζπεία εθανιμβήξ (ηαοηυηδηα ηδξ εθανιμβήξ ηαζ πθδνμθμνίεξ
ηεπκζηήξ θφζδξ ζπεηζηά ιε ημ οπμθμβζζηζηυ ζφζηδια ζημ μπμίμ εηηεθείηαζ ημ θμβζζιζηυ)…
Μενζηά απυ ηα ηεπκζηά / εηπαζδεοηζηά παναηηδνζζηζηά ημο θαίκμκηαζ απυ ιενζηά εκδεζηηζηά
ζηαηζηά ζηζβιζυηοπα ηα μπμία έπμοκ θδθεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δοκαιζηήξ θεζημονβίαξ ημο:

Μενζηά ζηαηζηά επίζδξ ζηζβιζυηοπα ηα μπμία έπμοκ θδθεεί απυ ηδ δοκαιζηή θεζημονβία ημο
θμβζζιζημφ ηαζ αθμνμφκ ζηδ δζάδμζδ / ακάηθαζδ / οπένεεζδ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζε
οθζηά ιέζα / επζθάκεζεξ ζςιάηςκ θαίκμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοκμδεουιεκα απυ ζφκημια
ηείιεκα:
Γζάδμζδ ηαζ οπένεεζδ ηοιαημπαθιχκ: δίκεηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαεμνίζμοιε ηδ δζαθμνά
θάζδξ ιεηαλφ ηςκ ηοιαημπαθιχκ, ηδκ ηαηεφεοκζδ ηίκδζήξ ημοξ, ημ θυβμ ηςκ πθαηχκ ημοξ
ηά.
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Γζάδμζδ ηαζ ακάηθαζδ ηφιαημξ, ζηάζζιμ ηφια: ακ αθήζμοιε ηδκ πνμζμιμίςζδ κα ελεθζπεεί
βζα ανηεηυ πνυκμ, ηυηε ημ πνμζπίπημκ ηφια εα ανπίζεζ κα οπενηίεεηαζ ιε ημ ακαηθχιεκμ,
πανάβμκηαξ έκα ζηάζζιμ ηφια:

Σμ ιένμξ αοηυ ημο θμβζζιζημφ «δζάδμζδ / ακάηθαζδ / οπένεεζδ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ
ζε οθζηά ιέζα» πενζθαιαάκεζ επίζδξ πνμζμιμζχζεζξ / μπηζημπμζήζεζξ ακάηθαζδξ
ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζε εθεφεενμ ηαζ δεζιεοιέκμ άηνμ, δζέθεοζδξ ηοιαημπαθιχκ
ηαζ ηοιάηςκ απυ / ζε οθζηυ ιε δζαθμνεηζηή ειπέδδζδ, ηνζζδζάζηαηςκ ηοιάηςκ ζε επίπεδμ
ιέζμ, ζοιαμθήξ επίπεδςκ ηνζζδζάζηαηςκ ηοιάηςκ ζε ζδιείμ ηαζ επζθάκεζα.
Σμ θμβζζιζηυ εθανιυζεδηε ηαζ αλζμθμβήεδηε ηαηά ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, εκηαβιέκμ
ζηα αήιαηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε δζενεφκδζδ (Καθηάκδξ
2007α) ηα μπμία ζοκμπηζηά πενζβνάθμκηαζ ςξ ελήξ: έκαοζια εκδζαθένμκημξ, δζαηφπςζδ
οπμεέζεςκ, πεζναιαηζζιυξ, δζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ / ζφκεεζδ πνμηφπμο ηαζ βεκίηεοζδ,
ζοζηδιζηή ζοζπέηζζδ, ενιδκείεξ. Χξ «πεζναιαηζζιυ» εεςνμφιε ηδκ αθθαβή / επζθμβή
παναιέηνςκ βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ παναβμιέκςκ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ.
ε αοηή ηδκ επζζηδιμκζηή / εηπαζδεοηζηή ιεεμδμθμβία ιε δζενεφκδζδ πνμηείκεηαζ κα
εκηάζζεηαζ ημ θμβζζιζηυ ηαζ υπμζα εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ζηδκ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ. Ζ
ενεοκδηζηή ιεεμδμθμβία πενζβνάθεηαζ ζηδ ζοκέπεζα.
Ζ Έξεπλα – Ζ Δθαξκνγή – Ζ Αμηνιφγεζε
Ζ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία πναβιαημπμζήεδηε ζε 24 ιαεδηέξ ηδξ β΄ θοηείμο, ζε 38 θμζηδηέξ /
ιεθθμκηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ζε 12
επζιμνθμφιεκμοξ / εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημφξ ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ
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εηπαίδεοζδξ, ηαηά ημ ζπμθζηυ / εηπαζδεοηζηυ έημξ 2008-2009. Δπεζδή υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ
ιαεδηέξ / θμζηδηέξ / εηπαζδεοηζημί είπακ δζδαπεεί ηδκ πνμακαθενεείζα εειαηζηή ιε ημκ
παναδμζζαηυ ηνυπμ ηαζ ιε ζοιααηζηά ιέζα –ζε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ υπζ ιε ημ
πνμηεζκυιεκμ θμβζζιζηυ– δεκ πςνίζηδηακ ζε μιάδεξ ακαθμνάξ ηαζ πεζναιαηζζιμφ αθθά υθμζ
αθμφ ζοιπθήνςζακ έκα ενςηδιαημθυβζμ (pre test) ζηδκ ανπή ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ,
ιεηείπακ ζε ιζα εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία 4 ςνχκ ιε ακαδναζηζηή πνήζδ ημο πνμηεζκυιεκμο
θμβζζιζημφ αημθμοεχκηαξ ηα αήιαηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε
αάζδ έκα θφθθμ ενβαζίαξ, ιεηά δε ζοιπθήνςζακ έκα αηυιδ ενςηδιαημθυβζμ (post test) ζημ
ηέθμξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. ηα θφθθα ενβαζίαξ ημοξ δζάααγακ ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ
ημο θμβζζιζημφ ηαζ ζε δζαηζεέιεκμ πχνμ ζπμθίαγακ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο θμβζζιζημφ. Οζ
ενςηήζεζξ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ αθμνμφζακ ζηδ δζάηνζζδ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζηα
οθζηά ζχιαηα, ζηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ιζηνμζημπζηχκ ζςιαηζδίςκ ηδξ φθδξ υηακ ζηα οθζηά
ζχιαηα ειθακίγμκηαζ ηοιαημπαθιμί ή ηφιαηα, ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ηζκήζεζξ αοηέξ
ηςκ ζςιαηζδίςκ ζοζπεηίγμκηαζ / δζαζοκδέμκηαζ ιε ηα δζάθμνα παναηηδνζζηζηά ηςκ
ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζηα ζχιαηα, ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ
ηοιαημπθαιχκ ηαζ ηοιάηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζάδμζήξ ημοξ, ηδξ ακάηθαζήξ ημοξ, ηδξ
οπένεεζδξ / ζοιαμθήξ ημοξ, ηδξ απμννυθδζδξ / ειπέδδζήξ ημοξ, ζηδκ ενιδκεία ηςκ
θαζκμιέκςκ αοηχκ ιε αάζδ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ζςιαηζδίςκ αθθά ηαζ ζηδκ πνυαθερδ ηδξ
ιμνθήξ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζε οθζηά ζχιαηα υηακ βκςνίγμοιε ηζξ οπμεεηζηέξ
ηζκήζεζξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημοξ (…)
Ζ αλζμθυβδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ έβζκε ιε αάζδ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ /
θμζηδηχκ / εηπαζδεοηζηχκ ζηα ενςηδιαημθυβζα πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εηπαζδεοηζηή / ενεοκδηζηή
δζαδζηαζία ηαεχξ ηαζ ιε αάζδ ηζξ παναηδνήζεζξ / ζπυθζά ημοξ βζα ηδ θεζημονβζηυηδηα /
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζαθυνςκ εειαηζηχκ ημο θμβζζιζημφ, αθθά ηαζ ημκ «πεζναιαηζζιυ»
ημοξ ιε ημ θμβζζιζηυ. Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ / θμζηδηχκ / εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζηα δφμ
ενςηδιαημθυβζα (πνζκ ηαζ ιεηά) ηαλζκμιήεδηακ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: «εθθεζιιαηζηέξ» (υηακ
απακημφζακ επανηχξ ζε θζβυηενα απυ ηα ιζζά ενςηήιαηα), «ζηακμπμζδηζηέξ» (υηακ
απακημφζακ επανηχξ ζε πενζζζυηενα απυ ηα ιζζά ενςηήιαηα), «πθήνεζξ» (υηακ απακημφζακ
επανηχξ ζε υθα ηα ενςηήιαηα) ηαζ «ελαζνεηζηέξ» (υηακ απακημφζακ πθήνςξ ζε υθα ηα
ενςηήιαηα ηαζ είπακ δζαπναβιαηεοηεί επζηοπχξ υθα ηα αήιαηα ηςκ ζπεδίςκ ενβαζίαξ).
Οζ παναηδνήζεζξ ηαζ ηα ζπυθζα βζα ηδ θεζημονβζηυηδηα / απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζαθυνςκ
εειαηζηχκ ημο θμβζζιζημφ ηαλζκμιήεδηακ, επίζδξ, ζε ηαηδβμνίεξ: «εθθεζιιαηζηή», «ιέηνζα»,
«ζηακμπμζδηζηή», «ελαζνεηζηή».
Μζα πνχηδ απμηίιδζδ ηςκ απακηήζεςκ ζηα ενςηδιαημθυβζα ηαζ ηςκ παναηδνήζεςκ /
ζπμθίςκ ζηα θφθθα ενβαζίαξ έδεζλε υηζ δεκ οπήνλακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ
δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ ημο δείβιαημξ ηδξ ένεοκαξ (ιαεδηχκ, θμζηδηχκ, εηπαζδεοηζηχκ), βζ‘
αοηυ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ ειθακίγμκηαζ εκμπμζδιέκα:

Πμζμζηά (%) απακηήζεςκ ενςηδιαημθμβίςκ πνζκ ηαζ ιεηά
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Πμζμζηά (%) θεζημονβζηυηδηαξ θμβζζιζημφ

οιπθδνςιαηζηά ηδξ πενζβναθείζαξ ένεοκαξ, υθμζ μζ ιαεδηέξ, μζ θμζηδηέξ ηαζ μζ
εηπαζδεοηζημί, ιεηά ηδ ζοιπθήνςζδ ημο πνχημο ενςηδιαημθμβίμο ηαζ πνζκ ηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία ιε ημ θμβζζιζηυ, νςηήεδηακ ακ επζεοιμφκ (/ εεςνμφκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζηακμφξ)
κα δζδάλμοκ ηζξ εειαηζηέξ αοηέξ ζε –άθθμοξ– ζοκαδέθθμοξ ημοξ. Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία
ημοξ ανκήεδηε. Οζ ίδζμζ υηακ νςηήεδηακ ιεηά ηδ ζοιπθήνςζδ ημο δεφηενμο
ενςηδιαημθμβίμο ηαζ ιεηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιε ημ θμβζζιζηυ, ακ επζεοιμφκ (/
εεςνμφκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζηακμφξ) κα δζδάλμοκ ηζξ εειαηζηέξ αοηέξ ζε –άθθμοξ–
ζοκαδέθθμοξ ημοξ, πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ απάκηδζακ ηαηαθαηζηά ηαζ ηάπμζμζ ημ
επζπείνδζακ, πςνίξ κα ηαηαβνάρμοιε / εηηζιήζμοιε πμζμηζηά ηα απμηεθέζιαηα. Σα πμζμηζηά
απμηεθέζιαηα υιςξ ήηακ ζηακμπμζδηζηά ηαζ εθπζδμθυνα.
Σα πκπεξάζκαηα – Οη Πξνηάζεηο
Απυ ηζξ απακηήζεζξ ζηα ενςηδιαημθυβζα ηαζ ηα θφθθα ενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ / θμζηδηχκ /
εηπαζδεοηζηχκ πνμηφπηεζ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ είκαζ δοκαηυ κα
οπμζηδνίγεζ πθήνςξ ηαζ απμηεθεζιαηζηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία –ζηδ δεοηενμαάειζα /
θοηεζαηή ηαζ ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ– ηςκ εκκμζχκ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ ηα μπμία
ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ ηοιαημπαθιμφξ ηαζ ηα ηφιαηα ζε οθζηά ιέζα, ζημ πθαίζζμ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ. Δζδζηυηενα, επζηοβπάκεζ εηπαζδεοηζηά ηδ
ζοζπέηζζδ απυ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ηςκ ιζηνμζημπζηχκ ηαθακηχζεςκ ηςκ ζςιαηζδίςκ ηςκ
οθζηχκ ιε ηα ιαηνμζημπζηά ηφιαηα ζε οθζηά ηαζ ενιδκεφεζ ιε αοηή ηδ ζοζπέηζζδ ηα
θαζκυιεκα ηδξ δζάδμζδξ / ακάηθαζδξ / οπένεεζδξ ηοιαημπαθιχκ ηαζ ηοιάηςκ ζε οθζηά
ιέζα / επζθάκεζεξ ζςιάηςκ, αθμφ δζαπζζηχεδηε επίζδξ δ θεζημονβζηυηδηα ημο θμβζζιζημφ
ηαζ δ πνμζηζεέιεκδ αλία ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ αζζεδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο, ηαεχξ ηαζ δ
δοκαηυηδηα επακαθδπηζημφ «πεζναιαηζζιμφ» ιε ημ θμβζζιζηυ.
Θεςνμφιε ςξ εη ημφημο υηζ είκαζ δοκαηή δ βεκίηεοζδ ηδξ πνήζδξ / αλζμπμίδζδξ ημο
θμβζζιζημφ ζηδκ ηοπζηή –ημοθάπζζημκ– εηπαίδεοζδ, αθμφ ημ δείβια ηδξ ενεοκδηζηήξ
δζαδζηαζίαξ ήηακ ανηεηά εονφ, πζζηεφμοιε υηζ πνέπεζ κα αλζμθμβδεμφκ ηαζ ηα οπυθμζπα ιένδ
ημο θμβζζιζημφ, ηα μπμία αθμνμφκ ηαζ ζε άθθεξ εειαηζηέξ, πνμηείκμοιε δε ηδ πνήζδ /
αλζμπμίδζή ημο.
H Βηβιηνγξαθία, νη Αλαθνξέο
Ηιανζχηδ Γ., Γηζημπμφθμο Ο. (2009). "Σμ εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ ημο ιζηνμΚυζιμο ηαζ μζ
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Πεξίιεςε
Ζ ενβαζία ζοβηνίκεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ πμο εηηεθμφκ πναβιαηζηά πεζνάιαηα
ιε ηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ πμο εηηεθμφκ εζημκζηά πεζνάιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ
έκκμζα ημο απθμφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ. Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ 110 ιαεδηέξ ηδξ
Πέιπηδξ Γδιμηζημφ πμθείμο. Οζ ιαεδηέξ πςνίζηδηακ ηοπαία ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (55 ιαεδηέξ)
ηαζ ζηδκ μιάδα εθέβπμο (55 ιαεδηέξ). Ζ μιάδα εθέβπμο έηακε πεζνάιαηα ιε πναβιαηζηά ακηζηείιεκα,
εκχ δ πεζναιαηζηή έηακε ηα ίδζα πεζνάιαηα ιε ηδ πνήζδ ημο θμβζζιζημφ πνμζμιμίςζδξ «Crocodile
clips 3 elementary edition». Ζ ζοθθμβή δεδμιέκςκ έβζκε ιε θφθθα ενβαζίαξ πμο δυεδηακ ηαζ ζηζξ δομ
μιάδεξ πνζκ ηαζ ιεηά ηα πεζνάιαηα ηαζ πενζείπακ ηζξ ίδζεξ ενςηήζεζξ. Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ
έβζκε ιε αάζδ ηδκ ηαλζκμιία SOLO. Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ έδεζλε υηζ ζηδ πνχηδ
ενχηδζδ μζ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο είπακ ηαθφηενα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ζε ζπέζδ ιε ημοξ
ιαεδηέξ ηδξ πεζναιαηζηήξ, εκχ ζηδ δεφηενδ ενχηδζδ είπακ πανυιμζα ηαζ ζηζξ δομ μιάδεξ.
Abstract
This study compares the conceptual understanding of students that performs real experiments with the
conceptual understanding of students that performs virtual experiments with regard to the concept of
simple electric circuit. The sample of research was 110 students of 5 th grade of Primary School. Σhe
students were randomly assigned in the experimental group (55 students) and in the control group (55
students). The control group made experiments with real objects, while the experimental made the
same experiments with the use of simulation ―Crocodile clips 3 elementary edition‖. The collection of
data became with sheets of work that were also given in the two groups before and afterwards the
experiments and contained the same questions. The assessment of answers became with the taxonomy
of SOLO. The statistical analysis of data showed that in the first question the students of control group
had better learning outcomes than the students of experimental, while in the second question had
similar learning outcomes in the two groups.

Δηζαγσγή
Μμθμκυηζ ζε πμθθέξ ένεοκεξ ζημ πχνμ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Hofstein &
Lunetta 2004, Εαπανία & Δοαβυνμο 2004, Οθοιπίμο, Εαπανία & Παπαεονζπίδμο 2007,
Zacharia, Olympiou & Papaevripidou 2008, Οθοιπίμο & Εαπανία 2009) οπάνπεζ ιζα
ακαβκχνζζδ ηδξ αλίαξ ηυζμ ηςκ εζημκζηχκ (πνμζμιμζχζεζξ) υζμ ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ
πεζναιάηςκ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηδξ Φοζζηήξ – έκα ααζζηυ πθεμκέηηδια είκαζ ημ υηζ
επζηνέπμοκ ζημοξ ιαεδηέξ κα αθθδθεπζδνμφκ ιε οθζηά, ιμκηέθα ηαζ κα ηάκμοκ δμηζιέξ -, ηα
ηεθεοηαία πνυκζα δζαπζζηχκεηαζ ιζα «δζαιάπδ» βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εζημκζηχκ
πεζναιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα πναβιαηζηά πεζνάιαηα (Κχηζδξ & Δοαββέθμο 2007, Λεφημξ,
Φφθθμξ & Υαηγδηνακζχηδξ 2009).
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Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία ηα εζημκζηά πεζνάιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ
πνήζδ εκυξ πενζαάθθμκημξ πνμζμιμίςζδξ εηηέθεζδξ εκυξ πεζνάιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ
εζημκζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ακηζηείιεκα ηαζ εζδζηυηενα ααζίγμκηαζ ζε ιμκηέθα ακαπανάζηαζδξ
θοζζηχκ ηαηαζηάζεςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιε αάζδ ηδκ ακηίζημζπδ επζζηδιμκζηή εεςνία,
πανμοζζάγμκηαξ έκα πείναια, έκα θαζκυιεκμ ή ιζα θοζζηή ηαηάζηαζδ (Σγζιμβζάκκδξ 2004).
Έκα πανάδεζβια εζημκζημφ πεζνάιαημξ είκαζ δ πνμζμιμίςζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ εθεφεενδξ
πηχζδξ πμο ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ιε ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ Interactive Physics
(Μζηνυπμοθμξ 2006) ή δ πνμζμιμίςζδ απθμφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ ιε ημ θμβζζιζηυ
Crocodile Physics. Ακηίεεηα, ηα πναβιαηζηά πεζνάιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ
πναβιαηζηχκ ακηζηεζιέκςκ.
Πανάθθδθα, υζμκ αθμνά ηδ «δζαιάπδ» βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εζημκζηχκ
πεζναιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα πναβιαηζηά πεζνάιαηα οπάνπμοκ ενεοκδηέξ πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ
ηα εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα πμο ααζίγμκηαζ ζε πνμζμιμζχζεζξ, ιέζα απυ ηαηάθθδθα
δζδαηηζηά ζεκάνζα ηαζ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ, έπμοκ εεηζηυ ακηίηηοπμ ζε θμζηδηέξ ή
ιαεδηέξ βζα ηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ εκκμζχκ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ημοξ αμδεμφκ κα
λεπενάζμοκ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ημοξ ζδέεξ (Jimoyiannis, Mikropoulos & Ravanis 2000,
Jimoyiannis & Komis 2001, de Jong 2006, Zacharia 2007). Αηυιδ, άθθμζ ενεοκδηέξ
ζζπονίγμκηαζ υηζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ εκυξ πναβιαηζημφ πεζνάιαημξ μζ ιαεδηέξ ένπμκηαζ
ακηζιέηςπμζ ιε δοζημθίεξ πεζνζζιμφ ηςκ πναβιαηζηχκ μνβάκςκ ηαζ δζαηάλεςκ, ιε
απμηέθεζια κα ιεζχκεηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζδαζηαθίαξ. Με αθμνιή ,θμζπυκ, ηδκ
ηεθεοηαία δζαπίζηςζδ δζαηείκμκηαζ υηζ δ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ιπμνεί κα λεπενάζεζ, ςξ έκα ααειυ,
ηεπκζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ πενζμνζζιμφξ ημο πναβιαηζημφ ενβαζηδνίμο (Σαναιυπμοθμξ,
Φφθθμξ & Υαηγδηνακζχηδξ 2010).
Ακηίεεηα, οπάνπμοκ άθθμζ ενεοκδηέξ πμο αιθζζαδημφκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ
εζημκζηχκ πεζναιάηςκ ηαζ οπεναζπίγμκηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πναβιαηζηχκ
πεζναιάηςκ. Γζα πανάδεζβια, αζημφκ ηνζηζηή ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εζημκζηχκ
πεζναιάηςκ δζυηζ εεςνμφκ υηζ πμθθέξ θμνέξ ζηενμφκ ηδκ άιεζδ ειπεζνία ιε θοζζηά ηαζ
πναβιαηζηά οθζηά, ηδκ άιεζδ παναηήνδζδ ή ημκ άιεζμ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ εκυξ
πεζνάιαημξ, ηα μπμία εεςνμφκηαζ μοζζαζηζηά βζα ηδ ιάεδζδ (Steinberg 2000, Corter et al.
2004, Μζπαδθίδδξ 2006). Δπίζδξ, ζζπονίγμκηαζ υηζ είκαζ πζεακυκ μζ ιαεδηέξ πμο εηηεθμφκ
πνμζμιμζςιέκα πεζνάιαηα κα εκδοκαιχκμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ, ακηί κα
μδδβμφκηαζ πθδζζέζηενα ζηζξ παναδεηηέξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ.
πεηζηά, θμζπυκ, ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εζημκζηχκ έκακηζ ηςκ πναβιαηζηχκ
ακηζηεζιέκςκ έπμοκ ανεεεί ανηεηέξ ένεοκεξ (Κχηζδξ & Δοαββέθμο 2007, Δοαββέθμο &
Κχηζδξ 2009). Πανυθα αοηά, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ ηζξ ένεοκεξ
δεκ δζαηδνμφζακ ζηαεενή ηδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ, ηδ ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ (ημ δζδαηηζηυ
οθζηυ) πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ ηδκ πνμζηζεέιεκδ αλία ημο ηάεε ιέζμο πεζναιαηζζιμφ,
υπςξ είκαζ δ δοκαηυηδηα ηςκ πνμζμιμζχζεςκ κα μπηζημπμζμφκ ημκ ιζηνυημζιμ (Οθοιπίμο &
Εαπανία 2009).
Σαοηυπνμκα, δζαπζζηχκεηαζ υηζ οπάνπμοκ ζπεηζηά εθάπζζηεξ ένεοκεξ πμο αζπμθμφκηαζ
απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ιε ηδ πνήζδ εζημκζηχκ έκακηζ πναβιαηζηχκ πεζναιάηςκ ζηδ ιάεδζδ
ηαζ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ (Finkelstein et. al. 2005, Klahr, Triona & Williams 2007,
Λεφημξ, Φφθθμξ & Υαηγδηνακζχηδξ 2009). Δπζπνυζεεηα, ιέζα απυ ηδκ εκδεθεπή
αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ πνμηφπηεζ έκα έθθεζιια ζηδ δζενεφκδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο
γδηήιαημξ ζε ιαεδηέξ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (Δοαββέθμο ηαζ Κχηζδξ 2009) δζυηζ
ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ ενεοκχκ ακαθένμκηαζ ζε ιαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
ηαζ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ακηίζημζπα.
Με αάζδ ηα παναπάκς ηαζ ιέζα απυ ηδ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ, ηαείζηαηαζ ακαβηαία
ιζα εηηεηαιέκδ ένεοκα ζε ιαεδηέξ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
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απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιυκμ ηςκ εζημκζηχκ έκακηζ ιυκμ ηςκ πναβιαηζηχκ πεζναιάηςκ
Φοζζηήξ ζηδ ιάεδζδ, δζαηδνχκηαξ ζηαεενέξ ζοβηεηνζιέκεξ ιεηααθδηέξ ηδξ ιάεδζδξ.
Σέθμξ, επζθέπεδηε κα ιεθεηδεεί δ έκκμζα ημο απθμφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ βζα ημοξ ελήξ
θυβμοξ: α) μζ ιαεδηέξ ακηζιεηςπίγμοκ (έκημκεξ) δοζημθίεξ ηαζ έπμοκ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ ηαζ βεκζηυηενα ημο δθεηηνζζιμφ, υπςξ βζα
πανάδεζβια ημ βεβμκυξ υηζ βζα κα ελδβήζμοκ πχξ θηάκεζ ημ νεφια απυ ηδκ πδβή ζημκ
«ηαηακαθςηή» ζηνέθμκηαζ ζε εκαθθαηηζηά ιμκηέθα (ιμκμπμθζηυ, ιενζζηζηυ, ηαηακαθςηζηυ,
ιμκηέθμ «ζοβηνμουιεκςκ νεοιάηςκ») ηαεχξ επίζδξ ηαζ υηζ οπάνπεζ θεηηζηή ζφβποζδ ζε
ανηεημφξ ιαεδηέξ ζπεηζηά ιε ημ «ακμζπηυ – ηθεζζηυ» ηφηθςια ή δζαηυπηδ (Driver 1998,
Zacharia 2007, Jaakkola & Nurmi 2008), α) έπεζ ζοιααηυηδηα ιε ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια
ηδξ Πέιπηδξ Γδιμηζημφ, β) πνμζθένεζ δοκαηυηδηεξ εηηέθεζδξ ηυζμ εζημκζημφ υζμ ηαζ
πναβιαηζημφ πεζνάιαημξ (Δοαββέθμο ηαζ Κχηζδξ 2009), δ) δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα,
ιεεμδμθμβζηά, κα μνβακςεμφκ πεζναιαηζηέξ ηαζ μιάδεξ εθέβπμο βζα ζοβηνζηζηέξ δζδαζηαθίεξ
πναβιαηζηχκ ηαζ εζημκζηχκ πεζναιάηςκ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Ο θνπφο θαη ην (δη)εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο
Ο ηφνζμξ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ κα δζενεοκήζεζ ηδκ επίδναζδ ηςκ εζημκζηχκ ηαζ
πναβιαηζηχκ πεζναιάηςκ Φοζζηήξ ζηδ ιάεδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο απθμφ δθεηηνζημφ
ηοηθχιαημξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εθέβπμκηαζ ζοκεζδδηά δ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ, ημ
δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ δ πνμζηζεέιεκδ αλία ημο ηάεε ιέζμο πεζναιαηζζιμφ. Με άθθα θυβζα,
ζημπυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ κα ζοβηνίκεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηαζ ηα ιαεδζζαηά
απμηεθέζιαηα ηςκ ιαεδηχκ πμο πεζναιαηίγμκηαζ ιε πναβιαηζηά ακηζηείιεκα ιε ηδκ
εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηαζ ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηςκ ιαεδηχκ πμο πεζναιαηίγμκηαζ
ιε εζημκζηά ακηζηείιεκα ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα ημο απθμφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ.
Σμ (δζ)ενεοκδηζηυ ενχηδια ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ ημ ελήξ: «Πμζμ είδμξ πεζνάιαημξ
(εζημκζηυ ή πναβιαηζηυ) εεςνείηαζ απμηεθεζιαηζηυηενμ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Πέιπηδξ
Γδιμηζημφ ζπεηζηά ιε ηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο απθμφ δθεηηνζημφ
ηοηθχιαημξ;».
Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο
Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ένεοκαξ πενζθαιαάκεζ ηνία ααζζηά ζηάδζα: α) ηδκ πζθμηζηή εθανιμβή ζε
ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο Καηζζηάξ Ηςακκίκςκ απυ ηζξ ανπέξ Οηηςανίμο έςξ ηέθμξ
Νμειανίμο 2009, α) ηδκ επζθμβή ημο δείβιαημξ (ηνζχκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ) βζα ηδκ ηφνζα
ένεοκα ιέζα απυ έκα ηαηάθμβμ ηςκ 27 Γδιμηζηχκ πμθείςκ ηδξ πυθδξ ηςκ Ηςακκίκςκ ιε ηδκ
«ηαηά ζοζηάδεξ» ηοπαία δεζβιαημθδρία, β) ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ένεοκαξ απυ ηζξ ανπέξ
Ηακμοανίμο έςξ ημ ηέθμξ Μαΐμο 2010 ζε ιαεδηέξ ηδξ Πέιπηδξ ζηδκ πυθδ ηςκ Ηςακκίκςκ.
Σν δείγκα, ν δηαρσξηζκφο θαη ε ηζνζηάζκηζε ηνπ
Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ 110 ιαεδηέξ ηδξ Πέιπηδξ ηάλδξ. Οζ ιαεδηέξ
δζαπςνίζηδηακ, ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ηοπαίαξ δεζβιαημθδρίαξ, ζε δομ ζζμδφκαιεξ μιάδεξ, ζηδκ
πεζναιαηζηή μιάδα πμο απμηεθμφκηακ απυ 55 ιαεδηέξ ηαζ ζηδκ μιάδα εθέβπμο πμο
απμηεθμφκηακ πάθζ απυ 55 ιαεδηέξ. ηδ ζοκέπεζα, δ ζζμζηάειζζδ ηαζ δ ζζμδοκαιία ηςκ δομ
μιάδςκ δζαπζζηχεδηε ηαζ απυ ημκ έθεβπμ ημο βκςζηζημφ επζπέδμο (ιέζς ημο ζηαηζζηζημφ
ηνζηδνίμο εθέβπμο Tukey HSD – Πίκαηεξ 1,2,3) ηςκ δομ μιάδςκ πνζκ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ
πεζναιάηςκ, αθμφ μζ ενςηήζεζξ πμο δυεδηακ πνζκ (αθθά ηαζ ιεηά) ηδκ εηηέθεζδ ηςκ
εζημκζηχκ ηαζ πναβιαηζηχκ πεζναιάηςκ ήηακ αηνζαχξ ίδζεξ ηαζ βζα ηζξ δομ μιάδεξ.
Ζ μιάδα εθέβπμο πνδζζιμπμίδζε ηδ ζπμθζηή ηάλδ ηαζ έηακε πεζνάιαηα ιε πναβιαηζηά
ακηζηείιεκα, εκχ δ πεζναιαηζηή μιάδα πνδζζιμπμίδζε ημ ενβαζηήνζμ δθεηηνμκζηχκ
οπμθμβζζηχκ βζα κα εηηεθέζεζ ηα ίδζα πεζνάιαηα ιε ηδ πνήζδ ημο θμβζζιζημφ πνμζμιμίςζδξ
Crocodile clips 3 elementary edition.
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Οζ ιαεδηέξ ηυζμ ζηδκ μιάδα εθέβπμο υζμ ηαζ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ενβάζηδηακ ζε
μιάδεξ ηςκ δομ αηυιςκ.
Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πνζκ ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ένεοκαξ δεκ είπακ δζδαπεεί ηδκ έκκμζα ημο
απθμφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ.
Σα πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη ην ινγηζκηθφ Crocodile clips 3 elementary edition
Σα πναβιαηζηά ακηζηείιεκα πμο πνδζζιμπμίδζε ηάεε δοάδα ιαεδηχκ βζα ηα πναβιαηζηά
πεζνάιαηα ήηακ: ιζα ιπαηανία πθαηέ 4,5V, ηνία ηαθχδζα ιε ηνμημδεζθάηζα, έκα θαιπάηζ
4,5V (αζδςηυ) ιε θοπκζμθααή ηαζ έκαξ δζαηυπηδξ.
Σμ θμβζζιζηυ πνμζμιμίςζδξ πμο πνδζζιμπμίδζε ηάεε δοάδα ιαεδηχκ βζα ηα εζημκζηά
πεζνάιαηα ήηακ ημ Crocodile clips 3 elementary edition. Σμ ζοβηεηνζιέκμ θμβζζιζηυ
επζθέπεδηε βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: α) μζ ιαεδηέξ φζηενα απυ ζφκημιδ επίδεζλδ ηδξ πνήζδξ ημο
πνμβνάιιαημξ είκαζ ζε εέζδ κα δδιζμονβμφκ ηα δζηά ημοξ πεζνάιαηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
οπάνπεζ πθδεχνα ενβαθείςκ (υπςξ θαιπάηζα, ιπαηανία, ηαθχδζα, δζαηυπηδξ ηηθ.), ηα μπμία
ιπμνμφκ πμθφ εφημθα κα επζθεπεμφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζφνμκηαξ ηα ιε ημ πμκηίηζ κα
ημπμεεηδεμφκ ζηδκ επζεοιδηή εέζδ, α) παναηηδνίγεηαζ απυ ζδζαίηενα θζθζηυ πενζαάθθμκ
επζημζκςκίαξ ηαζ μ ιαεδηήξ ιπμνεί ιε απθμφξ πεζνζζιμφξ κα εηηεθέζεζ πεζνάιαηα ηαζ κα δεζ
άιεζα ηα απμηεθέζιαηα ημοξ ζηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή, β) μ ιαεδηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα
κα επακαθάαεζ ημ πείναιά ημο υζεξ θμνέξ επζεοιεί.
Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηα πναβιαηζηά ακηζηείιεκα ηαζ ημ θμβζζιζηυ πνμζμιμίςζδξ
πανείπακ ηζξ ίδζεξ δοκαηυηδηεξ πεζναιαηζζιμφ ζημοξ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα.
Σέθμξ, μζ ιαεδηέξ υθςκ ηςκ μιάδςκ πνζκ απυ ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ ελμζηεζχεδηακ ηυζμ
ιε ημ θμβζζιζηυ υζμ ηαζ ιε ηα πναβιαηζηά ακηζηείιεκα, έηζζ χζηε κα οθμπμζδεεί δ ένεοκα
υζμκ ημ δοκαηυκ πζμ επζηοπδιέκα.
Σα θχιια εξγαζίαο – Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε
Σα ιέζα ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ ήηακ θφθθα ενβαζίαξ, ηα μπμία πμνδβήεδηακ ηαζ ζηζξ δομ
μιάδεξ ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ.
Ζ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ - πανέιααζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ηαζ ζηδκ
μπμία ζηδνίγμκηακ ηα θφθθα ενβαζίαξ ααζζγυηακ ζηζξ ανπέξ ηαζ ηδ θζθμζμθία ηδξ
επμζημδμιδηζηήξ πνμζέββζζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιέζα απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δμιή ηςκ
θφθθςκ ενβαζίαξ - πμο ζηδνίγεηαζ ζημ επμζημδμιδηζηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ ηαζ θαιαάκεζ
οπυρδ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ - επζπεζνείηαζ κα δζαπζζηςεεί πμζμ απυ ηα δομ
είδδ πεζνάιαημξ είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενμ ζηδκ ηνμπμπμίδζή ηςκ ηοπυκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ
ηςκ ιαεδηχκ, ιέζς ηδξ βκςζηζηήξ ημοξ ζφβηνμοζδξ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηα πεζνάιαηα,
πνμξ ηζξ ακηίζημζπεξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ.
Δπίζδξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πναβιαημπμζμφκηακ απυ
ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ ανίζημκηακ ακά δοάδεξ ζηδ ηάλδ ηαζ ζημ ενβαζηήνζμ
οπμθμβζζηχκ, εκχ ζοιπθήνςκακ αημιζηά ηα θφθθα ενβαζίαξ. Ζ ζοβηνυηδζδ ζε δοάδεξ
ζηδνίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ μιαδμζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ αοηυξ μ ιζηνυξ
ανζειυξ ηδξ μιάδαξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ κα πεζνζζημφκ ιε εοημθία ημ
πεζναιαηζηυ οθζηυ, δζαζθαθίγμκηαξ ηδκ μιμζμβέκεζα ζηζξ ζοκεήηεξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ
ιαεδηχκ ιε ημ πεζναιαηζηυ οθζηυ. Αηυιδ, μ ενεοκδηήξ - δάζηαθμξ είπε ημ νυθμ ημο
ζοιαμφθμο ηαζ ηαεμδδβμφζε ,υπμο πνεζαγυηακ, ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ
πεζναιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.
Δζδζηυηενα, ηα θφθθα ενβαζίαξ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ επμζημδμιδηζηή πνμζέββζζδ ηαζ
επζζηδιμκζηή - εηπαζδεοηζηή ιεεμδμθμβία (Καθηάκδξ 2007), επζιενίγμκηαζ ζε ηέζζενα
θφθθα ενβαζίαξ:
Η) Ανπζηυ θφθθμ ενβαζίαξ (pre-test): ε αοηυ ημ θφθθμ οπάνπμοκ ηέζζενζξ ενςηήζεζξ
ακμζηημφ ηφπμο ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδ θάζδ ηδξ ακάδεζλδξ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ (Έκαοζια).
ΗΗ) Φφθθμ πνμαθέρεςκ: ηδνίγεηαζ ζηζξ θάζεζξ ακάδεζλδξ ηαζ δμηζιαζίαξ ηςκ ζδεχκ
(πνμαθδιαηζζιυξ – δζαηφπςζδ πνμαθέρεςκ).
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ΗΗΗ) Φφθθμ πεζναιάηςκ: ηδνίγεηαζ ζηζξ θάζεζξ δμηζιαζίαξ ηςκ ζδεχκ ηαζ εζζαβςβήξ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ (παναηήνδζδ, απμδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, επζαεααίςζδ ή απυννζρδ
ηςκ πνμαθέρεςκ ιέζς ημο απμδεζηηζημφ πεζναιαηζζιμφ, δζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ).
ΗV) Σεθζηυ θφθθμ ενβαζίαξ (post-test): ε αοηυ ημ θφθθμ οπάνπμοκ μζ ίδζεξ αηνζαχξ ηέζζενζξ
ενςηήζεζξ ακμζηημφ ηφπμο ιε ημ ανπζηυ θφθθμ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδ θάζδ εθανιμβήξ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ (ειπέδςζδ – βεκίηεοζδ).
Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πνζκ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ δυεδηε ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ημ
ανπζηυ θφθθμ ενβαζίαξ (pre – test) πμο ήηακ πακμιμζυηοπμ ιε ημ ηεθζηυ θφθθμ ενβαζίαξ
(post –test), ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ζηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ
απακηήζεςκ ηαζ ηςκ ιαεδζζαηχκ απμηεθεζιάηςκ.
ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα εα πανμοζζαζημφκ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ακάθοζδ δομ
ενςηήζεςκ (οπάνπμοκ ηέζζενζξ ενςηήζεζξ ζηδκ ένεοκα ηαζ θυβς πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ δεκ
ακαθφμκηαζ μζ άθθεξ δομ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ημο απθμφ δθεηηνζημφ
ηοηθχιαημξ) πμο πενζέπμκηακ ζηα ανπζηά ηαζ ηεθζηά θφθθα ενβαζίαξ (pre ηαζ post):
«1)Παναηήνδζε ηζξ παναηάης εζηυκεξ ηαζ απάκηδζε ζηζξ παναηάης ενςηήζεζξ βζα εάκ
ακάαεζ ή δεκ ακάαεζ ημ θαιπάηζ:

1.
2.
3.
Α)ηδκ εζηυκα (1) ακάαεζ ημ θαιπάηζ; Ναζ ή πζ;.. Γζηαζμθυβδζε ηδκ απάκηδζή ζμο;
Β)ηδκ εζηυκα (2) ακάαεζ ημ θαιπάηζ; Ναζ ή πζ;.. Γζηαζμθυβδζε ηδκ απάκηδζή ζμο;
Γ) ηδκ εζηυκα (3) ακάαεζ ημ θαιπάηζ; Ναζ ή πζ;.. Γζηαζμθυβδζε ηδκ απάκηδζή ζμο;
2) Σζ εκκμμφιε ιε ηδκ έηθναζδ «ηθείζε ημ θςξ», ηδκ μπμία ηδκ πνδζζιμπμζμφιε ηαεδιενζκά
ζηδ γςή ιαξ: α) ημ δθεηηνζηυ ηφηθςια ιυθζξ «ηθείζμοιε ημ θςξ» εα είκαζ ηθεζζηυ ή
ακμζπηυ;…………………………… Γζηαζμθυβδζε ηδκ απάκηδζή ζμο:
α)
μ
δζαηυπηδξ
ιυθζξ
«ηθείζμοιε
ημ
θςξ»
εα
είκαζ
ηθεζζηυξ
ή
ακμζπηυξ;………………………………………… Γζηαζμθυβδζε ηδκ απάκηδζή ζμο:».
Αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ (καζεζηαθά απνηειέζκαηα) κε ηελ ηαμηλνκία SOLO
Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά ηα πναβιαηζηά ηαζ
εζημκζηά πεζνάιαηα έβζκε ζφιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ - ηαλζκμιία SOLO (Structure of the
Observed Learning Outcomes) ηςκ Biggs ηαζ Collis (1982). Ζ ηαλζκμιία SOLO ζηδνίγεηαζ
ζηδ εεςνία αάζεζ ηδξ μπμίαξ δ βκχζδ δμιείηαζ ζε επίπεδα. Απμηεθεί έκα δοκαιζηυ ενβαθείμ
πνμζδζμνζζιμφ ημο ηνέπμκημξ κμδηζημφ επζπέδμο θεζημονβίαξ εκυξ αηυιμο ιέζς βναπηχκ ή
πνμθμνζηχκ απακηήζεχκ ημο, ιπμνεί κα εθανιμζηεί ακελανηήηςξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο
ηαζ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αλζμθμβήζμοιε ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζήζμοιε ηζξ επζδυζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ (Μπέθθμο 2003).
Με αάζδ ηα παναπάκς, ηαηαηάπεδηακ μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε πέκηε ζενανπζηά
επίπεδα, ιε αάζδ ημ ααειυ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ απάκηδζδξ, πνζκ ηαζ ιεηά ηα πεζνάιαηα ηαζ
δζαπζζηχεδηε δ ιεηαηυπζζδ ηςκ ιαεδηχκ απυ επίπεδμ ζε επίπεδμ. Σα επίπεδα ηδξ ηαλζκμιίαξ
είκαζ ηα ελήξ πέκηε: 1) Πνμδμιζηυ, 2) Μμκμδμιζηυ, 3) Πμθοδμιζηυ,4) οζπεηζζηζηυ, 5)
Δηηεηαιέκδξ αθαίνεζδξ. Ζ ηαλζκυιδζδ ηςκ απακηήζεςκ (Γεςνβυπμοθμξ, Μπέθθμο &
Μζηνυπμοθμξ 2009) βίκεηαζ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ (ενχηδζδ 1)Α), Β), Γ)) ςξ ελήξ:
1)Πνμδμιζηυ: Γεκ απακηά, απακηά θάεμξ πςνίξ κα δίκεζ ηάπμζα ενιδκεία βζα ηδκ επζθμβή
ημο, απακηά θάεμξ ηάκμκηαξ άζπεημ ζοκεζνιυ βζα ημκ ηνυπμ πμο πνέπεζ κα ζοκδεεεί ημ
θαιπάηζ χζηε κα ακάρεζ. Μζα εκδεζηηζηή απάκηδζδ ζηδκ ενχηδζδ 1) Β) είκαζ: «Ναζ, ακάαεζ
ημ θαιπάηζ». 2) Μμκμδμιζηυ: ηδκ απάκηδζή ημο βζα ηδ ζςζηή ή ιδ ζοκδεζιμθμβία ημο
απθμφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ επζηεκηνχκεηαζ ζε έκα πανάβμκηα – ζημζπείμ απυ ημοξ ηνεζξ
πμο απαζημφκηαζ βζα κα ακάρεζ δ θάιπα ζε έκα ηθεζζηυ δθεηηνζηυ ηφηθςια. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, επζηεκηνχκεηαζ ή ζηα ηαθχδζα ή ζημοξ δομ πυθμοξ ηδξ ιπαηανίαξ ηαζ ζηζξ
δομ επαθέξ ηδξ θάιπαξ ή ζημκ ηνυπμ ζφκδεζδξ ηςκ ηαθςδίςκ. Μζα εκδεζηηζηή απάκηδζδ
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ζηδκ ενχηδζδ 1) Β) είκαζ: «πζ. Γζαηί ημ ηαθχδζμ δεκ παίνκεζ υθδ ηδκ εκένβεζα έηζζ χζηε κα
ακάρεζ ημ θαιπάηζ. 3) Πμθοδμιζηυ: ηδκ απάκηδζή ημο επζθέβεζ δφμ ή πενζζζυηενμοξ
πανάβμκηεξ ηαζ ημοξ παναεέηεζ, ακαθένμκηαξ ημοξ απθχξ ζε ιζα ζεζνά ηαζ αβκμχκηαξ ηζξ
ζπέζεζξ ημοξ. Μζα εκδεζηηζηή απάκηδζδ ζηδκ ενχηδζδ 1) Β) είκαζ: «πζ. Γεκ ακάαεζ βζαηί
είκαζ ιυκμ ημ έκα ηαθχδζμ ζοκδεδειέκμ ιε ηδ ιπαηανία». 4) οζπεηζζηζηυ: ηδκ απάκηδζή
ημο ακαθένεζ υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ, ηάκεζ ημοξ ηαηάθθδθμοξ ζοζπεηζζιμφξ ηαζ ηαηαθήβεζ
ζε ζοιπέναζια, οζμεεηχκηαξ ημ επζζηδιμκζηά ζςζηυ δζπμθζηυ ιμκηέθμ ημο ηθεζζημφ
δθεηηνζημφ νεφιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ ιπαηανία, θάιπα ηαζ δομ ηαθχδζα ηα μπμία
ζοκδέμοκ ημοξ δομ πυθμοξ ηδξ ιπαηανίαξ ιε ηζξ δομ επαθέξ ηδξ θάιπαξ. Μζα εκδεζηηζηή
απάκηδζδ ζηδκ ενχηδζδ 1) Β) είκαζ: «πζ. Γζαηί πνέπεζ κα οπάνπμοκ δομ ηαθχδζα πμο κα
ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ δομ πυθμοξ ηδξ ιπαηανίαξ ηαζ ηζξ δομ επαθέξ ηδξ θάιπαξ». 5)
Δηηεηαιέκδξ Θεχνδζδξ: Γεκ ανέεδηακ ζε αοηυ ημ επίπεδμ απακηήζεζξ.
Απνηειέζκαηα θαη πδήηεζε
Γζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ
STATISTICA 8.0 ηαζ εζδζηυηενα ημ Γεκζηυ Γναιιζηυ Μμκηέθμ (GLM) ηαζ ημ ζηαηζζηζηυ
ηνζηήνζμ εθέβπμο Tukey HSD. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ ενχηδζδ 1)Α) δ ιέζδ ηζιή ηδξ
επίδμζδξ βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο ζημ θφθθμ ενβαζίαξ πμο δυεδηε ιεηά ηα πεζνάιαηα ήηακ
3,3091 ηαζ βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 2,5091. Ζ δζαθμνά αοηή ζφιθςκα ιε ημ ηνζηήνζμ
εθέβπμο Tukey HSD πνμέηορε υηζ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή [p=0,001109] (Πίκαηαξ 1). Ζ
μιάδα εθέβπμο έπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ορδθυηενεξ επζδυζεζξ απυ υηζ δ πεζναιαηζηή
μιάδα ιεηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ. ηδκ ενχηδζδ 1)Β) δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δομ μιάδςκ (Πίκαηαξ 2), εκχ ζηδκ ενχηδζδ 1)Γ) οπάνπεζ.
Πίλαθαο 1: φβηνζζδ ηςκ δομ μιάδςκ ιε ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ Tukey HSD ζηδκ ενχηδζδ 1Α)
Cell No.

Δίδμξ_μιάδαξ

Δν. 1)Α)

1
2
3
4

Πεζναιαηζηή
Πεζναιαηζηή
Δθέβπμο
Δθέβπμο

1)Α)pre
1)Α)post
1)Α)pre
1)Α)post

{1}
1,6909
0,000035
0,999304
0,000032

{2}
2,5091
0,000035
0,000084
0,001109

{3}
1,5818
0,999304
0,000084

{4}
3,3091
0,000032
0,001109
0,000032

0,000032

Πίλαθαο 2: φβηνζζδ ηςκ δομ μιάδςκ ιε ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ Tukey HSD ζηδκ ενχηδζδ 1Β)
Cell No.

Δίδμξ_μιάδαξ

Δν. 1)Β)

1
2
3
4

Πεζναιαηζηή
Πεζναιαηζηή
Δθέβπμο
Δθέβπμο

1)Β)pre
1)Β)post
1)Β)pre
1)Β)post

{1}
2,5455
0,003494
0,998908
0,000032

{2}
2,8909
0,003494
0,325308
0,055990

{3}
2,6182
0,998908
0,325308

{4}
3,2545
0,000032
0,055990
0,000032

0,000032

Με αάζδ ηα παναπάκς, ζημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ απακηήζεςκ ηδξ ενχηδζδξ (1) δ επίδμζδ ηςκ
ιαεδηχκ επδνεάζηδηε πενζζζυηενμ απυ ηα πναβιαηζηά πεζνάιαηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα
εζημκζηά. Μυκμ ζηδκ ενχηδζδ 1)Β) δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά. Πζεακυκ
αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ ζηζξ δομ μιάδεξ ακηζηαεζζημφκ ελίζμο ηδκ εκαθθαηηζηή
ζδέα ημο ιμκμπμθζημφ ιμκηέθμο ιε ηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ δζυηζ ηυζμ ζηδκ εζηυκα ηδξ
ενχηδζδξ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ εζημκζηχκ ηαζ πναβιαηζηχκ πεζναιάηςκ είκαζ
ειθακείξ μζ δομ πυθμζ ηδξ ιπαηανίαξ (Απμζημθάηδξ η.ά. 2006).
Απυ ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηδξ ενχηδζδξ (2) (Α ηαζ Β) πνμέηορε υηζ δεκ οπάνπεζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δομ μιάδςκ (Πίκαηαξ 3 πμο αθμνά ιυκμ ηδ 2Α).
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Πίλαθαο 3: φβηνζζδ ηςκ δομ μιάδςκ ιε ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ Tukey HSD ζηδκ ενχηδζδ 2Α)
Cell No.

Δίδμξ_μιάδαξ

Δν. 2)Α)

1
2
3
4

Πεζναιαηζηή
Πεζναιαηζηή
Δθέβπμο
Δθέβπμο

2)Α)pre
2)Α)post
2)Α)pre
2)Α)post

{1}
1,7455
0,001310
0,989929
0,000039

{2}
2,2909
0,001310
0,001329
0,537560

{3}
1,6000
0,989929
0,001329

{4}
2,6182
0,000039
0,537560
0,000032

0,000032

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζημ ζφκμθμ ηςκ απακηήζεςκ ηδξ ενχηδζδξ (2) δ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ
δεκ επδνεάζηδηε απυ ηακέκα είδμξ πεζνάιαημξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοκακηάηαζ ηαζ ζε
πνυζθαηδ ένεοκα πμο οθμπμζήεδηε ζε ιαεδηέξ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ (Jaakkola & Nurmi
2008). Πζεακυκ αοηή δ ζζμδοκαιία ζηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πεζναιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ζηζξ δομ μιάδεξ δ ίδζα δζδαηηζηή
πνμζέββζζδ (πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ επμζημδμιδηζηή εεςνία) ηαζ ηα ίδζα θφθθα ενβαζίαξ.
Αηυιδ, ιπμνεί κα μθείθεηαζ ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζημοξ πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ οπάνπεζ δ
θεηηζηή ζφβποζδ ζπεηζηά ιε ημ «ακμζπηυ – ηθεζζηυ» ηφηθςια ή δζαηυπηδξ, δ μπμία
παναιέκεζ αηυιδ ηαζ ιεηά ηδ εηηέθεζδ πεζναιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (Υνδζηίδμο 2001).
πκπεξάζκαηα
Ζ πανμφζα ενβαζία δείπκεζ πςξ ζηδκ ενχηδζδ, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ απυ
πθεονάξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ζςζημφ δζπμθζημφ ιμκηέθμο ημο ηθεζζημφ δθεηηνζημφ
ηοηθχιαημξ, ηα πναβιαηζηά πεζνάιαηα είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενα ζε ζπέζδ ιε ηα εζημκζηά
πεζνάιαηα. Με άθθα θυβζα, ημ βεβμκυξ υηζ ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηδξ μιάδαξ ηςκ
ιαεδηχκ πμο πεζνίζηδηε ηα πναβιαηζηά ακηζηείιεκα είκαζ ορδθυηενα απυ ηα ιαεδζζαηά
απμηεθέζιαηα ηςκ ιαεδηχκ πμο πεζνίζηδηακ ηδκ πνμζμιμίςζδ, εκζζπφεζ ημοξ οπμζηδνζηηέξ
ηςκ πναβιαηζηχκ πεζναιάηςκ πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ δ άιεζδ ειπεζνία ιε θοζζηά ηαζ
πναβιαηζηά οθζηά είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ απυ ηδκ πνμζμιμίςζδ.
Σαοηυπνμκα, ζηδκ ενχηδζδ, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ πυηε είκαζ ηθεζζηυ ηαζ πυηε είκαζ ακμζπηυ
ημ δθεηηνζηυ ηφηθςια, πνμηφπηεζ ιζα ζζμδοκαιία ιεηαλφ ηςκ δομ μιάδςκ, βεβμκυξ πμο
ζδιαίκεζ υηζ ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηςκ ιαεδηχκ είκαζ πανυιμζα είηε
πνδζζιμπμζήζμοκ ηα πναβιαηζηά ακηζηείιεκα είηε ηδκ πνμζμιμίςζδ. Καηά ζοκέπεζα,
δζαπζζηχκεηαζ υηζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ζπεηζηά ιε ηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ
ιαεδηχκ δεκ δζαδναιαηίγεζ μοζζαζηζηυ νυθμ ημ είδμξ πεζνάιαημξ πμο εα εηηεθέζμοκ, αθθά δ
ίδζα δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ηαζ ημ ίδζμ δζδαηηζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ένεοκα.
Χζηυζμ, ηα παναπάκς ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηςκ δομ ενςηήζεςκ δδιζμονβμφκ έκακ
πνμαθδιαηζζιυ ζπεηζηά ιε ηδκ ελαβςβή εκυξ βεκζημφ ζοιπενάζιαημξ βζα ημ πμζμ είδμξ
πεζνάιαημξ είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενμ, αθμφ δεκ ιαξ επζηνέπμοκ κα απακηήζμοιε ιε
ζαθήκεζα ζημ δζενεοκδηζηυ ιαξ ενχηδια.
Καηά ζοκέπεζα, βζα κα μδδβδεμφιε ζε ζοβηεηνζιέκεξ απακηήζεζξ ηαζ ζε πζμ βεκζηεοιέκα
ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δομ εζδχκ πεζναιαηζζιμφ εεςνείηαζ
ζδιακηζηή δ επέηηαζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ ηαζ ζε άθθεξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ ηδξ
Φοζζηήξ, υπςξ είκαζ δ Μδπακζηή, ημ Φςξ ηαζ δ Θενιυηδηα – Θενιμηναζία. Μέζα απυ αοηή
ηδκ εηηεηαιέκδ ένεοκα είκαζ δοκαηυκ κα απακηδεμφκ πζμ δζελμδζηά ηα παναπάκς ενςηήιαηα
ηαζ κα εκημπζζεμφκ ηα ηνζηήνζα πμο εα ηαεμνίγμοκ ηδ πνήζδ ημο εκυξ είδμοξ πεζναιαηζζιμφ
ή ημο άθθμο, πνμηεζιέκμο κα επζηοβπάκμκηαζ ηα επζεοιδηά ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηαηά ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηδξ Φοζζηήξ ζε ιαεδηέξ Γδιμηζηχκ πμθείςκ.
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την διϊρκεια τησ διδαςκαλύασ των Υυςικών Επιςτημών.
Κψηζεο Θ. Κσλζηαληίλνο
Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, kkotsis@cc.uoi.gr
Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή ενεοκχκηαζ μζ ζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο απέκακηζ ζημ
πείναια ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Ζ ενβαζία
ζηδνίγεηαζ ζε ειπεζνζηή ένεοκα, ζηδκ μπμία ιεηείπακ
ιαεδηέξ Γδιμηζηχκ πμθείςκ. Σα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ακαδεζηκφμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ εκεμοζζάγμκηαζ ιε ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ
ηαζ εέθμοκ κα ζοιιεηέπμοκ ηυζμ ζηδκ πνμεημζιαζία ημοξ υζμ ηαζ ζηδκ εηηέθεζή ημοξ. Απυ ηδκ
ένεοκα υιςξ πνμηφπηεζ ηαζ ημ ζοιπέναζια, υηζ πεζνάιαηα δεκ βίκμκηαζ ζοπκά ιέζα ζηδκ ζπμθζηή
αίεμοζα ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ εβείνεζ πνμαθδιαηζζιυ βζα ηδκ ίδζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
Abstract
In this study are surveyed the attitudes and dispositions of the Primary School students for the
experiments during the course of teaching science. This work is based on an empirical research,
between primary school students. The results show that the students are intrigued with the experiments
and they want to participate in their preparation and execution. Another clear result from this research
is that experiments are not often in the classroom and this raises a concern for the educational process
itself.

Δηζαγσγή
φιθςκα ιε ημ επμζημδμιδηζηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
ημ πείναια απμηεθεί ιζα πνήζζιδ πναηηζηή ενβαζία ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ είκαζ έκα
ζδιακηζηυ ιέζμ βζα ηδ μζημδυιδζδ ηδξ βκχζδξ ζημοξ ιαεδηέξ. Σμ πείναια ςξ δζδαηηζηυ
ιέζμ ζημπεφεζ ηονίςξ ζηδκ ακάπηολδ κμδηζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ
επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηαζ κμμηνμπίαξ. Ζ ζπμοδαζυηδηα ημο πεζνάιαημξ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ
είπε ακαβκςνζζηεί απυ πμθφ παθζά. Ζ Edgeworth ζημ αζαθίμ ηδξ Essays on Practical
Education ημ 1801, οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ιαεδηέξ κζχεμοκ ιεβάθδ ζηακμπμίδζδ υηακ απμηημφκ
πεζναιαηζηά ηδ βκχζδ ηαζ υηζ ηα πεζνάιαηα ηαζνζάγμοκ οπεναμθζηά ζηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ. Οζ
ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ κα ιδ εεςνμφκ ηα πάκηα δεδμιέκα, αθθά κα πεζναιαηίγμκηαζ, κα
δζαπζζηχκμοκ θάεδ, κα λακαδμηζιάγμοκ, ηαζ ηεθζηά κα μζημδμιμφκ ηδ βκχζδ. Ο ιαεδηήξ
ιέζα απυ ημ πείναια εθέβπεζ ηζξ οπμεέζεζξ ημο, ηζξ ζζπονμπμζεί ή ηζξ απμννίπηεζ. Σα ζζπφμκηα
ζπμθζηά εβπεζνίδζα (ΟΔΓΒ 2006α ηαζ 2006α) ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ ηάλεςκ ημο Γδιμηζημφ
πμθείμο έπμοκ εκζςιαηχζεζ ηδκ ανπή αοηή ημο επμζημδμιδηζζιμφ ηαζ ημ πείναια απμηεθεί
έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα ηδκ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ. Ζ επζζηδιμκζηή δζαδζηαζία ημο πεζναιαηζζιμφ εέθεζ μ ιαεδηήξ κα μνβακχκεζ
ιζα πεζναιαηζηή ενβαζία, κα δζαηνίκεζ θφζεζξ ηαζ κα επζθέβεζ ηδκ ηαηάθθδθδ πμνεία βζα ηδκ
επαθήεεοζδ ηδξ οπυεεζδξ ημο. οκήεςξ δ πμνεία ηδξ δζενεφκδζδξ δίκεηαζ ιε δζαηοπςιέκδ ή
διζδμιδιέκδ ιμνθή ηαζ αοηυ πμο γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ είκαζ κα ζοβηεκηνχζμοκ
ζημζπεία, κα πενζβνάρμοκ, κα ενιδκεφζμοκ ηαζ κα ακηζζημζπίζμοκ ηα ζηάδζα ηδξ
πεζναιαηζηήξ ενβαζίαξ ιε ηα πναβιαηζηά ζοιαάκηα. Οζ εκένβεζεξ αοηέξ ζοκηεθμφκ ζηδ
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ζφκδεζδ ηδξ εεςνίαξ ιε ηδκ πνάλδ ηαζ ημο ενβαζηδνίμο ιε ηδ θφζδ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή γςή.
H ακάβηδ ηδξ εονφηενδξ δοκαηήξ ζοιιεημπήξ ημο ιαεδηή ζηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία
ηεηιδνζχκεηαζ επίζδξ απυ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία. Οζ Hadden ηαζ Johnstone ημ 1982
δζαπζζηχκμοκ υηζ μ ιαεδηήξ εκεμοζζάγεηαζ υηακ ακαηαθφπηεζ ηδκ εθανιμβή ηδξ κέαξ βκχζδξ
ιέζμο ηςκ πεζναιάηςκ, μ Bredderman (1982) ιεθεηά ηδκ έηηαζδ ηδξ πναηηζηήξ άζηδζδξ ζημ
ιάεδια ηαζ δζαπζζηχκεζ ηδ εεηζηή ηδξ επίδναζδ ζημκ βκςζηζηυ ημιέα, ζηδ θακηαζία, ζηδ
ιεεμδζηυηδηα ηαζ ζηδ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ, εκχ μζ Αho, Huopio ηαζ Huttunen (1993)
δζαπζζηχκμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαηακυδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηδ βκςζηζηή
αθμιμίςζδ ζε Φζκθακδμφξ ιαεδηέξ πμο δζδάζημκηαζ ι' έιθαζδ ζηδκ ηαθθζένβεζα πναηηζηχκ
δελζμηήηςκ ηαζ ιάθζζηα ιε ηδ πνήζδ απθχκ οθζηχκ. Σα ζημζπεία πμο ζοβηεκηνχεδηακ απυ
δζάθμνεξ ένεοκεξ έδεζλακ υηζ μζ ιαεδηέξ/ νζεξ εεςνμφκ ηδκ πεζναιαηζηή δζδαζηαθία θζβυηενμ
αανεηή απυ ηζξ δζαθέλεζξ (Hofstein & Lunetta 1982, Denny & Chennell 1986), ηαζ υηζ ημ 57%
εεςνμφκ ηδκ πεζναιαηζηή δζδαζηαθία πμθφ ηαθή, ημ 40% ηςκ ζδίςκ ιαεδηχκ ημο δδιμηζημφ
εεςνμφκ ηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ εκδζαθένμοζεξ, υηακ μζ ιαεδηέξ ηαηαθαααίκμοκ ηζ
ηάκμοκ, εκχ δοζακαζπεημφκ υηακ ηάηζ δεκ πάεζ ηαθά (Hodson 1989). Πμθφ εεηζηή ζηάζδ
εηθνάγμοκ δζαπνμκζηά ηαζ ιαεδηέξ ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο ζηδκ Αοζηναθία (Dawson,
2000).
Μέζα ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ είκαζ ζδιακηζηυ κα βκςνίγεζ ηακείξ
ηζξ ζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ζδιενζκμφ Δθθδκζημφ Γδιμηζημφ πμθείμο απέκακηζ ζημ
πείναια, ηαζ αοηυ δζενεοκάηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή.
Έξεπλα θαη Απνηειέζκαηα
Ζ ενβαζία αοηή πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζε ιαεδηέξ ηδξ Δ‘ ηαζ η‘ ηάλδξ Γδιμηζηχκ πμθείςκ, υπμο δζδάζημκηαζ
ημ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Ο πθδεοζιυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ 210 ιαεδηέξ απυ 12
ζπμθζηά ηιήιαηα έλζ Γδιμηζηχκ πμθείςκ ηδξ πυθδξ ηςκ Ηςακκίκςκ. Ζ δεζβιαημθδπηζηή
ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ δ απθή ηοπαία δεζβιαημθδρία. Σμ υνβακμ πμο
πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ είκαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ
ιμζνάζηδηε πενίπμο ζημ ηέθμξ ημο ζπμθζημφ έημοξ 2009-2010.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πανμοζζάγμκηαζ ακά ενχηδζδ ιε ηδ ιμνθή νααδμβναιιάηςκ
ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ.
ηδκ πνχηδ ενχηδζδ ηίεεηαζ ημ ενχηδια ακ ηάκμοκ πείναια ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ
πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια 1.

ρήκα 1. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ακ ηάκμοκ πεζνάιαηα ζηδκ ηάλδ
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ»
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Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ιυκμ 20% ηςκ ιαεδηχκ δδθχκεζ υηζ βίκμκηαζ πάκηα ή πμθθέξ θμνέξ
πείναια ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, εκχ οπάνπεζ έκα 30% ηςκ ιαεδηχκ πμο δδθχκμοκ υηζ θίβεξ θμνέξ
βίκεηαζ πείναια ζηδκ ηάλδ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά είκαζ ζε ζοιθςκία ιε παθαζυηενεξ
ένεοκεξ (Κχηζδξ, 2005), μζ μπμίεξ δείπκμοκ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ Πνςημαάειζαξ
Δηπαίδεοζδξ αηυιδ δεκ πνδζζιμπμζεί ημ πείναια ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.
Σμ βεβμκυξ αοηυ δεκ είκαζ ζοιααίκεζ ιυκμ ζημ Δθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, αθθά ηαζ
έπεζ ηαηαβναθεί ηαζ ζηδκ Αββθία (Braund & Driver, 2005) βζα ηζξ ιζηνέξ ηάλεζξ ημο
δδιμηζημφ, ημ μπμίμ υιςξ αθθάγεζ ζηζξ ιεβαθφηενεξ.
ηδκ ενχηδζδ ακ ημοξ ανέζεζ κα βίκμκηαζ πεζνάιαηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο
ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ θαίκμκηαζ ζημ ζπήια 2.

ρήκα 2. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ακ ημοξ ανέζεζ κα βίκμκηαζ
πεζνάιαηα ζηδκ ηάλδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.

Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ θαίκεηαζ υηζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία 90% ηςκ ιαεδηχκ
ημοξ ανέζεζ πάνα πμθφ έςξ πμθφ ημ κα βίκμκηαζ πεζνάιαηα ζηδκ ηάλδ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί
υηζ ηακέκαξ ιαεδηήξ δεκ ζδιείςζε ηζξ απακηήζεζξ θίβμ ή ηαευθμο, ζηδκ ενχηδζδ αοηή. ε
ιαεδηέξ ηδξ Οοαθίαξ (Parkinson, 1998) ηαζ ηδξ Αββθίαξ (Pell & Javris, 2001) έπμοκ
ηαηαβναθεί ακάθμβα πμζμζηά ζε πανειθενείξ ενςηήζεζξ.
Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ηακ βίκμκηαζ πεζνάιαηα ζημ ιάεδια ηδξ
θοζζηήξ, έπεζξ εκδζαθένμκ κα παναημθμοεείξ ή κα ζοιιεηέπεζξ ζε έκα πείναια;», θαίκμκηαζ
ζημ ζπήια 3.

ρήκα 3. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ακ έπμοκ εκδζαθένμκ υηακ
βίκμκηαζ πεζνάιαηα ζηδκ ηάλδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.

Απυ ημ ζπήια 3 θαίκεηαζ υηζ ημ 76% ηςκ ιαεδηχκ δδθχκμοκ υηζ έπμοκ πάνα πμθφ έςξ πμθφ
εκδζαθένμκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ. Ακάθμβα απμηεθέζιαηα (Reid, 2003)βζα ιαεδηέξ
ηδξ ηςηίαξ, έπμοκ δδιμζζεοεεί ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία.
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ε ακάθμβδ ενχηδζδ ακ έπμοκ πενζένβεζα βζα ηδκ ελέθζλδ εκυξ πεζνάιαημξ, μζ απακηήζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ θαίκμκηαζ ζημ ζπήια 4.

ρήκα 4. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ
«ακ έπμοκ πενζένβεζα βζα ηδκ ελέθζλδ εκυξ πεζνάιαημξ.

Σμ 78% ηςκ ιαεδηχκ δδθχκμοκ υηζ έπμοκ απυ πμθφ ιεβάθδ έςξ ιεβάθδ πενζένβεζα βζα ηδκ
ελέθζλδ ηδξ πμνείαξ εκυξ πεζνάιαημξ.
ηδκ ενχηδζδ ακ πνμηζιμφκ ημ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ κα ημ αημφκ εεςνδηζηά ηαζ
υπζ ιε πεζνάιαηα μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ θαίκμκηαζ ζημ ζπήια 5.

ρήκα 5. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ακ ζοιθςκμφκ κα αημφκ
εεςνδηζηά ημ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ υπζ κα βίκμκηαζ πεζνάιαηα.»

Σμ 82,8% απμννίπημοκ ηδ εέζδ κα βίκεηαζ ημ ιάεδια εεςνδηζηά ηαζ υπζ ιε πεζνάιαηα. Σμ
17,1% δεκ ζοιθςκεί ιε αοηή ηδ εέζδ ηαζ ημ 65,7 % δεκ ζοιθςκεί ηαευθμο. Οζ ιαεδηέξ ιε ηδ
δήθςζδ αοηή, απμδέπμκηαζ ημ πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ ημ πείναια ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ. Ακάθμβα απμηεθέζιαηα έπμοκ δδιμζζεοεεί ημ 2004 βζα ιαεδηέξ ηδξ Νμναδβίαξ
(Angel et al, 2004).
ηδκ επυιεκδ ενχηδζδ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα δδθχζμοκ ηαηά πυζμ ζοιθςκμφκ ιε ηδ εέζδ
υηζ: ημ πείναια ιμο θαίκεηαζ αανεηή δζαδζηαζία ηαζ ζοιιεηέπς ιυκμ ακ ιμο γδηδεεί απυ ημ
δάζηαθμ/α. Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ θαίκμκηαζ ζημ ζπήια 6.
Ζ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ (80%) δεκ απμδέπμκηαζ υηζ ημ πείναια ημοξ θαίκεηαζ
αανεηή δζαδζηαζία ηαζ ζοιιεηέπμοκ ιυκμ ακ ημοξ γδηδεεί απυ ημ δάζηαθμ Σμ 17,1% δεκ
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ζοιθςκεί ιε αοηή ηδ εέζδ ηαζ ημ 62,9 % δεκ ζοιθςκεί ηαευθμο, βεβμκυξ πμο ακαδεζηκφεζ ημ
εκδζαθένμκ ημοξ βζα ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ.

ρήκα 6. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ημ πείναια ημοξ θαίκεηαζ
αανεηή δζαδζηαζία ηαζ ζοιιεηέπμοκ ιυκμ ακ ημοξ γδηδεεί απυ ημ δάζηαθμ/α».

Σμ εκδζαθένμκ αοηυ ηαηαβνάθεηαζ ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ηακ ζαξ
γδηδεεί απυ ημ δάζηαθμ/α κα πνμεημζιάζεηε ηα ηαηάθθδθα οθζηά βζα ημ πείναια ηδξ
επυιεκδξ ιέναξ, ηζ ηάκεζξ;». Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ θαίκμκηαζ ζημ ζπήια 7.

ρήκα 7. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ηακ ζαξ γδηδεεί απυ ημ
δάζηαθμ/α κα πνμεημζιάζεηε ηα ηαηάθθδθα οθζηά βζα ημ πείναια ηδξ επυιεκδξ ιέναξ, ηζ ηάκεζξ;»

Ζ ιεβαθφηενδ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ (86,7%) ιε δζάεεζδ ηαζ εκδζαθένμκ πνμεημζιάγεηαζ
ηαζ ακαγδηά ηα οθζηά, ηα μπμία έπεζ γδηήζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ
πεζναιάηςκ.
ε άθθδ ενχηδζδ βζα ημ ακ γδημφκ ηδκ αμήεεζα ηςκ βμκζχκ ημοξ υηακ είκαζ κα
πνμεημζιάζμοκ ηάηζ βζα ημ πείναια ζημ ζπίηζ, μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ πανμοζζάγμκηαζ
ζημ ζπήια 8.
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ρήκα 8. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «Εδηάξ ηδ αμήεεζα ηςκ βμκζχκ
ζμο, υηακ είκαζ κα πνμεημζιάζεζξ ηάηζ ζημ ζπίηζ βζα ημ πείναια;»

Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ θαίκεηαζ υηζ 34,3% γδημφκ ζπάκζα ή πμηέ ηδκ αμήεεζα ηςκ
βμκζχκ ημοξ βζα ηδκ πνμεημζιαζία εκυξ πεζνάιαημξ, εκχ έκα 39,1% (πμθφ ζοπκά ηαζ ζοπκά)
ιάθθμκ ακαγδημφκ ηδ αμήεεζα ημοξ, βεβμκυξ πμο απμηοπχκεζ έκα άθθμ ζημζπείμ ηδξ
Δθθδκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ, υπμο μζ βμκείξ ειπθέημκηαζ ζηδ
πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ.
ε ενχηδζδ βζα ημ πμο πνμηζιμφκ κα βίκμκηαζ ηα πεζνάιαηα, μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ
πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια 9.

ρήκα 9. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ
«Πμο πνμηζιάξ κα βίκμκηαζ ηα πεζνάιαηα θοζζηήξ;»

Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ αοηή είκαζ ιμζναζιέκεξ. Σμ 56,2 % πνμηζιά κα
βίκμκηαζ πεζνάιαηα θοζζηήξ ζε εζδζηή αίεμοζα, ηαηαθθήθςξ ελμπθζζιέκδ, εκχ ημ 41,9%
ιέζα ζηδ ζπμθζηή αίεμοζα. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή ίζςξ πνμένπεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ
πμθθά ζπμθεία δεκ έπμοκ ενβαζηήνζμ ιε απμηέθεζια κα ημ έπμοκ ελζδακζηεφζεζ μζ ιαεδηέξ.
ηδκ ενχηδζδ «ηακ πναβιαημπμζείηαζ έκα πείναια ιέζα ζηδκ ηάλδ ζμο, ηζ πνμηζιάξ κα
ηάκεζξ;», μζ ιαεδηέξ απακημφκ υπςξ θαίκεηαζ ζημ ζπήια 10.
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ρήκα 10. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ:
«ηακ πναβιαημπμζείηαζ έκα πείναια ιέζα ζηδκ ηάλδ ζμο, ηζ πνμηζιάξ κα ηάκεζξ;»

Πάθζ δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ (81%) δδθχκεζ ιζα πμθφ εεηζηή ζηάζδ ιε ημ κα
ζοιιεηέπεζ εκενβά ζημ πείναια, εκχ οπάνπεζ έκα ιζηνυ πμζμζηυ ημο 12,4% πμο θμαάηαζ ηδκ
εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ.
ε ενχηδζδ ακ ηάκμοκ πεζνάιαηα ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή, εηηυξ ημο ζπμθείμο, μζ ιαεδηέξ
δίκμοκ ηζξ απακηήζεζξ πμο θαίκμκηαζ ζημ ζπήια 11.

ρήκα 11. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ηδκ ηαεδιενζκή ζμο γςή,
εηηυξ ζπμθείμο ηάκεζξ πεζνάιαηα ιυκμξ-δ ιε οθζηά, πμο εα ανεζξ ζημ ζπίηζ;»

Δδχ μζ ιαεδηέξ δδθχκμοκ ζε έκα πμζμζηυ 42,8% υηζ ζπάκζα ή πμηέ δεκ ηάκμοκ πεζνάιαηα
εηηυξ ζπμθείμο, εκχ έκα πμζμζηυ 30,5% υηζ ζοπκά ή πμθφ ζοπκά ηάκμοκ, βεβμκυξ πμθφ
εεηζηυ κα πεζναιαηίγεηαζ μ ιαεδηήξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο. Ακάθμβα απμηεθέζιαηα
έπμοκ ηαηαβναθεί ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία (Pell & Jarvis ,2001) ζε ιαεδηέξ ηδξ Αββθίαξ.
Σέθμξ ζηδκ ενχηδζδ «αθμφ ηάκεηε ημ πείναια ηαζ ένπεηαζ δ ζηζβιή κα αβάθεηε ηα
ζοιπενάζιαηα, πμο πνμηφπημοκ απ' αοηυ, ηζ ηάκεζξ;» μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ
πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια 12.
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ρήκα 12. Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ηακ πναβιαημπμζείηαζ έκα
πείναια ιέζα ζηδκ ηάλδ ζμο, ηζ πνμηζιάξ κα ηάκεζξ;»

Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ θαίκεηαζ υηζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ (70,5%) πνμζπαεεί κα
αβάθεζ ζοιπενάζιαηα, ιεηά ηδκ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ, εκχ έκα 25,7% πνεζάγεηαζ ηδ
αμήεεζα ημο εηπαζδεοηζημφ βζα κα μδδβδεεί ζε αοηά.
πκπεξάζκαηα
Σα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ακαδεζηκφμοκ ηδκ πμθφ εεηζηή ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ ημο
Γδιμηζημφ πμθείμο ζηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ βζα ημ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Οζ
ιαεδηέξ εκεμοζζάγμκηαζ ιε ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ ηαζ εέθμοκ κα ζοιιεηέπμοκ ηυζμ ζηδκ
πνμεημζιαζία ημοξ υζμ ηαζ ζηδκ εηηέθεζή ημοξ. οβηεηνζιέκα ημ 90% ημοξ ανέζεζ πάνα
πμθφ ή πμθφ κα βίκμκηαζ πεζνάιαηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Σμ 76% έπμοκ εκδζαθένμκ κα παναημθμοεμφκ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζε
έκα πείναια, εκχ ημ 78% έπμοκ πενζένβεζα βζα ηδκ πμνεία εκυξ πεζνάιαημξ.
Σμ 82,8% απμννίπημοκ ηδ εέζδ κα βίκεηαζ ημ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ εεςνδηζηά
ηαζ υπζ ιε ηδ πνήζδ πεζναιάηςκ, εκχ ημ (80%) δεκ απμδέπμκηαζ ηδ εέζδ, υηζ ημ πείναια ημοξ
θαίκεηαζ αανεηή δζαδζηαζία ηαζ υηζ ημ ηάκμοκ επεζδή ημ γδηά μ εηπαζδεοηζηυξ.
Ζ ιεβαθφηενδ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ (86,7%) πνμεημζιάγεηαζ ιε εοπανίζηδζδ ηαζ
εκδζαθένμκ ηαζ ακαγδηά ηα οθζηά, ηα μπμία έπεζ γδηήζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ βζα ηδκ εηηέθεζδ
ηςκ πεζναιάηςκ. Δπίζδξ δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ (81%) δδθχκεζ ιζα πμθφ εεηζηή
ζηάζδ ιε ημ κα ζοιιεηέπεζ εκενβά ζημ πείναια, εκχ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ (70,5%) ηςκ
ιαεδηχκ πνμζπαεεί κα αβάθεζ ζοιπενάζιαηα, ιεηά ηδκ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ.
Ζ πμθφ εεηζηή ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ δοζηοπχξ αηονχκεηαζ απυ ηδκ δήθςζδ ηςκ ζδίςκ ηςκ
ιαεδηχκ, υηζ βίκμκηαζ πεζνάιαηα ζηδκ ζπμθζηή αίεμοζα, ιυκμ ηαηά 20% (πάκηα ή πμθθέξ
θμνέξ) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Σίεεηαζ θμζπυκ έκα
ζδιακηζηυ ενχηδια απυ ημ απμηέθεζια αοηυ. Δκχ μ ιαεδηήξ δζάηεζηαζ πμθφ εεηζηά ζημ κα
ιεηέπεζ εκενβά υηακ πεζνάιαηα ζημ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, μζ εηπαζδεοηζημί δεκ
ημοξ δίκμοκ αοηή ηδ δοκαηυηδηα. ε πνμδβμφιεκδ ένεοκα (Κχηζδξ, 2005), έπμοκ δζαπζζηςεεί
μζ θυβμζ (έθθεζρδ μνβάκςκ, έθθεζρδ πνυκμο, έθθεζρδ ειπεζνίαξ ηαζ θυαμξ αηοπήιαημξ βζα
ημοξ μπμίμοξ μζ εηπαζδεοηζημί δεκ ηάκμοκ πεζνάιαηα ζηδ ηάλδ. Θα πνέπεζ κα ανεεεί ηνυπμξ
κα πεζζεμφκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ κα αθθάλμοκ πναηηζηή. Ίζςξ εα πνέπεζ κα δδιζμονβδεμφκ
εκενβέξ ηαηαζηάζεζξ (εηηέθεζδ πεζναιάηςκ) ζηζξ μπμίεξ μζ εηπαζδεοηζημί κα ιπμνμφκ κα
~ 245 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη

ειπθαημφκ ηαζ κα απμηεθμφκ έκα θοζζηυ ιένμξ ηδξ πνμεημζιαζίαξ ή ηδξ επζιυνθςζήξ ηςκ
(Korthagen et al., 2006). Έηζζ μ εηπαζδεοηζηυξ, εα απμαάθθεζ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ
(Gomez-Zwiep, 2008), εα ακαβκςνίζεζ ηαζ εα ηαηακμήζεζ ζδιακηζηά ζημζπεία πμο
απαζημφκηαζ βζα ηδ δζδαζηαθία, ηα μπμία ζηδ ζοκέπεζα εα απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ βζα κα ηα
δζδάλεζ (McDonnough & Matkins, 2010).
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υνεδρύα 2: Εφαρμογϋσ των ΣΠΕ ςτην Εκπαύδευςη ςτισ
Υυςικϋσ Επιςτόμεσ Ι
Φρόςη του εργαλεύου Wiki για το e-Twinning Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα: Οικοςυςτόματα γύρω μασ – Μαθητϋσ/τριεσ από την
Ελλϊδα και την Πολωνύα οδηγούνται ςτην ουςιαςτικό μϊθηςη με
τουσ εννοιολογικούσ χϊρτεσ
Καξηζηψηνπ Θσκατο
Γ.. Παιενχ Καβάιαο, Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70, M.Sc., tzoymasn@hol.gr
Πεξίιεςε
H ζοζηδιαηζηή παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ηαζ δ
ακαβηαζυηδηα έκηαλδξ ηςκ ζοκενβαηζηχκ πενζααθθυκηςκ ημο ημζκςκζημφ ζζημφ ζηδκ Πνςημαάειζα
Δηπαίδεοζδ ήηακ μζ θυβμζ πμο μδήβδζακ ηζξ εηπαζδεοηζημφξ δφμ ζπμθείςκ (ημο Γ.. Παθδμφ
Κααάθαξ ηαζ ημο Γ.. Szkola Podstawowa ηδξ Πμθςκίαξ) ζηδ πνήζδ ημο δζαδζηηοαημφ ενβαθείμο,
ημο mind42 ηαζ ζηδκ ακάπηολδ εκυξ Πενζαάθθμκημξ Κμζκςκζηήξ Γζηηφςζδξ, εκυξ ενβαθείμο Wiki
(http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com), βζα ημ e-Twinning πενζααθθμκηζηυ πνυβναιια:
«Οζημζοζηήιαηα βφνς ιαξ – Μαεδηέξ/ηνζεξ απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Πμθςκία μδδβμφκηαζ ζηδκ
μοζζαζηζηή ιάεδζδ ιε ημοξ εκκμζμθμβζημφξ πάνηεξ». Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ εθανιμβήξ ημο
πνμβνάιιαημξ επζαεααζχκμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ ζε έκα
Πενζαάθθμκ Κμζκςκζηήξ Γζηηφςζδξ (Wiki) ιπμνμφζακ κα επελενβαζημφκ ηζξ πθδνμθμνίεξ, κα
μνβακχζμοκ ηζξ ζδέεξ, κα ηάκμοκ ζοκδέζεζξ, κα ζοβηνίκμοκ ηαζ κα ακαθφζμοκ έκκμζεξ ζπεηζηέξ ιε ημ
βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ, κα ζοκενβαζημφκ ηαζ κα επζημζκςκήζμοκ
δζαδζηηοαηά ιε ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ εκυξ άθθμο εονςπασημφ ζπμθείμο.
Abstract
The systematic educational use of mind maps in combination with the use of computers and the
necessity to incorporate co-operative environments of the Social Web into Primary Education were the
reasons which led the teachers of the two schools (Primary School of Palio in Kavala ,Greece and
Primary School Szkola Podstawowa in Poland) to use mind42, a Web tool, and which also led to the
development
of
a
social
networking
environment,
a
Wiki
tool
(http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com) for the e-Twinning environmental program: "Ecosystems
around us - Greek and Polish students leading to meaningful learning through mind maps". The
outcome of this program confirms that by using mind maps the pupils could process the information,
organize, connect and analyze ideas relevant to Environmental Studies. In addition the pupils managed
to co-operate and communicate successfully with other European schools by using mind maps in a
social networking environment.

Δηζαγσγή
Ο Παβηυζιζμξ Ηζηυξ 2.0 (Web 2.0) δζαεέηεζ δοκαιζηέξ ζζημζεθίδεξ, ζζημθυβζα ηαζ Wiki
ενβαθεία, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ μ δζαιμζναζιυξ πενζεπμιέκμο, δ μζημδυιδζδ ηδξ βκχζδξ
αημιζηά ηαζ ζοθθμβζηά ιε ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδ ζοκ – δδιζμονβία. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ
απμηεθεί πνμσυκ βκςζηζηήξ επελενβαζίαξ, ιέζα ζημ μπμίμ ιε δοκαιζηυ ηνυπμ ηαηαηίεεκηαζ
επζπεζνήιαηα, εέζεζξ ηαζ ακηζεέζεζξ, πνμςεχκηαξ έηζζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, ηαεζζηχκηαξ ημκ
δοκαιζηυ ενβαθείμ ιάεδζδξ. (Βζαίηζμο 2007). Ακηίεεηα, ημ Web 1.0, δζαεέηεζ ζηαηζηέξ
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ζζημζεθίδεξ, είκαζ αδφκαηδ δ πανέιααζδ απυ ημ πνήζηδ ηαζ πνεζάγεηαζ δ βκχζδ ημο ηχδζηα.
Χξ πενζαάθθμκηα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ (ΠΚΓ) μνίγμκηαζ μζ δζαδζηηοαηέξ οπδνεζίεξ πμο
επζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ κα δζαιμνθχζμοκ ημ εζημκζηυ πνμθίθ ημοξ, δδιυζζμ ή ιδ, ιέζα ζ‘
έκα μνζμεεηδιέκμ ζφζηδια, κα δδιζμονβήζμοκ δίηηομ επαθχκ ηαζ κα έπμοκ πνυζααζδ ζηα
πνμθίθ ηςκ επαθχκ ημοξ ηαζ άθθςκ ιεθχκ ημο ζοζηήιαημξ (boyd & Ellison 2007) (υπςξ
ακαθένμοκ μζ Βζαίηζμο et al. 2009).
Σα ΠΚΓ δζεοημθφκμοκ ηδκ επζημζκςκία, ηδκ ακηαθθαβή ζδεχκ, ηδκ ακαηάθορδ, ηδ
ζοκενβαζία, ηδκ μζημδυιδζδ κμήιαημξ, πενζεπμιέκμο ηαζ βκχζδξ, πανέπμοκ ηίκδηνμ
ζοιιεημπήξ, είκαζ εφπνδζηα ηαζ, θυβς ηδξ αζφβπνμκδξ επζημζκςκίαξ πμο οπμζηδνίγμοκ,
ιεζχκμοκ ηζξ πςνμπνμκζηέξ απμζηάζεζξ (Vivitsou et al. 2008).
Σμ δζαδζηηοαηυ θμβζζιζηυ Wiki απμηεθεί έκα ζοκενβαηζηυ ενβαθείμ ημο Web 2.0, πμο
εκεαννφκεζ ηδκ απυ ημζκμφ ζφκεεζδ ηαζ μνβάκςζδ ηεζιέκμο πάκς ζε έκα ή πενζζζυηενα
εέιαηα. Σα Wikis ακαπηφζζμκηαζ πάκς ζε ζοβηεηνζιέκα εέιαηα πμο εκδζαθένμοκ ηα ιέθδ
ιζαξ δζαδζηηοαηήξ ημζκυηδηαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δδιζμονβίαξ ημοξ ακαπηφζζεηαζ ηθίια
ζοκενβαζίαξ, δ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ δ δδιζμονβζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ ημζκυηδηαξ πμο
ηα πνδζζιμπμζεί, ηαεχξ ηαζ εκαθθαβή αημιζηήξ ηαζ μιαδζηήξ ενβαζίαξ ιέζς ηδξ δοκαηυηδηαξ
πμο πνμζθένεζ ημ πενζαάθθμκ βζα επελενβαζία ημο πενζεπμιέκμο.
Με ηδ πνήζδ ηςκ Wiki επζηοβπάκεηαζ δ ζοκενβαηζηή παναβςβή ημο βναπημφ θυβμο, δ
ακάπηολδ δελζμηήηςκ παναβςβήξ βναπημφ θυβμο, δ παζδαβςβζηή πνήζδ ημο οπμθμβζζηή, δ
ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ, δ ηαηαβναθή απμηεθεζιάηςκ ένεοκαξ, δ δδιμζίεοζδ ζπεδίςκ
ενβαζίαξ (project) η.ά. Πνυηεζηαζ βζα ζζημπχνμοξ ή ζζημζεθίδεξ ζημοξ μπμίμοξ μζ πνήζηεξ,
ηαζ υπζ µυκμ μ δδµζμονβυξ, επζηνέπεηαζ κα πνμζεέημοκ ή κα επελενβάγμκηαζ ημ πενζεπυµεκμ.
H δδµζμονβία ηαζ επελενβαζία ηςκ ζζημζεθίδςκ δε βίκεηαζ έµµεζα, δδθαδή αθθάγμκηαξ ημκ
ηχδζηα html, αθθά άµεζα, µέζς εκυξ θοθθμµεηνδηή (web browser) (ITY 2008).
Οζ ζζημζεθίδεξ wikis επζηνέπμοκ ηδ ζοκενβαηζηή δδµζμονβία, εκδµένςζδ ηαζ ζοκηήνδζδ
ζζημζεθίδςκ µε ηνυπμ άµεζμ ηαζ απθυ. Έηζζ, οπμζηδνίγμοκ ηα μµαδζηά ζπέδζα δνάζδξ
(projects) απυ ηζξ πζμ απθέξ εθανµμβέξ (μζ µαεδηέξ/ηνζεξ ακανημφκ θςημβναθίεξ, ηείµεκα ηαζ
ρδθζαηυ οθζηυ απυ ηδκ ηεθεοηαία ζπμθζηή εηδνμµή) ςξ ηζξ πζμ πνμδβµέκεξ δζδαηηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ (υπςξ µζα ένεοκα πμο πναβµαημπμζμφκ μζ µαεδηέξ). Σα wikis µπμνμφκ
επίζδξ κα πνδζζµμπμζδεμφκ ςξ «πίκαηαξ ημζκχκ δναζηδνζμηήηςκ» υθδξ ηδξ ηάλδξ είηε µζαξ
μµάδαξ ζπμοδαζηχκ (ITY 2010).
H ακαβηαζυηδηα έκηαλδξ ηςκ ζοκενβαηζηχκ πενζααθθυκηςκ ημο ημζκςκζημφ ζζημφ ζηδκ
εηπαίδεοζδ, ηαεχξ ηαζ δ ζοζηδιαηζηή παζδαβςβζηή αλζμπμίδζή ημοξ πμο βεθονχκεζ ηδ
ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ δεκ πνμςεεί ημκ αημιζηζζιυ ηαζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα, ήηακ
μζ θυβμζ πμο μδήβδζακ ηζξ εηπαζδεοηζημφξ ηςκ δφμ ζπμθείςκ (ημο Γ.. Παθδμφ Κααάθαξ ηαζ
ημο Γ.. ηδξ Πμθςκίαξ) ζηδκ ακάπηολδ εκυξ Πενζαάθθμκημξ Κμζκςκζηήξ Γζηηφςζδξ, εκυξ
ενβαθείμο wiki, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ wiki host ημ wikispaces (http://www.wikispaces.com).
Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ
ηδ δζενεφκδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ, ηδξ
πνήζδξ ηαζ ηδξ ακηαθθαβήξ ημοξ απυ ιαεδηέξ/ηνζεξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο, πνμηεζιέκμο κα
δδιζμονβήζμοκ βκςζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ αοηχκ
ηςκ βκςζηζηχκ ενβαθείςκ ιε ηζξ ηεπκμθμβίεξ ημο δζαδζηηφμο, ζοκηεθεί δ αλζμπμίδζδ ηςκ
Σ.Π.Δ. ζηδκ ηάλδ (Jonassen & Reeves 1996). Οζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ έπμοκ αλζμπμζδεεί
επζηοπχξ ςξ παζδαβςβζηυ ενβαθείμ (Coleman 1998) ηαεχξ ηαζ ςξ αλζμθμβζηυ ενβαθείμ
(McClure 1999).
Ο πάνηδξ εκκμζχκ απμηεθεί ααζζηυ βκςζηζηυ ενβαθείμ, ημ μπμίμ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα
ζημκ/ζηδκ εηπαζδεουιεκμ/δ κα ακαπανζζηά ηζξ βκςζηζηέξ δμιέξ ηαζ κα μζημδμιεί ηδκ βκχζδ
ζοκδέμκηαξ ιε ζενανπζηυ ηνυπμ ηζξ έκκμζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ι‘ έκα πνυαθδια (Novak &
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Gowin 1984) ηαζ κα μδδβεί ζηδκ μοζζαζηζηή ιάεδζδ (meaningful learning). Ζ μοζζαζηζηή
ιάεδζδ ζηδνίγεηαζ ζηδ ζπεηζηή πνμδβμφιεκδ βκχζδ, πμο πνέπεζ μ/δ εηπαζδεοηζηυξ κα
ζοζπεηίζεζ ιε ηδ κέα βκχζδ, ζημ μοζζαζηζηυ οθζηυ ηαζ ζημκ/ζηδκ εηπαζδεουιεκμ/δ, πμο
πνέπεζ κα επζθέλεζ κα ιαεαίκεζ μοζζαζηζηά (Novak 1998).
Οζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ απμηεθμφκ πμθφηζια ενβαθεία ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία βζα ηδκ
εκίζποζδ ηδξ μοζζαζηζηήξ ιάεδζδξ. Ζ πνήζδ ημοξ ζηδ δζδαζηαθία ακαπηφπεδηε ανπζηά απυ
ημκ J. D. Novak ηαζ δ αλζμπμίδζή ημοξ απυ ημοξ/ζξ εηπαζδεοηζημφξ αμδεά ζηδ ζοζπέηζζδ ηδξ
βκχζδξ, χζηε κα δδιζμονβδεμφκ ζηένεεξ δμιέξ βζα ηδκ μοζζαζηζηή ιάεδζδ (Novak & Gowin
1984. Cañas et al. 2000).
Σμ θμβζζιζηυ εκκμζμθμβζηήξ πανημβνάθδζδξ (concept mapping software) αθμνά ιζα
ελεζδζηεοιέκδ ιμνθή κμδηζημφ ενβαθείμο, αοηή ημο «δζενεοκδηζημφ θμβζζιζημφ». ηζξ ιένεξ
ιαξ οπάνπμοκ δζαεέζζια ανηεηά ενβαθεία πανημβνάθδζδξ ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή ηαζ
ζημ ηονίςξ ζημ δζαδίηηομ, ηα μπμία πανέπμοκ ζδιακηζηή ζηήνζλδ ζηδ δζαδζηαζία
ηαηαζηεοήξ, επελενβαζίαξ ηαζ δζαιμζναζιμφ εκυξ εκκμζμθμβζημφ πάνηδ. Έκα ηέημζμ ενβαθείμ
ημο δζαδζηηφμο είκαζ ημ mind42 (http://www.mind42.com), ημ μπμίμ πνδζζιμπμίδζακ μζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ ημο Γ.. Παθδμφ Κααάθαξ ηαζ ημο Γ.. Szkola Podstawowa ηδξ Πμθςκίαξ ζημ
πανυκ πνυβναιια.
Σν e-Twinning πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα ηεο Γ‟ ηάμεο ηνπ Γ.. Παιενχ Καβάιαο κε
ην Γ.. Szkola Podstawowa ηεο Πνισλίαο: «Οηθνζπζηήκαηα γχξσ καο – Μαζεηέο/ηξηεο
απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνισλία νδεγνχληαη ζηελ νπζηαζηηθή κάζεζε κε ηνπο
ελλνηνινγηθνχο ράξηεο»
Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πενζααθθμκηζηυ πνυβναιια ζοκενβάζηδηακ ημ Γ.. Παθδμφ Κααάθαξ
ιε ημ Γ.. Szkola Podstawowa ηδξ Πμθςκίαξ ηαζ εηπμκήεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοιιεημπήξ
ημο Γ.. Παθδμφ ζημ Γίηηομ πμθζηήξ Καζκμημιίαξ ηδξ Μμνθςηζηήξ Πνςημαμοθίαξ
(www.protovoulia.org) ηαζ ζημ εονςπασηυ πνυβναιια e-twinning (http://www.etwinning.gr).
οκενβάζηδηακ δ δαζηάθα ηδξ Γ΄ ηάλδξ ημο Γ.. Παθδμφ ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξ ημο etwinning ηαζ ημο ενβαθείμο wiki (http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com), πμο ακέπηολακ
ιε ηδκ ηαεδβήηνζα Αββθζηχκ ημο Γ.. Szkola Podstawowa ηδξ Πμθςκίαξ. οιιεηείπακ
πενίπμο 60 ιαεδηέξ/ηνζεξ απυ ηα δφμ ζπμθεία. Ζ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ απυ ημκ
Οηηχανζμ έςξ ημκ Ημφκζμ ημο 2010. Βνααεφηδηε ιε ηζξ εεκζηέξ εηζηέηεξ πμζυηδηαξ ηςκ δφμ
πςνχκ ηαζ ζοιιεηείπε ζημοξ δζαβςκζζιμφξ «Άκμζλδ ηδξ Δονχπδξ 2010» ηαζ «e-Learning
Awards 2010» ηαζ εα ζοιιεηάζπεζ ζημκ εονςπασηυ δζαβςκζζιυ e-Twinning ημκ Οηηχανδ.
Σμ εέια ηδξ εκυηδηαξ πμο δζαπναβιαηεφηδηε ημ πνυβναιια πενζθαιαακυηακ ζημ ζζπφμκ
Γ.Δ.Π.Π.. ηαζ ζηα Α.Π.., ζφιθςκα ιε ηα μπμία δ Μεθέηδ Πενζαάθθμκημξ ζοκζζηά έκα
εκζαίμ ημιέα ιάεδζδξ ιε δζεπζζηδιμκζηυ παναηηήνα, ζημκ μπμίμ εκζςιαηχκμκηαζ ζημζπεία
απυ ημ θοζζηυ, ημζκςκζηυ, ενδζηεοηζηυ, πμθζηζζιζηυ, ζζημνζηυ ηαζ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ.
Δπζπθέμκ δ Μεθέηδ Πενζαάθθμκημξ δζαζοκδέεηαζ ιε πνμβνάιιαηα ηαζ αλζμπμζεί ηδκ ειπεζνία
απυ ηδκ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ, ηδκ αβςβή ηαηακαθςηή, ηδκ ηοηθμθμνζαηή αβςβή, ηδ
ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία, η.μ.η. Δπζθέπεδηε βζα ημ πνυβναιια δ δζδαζηαθία ηδξ εκυηδηαξ: «Ζ
θφζδ είκαζ ημ ζπίηζ ιαξ» απυ ημ αζαθίμ ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ.
Οζ ζηυπμζ πμο έπνεπε κα επζηφπμοκ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ, ζφιθςκα ιε ημ ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ,
ήηακ:
Να βκςνίζμοκ ηα μζημζοζηήιαηα ηδξ πενζμπήξ ημοξ.
Να ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ πθςνίδαξ ηαζ ηδξ πακίδαξ ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ ηδξ
πενζμπήξ.
Να ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα πενζβνάθμοκ θοηά, κα δζαηνίκμοκ ηαζ κα ηαλζκμιμφκ γχα, κα
εκημπίγμοκ πνμαθήιαηα ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, κα αλζμθμβήζμοκ δνάζεζξ, χζηε κα
πνμζηαηέρμοκ ημ πενζαάθθμκ, κα βκςνίζμοκ γχα πμο ανίζημκηαζ οπυ πνμζηαζία.
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ημοξ εζδζημφξ ζημπμφξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ
απυηηδζδ ααζζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ βκχζεςκ, χζηε μ ιαεδηήξ/ηνζα κα αλζμπμζεί ηδκ
Πθδνμθμνζηή ηαζ ηδ φβπνμκδ Σεπκμθμβία. φιθςκα υιςξ ιε ημ ζζπφμκ Γ.Δ.Π.Π.. ηαζ ηα
Α.Π.. ζηδκ Δθθάδα αημθμοεήεδηε ημ «μθζζηζηυ πνυηοπμ» ζηδκ εζζαβςβή ηςκ Σ.Π.Δ. ζηδκ
εηπαίδεοζδ, ιε ημ μπμίμ δ δζδαζηαθία ηδξ πνήζδξ ημο οπμθμβζζηή -ηαζ δ ίδζα δ πνήζδ ημοεκζςιαηχκμκηαζ ζηα επζιένμοξ βκςζηζηά ακηζηείιεκα ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ
(Πακαβζςηίδμο & Κυθθζαξ 2008) ηαζ δε δζδάζηεηαζ δ Πθδνμθμνζηή ςξ λεπςνζζηυ ιάεδια.
Δίκαζ έκα ακμζηηυ Α.Π.. πμο μ/δ εηπαζδεοηζηυξ ημ αλζμπμζεί ζφιθςκα ιε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ
ακάβηεξ ηαζ ηα ιέζα πμο δζαεέηεζ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ είκαζ εκηεθχξ «δζαθακείξ» βζα
ημ ιαεδηή/ηνζα. Οζ απαναίηδηεξ βκχζεζξ εα απμηηδεμφκ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθμο θμβζζιζημφ
(ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η. 2003). Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ επζθέπεδηε ημ δζαδζηηοαηυ θμβζζιζηυ mind42 βζα
ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ζημ ιάεδια ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ. Σμ ιάεδια ηδξ Μεθέηδξ
Πενζαάθθμκημξ ζοκδέεδηε δζαεειαηζηά ιε ημ ιάεδια ηδξ Δθθδκζηήξ ηαζ Αββθζηήξ Γθχζζαξ,
ηα Δζηαζηζηά, ηδκ Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ ηζξ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ. Δπίζδξ ζημ πανυκ
πενζααθθμκηζηυ πνυβναιια ακαπηφπεδηε έκα Wiki ενβαθείμ, ημο πνμβνάιιαημξ Wikispaces,
βζα ηδ πνήζδ - ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ημο Γ.. Παθδμφ ιε ημκ οπμθμβζζηή ηαζ ηα
ενβαθεία Wiki ημο Παβηυζιζμο Ηζημφ 2.0, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ επζημζκςκία ημοξ ιε ζφβπνμκμ
ηνυπμ ιε ημοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ημο Γ.. ηδξ Πμθςκίαξ.
φιθςκα ιε ηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ βζα ζοθθμβζηυηδηα ηαζ ζοκενβαηζηυηδηα ζημ πθαίζζμ
ηδξ δοκαιζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ημο αημιζημφ ιε ημ ζοθθμβζηυ ζημζπείμ, πμο δίκεζ ημ ενβαθείμ
αοηυ, μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηςκ Γ.. Παθδμφ ηαζ Πμθςκίαξ ιπμνμφζακ κα
«ακεαάγμοκ» ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο έηακακ βζα ημ ημζκυ ημοξ πνυβναιια, ακηάθθαλακ
απυρεζξ, ζοκενβάζηδηακ ηαζ επζημζκχκδζακ, εκχ πανάθθδθα ακάπηολακ ηδ δζαδζηηοαηή
ημζκςκζηή
ηαοηυηδηά
ημοξ
ιέζα
απυ
ημ
wiki
ενβαθείμ:
http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com. Καηαζηεοάζηδηακ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ ιε ημ
δζαδζηηοαηυ πνυβναιια mind42 (http://www.mind42.com) ηαζ επζπθέμκ μζ εηπαζδεοηζημί ηςκ
δφμ ζπμθείςκ πνδζζιμπμίδζακ βζα ηδκ επελενβαζία θςημβναθζχκ, αίκηεμ ηαζ ήπμο, ηα
πνμβνάιιαηα: http://www.picasa.com http://www.slide.com, http://www.flickr.com ηαζ
http://www.youtube.com.
ηφρνη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ e-Twinning πξνγξάκκαηνο
-Να ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα ελμζηεζςεμφκ ιε ηδ πνήζδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ,
χζηε κα ζπεδζάζμοκ, κα ακαθφζμοκ ηδ ζηέρδ ημοξ, κα επελενβαζημφκ ηζξ πθδνμθμνίεξ, κα
μνβακχζμοκ ηζξ ζδέεξ, κα ηάκμοκ ζοκδέζεζξ, κα ζοβηνίκμοκ ηαζ κα ακαθφζμοκ έκκμζεξ
ζπεηζηέξ ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Μεθέηδ Πενζαάθθμκημξ.
-Να απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ι‘ έκα είδμξ αζχιαημξ (επζζηέρεζξ ζημ ενβαθείμ wiki, ζε
ζζημζεθίδεξ, δθεηηνμκζηέξ αζαθζμεήηεξ ηαζ blogs ημο δζαδζηηφμο) εφημθδ πνυζααζδ ζε
πνςημβεκείξ ηαζ δεοηενμβεκείξ πδβέξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε εέιαηα πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ζημ
εζδζηυηενμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Μεθέηδ Πενζαάθθμκημξ.
-Να ελμζηεζςεμφκ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ ςξ ενβαθείμ
μοζζαζηζηήξ ιάεδζδξ (meaningful learning), ςξ ενβαθείμ ηαθθζένβεζαξ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ
ηαζ ςξ ενβαθείμ αλζμθυβδζδξ.
-Να ελμζηεζςεμφκ ιε έκα Πενζαάθθμκ Κμζκςκζηήξ Γζηηφςζδξ (wiki) ημ μπμίμ δζεοημθφκεζ
ηδκ επζημζκςκία, ηδκ ακηαθθαβή ζδεχκ, ηδκ ακαηάθορδ, ηδ ζοκενβαζία, ηδκ μζημδυιδζδ
κμήιαημξ πενζεπμιέκμο ηαζ βκχζδξ ηαζ πανέπεζ ηίκδηνμ ζοιιεημπήξ ζηδ ιάεδζδ.
-Να εκεαννοκεμφκ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ζηδ πνήζδ ηςκ Σ.Π.Δ. ηαζ κα ακαπηοπεμφκ μζ δελζυηδηεξ
ημο ρδθζαημφ εββναιιαηζζιμφ.
-Να ελμζηεζςεμφκ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε ηδ πνήζδ ιζαξ ζοκενβαηζηήξ online εθανιμβήξ
εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ.
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-Nα πνδζζιμπμζήζμοκ έκα wiki ενβαθείμ, ημ μπμίμ εα ημοξ/ζξ επζηνέρεζ κα επζημζκςκήζμοκ ζ‘
έκα Πενζαάθθμκ Κμζκςκζηήξ Γζηηφςζδξ.
-Να εθανιμζηεί δ ζοκενβαηζηή δζδαζηαθία.
-Να αμδεδεεί δ επζημζκςκία ηαζ δ εεηζηή ζηάζδ ηαζ κα λεπεναζημφκ ζηάζεζξ ηαζ ηάζεζξ
ηνζηζηήξ ηαζ απυννζρδξ.
-Να ακαπηφλμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ ζηακυηδηα επζημζκςκίαξ ζε δζαθμνεηζηά εεκζηά, βθςζζζηά,
ηαζ πμθζηζζιζηά πθαίζζα.
Τινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ
Σα μζημζοζηήιαηα, πμο δζαπναβιαηεφηδηακ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ απυ ηδκ εκυηδηα πμο
δζδάζηεηαζ ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ: «Ζ θφζδ είκαζ ημ ζπίηζ
ιαξ», ήηακ ηα παναηάης:
Ονεζκυ μζημζφζηδια – Mountainous ecosystem
Θαθάζζζμ μζημζφζηδια – Ocean/Sea ecosystem
Πεδζκυ μζημζφζηδια – Lowland ecosystem
Οζημζφζηδια πυθδξ – Urban ecosystem
ηδκ ηάλδ οπήνπε έκαξ οπμθμβζζηήξ ηαζ έκαξ video πνμαμθέαξ ηαζ ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί
ημ ενβαζηήνζμ πθδνμθμνζηήξ ημο ζπμθείμο. Οζ δναζηδνζυηδηεξ οθμπμζήεδηακ ιε ηδ
ζοκενβαηζηή δζδαζηαθία. Σα παζδζά πςνίζηδηακ ζε μιάδεξ ηςκ 4 ιαεδηχκ/ηνζχκ, ιε
οπμμιάδεξ ηςκ 2 έςξ 3 ιαεδηχκ/ηνζχκ.
Ζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ απμηεθεί ιζα εονέςξ απμδεηηή εηπαζδεοηζηή πνμζέββζζδ ηςκ
ηνεπυκηςκ εηπαζδεοηζηχκ δνχιεκςκ, δ μπμία εεςνείηαζ υηζ εκζζπφεζ ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ (Gillies & Ashman 2000) ηαεχξ επίζδξ ηαζ
ηδκ ημζκςκζηή ημοξ αθθδθεπίδναζδ, αμδεχκηαξ ημοξ κα ηαθθζενβήζμοκ εεηζηέξ ζηάζεζξ
απέκακηζ ζημοξ ζοιιαεδηέξ/ηνζεξ-ζοκενβάηεξ ημοξ (Johnson & Johnson 1986). Μζα απυ ηζξ
πζμ ζφβπνμκεξ πνμζεββίζεζξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ζηδ ζδιενζκή ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ
είκαζ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ιέζς ηδξ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Απυ ηδκ
επμπή ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ημ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ βφνς απυ
ηα ςθεθήιαηά ηδξ ζηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ μθμέκα ιεβαθχκεζ (Lipponen & Lallimo 2004).
Ζ ζοκφπανλδ ιαεδηχκ/ηνζχκ ιε δζαθμνεηζηέξ δοκαηυηδηαξ ηαζ ζηακυηδηεξ ελαζθαθίγεζ ηδ
δοκαηυηδηα θνμκηζζηδνζαηήξ αμήεεζαξ (tutoring) πνμξ ημκ/ηδκ αδφκαημ/δ ιαεδηή/ηνζα ηυζμ
ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ ίδζαξ ηδξ μιάδαξ, υζμ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηάλδξ απυ ημκ/ηδκ
εηπαζδεοηζηυ. Σα ζοκενβαηζηά ζπήιαηα αμδεμφκ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ παζδαβςβζηχκιαεδζζαηχκ δοκαημηήηςκ ιέζς ηδξ δζδαζηαθίαξ ζοκμιήθζηςκ παζδζχκ (peer teaching)
(Ehly, Stewart, & Larsen 1980, Goodlad, Sinclair & Beverly Hirst 1989).
Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ γςβνάθζζακ μιαδζηά ηα μζημζοζηήιαηα ζοκενβαηζηά ζε πανηί ημο ιέηνμο
πνδζζιμπμζχκηαξ κενμιπμβζέξ, ηαηαζηεφαζακ εκκμζμθμβζημφξ πάνηεξ ζε πανηυκζα, ζηδκ
εθθδκζηή ηαζ αββθζηή βθχζζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηαζηεφαζακ εκκμζμθμβζημφξ πάνηεξ ζημκ
οπμθμβζζηή ηαζ ζηζξ δφμ βθχζζεξ, ιε ημ πνυβναιια mind42. Δπίζδξ, ιπμνμφζακ κα
ζοιπθδνχζμοκ ημκ εκκμζμθμβζηυ πάνηδ, κα ημο πνμζεέζμοκ ηείιεκα απυ ημ ιάεδια ηαζ κα
δδιζμονβήζμοκ ζοκδέζεζξ ιέζς ημο google ηαζ ηδξ wikipedia βζα πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ημ
βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. ημ ηέθμξ ηάεε δναζηδνζυηδηαξ πανμοζίαγακ ηδ δμοθεζά ημοξ
ζημοξ/ζηζξ ζοιιαεδηέξ/ζοιιαεήηνζέξ ημοξ. ζα παζδζά δζέεεηακ ζημ ζπίηζ ημοξ οπμθμβζζηή
ηαζ ζφκδεζδ ιε ημ δζαδίηηομ ιπμνμφζακ κα δμοθέρμοκ ηζ απυ ημ ζπίηζ ηζ έηζζ ημ πνυβναιια
mind 42 θεζημονβμφζε ςξ ιζα ηθεζζηή πθαηθυνια βζα ηδκ ηάλδ.
Σμ ίδζμ έηακακ ηαζ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ημο ζπμθείμο ηδξ Πμθςκίαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιέζα απυ
ηδκ πθαηθυνια ημο e-twinning ηαζ ηα ενβαθεία ημο twin space μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαζ απυ ηζξ
δφμ πχνεξ ιπμνμφζακ κα ακηαθθάλμοκ ηζξ δμοθεζέξ ημοξ, κα ζοκμιζθμφκ ηαζ κα
επζημζκςκμφκ. Δπίζδξ, ιέζς ημο wiki ενβαθείμο «ακέααγακ» ηζξ γςβναθζέξ, ημοξ
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εκκμζμθμβζημφξ πάνηεξ πμο ηαηαζηεφαζακ ζε πανηυκζ ηαζ ζημκ οπμθμβζζηή, ηζξ πμζηίθεξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο οθμπμίδζακ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ απέηηδζακ ηδ
δζαδζηηοαηή ημοξ ηαοηυηδηα, ιέζα απυ θςημβναθίεξ, videos ηαζ slides. Μ‘ αοηυ ημκ ηνυπμ
έιαεακ βζα ηδ γςή ηαζ ημ πενζαάθθμκ ιζαξ άθθδξ πχναξ ηαζ αθθδθεπίδναζακ ζε έκα
πενζαάθθμκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ιε ζεααζιυ ζηδκ εεκζηή, πμθζηζζιζηή ηαζ βθςζζζηή
δζαθμνεηζηυηδηα.

Δηθφλα 1: Ζ ηεκηνζηή ζεθίδα ημο wiki: http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com

Δκδεζηηζηά παναηίεεκηαζ μζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ ηςκ παναηάης μζημζοζηδιάηςκ:

Δηθφλα 2: Δκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ μνεζκμφ μζημζοζηήιαημξ
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Δηθφλα 3: Δκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ εαθάζζζμο
μζημζοζηήιαημξ ιε εζηυκεξ απυ ημ δζαδίηηομ

Δηθφλα 4: Δκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ πεδζκμφ
μζημζοζηήιαημξ ιε εζηυκεξ απυ ημ δζαδίηηομ

Δηθφλα 5: Δκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ ημο μζημζοζηήιαημξ ηδξ πυθδξ ηδξ Κααάθαξ

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ πανμοζίαγακ ηζξ ενβαζίεξ ημοξ ζηζξ
άθθεξ μιάδεξ ακηάθθαζζακ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδξ Πμθςκίαξ,
αημθμοεμφζε ζογήηδζδ ηαζ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ. Δοηαζνίεξ βζα ακαηνμθμδυηδζδ
δυεδηακ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ ιε θφθθα ενβαζίαξ. ημ ηέθμξ ημο
πνμβνάιιαημξ έβζκε δ ηεθζηή αλζμθυβδζή ημο ιε θφθθα αλζμθυβδζδξ ηαζ ιε ηδκ παναβςβή
εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ, πμο θεζημονβμφκ ηαζ ςξ ενβαθεία αλζμθυβδζδξ. Δπίζδξ βζα ηδκ
αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ δζεκενβήεδηε ιζα πμζμηζηή ένεοκα απυ ηδκ μπμία δζαθάκδηε δ
ιαεδζζαηή αλία ηδξ πνήζδξ ηςκ ΣΠΔ ηαζ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ ηαζ ηα ςθεθήιαηα ηδξ
ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ.
Δπζηεφπεδηακ μζ ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ: Δλμζηεζχεδηακ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε έκα
Πενζαάθθμκ Κμζκςκζηήξ Γζηηφςζδξ (wiki), ιπμνμφζακ ιε ηδ πνήζδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ
πανηχκ κα επελενβαζημφκ ηζξ πθδνμθμνίεξ, κα μνβακχζμοκ ηζξ ζδέεξ, κα ηάκμοκ ζοκδέζεζξ,
κα ζοβηνίκμοκ ηαζ κα ακαθφζμοκ έκκμζεξ ζπεηζηέξ ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Μεθέηδ
Πενζαάθθμκημξ. Υνδζζιμπμίδζακ ημοξ εκκμζμθμβζημφξ πάνηεξ ςξ ενβαθείμ μοζζαζηζηήξ
ιάεδζδξ (meaningful learning) ηαζ ςξ ενβαθείμ ηαθθζένβεζαξ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ
ενβαθείμ αλζμθυβδζδξ. Δθανιυζηδηε δ ζοκενβαηζηή δζδαζηαθία ηαζ ακάπηολακ μζ
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ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδκ ζηακυηδηα επζημζκςκίαξ ζε δζαθμνεηζηά εεκζηά, βθςζζζηά, ηαζ πμθζηζζιζηά
πθαίζζα. Γδιζμονβήεδηε ηθίια ζοκενβαηζηήξ ημοθημφναξ ηαζ δζηηοχεδηε ημ ζπμθείμ ιε ηδκ
ημζκςκία ιε ηδ δδιζμονβζηή επζημζκςκία ηαζ ζοκενβαζία ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ιε έκα
εονςπασηυ ζπμθείμ ηαζ ηδ δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ πένακ ηςκ
ζοιααηζηχκ πνμβναιιάηςκ.
Βηβιηνγξαθία
Βζαίηζμο, Μ. Κμκεηάξ, Γ., Γηίηαξ, Αθ., Κςημφθαξ, Β. (2009). Απυ ηδκ ημζκςκζηή δζηηφςζδ ζηδ
δζαδζηηοαηή ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ζημ Γοικάζζμ: Μζα ιεθέηδ πενίπηςζδξ. Πναηηζηά 1μο οκεδνίμο
Δπζζηδιχκ ηδξ Δηπαίδεοζδξ, ΠΣΓΔ, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, Αεήκα, 28-31 Μαΐμο 2009 (οπυ
έηδμζδ).
Βζαίηζμο, Μ., Γηίηαξ, Α., Μδκάμβθμο, Ν., Κμκεηάξ, Γ., Οζημκμιάημξ, Ζ., Λαιπνμπμφθμο, Ν., &
Παναζηεοάξ, Μ., (2007). Σα ζζημθυβζα ςξ ενβαθεία ζοκενβαζίαξ ηαζ ιάεδζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ
δζαδζηηοαηήξ ημζκυηδηαξ Δθθήκςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο Πακεθθήκζμο πμθζημφ Γζηηφμο. Πναηηζηά 4 μο
οκεδνίμο ΔΔ- ΔΠ-ΓΣΠΔ, http://users.sch.gr/animavit/ (Σεθεοηαίμξ έθεβπμξ 15 Απνζθίμο 2010).
Πακαβζςηίδμο .-Μ., & Κυθθζαξ, Β. (2008). Δίκαζ εθζηηή ζηδ πμθζηή Μμκάδα ηδξ Δθθδκζηήξ
Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ δ Δθανιμβή Υαναηηδνζζηζηχκ Ζβεζίαξ πμο έπμοκ Ακαδεζπεεί ςξ
Κνίζζια βζα ηδκ Δζζαβςβή ηςκ Σ.Π.Δ. ζε Αββθμζαλςκζηέξ πμθζηέξ Μμκάδεξ;
http://www.etpe.gr/files/proceedings/23/1236158055_63.%2056%20p%20453_460.pdf (Σεθεοηαίμξ
έθεβπμξ 13 Αοβμφζημο 2009).
Η.Σ.Τ. (2010). Δπζιμνθςηζηυ Τθζηυ βζα ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηα Κέκηνα ηήνζλδξ
Δπζιυνθςζδξ (ηεφπ. 1). ΗΣΤ, Πάηνα.
Η.Σ.Τ. (2008). Δπζιμνθςηζηυ Τθζηυ βζα ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηα Κέκηνα ηήνζλδξ
Δπζιυνθςζδξ (ηεφπ. 2). ΗΣΤ, Πάηνα.
ΤΠ.Δ.Π.Θ. – Π.Η. (2003). Γ.Δ.Π.Π... Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα πμοδχκ Τπμπνεςηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ (ηυιμζ Α΄ ηαζ Β΄). ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η., Αεήκα.

Cañas, A. J., Ford, K. M., Coffey, J., Reichherzer, T., Carff, R., Shamma, D., & Breedy, M. (2000).
Herramientas para Construir y Compartir Modelos de Conocimiento basados en Mapas Conceptuales.
Revista de Informática Educativa, 13(2), 145-158.
Coleman, E. (1998). Using explanatory Knowledge during collaborative problem solving in science,
Journal of the Learning Sciences, 7(3&4), 387-427.
Ehly, Stewart, W. & Stephen C. Larsen (1980). Peer Tutoring for Individualized Instruction. Boston:
Allyn and Bacon Inc.
Gillies, R.M., & Ashman, A.F. (2000). The Effects of Cooperative Learning on Students with
Learning Difficulties in the Lower Elementary School. The Journal of Special Education, 34 (1), 19–
27.
Goodlad, Sinclair & Beverly Hirst (1989). Tutoring: A Guide to Learning by Teaching. New York:
Nichols Publishing.
Johnson D.W., & Johnson R.T. (1986). Mainstreaming and Cooperative Learning Strategies,
Exceptional Children, 52 (6), 553 – 661.
Jonassen, D.H., Reeves, T.C. (1996). Learning with technology :using computers as cognitive tools, In
Jonassen, D.H. (Ed). Handbook of research for educational communications and technology, 693-719,
New York: Macmillan.
Lipponen, L., & Lallimo, J. (2004). Assessing applications for collaboration: from collaboratively
usable applications to collaborative technology. British Journal of Educational Technology, 35 (4),
433 – 442.
McClure, J. R., Sonak, B., Suen, H. (1999). Concept map assessment of classroom learning:
reliability, validity and logistical practicality. Journal of Research in Science Teaching, 36(4), 475492.
Novak, J. D. (1998). Learning, creating, and using knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in
Schools and Corporations. Mahweh, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
~ 255 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη
Novak, J.D. & Gowin, D.B. (1984). Learning How to Learn, Cambridge: Cambridge University Press.
Vivitsou, M., Lambropoulos, N., Konetas, D., Paraskevas, M., Grigoropoulos, E. (2008). The Project
Method e-course: the use of tools towards the evolution of the Greek teachers‘ online community. Int.
J. Cont. Engineering Education and Lifelong Learning, Inderscience Enterprises Ltd.
http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com
http://www.e-twinning.gr
http://www.flickr.com
http://www.mind42.com
http://www.picasa.com
http://www.protovoulia.org
http://www.slide.com
http://www.wikispaces.com/
http://www.youtube.com

~ 256 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

«Πϊω Δημοτικό»:
Εκπαιδευτικό Λογιςμικό - ϋκδοςη Interactive Whiteboard-για τη
διευκόλυνςη τησ διδαςκαλύασ μαθημϊτων ςτην τϊξη
Υ. Απνζηνινχκε1, Μ. Καξαβειάθε-Καπιάλε2, Δ. Γξεγνξηάδεο3
1

Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο & Δθπαίδεπζεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο chaposto@eled.duth.gr
2
INTE*LEARN E.Π.Δ 176 73 Καθθζεέα, Αεήκα, mkaravelaki@intelearn.gr
3
χκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Stathis@alphait.gr

Πεξίιεςε
Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ιζα ζδζαίηενδ ακάπηολδ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ, εκχ μζ
εηπαζδεοηζηέξ δζαδναζηζηέξ εθανιμβέξ ελεθίζζμκηαζ ζοκεπχξ ειθακίγμκηαξ ζφβπνμκα πνμσυκηα
εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα ειπθέλεζ εκενβά ηαζ
επμζημδμιδηζηά ηδ πνήζδ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ ζηδ δζδαηηζηή ηαζ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Σμ
εηπαζδεοηζηυ Λμβζζιζηυ «Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ βζα Interactive Whiteboard απμηεθείηαζ απυ 6
εθανιμβέξ, ιία βζα ηάεε ηάλδ ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο ηαζ απεοεφκεηαζ ζε εηπαζδεοηζημφξ πμο
ζπεδζάγμοκ ηδ δζδαζηαθία ημο ηαεδιενζκμφ ιαεήιαημξ ιε πνήζδ Γζαδναζηζημφ Πίκαηα. Σμ
θμβζζιζηυ αοηυ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ επζημονζηά ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία ηαζ πανάθθδθα κα
οπμζηδνίλεζ ηδκ ηαεδιενζκή ιεθέηδ ημο ιαεδηή ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο.
Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ, Γεκνηηθφ, Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο, ελεξγεηηθή κάζεζε,
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Abstract
A significant development of educational software has occurred during the last years, while
educational interactive applications constantly evolve, producing modern products of educational
technology and enabling teachers to introduce actively and constructively the use of ICT into teaching
and learning procedure. The ―I go to Primary School‖ – Interactive Whiteboard version - educational
software is composed of six different applications, one for each primary school class, and is addressed
to teachers who plan every day‘s lesson by using interactive Whiteboard. This software can assist the
teaching procedure and support the primary school students in successful managing every day‘s
homework.
Keywords: Educational Software, Primary School, Interactive Whiteboard, active learning, Primary
Education

Δηζαγσγή
Οζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζδζαίηενα μζ δζαδναζηζηέξ ηεπκμθμβίεξ, ανίζημκηαζ ζε
ιζα ζοκεπή ελεθζζζυιεκδ πμνεία, εκχ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ επεκδφζεζξ απυ πμθθέξ
πχνεξ ημο ηυζιμο ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηζξ Σεπκμθμβίεξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηςκ
Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ - ICT) ζηδκ εηπαίδεοζδ. Οζ πνυζθαηεξ δζαδναζηζηέξ ηεπκμθμβζηέξ
ελεθίλεζξ, υπςξ Interactive Whiteboards, SmartBoards, TeamBoards, ACTIVstudio,
MimioStudio, MimioVote, δεκ είκαζ απθχξ θέλεζξ εκηοπςζζαζιμφ, αθθά δ κέα βθχζζα ηδξ
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ηεπκμθμβίαξ πμο ανίζηεζ δνυιμ ακμζηηυ ηαζ εκζςιαηχκεηαζ ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ζ δζαηήνδζδ ηδξ ηνέπμοζαξ
εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ μ εκανιμκζζιυξ ηςκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ ιε ηζξ
ηεπκμθμβζηέξ αθθαβέξ απμηεθεί πθέμκ πνυηθδζδ βζα ηα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ηςκ
πςνχκ. Σμ ιεβάθμ ενχηδια δεκ ηίεεηαζ ζημ πυζα πνήιαηα δζαηίεεκηαζ απυ ηζξ πχνεξ βζα ηδκ
εκζςιάηςζδ ηςκ ICTs ζηδκ εηπαίδεοζδ, αθθά ηαηά πυζμ μζ ΣΠΔ εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηάλδ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ (Bransford, Brown & Cocking 2002).
Ο ανζειυξ ηςκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ πμο εκζςιαηχκεζ ζε ηάεε αίεμοζα δζαδναζηζηά
δζαθμβζηά ιέζα δζδαζηαθίαξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ιαεδιάηςκ αολάκεηαζ ιε βμνβμφξ
νοειμφξ, εκχ πανάθθδθα πνμζανιυγμκηαζ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ανηεηχκ
πςνχκ οπμβναιιίγμκηαξ ηδκ παζδαβςβζηή αλία ηςκ δζαδναζηζηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηςκ
Interactive Whiteboards βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ (Alexander 2010).
Ο ιεβάθμξ ηαηαθφηδξ πμο ακαηνέπεζ ηζξ παναδμζζαηέξ εηπαζδεοηζηέξ πναηηζηέξ ζηδκ
Δονχπδ ημο 21μο Αζχκα, αθθά ηαζ ζε υθμ ημκ ηυζιμ, είκαζ μ οπμθμβζζηήξ, υπςξ ειθακίγεηαζ
ιε δζάθμνεξ ιμνθέξ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ. Ζ εζζαβςβή ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ηαζκμημιζχκ
ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ ηδξ Πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία εζημκζηχκ
πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ ηαζ πανάθθδθα ιεηααάθθεζ ηδ ζπέζδ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ιέζα ζηα ηαζκμηυια πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ (Levy 2002). Οζ
δζαδναζηζημί πίκαηεξ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ πενζαάθθμκηα ιέζα ζηα μπμία μζ ιαεδηέξ
ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Γζα ηδ
θεζημονβία ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ ηέημζμο πενζαάθθμκημξ είκαζ ακαπυθεοηηδ δ
επέκδοζδ ζε πνυκμ αθθά ηαζ δ πνμζπάεεζα ιάεδζδξ ηαζ εκζςιάηςζδξ ηςκ κέςκ
ηεπκμθμβζηχκ αθθαβχκ, ηαεχξ ηαζ δ αθθαβή ηςκ οθζζηάιεκςκ δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ απυ
ηδκ πθεονά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Ζ πνήζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία πανέπεζ ζημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαθφρμοκ ηζξ ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ ιέζς ηδξ
πνήζδξ πμθθαπθχκ ηνυπςκ πανμπήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ. Ζ πνήζδ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ
ηαζ Interactive Whiteboard ζηδκ ηάλδ αολάκεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ πνμξ ηδκ εκυηδηα
πμο δζδάζηεηαζ εκχ πανάθθδθα αολάκεηαζ ηαζ δ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία
(Burns & Myhill 2004).
Πνυζθαηδ ένεοκα έδεζλε υηζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ζπμθείςκ ηδξ Πνςημαάειζαξ
Δηπαίδεοζδξ ηδξ Αββθίαξ οθμπμζεί ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ζπμοδχκ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ
δζαθμβζηχκ ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ δζδαζηαθίαξ (Alexander 2010). Οζ εηπαζδεοηζηέξ
πνμζεββίζεζξ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκ δζαδναζηζηυ πίκαηα, αολάκμοκ ηδκ ειπθμηή ηςκ
ιαεδηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. Ο ααειυξ ζημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ
ειπθέημκηαζ ζε αοηήκ ηαεμνίγεηαζ ηαζ απυ ημκ πθμφημ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένεζ μ
δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ αθθά ηαζ ημ ζοκμδεοηζηυ θμβζζιζηυ ημο ηαεχξ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ
ημοξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ (Beeland 2002).
Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία παναηδνείηαζ ναβδαία αφλδζδ ηδξ
εζζαβςβήξ Γζαδναζηζηχκ Πζκάηςκ ζηα ζπμθεία ηδξ Πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηδξ πχναξ
ιαξ, υζμ ηαζ άθθςκ πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ έκςζδξ, εκδέπεηαζ κα οπάνλμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ
ηςκ οπμζηδνζηηχκ ηςκ πενζααθθυκηςκ οπμαμδεμφιεκδξ απυ οπμθμβζζηή ζοκενβαηζηήξ
ιάεδζδξ, ιε ηδκ πακηαπμφ πανμοζία IWBs ηαζ ηςκ οπμζηδνζηηχκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ
πνμζεββίζεςκ βζα ηδ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ζηδκ εκενβδηζηή ιάεδζδ (Kershner et al. 2010).
Πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ επζζδιαίκμοκ ημοξ πανάβμκηεξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο δφκαηαζ κα
πνμάβμοκ ή ηαζ κα ειπμδίζμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιαεδζζαηχκ πενζααθθυκηςκ ιε
οπμζηήνζλδ οπμθμβζζηχκ (Mercer 2000). Οζ ηνεζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ζηζξ μπμίεξ εα
πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ ηαζ πνμζμπή ζηδ δζδαζηαθία ιέζς ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ
οπμαμδεμφιεκδξ απυ οπμθμβζζηή ιε πνήζδ δζαδναζηζηχκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ είκαζ: (α)
Να έπμοκ μζ ιαεδηέξ επανηή πνυκμ ηαζ ηδκ εοηαζνία κα ζοιιεηάζπμοκ ζε έκα ηαηάθθδθμ
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ένβμ, (α) κα έπμοκ ηα ενβαθεία εηείκα ιε ηα μπμία εα ιπμνμφκ κα ζοκεπίζμοκ ηδκ ενβαζία
ημοξ αθθά ηαζ κα ηαηαβνάρμοκ ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηαζ (β) κα ειπθέημκηαζ ζε
δζαδναζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ακάθμβμο ηφπμο δελζμηήηςκ έηζζ, χζηε κα
ιπμνμφκ κα ενβαζημφκ απυ ημζκμφ απμηεθεζιαηζηά (Mercer & Littleton 2007). Οζ
δοκαηυηδηεξ πμο πανέπμκηαζ απυ ημ ζοκμδεοηζηυ θμβζζιζηυ εκυξ δζαδναζηζημφ πίκαηα
ζοκδοαζηζηά ιε έκα εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ εκεαννφκμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ ηαηά
ηδκ δζδαζηαθία εκυξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ δναζηδνζμηήηςκ
ιέζα ζηδκ ηάλδ ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ. Έκα πενζαάθθμκ
ιέζα ζημ μπμίμ δ ηεπκμθμβία πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηαζκμηυιμοξ ηνυπμοξ εκζζπφεζ ηδκ
ζηακυηδηα εκυξ ιαεδηή βζα μνβάκςζδ ηαζ επελενβαζία ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ιπμνεί κα
μδδβήζεζ ζε αεθηίςζδ ηδξ ιάεδζδξ (Kennewell & Beauchamp 2007, Wishart & Blease
1999). Πανυηζ υιςξ παναηδνήεδηε ιζα ζδιακηζηή αφλδζδ ζηδκ εζζαβςβή δζαδναζηζηχκ
ενβαθείςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, απυ ηδκ άθθδ ιενζά ηαηαβνάθεηαζ ιζηνυξ ανζειυξ
εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ - εθανιμβχκ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί βζα πνήζδ ζε δζαδναζηζηυ
πίκαηα. οκεπχξ, ακαηφπηεζ δ ακαβηαζυηδηα δδιζμονβίαξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ
ζπεδζαζιέκμ βζα πνήζδ ζε Interactive Whiteboard.
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ πανμοζίαζδ ημο εηπαζδεοηζημφ Λμβζζιζημφ «Πάς
Γδιμηζηυ» - έηδμζδ βζα Interactive Whiteboard, ημ μπμίμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ δ ηεπκμθμβία εκυξ δζαδναζηζημφ πίκαηα,
πμθφηζιμ ενβαθείμ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ
ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ.
ηόσοι ηος Δκπαιδεςηικού Λογιζμικού “Πάυ Γημοηικό” - έκδοζη Interactive Whiteboard
Ζ ακάπηολδ ημο εηπαζδεοηζημφ Λμβζζιζημφ
«Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ βζα Interactive
Whiteboard έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο
ςξ οπμζηδνζηηζηυ ενβαθείμ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα
ζοιαάθθεζ μοζζαζηζηά ζηδ δδιζμονβία εκυξ
ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ, πνμάβμκηαξ ηδκ
οπμαμδεμφιεκδ
ιε
κέεξ
ηεπκμθμβίεξ
ζοκενβαηζηή ιάεδζδ. οβηεηνζιέκα απμζημπεί:
Να αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ζηδ ιεθέηδ παναδεζβιάηςκ ηαζ ηδκ
επίθοζδ αζηήζεςκ, πνμηεζιέκμο κα ειπεδχζμοκ ηδ δζδαηηέα φθδ υθςκ ηςκ ιαεδιάηςκ ημο
ζπμθείμο.
Να οπμζηδνίλεζ ηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία ηαζ ηδ δζδαζηαθία ημο ηαεδιενζκμφ ιαεήιαημξ ιζαξ
δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ ζηδκ ηάλδ ιέζα ζε έκα πενζαάθθμκ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ
οπμαμδεμφιεκδξ απυ οπμθμβζζηή (CSCL Computer-supported collaborative learning).
Μεζνδνινγία ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ
Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ «ΠΑΧ ΓΖΜΟΣΗΚΟ» πνδζζιμπμζεί ηαζ αλζμπμζεί υθα ηα
παναηηδνζζηζηά, αθθά ηαζ ηα πμζηίθα πθεμκεηηήιαηα, ηςκ πμθοιεζζηχκ ηαζ οπενιεζζηχκ
εθανιμβχκ ιε ααζζηυ βκχιμκα ηδ δδιζμονβία εκυξ απμηεθεζιαηζημφ ενβαθείμο βζα ηδκ
επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ηαζ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ημο ηάεε βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο.
Ζ ζπεδίαζδ ηαζ δ ακάπηολδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ζηδνίγεηαζ ζε ζφβπνμκεξ
παζδαβςβζηέξ ανπέξ, υπςξ δ επμζημδμιδηζηή ακηίθδρδ βζα ηδ ιάεδζδ, δ ακηίθδρδ βζα ηδκ
εβηαηεζηδιέκδ βκχζδ, αθθά ηαζ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, δ αλζμπμίδζδ ηςκ μπμίςκ ιπμνεί κα
επζθένεζ ζοβηεηνζιέκα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα (Μζηνυπμοθμξ 2000, Resaei & Katz 2001,
μθμιςκίδμο 2004). Ζ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ημο ηάεε βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο πμο
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πενζέπεηαζ ζηζξ εθανιμβέξ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ είκαζ αοηή πμο δζαδναιαηίγεζ
πνςηεφμκηα νυθμ ζηδ ζπεδίαζδ αθθά ηαζ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο (Γαβδζθέθδξ, αηναηγέιδ &
Δοαββεθίδδξ 2004, πακηζδάηδξ & Ακαζηαζζάδδξ 2007, πακηζδάηδξ 2007).
Κμζκά παναηηδνζζηζηά αάζεζ ηςκ μπμίςκ ζπεδζάζηδηακ ηαζ οθμπμζήεδηακ μζ έλζ εθανιμβέξ
ημο Δηπαζδεοηζημφ Λμβζζιζημφ είκαζ :
κα ηαθφπημοκ ηζξ ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ ηάεε ηάλδξ βζα ημκ μπμία
ζπεδζάζηδηε,
κα ηαθφπημοκ ηδ δζδαηηέα φθδ ηδξ ηάεε ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ζφιθςκα ιε ηα κέα
αζαθία ηαζ ημ ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ,
κα θεζημονβμφκ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ςξ ενβαθείμ δζδαζηαθίαξ ηςκ δζαθυνςκ βκςζηζηχκ
ακηζηεζιέκςκ ιε ηαοηυπνμκδ πνήζδ Interactive Whiteboard,
κα αλζμπμζμφκηαζ απυ ημ ιαεδηή ςξ ενβαθείμ ηαηακυδζδξ ηαζ ειπέδςζδξ δζαθυνςκ εκκμζχκ
ηαηά ηδκ ηαεδιενζκή ιεθέηδ.
Έπεζ θδθεεί οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ, μ εηπαζδεοηζηυξ ζπεδζαζιυξ είκαζ απυ ηα ααζζηυηενα
ηνζηήνζα επζηοπίαξ ηςκ εθανιμβχκ εκυξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, μ μπμίμξ ηαεμνίγεζ εάκ
ηαζ ηαηά πυζμκ δ εθανιμβή εα ανεζ ακηαπυηνζζδ ζημ εηπαζδεοηζηυ ημζκυ βζα ημ μπμίμ
ζπεδζάζηδηε ή εα εβηαηαθεζθεεί ςξ έκα δφζπνδζημ ηαζ ιδ εφημθα αλζμπμζήζζιμ πνμσυκ
(Μζηνυπμοθμξ 2000, Σγζιμβζάκκδξ 2002). Οζ ααζζηέξ ζπεδζαζηζηέξ ανπέξ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ
εηπαζδεοηζηήξ εθανιμβήξ «Πάς Γδιμηζηυ» βζα πνήζδ ζε Interactive Whiteboard ζοκμπηζηά
είκαζ μζ ελήξ:
Φζθζηυ interface ηαζ απθυ ζηδ πνήζδ βζα ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ.
Όπανλδ ηαθά μνβακςιέκμο ηαζ ιε θεζημονβζηυ ηνυπμ οθζημφ, ιε πανάθθδθδ επάνηεζα
επζθμβχκ ηαζ εζημκζδίςκ.
Γοκαηυηδηα αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ακαηνμθμδυηδζδξ πνμξ ημ πνήζηδ – ιαεδηή.
Πμζηζθυηνμπδ πανμοζίαζδ πθδνμθμνζχκ, ηαεχξ ηαζ δ πμθθαπθή ακαπανάζηαζδ ηδξ ίδζαξ
έκκμζαξ ή θαζκμιέκμο.
Όπανλδ ζζπονχκ ενβαθείςκ πθμήβδζδξ (πίκαηαξ πενζεπμιέκςκ, πνυζααζδ ζε ιεκμφ
επζθμβχκ).
Όπανλδ δζαααειζζιέκςκ δναζηδνζμηήηςκ ςξ πνμξ ημ ααειυ δοζημθίαξ.
Δθαπζζημπμίδζδ ηςκ ηεζιέκςκ ηαζ αφλδζδ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ ενβαθείςκ ηδξ ιάεδζδξ
(calculators, ζδιεζςιαηάνζςκ, interactive tools).
πεδζαζιυξ μεμκχκ ιε αζζεδηζηά βναθζηά, ηαηάθθδθα ηαζ πνμζανιμζιέκα ζηδκ δθζηία ηςκ
ιαεδηχκ, έπμκηαξ θεζημονβζηυ νυθμ πςνίξ κα απμζπμφκ ηδκ πνμζμπή ημο ιαεδηή.
Πμθοιεζζηά παναηηδνζζηζηά (βναθζηά, εζηυκα, ηίκδζδ, ήπμ, ακενχπζκδ θςκή, video) βζα ηδ
δδιζμονβία πθμφζζμο πμθοαζζεδηδνζαημφ πενζαάθθμκημξ ιάεδζδξ ιε ζημπυ ημκ
ειπθμοηζζιυ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, αθθά ηαζ δζαζφκδεζδ μεμκχκ ηαζ πθδνμθμνζχκ
ιεηαλφ ημοξ (πνήζδ οπενιέζςκ).
Γζαηήνδζδ ανπείμο αλζμθυβδζδξ ημο ιαεδηή ιε ζημζπεία πνυκμο ενβαζίαξ ακά ηιήια ηαζ
πνυαθερδ βζα παναημθμφεδζδ ηδξ επίδμζδξ απυ ημκ ίδζμ ημκ ιαεδηή ηαζ πανάθθδθα
παναημθμφεδζδ ηδξ επίδμζδξ ημο ιαεδηή απυ ημ πενζαάθθμκ ημο εηπαζδεοηζημφ.
Οθμηθδνςιέκμ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ ιε εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ ιεηάδμζδξ ηδξ βκχζδξ έηζζ,
χζηε ημ δζδαζηυιεκμ εέια κα ελακηθείηαζ απυ ηδκ πθεονά ηςκ δζαθμνεηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ, κα ιδκ βίκεηαζ ζηείνα ιεηάδμζδ βκχζδξ, έζης ηαζ ακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα
πμθοιέζα ιεηάδμζδξ ηαζ επζπθέμκ κα ιδκ πθήηηεζ μ ιαεδηήξ.
Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ – αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ
Ζ ακάπηολδ ηαζ δ δδιζμονβία ημο πενζαάθθμκημξ δζεπαθήξ (user interface), ηαεχξ ηαζ ηςκ
ιαεδιάηςκ, πναβιαημπμζήεδηε ιε Director (Adobe ver. 11). Σα ακηζηείιεκα πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ εθανιμβέξ δδιζμονβήεδηακ ιε Flash (Adobe ver. CS4).
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ύνηομη πεπιγπαθή ηος λογιζμικού

Σμ εηπαζδεοηζηυ παηέημ «Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ IWΒ απμηεθείηαζ απυ 6 ηιήιαηα, έκα βζα
ηάεε ηάλδ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ηαζ απεοεφκεηαζ ζε εηπαζδεοηζημφξ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ
πμο ηάκμοκ πνήζδ δζαδναζηζημφ πίκαηα βζα ηδ δζδαζηαθία ημο ηαεδιενζκμφ ιαεήιαημξ ζηδκ
ηάλδ ημοξ. Ζ δζδαηηέα φθδ ηςκ ιαεδιάηςκ ηάεε ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο πμο
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ εθανιμβέξ ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά ζημκ πίκαηα 1:
Πίλαθαο 1: Μαεήιαηα ακά ηάλδ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο, ηα μπμία ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ
εθανιμβέξ ημο Δηπαζδεοηζημφ Λμβζζιζημφ «Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ IWB

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΝΑ ΣΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
Α΄Γημοηικού

Β΄Γημοηικού

Γ΄Γημοηικού

Γ΄Γημοηικού

Δ΄Γημοηικού

Σ΄Γημοηικού

Γθχζζα

Γθχζζα

Γθχζζα

Γθχζζα

Γθχζζα

Γθχζζα

Μαεδιαηζηά

Μαεδιαηζηά

Μαεδιαηζηά

Μαεδιαηζηά

Μαεδιαηζηά

Μαεδιαηζηά

Μεθέηδ
Πενζαάθθμκημξ

Ηζημνία

Ηζημνία

Ηζημνία

Φοζζηή

Θνδζηεοηζηά

Θνδζηεοηζηά

Θνδζηεοηζηά

Ηζημνία

Μεθέηδ
Πενζαάθθμκημξ

Μεθέηδ
Πενζαάθθμκημξ

Γεςβναθία

Γεςβναθία

Μεθέηδ
Πενζαάθθμκημξ

Θνδζηεοηζηά

Σα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηςκ 6 εθανιμβχκ ημο εηπαζδεοηζημφ παηέημο είκαζ ηα ελήξ:
Κεκηνζηυ menu ακά ηάλδ, εκυηδηα ηαζ ηεθάθαζμ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο.
Πανμοζίαζδ ηδξ δζδαηηζηήξ φθδξ ηςκ κέςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ.
Ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηδξ εεςνίαξ ιε πανάεεζδ παναδεζβιάηςκ.
Γοκαηυηδηα ημο ιαεδηή κα ακαηαθφρεζ ημκ ηακυκα ιε δζαδναζηζηυ ηνυπμ.
Αζηήζεζξ πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ, ακά
ηεθάθαζμ ηαζ εκυηδηα ημο ζπμθζημφ αζαθίμο
βζα οπμζηήνζλδ ηδξ εεςνίαξ, δίκμκηαξ ηδ
δοκαηυηδηα ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ή έκα
ιεβάθμ ιένμξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ ηάλδξ,
κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία .
Γοκαηυηδηα επζανάαεοζδξ ημο ιαεδηή βζα
ηάεε ζςζηή απάκηδζδ ή παναηίκδζδ βζα εη
κέμο πνμζπάεεζα ζε πενίπηςζδ θάεμοξ.
Ανπείμ ιαεδηή.
Δηθφλα1: Κεκηνζηή μευκδ εθανιμβήξ
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Απυ ηδκ ηεκηνζηή μευκδ (Δζηυκα 1), ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ηαζ ηα πενζεπυιεκα ηδξ ηάεε
εθανιμβήξ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημκ εηπαζδεοηζηυ, αθθά ηαζ ζημ ιαεδηή, κα επζθέλεζ ημ
ιάεδια ηαζ ημ Κεθάθαζμ ή ιζα δζδαηηζηή εκυηδηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ιεηααεί ζηδκ μευκδ
ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ. ε υθεξ ηζξ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ (Δζηυκα 2) οπάνπμοκ ενβαθεία εζδζηά
ζπεδζαζιέκα βζα πνήζδ πέκαξ ή αθήξ ζε Interactive Whiteboard. οβηεηνζιέκα οπάνπμοκ:
Δνβαθεία αμήεεζαξ ζπεηζηά ιε ηδκ άζηδζδ, δ
μπμία πανμοζζάγεηαζ ζηδκ μευκδ.
Δνβαθείμ ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ηδ εεςνία ιε
παναδείβιαηα.
Δνβαθεία βζα οπμαμθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ
επίθοζδξ ηδξ άζηδζδξ, αθθά ηαζ επακάθδρδξ ζε
πενίπηςζδ θάεμοξ
Δνβαθεία πθμήβδζδξ ζηδκ εθανιμβή
Δηθφλα 2: Γζδαηηζηή εκυηδηα

On-line χζηεκα Μειέηεο γηα ην Γεκνηηθφ
Πανάθθδθα ιε ηδ δδιζμονβία ημο εηπαζδεοηζημφ
Παηέημο «Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ βζα Interactive Whiteboard έπεζ δδιζμονβδεεί ηαζ έκα
δζαδζηηοαηυ On-line ζφζηδια ιεθέηδξ ημ μπμίμ οπμζηδνίγεζ ηδκ ιζηηή ιμνθή εηπαίδεοζδξ
ζοκδοάγμκηαξ ηδκ δθεηηνμκζηή ηαζ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή ιμνθή
εηπαίδεοζδξ (Δζηυκα 3). Σμ On-line ζφζηδια ιεθέηδξ πνμζθένεζ πανάθθδθα ζημκ ιαεδηή:
Σδ δοκαηυηδηα εηπαίδεοζδξ ζημ πνυκμ ηαζ ζημ
πχνμ πμο εηείκμξ πνμηζιά.
Σδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε εκζαίαξ ιμνθήξ
εηπαίδεοζδ.
Σδκ επζημζκςκία ηαζ πνμζςπζηή επαθή ιε ημκ
εηπαζδεοηζηυ ή ηαζ ιε άθθμοξ ιαεδηέξ ιέζς ηδξ
οπδνεζίαξ ημο δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο ηδξ
πθαηθυνιαξ.
Σδκ οπμζηήνζλδ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ιέζα απυ
ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ επζδυζεςκ.
Δηθφλα3: On-line φζηδια εηπαίδεοζδξ

Ζ εθανιμβή ημο On-line ζοζηήιαημξ ιεθέηδξ & αλζμθυβδζδξ έπεζ οθμπμζδεεί ζε πθαηθυνια
δοκαιζημφ πενζεπμιέκμο Microsoft ASP ιε πνήζδ αάζδξ δεδμιέκςκ (MS - SQL Server
2008). ηδκ πθαηθυνια αλζμθυβδζδξ ηαζ επζδυζεςκ ημο «Πάς Γδιμηζηυ», μ εηπαζδεοηζηυξ
έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αθέπεζ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ πνήζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ απυ
ημοξ ιαεδηέξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ημο. Δπζθέβμκηαξ
ηζξ επζεοιδηέξ διενμιδκίεξ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα μ εηπαζδεοηζηυξ κα παναημθμοεεί πυζδ
χνα αζπμθήεδηε μ ιαεδηήξ ιε ημ ηάεε εειαηζηυ πεδίμ ημο ηάεε ιαεήιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ
ακηίζημζπεξ επζδυζεζξ ημο.
πδήηεζε
Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ «Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ Interactive Whiteboard ιπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένεζ δ ηεπκμθμβία εκυξ
δζαδναζηζημφ πίκαηα, ςξ έκα ααζζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ
ζημ ηαεδιενζκυ ιάεδια ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ημο ηάεε βκςζηζημφ
ακηζηεζιέκμο ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, απαθθάζζμκηαξ ημκ εηπαζδεοηζηυ απυ ηδ δζαδζηαζία
δδιζμονβίαξ κέμο οθζημφ. φιθςκα ιε απμηεθέζιαηα άθθςκ ενεοκχκ πμο δείπκμοκ υηζ δ
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πνήζδ δζαδναζηζηχκ πζκάηςκ ζηδκ ηάλδ αολάκεζ ηδκ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδ
ιαεδζζαηή δζαδζηαζία (Beeland 2002), oζ εθανιμβέξ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ υθςκ
ηςκ ηάλεςκ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ ζε
Interactive Whiteboard ζηδ δδιζμονβία εκυξ πενζαάθθμκημξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ,
δζαηδνχκηαξ «γςκηακή» ηδ δζδαζηαθία ιζαξ δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ ηαζ, πανάθθδθα, αιείςημ ημ
εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ λεπςνζζηά ή ηαζ ζε μιάδεξ.
Οζ δοκαηυηδηεξ πμο πανέπμκηαζ απυ ημ ζοκμδεοηζηυ θμβζζιζηυ εκυξ δζαδναζηζημφ πίκαηα
ζοκδοαζηζηά ιε ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ «Πάς Γδιμηζηυ»-έηδμζδ Interactive Whiteboard,
υηακ αλζμπμζδεμφκ ιε ημοξ ηαηάθθδθμοξ ηνυπμοξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, ιπμνμφκ κα
εκεαννφκμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδκ δζδαζηαθία εκυξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο
ηαζ κα επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ δναζηδνζμηήηςκ ιέζα ζηδκ ηάλδ ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα
ζοιιεηάζπμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ. Θειεθζχδδξ ανπή ζηδ πνήζδ ημο IWB ζηδκ ηάλδ πνέπεζ κα
εεςνδεεί ημ βεβμκυξ υηζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ηνίκεηαζ ςξ έκα ααειυ απυ ηδ ιδ φπανλδ
ζδιακηζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ ηςκ δελζμηήηςκ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ
πναβιαημπμίδζδ δναζηδνζμηήηςκ ιέζα ζηδκ ηάλδ. Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ επζηοπή
εκζςιάηςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένεζ ζε
ζοκδοαζιυ ιε δζαδναζηζηυ πίκαηα είκαζ κα δδιζμονβδεμφκ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ εεηζηά
ηίκδηνα πνμξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ οπεοεοκυηδηα βζα ηδ ζοιιεημπή ηαζ ηδ ιάεδζδ, αθθά ηαζ ηδκ
εκενβή οπμζηήνζλδ ηςκ άθθςκ ζοιιαεδηχκ ηδξ μιάδαξ ή ηδξ ηάλδξ ιέζα απυ
δζαθμνμπμζδιέκμοξ ή ηαζ ζοιπθδνςιαηζημφξ νυθμοξ ηαηά ηδκ εηπυκδζδ δναζηδνζμηήηςκ
(Mercer et al. 2010, Warwick et al. 2010). Άθθςζηε έκα πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ δ
ηεπκμθμβία πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηαζκμηυιμοξ ηνυπμοξ εκζζπφεζ ηδκ ζηακυηδηα εκυξ ιαεδηή βζα
μνβάκςζδ ηαζ επελενβαζία ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αεθηίςζδ ηδξ
ιάεδζδξ υπςξ οπμζηδνίγμοκ μζ (Kennewell & Beauchamp 2007, Wishart & Blease 1999).
Οζ ζπεδζαζηζηέξ ανπέξ ηςκ εθανιμβχκ βζα Interactive Whiteboard πάκς ζηζξ μπμίεξ
ααζίζηδηε δ ηαηαζηεοή ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ εθανιμβχκ ημο θμβζζιζημφ «Πάς Γδιμηζηυ»
ιπμνμφκ κα δχζμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ιδκ βίκεηαζ ζηείνα ιεηάδμζδ ηδξ βκχζδξ απυ ηδκ
πθεονά ημο εηπαζδεοηζημφ, αθθά κα πνδζζιμπμζμφκηαζ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ πανμοζίαζδξ ηδξ
εεςνίαξ ιε ηδκ ακαηαθοπηζηή ιέεμδμ ηαζ ειπέδςζδ ηδξ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ πνήζδ
πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ αζηήζεςκ. Οζ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ αζηήζεζξ ηδξ ηάεε
δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ ιπμνμφκ επζπνυζεεηα κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ςξ
έκαοζια ζογήηδζδξ βζα ηδ ιεεμδμθμβία ηαζ ηδκ εφνεζδ πζεακήξ θφζδξ ή απάκηδζδξ ιέζα
ζε έκα πενζαάθθμκ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ οπμαμδεμφιεκδξ απυ οπμθμβζζηή ηαζ πνήζδ IWB.
Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί ζφιθςκα ιε ημοξ (Kershner et al. 2010, Mercer et al. 2010), υηζ δ
επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ηαζ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ιζαξ εκυηδηαξ ζηδκ
ηάλδ ιέζα απυ έκα πενζαάθθμκ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ οπμαμδεμφιεκδξ απυ οπμθμβζζηή
(CSCL) ηαζ δ απμηεθεζιαηζηή πνήζδ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ζε IWB ελανηάηαζ εκ ιένεζ
ηαζ απυ πανάβμκηεξ, υπςξ μζ ζηναηδβζηέξ οπμζηήνζλδξ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ
ηαηά ηδκ εηπυκδζδ δναζηδνζμηήηςκ αημιζηά ή ζε μιάδα, δ δμιή ηαζ μζ ηακυκεξ θεζημονβίαξ
ηδξ ηάλδξ, ηαεχξ ηαζ δ παναβςβζηή πνήζδ ημο ηακυκα «Μζθχ ζηδκ ηάλδ» βζα ζογήηδζδ ηαζ
παναβςβζηή ζοκενβαζία. Δνεοκδηέξ υπςξ μζ Smith, Hardman & Higgins (2006) ηαζ
Underwood et al. (2010), αθθά ηαζ εηπαζδεοηζημί, έπμοκ παναηδνήζεζ υηζ ιζα απθή εζζαβςβή
εκυξ δζαδναζηζημφ πίκαηα δεκ ιπμνεί απυ ιυκδ ηδξ κα ιεηαζπδιαηίζεζ ιζα αίεμοζα
δζδαζηαθίαξ ζε αίεμοζα ιάεδζδξ, αθθά ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ηα δζδαηηζηά ιμηίαα
αθθδθεπίδναζδξ δαζηάθμο – ιαεδηή ιέζα ζε έκα πενζαάθθμκ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ. Ζ
πνήζδ ηαζ δ «επζδέλζα» εκζςιάηςζδ δζαθμβζηχκ ιέζςκ, υπςξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ιε
πνήζδ ζε δζαδναζηζηυ πίκαηα, βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ιπμνεί κα ακαπηφλεζ ηδ
αοηεκένβεζα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδ ζοκενβαζία ιεηαλφ ημοξ (Kershner et al. 2010).
Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ «Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ βζα Interactive Whiteboard ιπμνεί κα
ζοιαάθθεζ ζε ιζα νζγζηή ιεηααμθή ηδξ πνμμπηζηήξ πνήζδξ οπμθμβζζηχκ απυ ιαεδηέξ ιέζα
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ζε ιζα ζοκδεζζιέκδ ζπμθζηή ηάλδ. φιθςκα ιε ημοξ Kershner et al. (2010), μ δζαδναζηζηυξ
πίκαηαξ είκαζ, ζε ζπέζδ ιε ιζα μευκδ οπμθμβζζηή, έκα ενβαθείμ ζημ μπμίμ ηα παζδζά ιπμνμφκ
κα ζηαεμφκ ιπνμζηά, κα ηζκδεμφκ ηαζ κα εηθναζημφκ εθεφεενα, πςνίξ κα πενζμνίγμκηαζ ζημ
πχνμ ημο ενακίμο ημοξ, βεβμκυξ πμο ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα εηεέημοκ ηδκ ενβαζία ημοξ
ηαοηυπνμκα ηαζ ζημκ δάζηαθυ ημοξ αθθά ηαζ ζημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ,
δδιζμονβχκηαξ εεηζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ηαζ ιαεδζζαηχκ
ζηυπςκ ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαηηζηή δζαδζηαζία.
Ζ εκζςιάηςζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ «Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ
Interactive Board ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ιζα ελέθζλδ – πνυηθδζδ
βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Ζ μζημδυιδζδ ηδξ βκχζδξ ηςκ
ιαεδηχκ ιέζα απυ έκα πενζαάθθμκ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ οπμαμδεμφιεκδξ απυ οπμθμβζζηή
(CSCL) ηαζ πνήζδ IWB πνμτπμεέηεζ ηδκ έκηαλδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε δζαδζηαζία
μζημδυιδζδξ ηαζ πνμζανιμβήξ ηδξ βκχζδξ ημοξ, αθθά ηαζ ηςκ ζηναηδβζηχκ δζδαζηαθίαξ πμο
πνδζζιμπμζμφκ, ζηδ κέα εηπαζδεοηζηή ηεπκμθμβία (Hall & Higgins 2005, Higgins, Beauchamp
& Miller 2007).
ημ δζανηχξ ελεθζζζυιεκμ πενζαάθθμκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ, δ φπανλδ
μθμηθδνςιέκςκ εθανιμβχκ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ βζα ημκ
εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ εκανιμκζζιμφ ηαζ ζοκεπμφξ παναημθμφεδζδξ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ
ελεθίλεςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πνυηθδζδξ αοηήξ.
Οζ μζημκμιζηέξ επεκδφζεζξ ηςκ πςνχκ ιε ζηυπμ ημκ εκανιμκζζιυ ηςκ Πνμβναιιάηςκ
πμοδχκ ιε ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ εα πνέπεζ κα
πθαζζζχκμκηαζ ηαζ απυ πανάθθδθδ εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηζξ
ζφβπνμκεξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ μζ μπμίεξ απαζημφκ εκζςιάηςζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ΣΠΔ ηαζ
IWBs ζηδκ δζδαζηαθία.
Θα ήηακ άδζημ ηυζμ βζα ημοξ ιαεδηέξ υζμ ηαζ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδκ επμπή ηςκ
Σεπκμθμβζχκ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηςκ Δπζημζκςκζχκ, ζηδκ μπμία γμοκ ηαζ θεζημονβμφκ, κα
παεμφκ ηα υπμζα μθέθδ εα ιπμνμφζακ κα απμηηδεμφκ απυ ηδκ εοδυηζιδ πνήζδ ηαζ
εκζςιάηςζδ ηςκ ΣΠΔ ηαζ ηςκ IWBs ζηδκ δζδαζηαθία, απυ ηδκ απμηοπία εκανιμκζζιμφ ηαζ
πνμζανιμβήξ ημοξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ θυβς εθθζπμφξ πνμζπάεεζαξ.
Δπζδίςλδ ιαξ είκαζ ιεθθμκηζηή ακααάειζζδ ηςκ εθανιμβχκ ημο εηπαζδεοηζημφ Λμβζζιζημφ
«Πάς Γδιμηζηυ» - έηδμζδ Interactive Whiteboard κα πενζθαιαάκεζ δοκαηυηδηεξ ―Learning
Modules‖ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδ δζδαζηαθία ηαζ επζιένμοξ ιαεδιάηςκ, ειπθμοηζζιυ
παναδεζβιάηςκ – αζηήζεςκ, πνμζεήηδ ακμζηηχκ ιζηνυημζιςκ πεζναιαηζζιμφ, ηαεχξ
επίζδξ ηαζ πνμζεήηδ πενζαάθθμκημξ εηπαζδεοηζημφ ιε δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ αζηήζεςκ
ηαζ οθζημφ βζα εκζςιάηςζδ ζηδκ ακηίζημζπδ δζδαηηζηή εκυηδηα, αθθά ηαζ επέηηαζδ ηςκ
ενβαθείςκ αλζμθυβδζδξ βζα θεπημιενέζηενδ ακαθμνά ακά ημιέα δελζμηήηςκ ημο ιαεδηή.
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Μαθαύνω τον Ηλεκτρομαγνητιςμό μϋςω του ΜΑΣΗΕΜΑ
Παπαδεκεηξίνπ Αιέμαλδξνο
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ, ΔΚΠΑ, Αζήλα
e-mail: alexandr@di.uoa.gr
Πεπίλητη: Απηή ε εξγαζία πεξηγξάθεη ηηο γεληθέο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηνπ
πξνζαξκνζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ππεξκέζσλ ΜΑΣΖΔΜΑ. Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ ΜΑΣΖΔΜΑ
είλαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο δηακέζνπ ελφο αιιειεπηδξαζηηθνχ θαη επνηθνδνκηζηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε ηνπο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ζηελ Σερλνινγία
αηνκηθά θαη/ε ζπλεξγαηηθά θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο εζθαικέλεο αληηιήςεηο ηνπο θαη ηηο καζεζηαθέο ηνπο
δπζθνιίεο. Σν ΜΑΣΖΔΜΑ εθαξκφδεη ηνλ θχθιν κάζεζεο ηνπ Kolb πηνζεηψληαο ηηο εμήο δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο: εξσηήζεηο ζε αλαινγίεο θαη βηληενζθνπεκέλεο πξνζνκνηψζεηο, παξνπζίαζε ζεσξίαο θαη
παξαδεηγκάησλ, επίιπζε αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Δπίζεο, ζηελ εξγαζία
απηή πεξηγξάθνληαη νη εμήο πξνζαξκνζηηθέο θαη επθπείο ηερληθέο: πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε,
αιιειεπηδξαζηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη πξνζαξκνζηηθή δεκηνπξγία νκάδσλ ζπλεξγαζίαο. ην
ηέινο, δίλνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Πεηξακαηηθή κειέηε
θαηέδεημε φηη νη καζεηέο βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο κειεηψληαο δηακέζνπ ηνπ ΜΑΣΖΔΜΑ. Δπίζεο, ε
δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαηέδεημε φηη ζρεδφλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ΜΑΣΖΔΜΑ είλαη ρξήζηκεο θαη
εχρξεζηεο.
Abstract: This paper describes the general educational and didactic principles of the adaptive
educational hypermedia system MATHEMA. The general aim of the MATHEMA is to support students
through an adaptive and interactive educational material to construct knowledge in science and
technology individually or/and collaboratively and to overcome their misconceptions and learning
difficulties. The MATHEMA is based on Kolb‟s learning cycle and it adopts the following adaptive
and intelligent techniques: adaptive presentation, interactive problem solving support and adaptive
group formation. At the end of this paper, some examples from the educational material are given.
Experimental study showed that the students improve their performance by studying the MATHEMA.
Also, the formative assessment showed that almost all functions of the MATHEMA are useful and
user-friendly.

1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Σα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ (ΠΔΤ) ζοκδοάγμοκ ζδέεξ απυ ηα
ππεξκέζα ηαζ απυ ηα επθπή δηδαθηηθά ζπζηήκαηα βζα κα πανάβμοκ εθανιμβέξ ηςκ μπμίςκ ημ
πενζεπυιεκμ πνμζανιυγεηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο εηπαζδεουιεκμο, υπςξ είκαζ μ
ιαεδζζαηυξ ζηυπμξ, ημ επίπεδμ βκχζδξ, ημ οπυααενμ ή πνυηενδ βκχζδ, μζ πνμηζιήζεζξ, ηα
ζηενευηοπα, μζ βκςζηζηέξ πνμηζιήζεζξ ηαζ ημ ιαεδζζαηυ ζηζθ (Brusilovsky, 2001).
Καηά ηδ ιεθέηδ ημο αθθδθεπζδναζηζημφ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ μζ εηπαζδεουιεκμζ απμηημφκ
πενζζζυηενδ ειπεζνζηή ιάεδζδ, υηακ πνμζανιυγεηαζ ηαζ πενζεπυιεκμ ηαζ δζδαηηζηυ ζηζθ ζε
αοημφξ, ζφιθςκα ιε ημ ιαεδζζαηυ ημοξ ζηζθ. Ζ ααζζηή ανπή ηδξ ελαημιζηεοιέκδξ ιάεδζδξ
είκαζ υηζ ιζα απθή δζδαηηζηή ζηναηδβζηή δεκ είκαζ επανηήξ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ.
Δπμιέκςξ, μζ εηπαζδεουιεκμζ εα είκαζ ζηακυηενμζ κα επζηοβπάκμοκ ημοξ ιαεδζζαημφξ
ζηυπμοξ πζμ απμηεθεζιαηζηά, υηακ μζ παζδαβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ
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αημιζηέξ δζαθμνέξ ημοξ (Grigoriadou & Papanikolaou, 2000). Δηπαζδεουιεκμζ ιε
δζαθμνεηζηυ ιαεδζζαηυ ζηζθ ακηαπμηνίκμκηαζ δζαθμνεηζηά ζε δζαθμνεηζηέξ δζδαηηζηέξ
πνμζεββίζεζξ ηαζ βζ‘ αοηυ μζ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ πνέπεζ κα ηαζνζάγμοκ ιε ημ ιαεδζζαηυ
ζηζθ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ (Kolb, 1984). Κάπμζα ΠΔΤ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί πνυζθαηα
ζοκδοάγμοκ ηδκ ελαημιζηεοιέκδ ιάεδζδ ιε ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ. Δηπαζδεουιεκμζ ιε
δζαθμνεηζηά ιαεδζζαηά ζηζθ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ πνμμπηζηέξ απμηεθεζιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ
ηαηά ηδ δοκαιζηή ημοξ αθθδθεπίδναζδ ζε μιάδεξ (Kayes et al., 2005). Δπίζδξ, ηάπμζεξ
δζαζηάζεζξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηζθ (π.π. ζοβηεηνζιέκδ-αθδνδιέκδ) έπμοκ ιεβαθφηενδ
επίδναζδ ζηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ απυ ηάπμζεξ άθθεξ (Papadimitriou et al., 2007).
Σμ οπυθμζπμ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ μνβακχκεηαζ ςξ ελήξ. ηδκ εκυηδηα 2 πενζβνάθμκηαζ μ
δζδαηηζηυξ ζπεδζαζιυξ (εεςνία ιάεδζδξ, ιαεδζζαηά ζηζθ, δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ) ζημ
MATHEMA. ηδκ εκυηδηα 3 πενζβνάθμκηαζ μζ πνμζανιμζηζηέξ ηαζ εοθοείξ ηεπκζηέξ. ηδκ
εκυηδηα 4 δίκμκηαζ ηάπμζα παναδείβιαηα απυ ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ημο ΜΑΣΖΔΜΑ ηαζ
ζηδκ εκυηδηα 5 δίκεηαζ ιζα πενίθδρδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ακαθένμκηαζ μζ ιεθθμκηζημί ζηυπμζ.
2. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
O δζδαηηζηυξ ζπεδζαζιυξ ημο ΜΑΣΖΔΜΑ(Meta-Adaptation Technology Hypermedia for
Electro-Magnetism Approach) ααζίγεηαζ ζημ επμζημδμιζζηζηυ, ζημ ημζκςκζηυ-πμθζηζζιζηυ
ηαζ ζημ ιεηαβκςζηζηυ δζδαηηζηυ ιμκηέθμ εηπαίδεοζδξ. ε αοηή ηδ θάζδ ζπεδίαζδξ ηo
MATHEMA πνμζθένεζ ιαεήιαηα Ζθεηηνμιαβκδηζζιμφ. Αηυιδ ηαζ μζ πζμ πνμπςνδιέκμζ
ιαεδηέξ έπμοκ δοζημθία ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιδ δζαζζεδηζηχκ, αθδνδιέκςκ εκκμζχκ ημο
δθεηηνμιαβκδηζζιμφ (Furio & Guisasola, 1998). Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ πζεακυ μζ
εηπαζδεουιεκμζ κα έπμοκ εζθαικέλεο αληηιήςεηο (misconceptions) ηαζ καζεζηαθέο δπζθνιίεο
υηακ ιεθεημφκ ημκ δθεηηνμιαβκδηζζιυ. Δκδεζηηζηά, ακαθένμοιε δομ ημζκέξ εζθαθιέκεξ
ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ πμο έπμοκ ηεηιδνζςεεί απυ ημοξ Maloney (1985) ηαζ Bagno &
Eylon (1997): (α) Οη καζεηέο ζεσξνχλ φηη νη καγλεηηθνί πφινη αζθνχλ δπλάκεηο ζηα ειεθηξηθά
θνξηία αλεμάξηεηα αλ απηά θηλνχληαη ή φρη, (α) Σν ζηαζεξφ καγλεηηθφ πεδίν αιιάδεη ην κέηξν
ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ ην νπνίν θηλείηαη κέζα ζε απηφ. Δπίζδξ, μζ Bagno
& Eylon ακαθένμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ δοζημθία ζημ κα απμθαζίγμοκ βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ
ηδξ δφκαιδξ Lorentz.
ηδκ ένεοκα έπεζ εδναζςεεί υηζ μζ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ζηζξ Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ είκαζ πμθφ ακοπμπχνδηεξ ηαζ υηζ μζ παναδμζζαηέξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ είκαζ
ακαπμηεθεζιαηζηέξ ζηδκ παναβςβή ηδξ ελλνηνινγηθήο αιιαγήο (Driver et al., 1985). Μζα απυ
ηζξ βκςζηέξ ζηναηδβζηέξ βζα κα ηαθθζενβδεεί δ εκκμζμθμβζηή αθθαβή είκαζ κα ένεμοκ μζ
εηπαζδεουιεκμζ ακηζιέηςπμζ ιε αζφιθςκα βεβμκυηα πμο κα είκαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ
εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ημοξ. Αοηή δ ζηναηδβζηή απμζημπεί ζημ κα επζηαθεζηεί ιζα
αληζνξξνπία ή γλσζηηθή ζχγθξνπζε (Piaget, 1985) δ μπμία αμδεάεζ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ κα
ακαζημπαζημφκ ηαεχξ πνμζπαεμφκ κα απμθαζίζμοκ βζα ηδ ζφβηνμοζδ. Ο αλαζηνραζκφο
(reflection) είκαζ ιζα εκενβυξ δζαδζηαζία ηδξ επακελέηαζδξ ηςκ εκενβεζχκ ιαξ, μνεχκ ή
εζθαθιέκςκ, βζα κα ελδβήζμοιε ηζ ηενδίζαιε, ηζ πάζαιε ή ηζ πεηφπαιε, ιε ζημπυ κα
ζοκδέζμοιε ηα ζοιπενάζιαηά ιαξ ιε ηζξ ιεθθμκηζηέξ ιαξ εκένβεζεξ (Amulya, 2008).
Σα αζφιθςκα βεβμκυηα ιπμνεί κα είκαζ επζδείλεζξ ή θαζκυιεκα βζα ηα μπμία μζ
εηπαζδεουιεκμζ απαζηείηαζ κα ελδβήζμοκ ή κα ηάκμοκ πνμαθέρεζξ. Πςξ εα ειπθέλμοιε ημοξ
κευηενμοξ εηπαζδεουιεκμοξ ζηδ ζφκεεηδ ζηέρδ πμο απαζηεί δ Φοζζηή είκαζ ιζα πνυηθδζδ.
ιςξ, μζ πνμζμιμζχζεζξ ιαξ πανέπμοκ έκα ιμκαδζηυ ηνυπμ βζα κα ειπθέλμοιε ημοξ
εηπαζδεουιεκμοξ ζηδ ιεθέηδ ηςκ αθδνδιέκςκ, ζφκεεηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ (diSessa,
2000). Οζ πνμζμιμζχζεζξ ιέζς οπμθμβζζηχκ ιπμνμφκ κα πνμζμιμζχζμοκ αζφιθςκα
βεβμκυηα. Αοηέξ πνμζθένμοκ πνυζεεηα πθεμκεηηήιαηα υπμο μζ εηπαζδεουιεκμζ ιπμνμφκ κα
ελενεοκήζμοκ ηδκ πνμζμιμίςζδ, αθθάγμκηαξ ηζξ παναιέηνμοξ ηαζ ηζξ ιεηααθδηέξ,
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μπηζημπμζχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ άιεζα ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πεζνζζιχκ ημοξ. Οζ
πνμζμιμζχζεζξ επζηνέπμοκ ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα ηάκεζ ηδ δζηή ημο δζδαηηζηή ζπεδίαζδ
ζοιπενζθαιαάκμκηαξ, υπζ ιυκμ πμζμηζηή παναηήνδζδ, αθθά ηαζ πμζμηζηά πνμαθήιαηα
(Concari et al., 2006). Οζ εηπαζδεουιεκμζ ιπμνμφκ κα ενιδκεφζμοκ ηζξ ααεφηενεξ
επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ κα ηζξ ζοβηνίκμοκ ιε ηζξ δζηέξ ημοξ ακηζθήρεζξ.
Οζ πνμζμιμζχζεζξ έπμοκ δείλεζ υηζ είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ ζηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή
(McDermott, 1990). Οζ βκςζηζηέξ ζοβηνμφζεζξ πμο ακαδφμκηαζ απυ ηδκ πνμζμιμίςζδ
μδδβμφκ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ κα ακαηαθφρμοκ πζεακέξ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ημοξ ηαζ κα
ακαδμιήζμοκ ηα κμδηζηά ημοξ ιμκηέθα (Grigoriadou & Papanikolaou, 2000).
Ο diSessa (2000) πνμηείκεζ υηζ δ Φοζζηή δζδάζηεηαζ ηαθφηενα δζα ιέζμο πεζναιάηςκ,
ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, επζδείλεςκ ηαζ μπηζημπμζήζεςκ ηα μπμία αμδεμφκ ημοξ
εηπαζδεουιεκμοξ κα μζημδμιήζμοκ ηδ βκχζδ ημοξ ιέζς ηςκ ζπεηζηχκ εκκμζχκ ηδξ. φιθςκα
ιε ημοξ Concari et al (2006), βζα κα είκαζ δ Φοζζηή ιζα πεζναιαηζηή επζζηήιδ, μζ
παναηδνήζεζξ, μζ ιεηνήζεζξ ηαζ μζ εεςνδηζηέξ οπμεέζεζξ είκαζ δζαδζηαζίεξ πμο δεκ πνέπεζ κα
δζαπςνίγμκηαζ απυ ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ βκχζδξ ηδξ Φοζζηήξ αηυιδ ηαζ ζηδκ αίεμοζα
δζδαζηαθίαξ. φιθςκα ιε ημοξ Snowman et al (2008), μζ εηπαζδεοηζημί εα έπνεπε κα
οζμεεημφκ ςξ πνςηανπζηέξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηζξ
δζενεοκήζεζξ, ηδκ επίθοζδ πνμαθήιαημξ ηαζ ηδκ επζημζκςκία. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ
παναπάκς πνμηάζεζξ ζπεδζάζαιε ημ ΜΑΣΖΔΜΑ επζθέβμκηαξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζημ
πθαίζζμ ημο επμζημδμιζζιμφ ιε ζημπυ κα αμδεήζμοιε ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ κα
μζημδμιήζμοκ ηδ βκχζδ ημοξ ζηζξ έκκμζεξ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο πμο ιεθεημφκ ηαζ κα
λεπενάζμοκ ηζξ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ημοξ ηαζ ηζξ ιαεδζζαηέξ ημοξ δοζημθίεξ. Γζα κα
οπμζηδνίλμοιε πμθθαπθέξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ζε έκα επμζημδμιζζηζηυ πενζαάθθμκ,
επζθέβμοιε ηδ Θεσξία ηεο Δκπεηξηθήο Μάζεζεο (Experiential Learning Theory) ημο Kolb
(1984). Ζ Θεςνία Διπεζνζηήξ Μάεδζδξ ημο Kolb είκαζ ιζα μθζζηζηή εεςνία ιάεδζδξ ηαζ
πνμηείκεζ ιζα επμζημδμιζζηζηή
εεςνία ιάεδζδξ ζηδκ μπμία δ ημζκςκζηή βκχζδ
δδιζμονβείηαζ ηαζ ακαδδιζμονβείηαζ ζηδκ πνμζςπζηή βκχζδ ημο ηάεε εηπαζδεουιεκμο
δζαιέζμο ημο ζοκδοαζιμφ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ ειπεζνίαξ. φιθςκα
ιε ημκ Kolb, δ ιάεδζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία ζηδκ μπμία μζ ζδέεξ δεκ είκαζ ζηαεενέξ ηαζ
αιεηάαθδηα ζημζπεία ηδξ ζηέρδξ, αθθά δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ακαδδιζμονβμφκηαζ δζαιέζμο ηδξ
ειπεζνίαξ. Σμ ιμκηέθμ ηδξ Θεςνίαξ ηδξ Διπεζνζηήξ Μάεδζδξ ημο Kolb απεζημκίγεζ δομ
δζαθεηηζηά ζπεηζγυιεκμοξ ηνυπμοξ: (α) ηδκ ακηίθδρδ ιέζς ειπεζνίαξ, πμο πενζθαιαάκεζ ηδ
πγθεθξηκέλε Δκπεηξία (Concrete Experience, κάζεζε κέζσ ζπλαηζζεκάησλ) ηαζ ηδκ
Αθεξεκέλε Δλλνηνινγηθή Αλαπαξάζηαζε (Abstract Conceptualization, κάζεζε κέζσ ζθέςεο)
ηαζ (α) ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ειπεζνίαξ, πμο πενζθαιαάκεζ ηδ ηνραζηηθή Παξαηήξεζε
(Reflective Observation, κάζεζε κέζσ παξαηήξεζεο) ηαζ ημκ Δλεξγφ Πεηξακαηηζκφ (Active
Experimentation, κάζεζε κέζσ ελεξγνχ
οβηεηνζιέκδ
Διπεζνία
ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο) (αθ. πήια 1). Ζ
Θεςνία Διπεζνζηήξ Μάεδζδξ ημο Kolb
είκαζ επίζδξ ιζα εεςνία βκςζηζημφ
Πνμζανιμγυιεκμ
Απμηθίκμκ
ιαεδζζαημφ ζηζθ δ μπμία πνμηείκεζ ηα ελήξ
Δκενβυξ
ημπαζηζηή ιαεδζζαηά ζηζθ: Απνθιίλνλ (Diverging),
Πεζναιαηζζιυξ
Παναηήνδζδ Αθνκνησηηθφ
(Assimilating), πγθιίλνλ
(Converging)
θαη Πξνζαξκνδφκελν
Αθμιμζςηζηυ
οβηθίκμκ
(Accommodating) (πήια 1). Αοηά ηα
ιαεδζζαηά ζηζθ ακαβκςνίγμκηαζ απυ ημ
ενςηδιαημθυβζμ Learning Style Inventory
Αθδνδιέκδ
Δκκμζμθμβζηή Ακαπανάζηαζδ
(LSI) ημο Kolb (2005).
ρήκα 1: Ο ηφηθμξ ιάεδζδξ ημο Kolb
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3. ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΤΦΤΔΗ ΣΔΥΝΗΚΔ
Σα εέιαηα πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ααζίγμκηαζ ζε έκα ιαεδημ-ηεκηνζηυ ζπεδζαζιυ
ηαζ είκαζ ηα ελήξ: (α) ε πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, (β) ε
αιιειεπηδξαζηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη (γ) ν πξνζαξκνζηηθφο ζρεκαηηζκφο νκάδσλ
ζπλεξγαζίαο. Σμ ζφζηδια επίζδξ οπμζηδνίγεζ ηζξ ηεπκζηέξ ηεο αιιεινπρίαο καζεκάησλ, ηεο
πξνζαξκνζηηθήο θαη κεηα-πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο, αθθά βζα εοκυδημοξ θυβμοξ δεκ εα
βίκεζ ηαιία ακαθμνά ζε αοηέξ.
3.1 Πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
Ζ πνμηίιδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηάπμζμ ηνυπμ ιάεδζδξ ιπμνεί κα είκαζ ζζπονή, ιέηνζα, ή ήπζα.
Γζα ημ θυβμ αοηυ, μ ηάεε εηπαζδεουιεκμξ πνεζάγεηαζ δζαθμνεηζηέξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ
υηακ δζδάζηεηαζ ή ιεθεηά. φιθςκα ιε ημκ Kolb (1984), μζ εηπαζδεουιεκμζ βζα κα έπμοκ
ηαθφηενα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα πνέπεζ κα ιεθεηήζμοκ ανηεηέξ θμνέξ ημ εηπαζδεοηζηυ
οθζηυ, βζα υθα ηα ζηάδζα ημο ηφηθμο ιάεδζδξ, λεηζκχκηαξ απυ ημ ζηάδζμ εηείκμ πμο
ηαζνζάγεζ ιε ημ ιαεδζζαηυ ημοξ ζηζθ.
Ένεοκεξ ηςκ Svinicki & Dixon (1987) ηαζ Harb et al (1995) ζπεηζηά ιε ημ πμζεξ δζδαηηζηέξ
πνμζεββίζεζξ ηαζνζάγμοκ ηαθφηενα ιε ημ ιαεδζζαηυ ζηζθ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαηέθδλακ ζε
ηάπμζεξ πνμηάζεζξ. Δπζθέλαιε ηάπμζεξ απυ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηα
ηέζζενα ζηάδζα ημο ηφηθμο ιάεδζδξ ημο Kolb ηαζ δζελήβαιε ιζα ένεοκα ζημ 1μ ΔΠΑ.ΛΣ.Δ.Δ. Νέαξ Φζθαδέθθεζαξ ημκ Ηακμοάνζμ 2007 πνμζανιυγμκηαξ δζαιέζμο ημο ΜΑΣΖΔΜΑ
εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαζ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ζε 12 ιαεδηέξ, ζφιθςκα ιε ημ ιαεδζζαηυ
ημοξ ζηζθ, ςξ ελήξ:
Απνθιίλνλ: (α) Δνςηήζεζξ ζε ακαθμβίεξ ηαζ αζκηεμζημπδιέκεξ πνμζμιμζχζεζξ, (α)
Πανμοζίαζδ Θεςνίαξ ηαζ Παναδεζβιάηςκ, (β) Δπίθοζδ Αζηήζεςκ; (δ) Γναζηδνζυηδηα
Δπίθοζδξ πνμαθήιαημξ.
Αθνκνησηηθφ: (α) Πανμοζίαζδ Θεςνίαξ ηαζ Παναδεζβιάηςκ, (α) Δπίθοζδ Αζηήζεςκ, (β)
Γναζηδνζυηδηα Δπίθοζδξ πνμαθήιαημξ, (δ) Δνςηήζεζξ ζε ακαθμβίεξ ηαζ αζκηεμζημπδιέκεξ
πνμζμιμζχζεζξ.
πγθιίλνλ: (α) Δπίθοζδ Αζηήζεςκ, (α) Γναζηδνζυηδηα Δπίθοζδξ πνμαθήιαημξ, (β)
Δνςηήζεζξ ζε ακαθμβίεξ ηαζ αζκηεμζημπδιέκεξ πνμζμιμζχζεζξ, (δ) Πανμοζίαζδ Θεςνίαξ ηαζ
Παναδεζβιάηςκ.
Πξνζαξκνδφκελν: (α) Γναζηδνζυηδηα Δπίθοζδξ πνμαθήιαημξ, (α) Δνςηήζεζξ ζε ακαθμβίεξ
ηαζ αζκηεμζημπδιέκεξ πνμζμιμζχζεζξ, (β) Πανμοζίαζδ Θεςνίαξ ηαζ Παναδεζβιάηςκ; (δ)
Δπίθοζδ Αζηήζεςκ.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαηέδεζλακ υηζ μζ ιαεδηέξ αεθηζχκμοκ ζδιακηζηά ηζξ επζδυζεζξ
ημοξ (F1,22=49.12, p=0.000) ηαζ υηζ ζοκενβάγμκηαζ ηαθφηενα ζε μιάδεξ ζοκενβαζίαξ αοημί
πμο ακήημοκ ζημ ίδζμ ιαεδζζαηυ ζηζθ (Papadimitriou et al., 2007).
ημ ζπήια 2 θαίκεηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο ΜΑΣΖΔΜΑ ζημ μπμίμ πανμοζζάγεηαζ μ ηνυπμξ ιε
ημκ μπμίμ αοηυ εθανιυγεζ ηδ δζδαηηζηή ζηναηδβζηή ζημ ιαεδηή Γζάκκδ πμο έπεζ "οβηθίκμκ"
Μονηέλο
Δημιοσργία Βμήεεζα οιαμθζζιμί Φοζζηά ιεβέεδ
ιαεδζζαηυ ζηζθ.
διεζχζεζξ
Μαθηηή
Ομάδων
Περιοτή
Ο Γζάκκδξ εκδιενχκεηαζ απυ ημ ζφζηδια υηζ
Πλοήγηζης
εα ήηακ ηαθφηενμ βζ‘ αοηυκ κα αημθμοεήζεζ
Μαεδζζαηυξ
ζηυπμξ
υθα ηα ζηάδζα δζαδμπζηά, υπςξ αοηυ ημο ηα
Εργαλειοθήκη
Σνέπμοζα
ααζζηή έκκμζα
Πενζμπή
πνμηείκεζ, χζηε κα έπεζ ηα ηαθφηενα
Πενζεπμιέκμο
φκδεζιμζ
ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα. Πανυθα αοηά, μ
πνμξ ημ
πενζεπυιεκμ
Γζάκκδξ είκαζ εθεφεενμξ κα επζθέλεζ βζα κα
ιεθεηήζεζ ημ επυιεκμ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ιε
φκδεζιμζ
πνμξ άθθεξ
ααζζηέξ
μπμζαδήπμηε ζεζνά.
έκκμζεξ
φιαμοθμξ

πήια 2: Δηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαζ δζδαηηζηέξ
ζηναηδβζηέξ έπμοκ πνμηαεεί βζα ημ Γζάκκδ πμο έπεζ οβηθίκμκ ιαεδζζαηυ ζηζθ
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3.2 Αιιειεπηδξαζηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο (κέζσ δξαζηεξηνηήησλ)
Ζ επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ οπμζηδνίγεηαζ δζαιέζμο ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ ηάκμκηαξ πνήζδ
ηςκ δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ ημο πεζναιαηζζιμφ ιέζς πνμζμιμζχζεςκ, ηςκ δηεξεπλήζεσλ,
ηδξ θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο ηαζ ηδξ νκφηηκεο ζπλεξγαζίαο. O Crook (1994) πνμηείκεζ υηζ
δ ζοκενβαζία μιυηζιςκ εηπαζδεομιέκςκ πνμζθένεζ ηνία ααζζηά πθεμκεηηήιαηα: ηδκ
άξζξσζε, ηδ ζχγθξνπζε ηαζ ηδ ζπλ-νηθνδφκεζε. Υάνζκ ηδξ ημζκήξ δναζηδνζυηδηαξ μζ
εηπαζδεουιεκμζ απαζηείηαζ κα ανενχκμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ, ηζξ πνμαθέρεζξ ημοξ ηαζ ηζξ
ενιδκείεξ ημοξ. Καιζά θμνά, βκςζηζηέξ ζοβηνμφζεζξ ακαδφμκηαζ ηαηά ηδ ζοκενβαζία, υηακ
αοημί δζαθςκμφκ ιεηαλφ ημοξ, υζμκ αθμνά ηζξ ενιδκείεξ ημοξ ή ηζξ πνμζεββίζεζξ ημοξ ζημ
ένβμ ημοξ. ηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ ζοκενβάγμκηαζ ζε ηάηζ ή επζθφμοκ έκα πνυαθδια ιαγί,
ηυηε ζοκ-μζημδμιμφκ μ έκαξ πάκς ζηζξ ζδέεξ ημο άθθμο (Tao & Gunstone, 1999).
Σμ βεκζηυ πθαίζζμ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ επίθοζδξ πνμαθήιαημξ πενζθαιαάκεζ έλζ αήιαηα πμο
είκαζ ηα ελήξ:
Βήκα 1: Δκενβμπμίδζδ ηδξ πνυηενδξ βκχζδξ (πνήζδ ηςκ ηφπςκ απυ πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα
ημο πεδίμο εθανιμβήξ ηαζ ηςκ ηφπςκ απυ ηδκ ηνέπμοζα ααζζηή έκκμζα πμο ιεθεημφκ μζ
εηπαζδεουιεκμζ ιε ζημπυ κα ημοξ ζοκδοάζμοκ χζηε κα ελάβμοκ άθθμοξ ηφπμοξ)
Βήκα 2: Ακαβκχνζζδ ηςκ πενζμνζζιχκ ηςκ ηζιχκ ηςκ παναιέηνςκ ηςκ ηφπςκ πμο ελήβαβακ
ζημ Βήια 1 ζε ηνεζξ θάζεζξ (Γζενεφκδζδ – Πανμοζίαζδ – Δλήβδζδ), δζαιέζμο εκυξ
θαζνδεγνχκελνπ δηαιφγνπ ιε ημ ζφζηδια.
Βήκα 3: Δθανιμβή ηςκ ηφπςκ πμο ελήβαβακ μζ εηπαζδεουιεκμζ ζημ Βήια 1 ζε
ζοβηεηνζιέκεξ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ ηαζ πνυαθερδ ημο είδμοξ ηδξ ηίκδζδξ ή οπμεέζεζξ.
Βήκα 4: Πεζναιαηζζιυξ ιε ηδκ πνμζμιμίςζδ βζα ηζξ ίδζεξ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ ιε ημ Βήια
3 ηαζ παναηήνδζδ ημο είδμοξ ηδξ ηίκδζδξ ή έθεβπμξ οπμεέζεςκ. Βήκα 5: οκενβαζία ζε
μιάδεξ εηπαζδεομιέκςκ. Βήκα 6: Έθεβπμξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ δζαιέζμο εκυξ
θαζνδεγνχκελνπ δηαιφγνπ ιε ημ ζφζηδια (αημιζηά ή ζοκενβαηζηά). Ο ηαεμδδβμφιεκμξ
δζάθμβμξ ζημ Βήια 2 ηδξ δναζηδνζυηδηαξ έπεζ ςξ ζημπυ κα αμδεήζεζ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ
κα εέζμοκ πενζμνζζιμφξ ζηζξ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ ηςκ ηφπςκ πμο οπμθυβζζακ. Ο ζημπυξ
ημο ηαεμδδβμφιεκμο δζαθυβμο ζημ Βήια 6 ηδξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ κα ακζπκεφζεζ πζεακέξ
εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ή ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ δζελάβεηαζ ζε
ηέζζενζξ θάζεζξ.
3.3 Πξνζαξκνζηηθφο ζρεκαηηζκφο νκάδσλ ζπλεξγαζίαο
Σμ ΜΑΣΖΔΜΑ οπμζηδνίγεζ ηδ ζοκενβαζία ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ιέζς ηδξ ηεπκζηήξ ημο
πνμζανιμζηζημφ ζπδιαηζζιμφ μιάδςκ. Σα πενζζζυηενα πνμζανιμζηζηά ζοζηήιαηα
πνδζζιμπμζμφκ δζάθμνα παναηηδνζζηζηά ημο εηπαζδεουιεκμο βζα κα οπμζηδνίλμοκ
πνμζανιμζηζηυ ζπδιαηζζιυ μιάδςκ ζοκενβαζίαξ, αθθά αοηυ ημ πναβιαημπμζμφκ είηε ιε
δδιζμονβία μιάδςκ πμο απμθαζίγμκηαζ είηε απυ ημ ζφζηδια είηε απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ.
Γδθαδή, ημ ζφζηδια ή μ εηπαζδεοηζηυξ απμθαζίγεζ βζα ημ πμζμζ ηαζνζάγμοκ βζα κα
ζοκενβαζημφκ ηαζ μζ εηπαζδεουιεκμζ εηηεθμφκ ηδκ απυθαζδ. Σμ ΜΑΣΖΔΜΑ ααζίγεηαζ ζε
έκα ιαεδημ-ηεκηνζηυ ζπδιαηζζιυ μιάδςκ ςξ ελήξ: Σμ ζφζηδια δδιζμονβεί έκα ηαηάθμβμ
πνμηεναζυηδηαξ ιε ημοξ πζεακμφξ οπμρήθζμοξ ζοκενβάηεξ, βζα ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ιαεδηή,
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ή ηδκ αθδνδιέκδ δζάζηαζδ ημο ιαεδζζαημφ ημο ζηζθ
ηαζ ηςκ οπμρήθζςκ ζοκενβαηχκ ημο, ηαεχξ ηαζ ημ επίπεδμ βκχζδξ ημοξ ζημκ ηνέπμκηα
βκςζηζηυ ζηυπμ ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή. Δπίζδξ, ημ ζφζηδια εκδιενχκεζ ημκ εηπαζδεουιεκμ
υηζ μ ηαθφηενμξ οπμρήθζμξ βζα κα ζοκενβαζηεί είκαζ αοηυξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ανπή ηδξ
θίζηαξ, εκχ μ θζβυηενμ ηαθφηενμξ οπμρήθζμξ είκαζ αοηυξ πμο ανίζηεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ
θίζηαξ. Μεηά ηδκ εκδιένςζδ, μ εηπαζδεουιεκμξ επζθέβεζ ημ ζοκενβάηδ ημο ηαζ
δζαπναβιαηεφεηαζ ιαγί ημο.
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4. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ
ηδκ ακάπηολδ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ηονίςξ δίκεηαζ πενζζζυηενδ έιθαζδ ζηζξ
εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ηαζ ζηζξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ηςκ ιαεδηχκ, υπςξ αοηέξ έπμοκ
εκημπζζηεί ηαζ ηεηιδνζςεεί απυ δζάθμνμοξ ενεοκδηέξ.
Παπάδειγμα επυηήζευν: ηα επυιεκα ζπήιαηα, έκα θμνηζζιέκμ ζςιαηίδζμ ηζκείηαζ ιε
ανπζηή ηαπφηδηα ηαζ πνμζπίπηεζ ηάεεηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ μιμβεκμφξ ιαβκδηζημφ πεδίμο.
Οζ ηζιέξ ηςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ (ιέηνμ ηαζ ηαηεφεοκζδ) ακαβνάθμκηαζ πάκς ζε ηάεε ζπήια:
(α) ηάκμκηαξ πνήζδ ημο ηακυκα ηςκ ηνζχκ δαηηφθςκ ημο δελζμφ πενζμφ κα ηάκεηε πνυαθερδ
ηδξ ηίκδζδξ ημο θμνηζζιέκμο ζςιαηζδίμο, (α) κα πενάζεηε ημ δνμιέα ημο πμκηζηζμφ πάκς
απυ ημ ιαφνμ μνεμβχκζμ, χζηε κα ηνέλεζ δ πνμζμιμίςζδ βζα κα δείηε ηδκ πναβιαηζηή ηίκδζδ
ημο ζςιαηζδίμο ηαζ (β) κα απακηήζεηε ζηζξ πζμ ηάης ενςηήζεζξ.
ε πμζα απυ ηζξ δομ πενζπηχζεζξ δ αηηίκα ηδξ ηοηθζηήξ ηνμπζάξ ημο ζςιαηζδίμο είκαζ
ιεβαθφηενδ;
ζηδκ πνχηδ,
ζηδ δεφηενδ,
ηαζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ είκαζ ίζεξ.
Ζ δζαθμνεηζηή ηνμπζά ηςκ δομ ζςιαηζδίςκ μθείθεηαζ:
ζηδκ αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ,
ζηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο εεηζηά θμνηζζιέκμο ιε ανκδηζηά θμνηζζιέκμ ζςιαηίδζμ,
ζηδκ αθθαβή ηδξ ηαηεφεοκζδξ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο.
Πξψηε
πεξίπησζε
(α) πξφβιεςε ηεο θίλεζεο

(β) πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο

Γεχηεξε
πεξίπησζε

(α) πξφβιεςε ηεο θίλεζεο

(β) πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο

ρήκα 3: οβηνζηζηή πανμοζίαζδ ηζκήζεςκ θμνηζζιέκμο ζςιαηζδίμο.

φιθςκα ιε ημοξ Bagno & Eylon (1998), μζ ιαεδηέξ, έπμοκ δοζημθία ζημ κα απμθαζίγμοκ
βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ δφκαιδξ Lorentz. Ζ ενχηδζδ αοηή απμζημπεί ζημ κα αμδεήζεζ ημκ
εηπαζδεουιεκμ, ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ, κα εθανιυγεζ ζςζηά ημκ ηακυκα ηςκ ηνζχκ
δαηηφθςκ ημο δελζμφ πενζμφ, χζηε κα εκημπίγεζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ δφκαιδξ Lorentz ηαζ
ζοκεπχξ ηδκ ηαηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ ημο ζςιαηζδίμο πμο ηζκείηαζ ηάεεηα πνμξ ηδκ
ηαηεφεοκζδ μιμβεκμφξ ιαβκδηζημφ πεδίμο.
Δπίιπζε αζθήζεσλ: Σμ ζφζηδια πανέπεζ ζημκ εηπαζδεουιεκμ αζηήζεζξ ηαζ ημκ ηαεμδδβεί
ιέζς ενςηήζεςκ πμθθαπθήξ επζθμβήξ ηαζ ακαηνμθμδυηδζδξ κα ανεζ ηδ ζςζηή θφζδ. Σεθζηά,
μ εηπαζδεουιεκμξ ιέζς ακαηνμθμδυηδζδξ ηαεμδδβείηαζ πνμξ ηδκ επζζηδιμκζηά μνεή θφζδ.
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Παπάδειγμα επίλςζηρ άζκηζηρ: Έκα θμνηζζιέκμ
ζςιαηίδζμ εζζένπεηαζ ζε μιμβεκέξ ιαβκδηζηυ πεδίμ
ιε ζηαεενή βναιιζηή ηαπφηδηα, π, (ηαηά ιέηνμ ηαζ
ηαηεφεοκζδ) ηάεεηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζή ημο
ιαβκδηζημφ πεδίμο, ηαζ αθμφ δζαβνάρεζ διζηφηθζμ,
υπςξ απεζημκίγεηαζ ζημ πήια 4, ελένπεηαζ απυ
αοηυ ιεηά απυ πνυκμ t1.

ρήκα 4: Πανάδεζβια επίθοζδξ άζηδζδξ

ΔΡΧΣΖΔΗ
α) Σζ είδμοξ θμνηίμ έπεζ ημ ζςιαηίδζμ;
Δπζθμβέξ
Ακαηνμθμδυηδζδ
1. Δίκαζ
ςζηή απάκηδζδ! Πνάβιαηζ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ ηακυκα ηςκ ηνζχκ
εεηζηά
δαηηφθςκ ημο δελζμφ πενζμφ, βζα εεηζηά θμνηζζιέκμ ζςιαηίδζμ, πνμηφπηεζ
θμνηζζιέκμ. αοηή δ ηίκδζδ.
2. Δίκαζ
Να πνδζζιμπμζήζεζξ ημκ ηακυκα ηςκ ηνζχκ δαηηφθςκ ημο δελζμφ πενζμφ. Να
ανκδηζηά
θάαεζξ οπυρδ ζμο υηζ, μζ δοκάιεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε έκα εεηζηά ηαζ ζε
θμνηζζιέκμ. έκα ανκδηζηά θμνηζζιέκμ ζςιαηίδζμ έπμοκ ακηίεεηεξ ηαηεοεφκζεζξ
(ακηίννμπεξ).
α) ε πμζα εέζδ ημ ιέηνμ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ζςιαηζδίμο είκαζ ιεβαθφηενμ;
Δπζθμβέξ
Ακαηνμθμδυηδζδ
1. Πνζκ ημ ζςιαηίδζμ Απυ ηδκ εηθχκδζδ πνμηφπηεζ υηζ ημ ζςιαηίδζμ πνζκ εζζέθεεζ ζημ
εζζέθεεζ ζημ
ιαβκδηζηυ πεδίμ ηζκείηαζ ιε ζηαεενή βναιιζηή ηαπφηδηα (ηαηά
ιαβκδηζηυ πεδίμ.
ιέηνμ ηαζ ηαηεφεοκζδ). ηακ ημ ζςιαηίδζμ εζζένπεηαζ ζημ
ιαβκδηζηυ πεδίμ αζηείηαζ ζε αοηυ δ δφκαιδ Lorentz ηάεεηδ πνμξ
ημ δζάκοζια ηδξ βναιιζηήξ ημο ηαπφηδηαξ, θυβς ηδξ επίδναζδξ
ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, δ μπμία αθθάγεζ ηδκ ηαηεφεοκζή
βναιιζηήξ ημο ηαπφηδηαξ, εκχ ημ ιέηνμ ηδξ παναιέκεζ ζηαεενυ,
ηαζ ημ ελακαβηάγεζ κα εηηεθέζεζ μιαθή ηοηθζηή ηίκδζδ.
2. ηακ ημ ζςιαηίδζμ [Σμ ίδζμ ηείιεκμ ιε ηδκ επζθμβή 1] + [Σδ ζηζβιή πμο ημ
ελένπεηαζ απυ ημ
θμνηζζιέκμ ζςιαηίδζμ ελένπεηαζ απυ ημ ιαβκδηζηυ πεδίμ δεκ
ιαβκδηζηυ πεδίμ.
αζηείηαζ ζε αοηυ ηαιία δφκαιδ. Δπμιέκςξ, ημ ιέηνμ ηαζ δ
ηαηεφεοκζδ ηδξ βναιιζηήξ ηαπφηδηαξ ημο ζςιαηζδίμο έλς απυ
ηδκ επίδναζδ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο δεκ ιεηααάθθμκηαζ.]
3. ηακ ημ ζςιαηίδζμ [Σμ ίδζμ ηείιεκμ ιε ηδκ επζθμβή 1]
ανίζηεηαζ ιέζα ζημ
ιαβκδηζηυ πεδίμ.
4. Δίκαζ πακημφ
[ςζηή απάκηδζδ! Πνάβιαηζ, ημ ζςιαηίδζμ δζαηδνεί πακημφ ημ
ζηαεενυ.
ιέηνμ ηδξ ανπζηήξ ημο ηαπφηδηαξ ζηαεενυ.] + [Σμ ίδζμ ηείιεκμ ιε
ηδκ επζθμβή 2]
H πνμδβμφιεκδ άζηδζδ, απμζημπεί ζημ κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ, χζηε κα απμθφβμοκ ηδκ
θακεαζιέκδ ακηίθδρδ υηζ: ην ζηαζεξφ καγλεηηθφ πεδίν αιιάδεη ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ
θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ ην νπνίν θηλείηαη κέζα ζε απηφ (Maloney, 1985).
5. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ
ε αοηή ηδκ ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ μζ βεκζηέξ παζδαβςβζηέξ, δζδαηηζηέξ ανπέξ ζπεδίαζδξ
ηαζ μζ ιαεδημ-ηεκηνζηέξ πνμζανιμζηζηέξ ηαζ εοθοείξ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζεί ημ
Γζαδζηηοαηυ πνμζανιμζηζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια οπενιέζςκ ΜΑΣΖΔΜΑ. Οζ
πνδζζιμπμζμφιεκεξ πνμζανιμζηζηέξ ηεπκζηέξ ααζίγμκηαζ ζηζξ ανπέξ ακάπηολδξ εκυξ ιαεδημ~ 273 ~
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ηεκηνζημφ ζοζηήιαημξ βζα κα οπμζηδνίλμοκ πνμζανιμζηζηή πανμοζίαζδ ημο εηπαζδεοηζημφ
οθζημφ, αθθδθεπζδναζηζηή επίθοζδ πνμαθήιαημξ ηαζ πνμζανιμζηζηυ ζπδιαηζζιυ μιάδςκ.
ηα ιεθθμκηζηά ιαξ ζπέδζα είκαζ δ εκζςιάηςζδ ζημ ζφζηδια εοθομφξ ακάθοζδξ ηςκ
θφζεςκ ημο εηπαζδεουιεκμο ηαζ δ επίθοζδ πνμαθήιαημξ ααζζγυιεκδ ζε παναδείβιαηα.
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Πεξίιεςε
H δζακμιή ηςκ ιαεδηζηχκ netbooks ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α' Γοικαζίμο, δε ζήιακε απαναίηδηα
ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημοξ αλζμπμίδζδ. Γζα ηδκ εκζςιάηςζή ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαζηαθία,
ζπεδζάζηδηε πνυηαζδ δ μπμία εθανιυζηδηε ζε ιάεδια ημο πχνμο ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
(Βζμθμβία), ζηα ηέζζενα ηιήιαηα ιζαξ ηάλδξ Α΄ Γοικαζίμο, ηαε‘ υθδ ηδ ζπμθζηή πνμκζά 2009-2010.
Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ δ πνμηεζκυιεκδ αλζμπμίδζδ ηςκ ιαεδηζηχκ laptops είκαζ εθζηηή ηαζ
οθμπμζήζζιδ ζημ οπάνπμκ πθαίζζμ ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο. Ζ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ δνάζδξ, εκχ ανπζηά
είπε ανκδηζηή άπμρδ ηαζ εκδμζαζιμφξ ζηδ πνήζδ ηςκ ιαεδηζηχκ οπμθμβζζηχκ ζηδκ ηαεδιενζκή
δζδαζηαθία, ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ηδξ εθανιμβήξ, οζμεέηδζε ηδκ πναηηζηή. Δπίζδξ μζ βμκείξ
ακηαπμηνίεδηακ εεηζηά, εεςνχκηαξ υηζ δζεοημθφκεηαζ δ ειπθμηή ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ
ημοξ. Οζ ζοκάδεθθμζ ημο ζπμθείμο επδνεάζηδηακ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ πνυηαζδξ ηαζ ανηεημί απυ
αοημφξ παναηζκήεδηακ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ιαεδηζηχκ netbooks ηαζ ζημ δζηυ ημοξ ακηζηείιεκμ.
Abstract
The program ―one netbook per student‖ implemented in the academic year 2009-2010, in Greece.
Notebooks were distributed free (in the manner of financial support) to the first grade students of
junior high school. Stakeholders, educators, students and parents seemed to be unprepared for the
educational exploitation of these ―hardware pieces‖. In this work we study the results of an attempt to
incorporate the netbooks in the every day educational activities in the subject of Biology and the
influence on the attitudes of the class teacher, the other school educators and the parents of the
students. Digital working sheets, enhanced with multimedia material and WiFi infrastructure
developed in order to support the course. At the end of the year, the initial negative attitude of the
teacher became positive in all the aspects of netbooks‘ educational exploitation. Also the other
educators of the school got a positive attitude and attempted to incorporate netbooks in their course
too. The parents also expressed their satisfaction, since they could have easier inspection and
involvement in their children learning process.

Δηζαγσγή
Ζ οθμπμίδζδ δζδαζηαθζχκ ζε πενζαάθθμκ υπμο μ ηάεε ιαεδηήξ δζαεέηεζ ζοκεπή πνυζααζδ
ζε οπμθμβζζηή, είκαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, έκα ζπεηζηά κέμ θαζκυιεκμ ζηδκ πνςημαάειζα
ηαζ δεοηενμαάειζα ααειίδα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Οζ δζδαζηαθίεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε
ηέημζμ πενζαάθθμκ πενζβνάθμκηαζ ιε ημκ υνμ 1 to 1 computing ή ubiquitous computing
(Zucker & Hug, 2007; Bebell & Kay, 2010). Χξ πναηηζηή άνπζζε κα παναηδνείηαζ ζηζξ ανπέξ
ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ, εκχ ανήηε εονφηενδ εθανιμβή ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία (Bebell &
Kay, 2010). Δκημφημζξ ηαζ ζήιενα, ζοκακηάηαζ ζε θίβεξ ιυκμ πχνεξ ηαζ ζπεηζηά θίβα
ζπμθεία, ιε ελαίνεζδ ηζξ ΖΠΑ.
Πανά ημ αολακυιεκμ εκδζαθένμκ βζα ημ 1:1 computing, δεκ οπάνπμοκ δζεεκείξ ένεοκεξ
ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ηαζ αλζμθυβδζδξ, πμο κα εζηζάγμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ζε 1:1
computing πενζαάθθμκηα (Penuel, 2006). Οζ πνχηεξ ένεοκεξ δείπκμοκ εκεαννοκηζηά
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απμηεθέζιαηα, υπςξ δ αολδιέκδ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ (Bebell, 2005; Penuel, 2006), δ
ιείςζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ απεζεανπίαξ (Baldwin, 1999; MEPRI, 2003), δ αολδιέκδ πνήζδ
οπμθμβζζηχκ βζα ρδθζμπμίδζδ, ακάθοζδ ηαζ ένεοκα (Penuel, 2006), ηαεχξ ηαζ δ ιεηάααζδ
(απυ ηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία) πνμξ ιαεδημηεκηνζημφ ηφπμο δζδαζηαθίεξ (Rockman,
1998). Δπίζδξ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε 1:1
computing πνμβνάιιαηα πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηά ηαθφηενεξ επζδυζεζξ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ
οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ (Gulek and Demirtas, 2005; Dunleavy & Heinecke, 2007; Silvernail,
2008; Shapley, 2008).
Ακ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ ενεοκδηέξ ζοιθςκμφκ ζημ υηζ δ εθανιμβή ηςκ 1:1 computing
πνμβναιιάηςκ έπεζ ιεηνήζζια εεηζηά απμηεθέζιαηα ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ζηδ ιάεδζδ,
οπάνπεζ ιζα ιενίδα πμο δδθχκεζ υηζ ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα δεκ είκαζ πάκηα δζαζθαθζζιέκα
(Weston & Bain, 2010). Ο ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ πμο ηνίκεζ ηδκ επζηοπία ή υπζ ηςκ 1:1
computing δνάζεςκ ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, θαίκεηαζ κα είκαζ μ δζδάζημκηαξ ηαζ μζ
πναηηζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ αλζμπμζείηαζ δ ηεπκμθμβία ζηδκ ηάλδ (eSchoolNews, Feb 16th, 2010).
Σμκ Οηηχανζμ ημο 2009-2010, δυεδηακ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α' Γοικαζίμο υθςκ ηςκ ζπμθείςκ
ηδξ πχναξ ιαξ οπμθμβζζηέξ ηφπμο netbook. Με ζηυπμ ηδκ παζδαβςβζηή ημοξ αλζμπμίδζδ,
ακαγδηήζαιε ιζα πνυηαζδ αλζμπμίδζήξ ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαζηαθία, ιέζα απυ ιζα
ένεοκα δνάζδξ ζε ηιήιαηα ηδξ Α' Γοικαζίμο.
ημ πανυκ άνενμ πνμδβείηαζ ιζα ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ παναπάκς πνυηαζδξ ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα πενζβνάθμκηαζ: 1) δ ζηάζδ ηαζ δ άπμρδ ηδξ εηπαζδεοηζημφ πμο ζοιιεηείπε ζηδ
δνάζδ, 2) δ ζηάζδ ηςκ βμκέςκ ηαζ δ άπμρδ ηςκ ιαεδηχκ μζ μπμίμζ ζοιιεηείπακ ζηδκ
εθανιμβή ηδξ πνυηαζδξ ηαζ 3) δ επίδναζδ πμο είπε δ εθανιμβή ηδξ πνυηαζδξ ζημοξ
ζοκαδέθθμοξ ημο ζπμθείμο .
Τπνδνκή θαη κεζνδνινγία αμηνπνίεζεο ησλ netbooks ζην κάζεκα
Μέζς ημπζημφ αζφνιαημο δζηηφμο (πςνίξ πνυζααζδ ζημ Γζαδίηηομ) ιεηαθένεηαζ πνμξ ημοξ
ιαεδηέξ ηάεε ιμνθήξ ηείιεκμ (Φ.Δ. Φφθθμ ενβαζίαξ, διεζχζεζξ ηθπ) αθθά ηαζ ημ
πμθοιεζζηυ οθζηυ πμο ζοκμδεφεζ ημ ιάεδια (αίκηεμ, animations ηθπ). Με ημκ ίδζμ ηνυπμ
(αζφνιαηα) ιεηαθένεηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζημκ οπμθμβζζηή ημο ηαεδβδηή, ηάεε ενβαζία ή
άθθμ οθζηυ πμο μζ ιαεδηέξ εέθμοκ κα απμζηείθμοκ ζημκ εηπαζδεοηζηυ. Ζ ιεηαθμνά ζε ηάεε
πενίπηςζδ βίκεηαζ ιε πνςημαμοθία ηςκ ιαεδηχκ, πςνίξ κα επζαανφκεηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ.
Δπίζδξ δδιζμονβήεδηε έκα θζηυ blog (ζζημθυβζμ) ιέζς ηδξ εηαζνίαξ Google, χζηε κα
ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ εηηυξ ημο ζπμθζημφ ςνανίμο, αθθά ηαζ μζ βμκείξ, κα έπμοκ πνυζααζδ ζημ
ρδθζαηυ οθζηυ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ακ επζεοιμφκ κα επζημζκςκμφκ ηαζ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ.
ηα Φ.Δ. πενζέπμκηαζ α) μζ ζηυπμζ ημο ιαεήιαημξ, α) μζ ενςηήζεζξ αλζμθυβδζδξ, β) ιζα
ζφκμρδ ημο ιαεήιαημξ ιε ημ ηζ πνέπεζ κα λένμοκ μζ ιαεδηέξ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια,
ηαζ δ) ημ ηζ έπμοκ κα δζααάζμοκ απυ ημ αζαθίμ μζ ιαεδηέξ αθθά ηαζ ηζ ενβαζίεξ πνέπεζ κα
πναβιαημπμζήζμοκ ζημ ζπίηζ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ μζ ιαεδηέξ ιεηαθένμοκ ζημ ζπίηζ ημοξ υθδ
ηδ νμή ημο ιαεήιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ.
Σα θφθθα ενβαζίαξ είκαζ ρδθζαηά, πμθοιεζζηά ηαζ δζαδναζηζηά. Πενζέπμοκ
οπενζοκδέζεζξ (hyperlinks) (ζημ οθζηυ πμο ζοκμδεφεζ ημ ιάεδια ηαζ δίκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ υπζ ζημ Γζαδίηηομ) ιέζς ηςκ μπμίςκ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα μδδβδεμφκ ζε αίκηεμ,
animations, εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ, ή άθθμ ηείιεκμ. Δπεζδή ηάεε ιαεδηήξ δζαεέηεζ ημκ
οπμθμβζζηή ημο, δεκ ακαθχκεηαζ πμθφηζιμξ δζδαηηζηυξ πνυκμξ ζε εηηφπςζδ ηαζ δζακμιή ηςκ
Φ.Δ. ζημοξ ιαεδηέξ αθθά μφηε ηαζ ζηδ ζοβηέκηνςζή ημοξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ.
Οζ ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ζε μιάδεξ 2-3 αηυιςκ, ηαζ (ζοκενβαγυιεκμζ) απακημφκ ζηζξ
ενςηήζεζξ ημο Φ.Δ. ημ μπμίμ αθέπμοκ ζηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή ημοξ (μ ηαεέκαξ ζημ δζηυ
ημο). Πθδηηνμθμβμφκ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ απεοεείαξ ζημ ρδθζαηυ θφθθμ ενβαζίαξ. ζμζ
δεκ πνμθαααίκμοκ, ηζξ βνάθμοκ ζημ ηεηνάδζμ. Ο ιαεδηήξ έπεζ ημκ έθεβπμ ηδξ πθμήβδζδξ ζημ
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Φ.Δ. ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζήζεζ ημοξ οπενζοκδέζιμοξ. ημ ηέθμξ ηάεε
δναζηδνζυηδηαξ, αημθμοεεί ζογήηδζδ ζηδ ηάλδ, ζηδκ μπμία ζοιιεηέπεζ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ
ηαζ ιέζα απυ ηδκ μπμία πνμηφπημοκ μζ ημζκά απμδεηηέξ απακηήζεζξ ημο Φ.Δ..
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
Ζ ένεοκα δνάζδξ δζελήπεδ ηδ ζπμθζηή πνμκζά 2009-2010, ζε βοικάζζμ ηδξ πυθδξ ηδξ
Κμγάκδξ - έκα ηοπζηυ δδιυζζμ Δθθδκζηυ ζπμθείμ ηδξ πενζθένεζαξ. οιιεηείπακ υθα (4) ηα
ηιήιαηα ηδξ Α' ηάλδξ. Ζ δοκαιζηυηδηα ηςκ ηιδιάηςκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ είημζζ ηαζ είημζζ
δφμ (20-22) ιαεδηχκ (ζφκμθμ 84 ιαεδηέξ). Οζ ιαεδηέξ ήηακ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ Έθθδκεξ
(1-3 αθθμδαπμί ιαεδηέξ ζε ηάεε ηιήια) ηαζ ηα δφμ ηνίηα ηςκ ιαεδηχκ δζέεεηακ πνυζααζδ
ζημ δζαδίηηομ απυ ημ ζπίηζ ημοξ.
ημ ζφκμθμ ηςκ 35 εηπαζδεοηζηχκ ημο ζπμθείμο, δφμ ιυκμ εηπαζδεοηζημί είπακ
παναημθμοεήζεζ επζιυνθςζδ Β επίπεδμο ζηζξ ΣΠΔ. Ζ ηαεδβήηνζα δ μπμία ζοιιεηείπε ζηδκ
ένεοκα είκαζ δ ιία ελ αοηχκ (επζιυνθςζδ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ ΣΠΔ, Α ηαζ Β επζπέδμο), ιε
είημζζ πνυκζα δζδαηηζηήξ ειπεζνίαξ. Δπζθέπεδηε βζα κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ ένεοκα, δζυηζ
δζέεεηε βκχζεζξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ήηακ εεηζηή ζημ κα ζοιιεηάζπεζ
ζηδκ ένεοκα. Ζ εηπαζδεοηζηυξ δεκ δζέεεηε ειπεζνία πανυιμζαξ δνάζδξ.
Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη Μεζνδνινγία έξεπλαο
Ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ ήηακ κα δζενεοκδεεί ημ ηαηά πυζμ ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ επδνεάγεζ ημ
δζδάζημκηα, ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ, δ οθμπμίδζδ εκυξ
πνμβνάιιαημξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ιαεδηζηχκ netbooks (1:1 computing) ιε ηυζμ έκημκμ
παναηηήνα (ηαεδιενζκή αάζδ, ιε ημκ οπμθμβζζηή ςξ ημ ααζζηυ ενβαθείμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
δζαδζηαζίαξ). Οζ ενεοκδηζηέξ οπμεέζεζξ είκαζ:
Ζ ηαεδιενζκή ηαζ ζε εφνμξ αλζμπμίδζδ ηςκ ιαεδηζηχκ netbooks (1:1 computing), ιε ζςζηή
ιεεμδμθμβία, ιεηααάθθεζ ηδ ζηάζδ ημο δζδάζημκηα πνμξ ηδ εεηζηή ακηζιεηχπζζδ ηαζ ηδκ
ηεθζηή οζμεέηδζδ ηδξ πναηηζηήξ, ςξ πνμζςπζηή δζδαηηζηή πνμζέββζζδ.
Ζ ημζκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε μθμηθδνςιέκδ αλζμπμίδζδ ηςκ
ιαεδηζηχκ netbooks ηαζ παναημθμοεμφκ ηδ δζανηή πνμζπάεεζα ηαζ πμνεία ηδξ εθανιμβήξ,
ελμζηεζχκμκηαζ, ακαβκςνίγμοκ ηδ εεηζηή δζάζηαζδ ηδξ πναηηζηήξ ηαζ ιεηααάθθμοκ ηδ ζηάζδ
ημοξ.
Ζ ηαηαβναθή ηαζ «ιεηαθμνά» ημο ιαεήιαημξ ηαζ ζημ ζπίηζ, ιε έκα δοκαιζηυ θμνδηυ ιέζμ,
εκζζπφεζ ημ νυθμ ημο βμκέα ζηδ ιαεδζζαηή πμνεία ημο ιαεδηή.
Ζ πνυηαζδ εθανιυζηδηε ζημ ακηζηείιεκμ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ "Βζμθμβία Α' Γοικαζίμο".
Πνζκ ηδ δνάζδ δ εηπαζδεοηζηυξ εκδιενχεδηε βζα ηδ ιέεμδμ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ένεοκαξ
δνάζδξ. Γζα ηδκ οπμζηήνζλή ηδξ, ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, οπήνπε ζοκάδεθθμξ
εηπαζδεοηζηυξ, πμο οπμζηήνζλε ηεπκζηά αθθά ηαζ ζηδ δδιζμονβία ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ.
Γζ α ηδ ζοθθμβή ηαζ ηαηαβναθή ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ενεοκδηζηά
ενβαθεία δ ζοκέκηεολδ, ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ δ παναηήνδζδ. Γζα ηδκ έκηαλδ ηδξ πνμκζηήξ
παναιέηνμο, αλζμπμζήεδηε ημ διενμθυβζμ, υπμο ηαηαβνάθμκηακ ζημζπεία απυ ενεοκδηζηά
ενβαθεία. οβηεηνζιέκα ζημ διενμθυβζμ ζημ ηαηαβνάθμκηακ:
Παναηδνήζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ (ηεπκζηά πνμαθήιαηα, ζπυθζα ιαεδηχκ,
η.α.)
οιαάκηα εηηυξ δζδαζηαθίαξ (ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ζπυθζα ιαεδηχκ – ηαεδβήηνζαξ –
ζοκαδέθθςκ – βμκέςκ – ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ – δζεφεοκζδξ ζπμθείμο)
Σα ενςηδιαημθυβζα δυεδηακ ζημοξ ιαεδηέξ, ζοκμθζηά ηνία (ανπή, ιέζδ ηαζ ηέθμξ ηδξ
ζπμθζηήξ πνμκζάξ). Σιήια αοηχκ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ αθμνμφζε ηδ ζηάζδ ηςκ βμκέςκ.
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Ζι/κία

οιαάκηα
Ζ 1δ θμνά πμο μζ ιαεδηέξ θένκμοκ ημοξ
12-18 Οηη. 2009
οπμθμβζζηέξ ημοξ ζημ ιάεδια
12 Οηη. – 27 Αθζενχκμκηαζ 7 δζδ. χνεξ βζα ηδκ ελμζηείςζδ
Νμει. 2009 ηςκ ιαεδηχκ ιε ημ κέμ πενζαάθθμκ δζδαζηαθίαξ
Ζ 1δ θμνά πμο επζπεζνείηαζ δ εθανιμβή ηδξ
27 Νμει. 2009
πνμηεζκυιεκδξ δζδαζηαθίαξ
Ζ 3δ θμνά (3μ ιάεδια) πμο εθανιυγεηαζ δ
21-25 Ηακ. 2010
πνμηεζκυιεκδ δζδαζηαθία
Ζ 8δ – 9δ θμνά πμο εθανιυγεηαζ δ δζδαζηαθία
22-26 Φεαν. 2010
(5-6 ιαεήιαηα ιεηά ημ 1μ ενςηδιαημθυβζμ)
Σεθεοηαίμ ιάεδια αζμθμβίαξ βζα ηδ ζπμθζηή
6-10 Μαΐμο 2010
πνμκζά

Δνςηδιαημθυβζα

1μ
Δνςηδιαημθυβζμ
2μ
Δνςηδιαημθυβζμ
3μ
Δνςηδιαημθυβζμ

Πίλαθαο 1: Υνμκζηή ζεζνά ζδιακηζηχκ βεβμκυηςκ ζηδκ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ
Απνηειέζκαηα
Ζ ζηάζε ηεο δηδάζθνπζαο
Ανπζηά δ ηαεδβήηνζα εεςνμφζε υηζ δ πνήζδ ηςκ ιαεδηζηχκ netbooks ζηδ δζδαζηαθία, ακηί
κα ςθεθήζεζ, ιάθθμκ εα δδιζμονβμφζε ηεπκζηήξ θφζεςξ πνμαθήιαηα ηαζ υηζ εα πάκμκηακ
πμθφηζιμξ δζδαηηζηυξ πνυκμξ. Δλέθναζε ιεβάθδ αοημπεπμίεδζδ βζα ηδ (ζοιααηζηή)
δζδαζηαθία ηδξ ηαζ υηζ απμθαιαάκεζ ιεβάθδ απμδμπή απυ ιαεδηέξ, βμκείξ ηαζ ζοκαδέθθμοξ
ζημ ζπμθείμ ηδξ. ηδκ ανπή ημο υθμο εβπεζνήιαημξ, δήθςζε: "ζεσξψ φηη ε δηδαζθαιία κνπ
είλαη πνιχ θαιή θαη δε βιέπσ θαλέλα ιφγν λα ηελ αιιάμσ. Θεσξψ φηη ε ρξήζε ησλ καζεηηθψλ
ππνινγηζηψλ ζην κάζεκα, κάιινλ ζα κνπ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη ην κάζεκα ζα γίλεη
ρεηξφηεξν. Γηαηί λα επηρεηξήζσ λα αιιάμσ θάηη πνπ ιεηηνπξγεί θαη γίλεηαη επξέσο απνδεθηφ;".
Πανυθδ ηδκ ελμζηείςζή ηδξ ιε ηζξ ΣΠΔ, δ ζηάζδ ηδξ ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ ηςκ ιαεδηζηχκ
netbooks ζε ηαεδιενζκή αάζδ ζηδ δζδαζηαθία, ιέπνζ ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ηδξ ζηδκ ένεοκα
ήηακ ιάθθμκ ανκδηζηή. Δηηζιμφζε υηζ ηεθζηά μζ ιαεδηέξ "ζα κάζαηλαλ πνιχ ιηγφηεξα".
Δπίζδξ ακδζοπμφζε βζα ημ "αλ ζα βγεη ε χιε". Ζ ανπζηή ηδξ ζοιθςκία ήηακ "λα θάλνπκε
κεξηθά καζήκαηα θαη κεηά βιέπνπκε". Απυ ηδκ διένα πμο μζ ιαεδηέξ έθενακ ημοξ
οπμθμβζζηέξ ζηδκ ηάλδ, ιέπνζ ηδκ πνχηδ διένα εθανιμβήξ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ δζδαζηαθίαξ
ζοκέπζγε κα είκαζ ανκδηζηή. Θεςνμφζε υηζ ηα ηεπκζηά πνμαθήιαηα είκαζ ηυζα πμθθά πμο
ηεθζηά δεκ πνυηεζηαζ υθα κα θοεμφκ ηαζ υηζ εα πάκεηαζ πμθφηζιμξ πνυκμξ απυ ηδ δζδαζηαθία
ιε απμηέθεζια κα ιδκ "αβαίκεζ" δ φθδ ("εγψ ηειηθά πφηε ζα θάλσ κάζεκα, θαη ηη είδνπο
κάζεκα ζα θάλσ κε απηφ ην ράνο;"), εα απαζηείηαζ οπεναμθζηά πμθφξ πνυκμξ βζα ηδκ
δδιζμονβία ηςκ Φ.Δ. ("Δγψ κπνξεί λα θάλσ 1-2 ηέηνηα καζήκαηα, αιιά δελ πξφθεηηαη λα
θαζίζσ λα δεκηνπξγψ θχιια εξγαζίαο πνπ ηα βξίζθσ ρξνλνβφξα θαη κε απαξαίηεηα").
Δλέθναζε αιθζαμθίεξ βζα ημ ακ εα πνμηφρεζ δζδαηηζηυ υθεθμξ ("Πεξηζζφηεξα ζα πξνιάβαηλα
λα ηνπο πσ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν") ηαζ δήθςζε υηζ δεκ πνυηεζηαζ κα εθανιυζεζ ηδκ
πνυηαζδ ζε ιυκζιδ αάζδ ("Μπνξεί λα δνθηκάζσ θάπνηεο ηέηνηεο δηδαζθαιίεο αιιά δελ
πξφθεηηαη λα ηηο πηνζεηήζσ ζε κφληκε βάζε"). Θεςνεί υηζ οπάνπεζ εεηζηή δζάζηαζδ ιυκμ ζε
υηζ αθμνά ημκ ηεπκμθμβζηυ βναιιαηζζιυ ηςκ ιαεδηχκ ("Απηά ηα παηδηά δελ βιέπσ λα
καζαίλνπλ βηνινγία αιιά κπνξεί λα κάζνπλ ρξήζηκα πξάγκαηα γηα ηνπο ππνινγηζηέο").
ηα ηέθδ Νμειανίμο, δ ηαεδβήηνζα απμθάζζζε κα δχζεζ ηάπμζμ πνυκμ ζηα παζδζά κα
ενβαζημφκ ζε μιάδεξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα Φ.Δ. ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ ηαζ αθμφ μζ
ιαεδηέξ ελέθναζακ εεηζηά ζπυθζα βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ έδεζλακ ημκ εκεμοζζαζιυ ημοξ, δ
~ 278 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

άπμρή ηδξ βζα ηδκ δζδαζηαθία βίκεηαζ εεηζηυηενδ. Γζέηνζκε υηζ δ κέα δζδαζηαθία ιπμνεί κα
απμθένεζ δζδαηηζηυ υθεθμξ ("Καιά πάεη ε δηδαζθαιία, κάιινλ ζα ζπλερίζνπκε λα ηελ
εθαξκφδνπκε κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο") ηαζ δ ακδζοπία ηδξ θαίκεηαζ κα πενζμνίγεηαζ ζημ
πνυκμ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία ηςκ Φ.Δ.
Απυ ηα ηέθδ Γεηειανίμο έςξ ημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ ηαζ αθμφ έπμοκ πνμδβδεεί ηα
εκεμοζζχδδ ζπυθζα ηςκ ιαεδηχκ, δ άπμρή ηδξ βζα ηδκ δζδαζηαθία ήηακ εεηζηή ηαζ υζμ
πενκμφζε μ πνυκμξ βζκυηακ εεηζηυηενδ. Γήθςζε εκηοπςζζαζιέκδ απυ ηδκ ηαεμθζηή
ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ. Παναηήνδζε υηζ ειπθέημκηαζ ηαζ μζ "αδφκαημζ" ιαεδηέξ ("Να
βνεζήζνπκε πεξηζζφηεξν θαη ηνπο αδχλαηνπο ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο- βιέπσ
φηη είλαη δπλαηφλ λα ηνπο βάινπκε λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα"). Θεχνδζε υηζ μ κέμξ ηνυπμξ
δζδαζηαθίαξ είκαζ εοημθυηενμξ ηαζ πζμ λεημφναζημξ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ("Ο λένο ηξφπνο
είλαη επθνιφηεξνο θαη πνιχ πην μεθνχξαζηνο, δε ρξεηάδεηαη λα ζπκάζαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηη
αθξηβψο έρεηο λα πεηο", "Έηζη ζα κπνξνχζα λα θάλσ κάζεκα κέρξη θαη ηα γεξάκαηα"). Ήηακ
ζίβμονδ πθέμκ υηζ εα πνμηζιμφζε ημ κέμ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ
δζδαζηαθία ηδξ ("νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο αλ αθνινπζήζεη έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν Φ.Δ.
κπνξεί λα θάλεη έλα πνιχ θαιφ κάζεκα", "ε θάζε πεξίπησζε δε ζα επέιεγα λα θάλσ κάζεκα
ρσξίο Φ.Δ. ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά ζα ήηαλ δηαζέζηκα"). πμθίαζε "Σν κάζεκα πιένλ είλαη
πνιχ θαιφ, δελ πεξίκελα ηέηνηα εμέιημε" ηαζ απμθάζζζε κα εθανιυζεζ ηδ δζδαζηαθία ζε υθα
ηα ιαεήιαηα, ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ
ηα ιέζα Απνζθίμο δήθςζε ηδκ πνυεεζή ηδξ κα βνάρεζ Φ.Δ. βζα ηδ αζμθμβία ηδξ Γ βοικαζίμο
πμο επίζδξ δζδάζηεζ ("Θα ήηαλ πνιχ θαιή ηδέα λα έρσ Φ.Δ. θαη ζηελ Γ γπκλαζίνπ φπνπ ηα
παηδηά πξνζέρνπλ ιηγφηεξν θαη αλαιψλσ πνιχ ελέξγεηα γηα λα ηνπο θάλσ λα πξνζέμνπλ").
Αθζένςζε ανηεηυ πνυκμ βζα κα βνάρεζ πέκηε (5) ρδθζαηά Φ.Δ. Ήηακ ηα πνχηα Φ.Δ. πμο
δδιζμφνβδζε δ ίδζα πςνίξ αμήεεζα.
Ζ ζηάζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Ζ εθανιμβή ηδξ πνμηεζκυιεκδξ δζδαζηαθίαξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ θαίκεηαζ υηζ επδνέαζε ημοξ
οπυθμζπμοξ εηπαζδεοηζημφξ ημο ζπμθείμο. Σμ δεφηενμ ιήκα ηδξ εθανιμβήξ ηδξ πνυηαζδξ,
ανηεημί ζοκάδεθθμζ έδεζλακ εκδζαθένμκ κα εκδιενςεμφκ βζα ηδ κέα δζδαζηαθία. Έλζ απυ
αοημφξ γήηδζακ ηαζ παναημθμοεήζμοκ ηδ δζδαζηαθία. Σμ ίδζμ έηακε ηαζ μ δζεοεοκηήξ ημο
ζπμθείμο, υπςξ ηαζ δφμ ζπμθζημί ζφιαμοθμζ. Σα ζπυθζα υθςκ ήηακ πμθφ εεηζηά ηαζ
πενζζζυηενμ θαίκεηαζ κα ημοξ εκηοπςζίαζε ημ βεβμκυξ υηζ μζ ιαεδηέξ ήηακ απμννμθδιέκμζ
ηαζ ενβάγμκηακ ζοκενβαηζηά πάκς ζημ Φ.Δ. ηαζ ημ πμθοιεζζηυ οθζηυ πμο ημ ζοκυδεοε.
Απυ ημοξ παναπάκς ηαεδβδηέξ, πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ, ηνεζξ άνπζζακ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ
κα πνδζζιμπμζμφκ ηα ιαεδηζηά netbooks ζημ ιάεδιά ημοξ, εκχ άθθμζ ηέζζενεζξ
πνμζπαεχκηαξ κα ανμοκ ηνυπμ βζα κα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ, γήηδζακ ηδ αμήεεζά ιαξ.
Γεκζηυηενα ηαζ πθδζζάγμκηαξ ημ ηέθμξ ημο έημοξ, μζ ιαεδηέξ ελέθναγακ εεηζηή άπμρδ βζα ημ
ιάεδια, ιε απμηέθεζια μ ανζειυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο εκδζαθένεδηακ κα εκδιενςεμφκ
κα ιεβαθχζεζ, εκχ πανάθθδθα αολήεδηε ηαζ μ ααειυξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ιαεδηζηχκ netbooks.
Ζ ζηάζε ησλ γνλέσλ
ηα ενςηήιαηα ημο ενςηδιαημθμβίμο, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ βμκείξ, μζ ιαεδηέξ
ιεηαθένμοκ ηδ ζηάζδ, ηδ ζοιιεημπή ηαζ ηδ δνάζδ πμο εηδήθςζακ μζ βμκείξ ημοξ. Δπίζδξ
ζπεηζηά εέιαηα ηαηαβνάθδηακ ηαζ ζημ διενμθυβζμ, απυ ηζξ ζοκακηήζεζξ ηςκ βμκέςκ ιε ηδ
δζδάζημοζα. ημ Γνάθδια 1 πανμοζζάγεηαζ ηαηά πυζμ μζ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ εκδιενχεδηακ
βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ έβζκε δ δζδαζηαθία ηδξ Βζμθμβίαξ. Ζ απάκηδζδ ζημ ενχηδια, ςξ
έκα ααειυ, είκαζ εκδεζηηζηή ηαζ ημο ααειμφ ζημκ μπμίμ μζ βμκείξ ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία
ιάεδζδξ ηςκ παζδζχκ ημοξ. ηδκ πθεζμρδθία ημοξ (83,5%) μζ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ εεςνήεδηε
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υηζ ήηακ εκδιενςιέκμζ βζα ημκ κέμ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ, ηαζ ιυκμ ημ 16,5% ηςκ βμκέςκ
θαίκεηαζ κα ήηακ θίβμ ή ηαευθμο εκδιενςιέκμζ.
Εξ.Τειηθό-Εξ.15: Πόζν ελεκεξσκέλνη είλαη νη γνλείο ζαο γηα ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ην κάζεκα κε ηα laptops? (Ν=79)
40
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Γξάθεκα 1: Δκδιένςζδ ηςκ βμκέςκ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ

60

Εξ.Τειηθό-Εξ.14: Οη γνλείο ζαο, αιιά θαη νη ππόινηπνη ζπγγελείο
ζαο, ζεσξνύλ όηη ε επηινγή λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα laptops
θαζεκεξηλά ζην κάζεκα κε ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ήηαλ:
(Ν=80)
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Γξάθεκα 2: Άπμρδ ηςκ βμκέςκ βζα ηνυπμ δζδαζηαθίαξ
ημ Γνάθδια 2 πανμοζζάγεηαζ δ ζηάζδ ηςκ βμκέςκ βζα ηδ δζδαζηαθία. ηδκ ζοκηνζπηζηή
ημοξ πθεζμρδθία (92,5%) μζ βμκείξ ηςκ ιαεδηχκ έδεζλακ κα οπμδέπμκηαζ πμθφ εεηζηά ηδ κέα
πνυηαζδ δζδαζηαθίαξ ηαζ ζπμθίαζακ υηζ μ κέμξ ηνυπμξ ιαεήιαημξ ήηακ ιζα ηαθή επζθμβή.
Ανηεημί βμκείξ γήηδζακ κα ζοκακηήζμοκ ηδκ ηαεδβήηνζα ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ ηδκ ζοκεπάνδζακ
βζα ηδκ πνμζπάεεζά ηδξ. Οζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ δήθςζακ υηζ ιε ηδ δοκαηυηδηα πμο
έπμοκ μζ ιαεδηέξ κα θένκμοκ ηα Φ.Δ. ηαζ ημ ζοκμδεοηζηυ οθζηυ ζημ ζπίηζ, είκαζ πμθφ
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εοημθυηενμ βζα αοημφξ κα αμδεήζμοκ ηα παζδζά ημοξ αθθά ηαζ κα ιάεμοκ ηαζ μζ ίδζμζ
αζμθμβία.
πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα
Ζ εκζςιάηςζδ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ netbooks ζημ ιάεδια, ηαε‘ υθδ ημ ζπμθζηυ έημξ,
δείπκεζ υηζ είκαζ εθζηηή ηαζ οθμπμζήζζιδ πναηηζηή ζημ οπάνπμκ πθαίζζμ ημο εθθδκζημφ
ζπμθείμο, ζε "ηαεδιενζκή" αάζδ - αηυιδ ηαζ βζα ημοξ ιζηνμφξ ιαεδηέξ ηδξ Α ηάλδξ ημο
Γοικαζίμο. Ακ ηαζ «ζπαηαθήεδηακ» ηάπμζεξ δζδαηηζηέξ χνεξ βζα ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ
ιαεδηχκ ιε ημ κέμ ρδθζαηυ πενζαάθθμκ, χζηε κα βίκεζ δοκαηή δ εθανιμβή ηδξ
πνμηεζκυιεκδξ δζδαζηαθίαξ, ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε υηζ μ πνυκμξ αοηυξ είκαζ επέκδοζδ βζα
ηα επυιεκα έηδ θμίηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ αοηχκ, αθμφ ακ εθανιμζηεί ζημοξ ίδζμοξ ιαεδηέξ
υηακ πάκε ζηδ Β' ηάλδ, δεκ εα απαζηδεεί ελμζηείςζδ.
πεηζηά ιε ηδκ πνχηδ ενεοκδηζηή οπυεεζδ, πμο αθμνά ηδ δζδάζημοζα, ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ
είκαζ δ άπμρδ ηδξ ηαεδβήηνζαξ ζημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ, υπςξ ελίζμο ζδιακηζηή είκαζ
ηαζ δ αθθαβή ζηδ ζηάζδ ηδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ ηδξ πνυηαζδξ. Σμ ιάεδια έβζκε
βζα αοηήκ εοημθυηενμ ηαζ πμζμηζηυηενμ. Ακ ηαζ δ ίδζα ανπζηά ήηακ ανκδηζηή ζηδκ οζμεέηδζδ
αοηήξ ηδξ ιμνθήξ δζδαζηαθίαξ, ηεθζηά έβζκε εενιή οπμζηδνζηηήξ ηδξ. ηακ είδε ημκ
εκεμοζζαζιυ ιε ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ οπμδέπεδηακ ηδ κέα δζδαζηαθία ηαζ εζηίαζε ζηα μθέθδ
πμο πνμηφπημοκ, άνπζζε κα αθθάγεζ ζηάζδ ηαζ απυ εηεί πμο ζηυπεοε κα εθανιυζεζ ηδκ
πνυηαζδ ζε ηάπμζα ιυκμ ιαεήιαηα, ηεθζηά ηαηέθδλε κα ηδκ οζμεεηήζεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα
υθδξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ Ζ ίδζα δ ηαεδβήηνζα δζέηνζκε υηζ δ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζημ
ιάεδια είκαζ πθέμκ ηαεμθζηή ηαζ υηζ δεκ ακηζιεηςπίγεζ πνμαθήιαηα απεζεανπίαξ.
Ζ επίδναζδ ημο υθμο εβπεζνήιαημξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημο ζπμθείμο ήηακ εεηζηή (δεφηενδ
ενεοκδηζηή οπυεεζδ). Ανηεημί απυ αοημφξ εηηίιδζακ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εθανιμβήξ ηαζ
παναηζκήεδηακ ζηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ζημ ιάεδιά ημοξ. Με αάζδ ηα ζπυθζα ηαζ ηζξ
ακηζδνάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ αθθά ηαζ υζςκ παναημθμφεδζακ ηζξ δζδαζηαθίεξ – υπςξ
αοηά ηαηαβνάθμκηαζ ζημ διενμθυβζμ - ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ δζδαζηαθία πμο ηεθζηά
οζμεεηήεδηε, ηίκδζε ημ εκδζαθένμκ ηιήιαημξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο ζπμθείμο. Πμθθμί απυ
αοημφξ, πανυηζ ανπζηά είπακ ανκδηζηή ζηάζδ ζηδκ εκδεπυιεκδ πνήζδ ηςκ ιαεδηζηχκ
οπμθμβζζηχκ ηαζ πανυηζ δζέεεηακ πενζμνζζιέκεξ δελζυηδηεξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδ
δζδαζηαθία, εηδήθςζακ έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ηδ δνάζδ. Πζεακυκ αοηή δ αθθαβή ζηάζδξ κα
πνμήθεε απυ ηδκ άπμρδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιάεδια ή κα ημοξ επδνέαζε δ άπμρδ υζςκ
παναημθμφεδζακ ημ ιάεδια ή ηαζ ηδ ιεηαζηνμθή ηδξ ανπζηήξ ανκδηζηήξ άπμρδξ ηδξ
δζδάζημοζαξ ηαεδβήηνζαξ
πεηζηά ιε ηδκ ηνίηδ ενεοκδηζηή οπυεεζδ, δδθαδή ηδ ζηάζδ ηςκ βμκέςκ, ηαηαβνάθδηε
εεηζηή ακηαπυηνζζδ απυ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ βμκέςκ. Σμ ρδθζαηυ οθζηυ πμο παίνκμοκ μζ
ιαεδηέξ, υπςξ ηαζ δ φπανλδ ημο blog, δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ βμκείξ κα
"παναημθμοεήζμοκ" ηαζ μζ ίδζμζ ηδ νμή ημο ιαεήιαημξ, δζεοημθφκμκηαξ έηζζ ηδκ εκδιένςζή
ημοξ ηαζ ηδκ ειπθμηή ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ. Αοηυ ένπεηαζ ζε ζοιθςκία
ηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα ένεοκαξ, ζε ζπμθεία ηςκ ΖΠΑ, υπμο δ εθανιμβή ημο 1:1 computing
αεθηζχκεζ ηδκ επζημζκςκία ακάιεζα ζημ ζπίηζ ηαζ ημ ζπμθείμ (Zucker, McGhee, 2005). Ζ
ειπθμηή ηςκ βμκέςκ εεςνείηαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ζηζξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Robert Putman "…αλ ππήξρε ε επηινγή αχμεζεο θαηά 10% ηεο
θξαηηθήο ρνξεγίαο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ή αχμεζε θαηά 10% ηεο γνληθήο εκπινθήο ζηελ
εθπαίδεπζε, ζίγνπξα ζα επέιεγα ην δεχηεξν".
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Πεξίιεςε
Έπεζ ακαθενεεί εηηεκχξ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία υηζ δ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδ δζδαζηαθία
ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ εοημθυηενδ ηαηακυδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ απυ ημοξ
ιαεδηέξ. Ζ εζζαβςβή ηα ηεθεοηαία πνυκζα ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ,
δδιζμφνβδζε κέα δεδμιέκα ςξ πνμξ ηα δζαεέζζια εηπαζδεοηζηά ιέζα πμο ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ
μοζζαζηζηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμοιε ιζα μθμηθδνςιέκδ
πνυηαζδ πνήζδξ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ιε ζημπυ κα
δείλμοιε ημ ακ ηαζ ηαηά πυζμ δ πνήζδ ημο αολάκεζ ηα πνμζδμηχιεκα μθέθδ. Πανάθθδθα ιέζα απυ
ηδκ πνυηαζή ιαξ ελεηάγμοιε ακ μ δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ απμηεθεί «πακάηεζα» βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία, ακ δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ακηί κα επζθφεζ, ή ακ ηεθζηά είκαζ απθχξ έκα ενβαθείμ πμο
πνμζθένεζ ηάπμζεξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ζηδκ εηπαίδεοζδ.
Abstract
It has extensively been reported in the international bibliography that the use of new technologies in
the teaching of Physics, can help students to comprehend physics phenomena easier. The past few
years interactive whiteboard introduced in school classes and started a whole new discussion about the
use of new technologies in the educational process. In our proposal we present a way of how to use
interactive whiteboard for the teaching of Physics which can increase the expected educational profits.
At the same time through our proposal we examine if the interactive board is ―panacea‖ for the
educational process, or if it creates problems rather than solve them, or if finally it is simply a tool that
offers certain alternative solutions in teaching.

Δηζαγσγή
Σα ηεθεοηαία πνυκζα υθμ ηαζ πενζζζυηενμ βίκεηαζ θυβμξ ζηδ πχνα ιαξ, βζα ηδ πνήζδ ημο
δζαδναζηζημφ πίκαηα ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ. Ζ υθδ ζογήηδζδ ακαδεζηκφεζ ηζξ εεηζηέξ
παναιέηνμοξ απυ ηδ πνήζδ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα, ηδκ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ιε ηζξ κέεξ
ηεπκμθμβίεξ ηαεχξ ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ πμο ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ
πνμηεζιέκμο κα ιεβζζημπμζήζεζ ηα μθέθδ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαηά ηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία. Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ δ ειθάκζζδ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα ςξ ιέζμο
δζδαζηαθίαξ πνμηάθεζε (ηαζ ζοκεπίγεζ κα πνμηαθεί) ιεβάθεξ ζογδηήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ
πνδζζιυηδηα ημο ιέζμο. Τπήνλακ μζ απυρεζξ πμο έεεηακ ημ δζαδναζηζηυ πίκαηα ςξ
απαναίηδημ ενβαθείμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ζ εκηοπςζζαηή άιεζδ απεζηυκζζδ ηάεε
ζηέρδξ, βναιιήξ, ακαπανάζηαζδξ ζε έκα δθεηηνμκζηυ επζημίπζμ πίκαηα, ιε εοημθία ζηδ
πνήζδ ηαζ ζηδκ πνυζααζδ ηυζμ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ υζμ ηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ, άκμζβε
έκακ μθυηθδνμ ηυζιμ κέςκ δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηαζ εοηαζνζχκ ζπεδυκ ζε ηάεε
δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ. Ζ πνμζέββζζδ αοηή πμο ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ εεςνμφζε ημ δζαδναζηζηυ
πίκαηα ςξ «πακάηεζα» έεεηε πζεζηζηά ημ αίηδια εζζαβςβήξ ημο κέμο ηεπκμθμβζημφ ιέζμο
ζηζξ ζπμθζηέξ αίεμοζεξ. Σδκ ίδζα ζηζβιή ένεοκεξ ζε ιαεδηέξ έδεζπκακ πχξ ηα κέα ζημζπεία
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ημο θμβζζιζημφ ηαζ ημο οθζημφ ημο πίκαηα ιπμνμφκ κα παναηζκήζμοκ, κα αμδεήζμοκ ηδ
ζοβηέκηνςζδ, ηαζ κα ηναηήζμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ (Wall, Higgins & Smith 2005),
εκχ οπυ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ιεζχκμοκ ηαζ ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ ηάπμζςκ
δναζηδνζμηήηςκ (Latham 2002). Γζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ μ δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ πνμζθένεζ
εοηαζνίεξ κα ζπεδζάζμοκ, κα δδιζμονβήζμοκ ηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημοξ ρδθζαημφξ
πυνμοξ ηαζ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πμο απαζημφκηαζ χζηε κα βίκεζ δ δζδαζηαθία πζμ δδιζμονβζηή
(Wood & Ashfield 2008).

Δηθφλα 1: Υνήζδ δζαδναζηζημφ πίκαηα βζα ηαηαβναθή οπμεέζεςκ

Απυ ηδκ άθθδ – ηαζ ζπεδυκ ηαοηυπνμκα - οπήνλακ ηαζ εηείκεξ μζ πνμζεββίζεζξ, μζ πζμ
ιεηνζμπαεείξ ή ηαζ οπεναμθζηέξ ηαηά ηάπμζμοξ, πμο αιθζζαδημφζακ ηδκ πνδζζιυηδηα ημο
δζαδναζηζημφ πίκαηα. Αηυιδ, ιζθμφζακ ηαζ βζα ημκ ηίκδοκμ εζζαβςβήξ ημο ιέζμο ζηζξ ηάλεζξ
αθμφ δ πνήζδ ημο εα επζηέκηνςκε ηδκ πνμζμπή ημο ιαεδηή ζημ ιέζμ ηαζ υπζ ζηδκ μοζία. Γεκ
ήηακ θίβμζ εηείκμζ πμο οπμζηήνζλακ πςξ μ εκηοπςζζαζιυξ απυ ηδ πνήζδ ημο πίκαηα εα
οπενηάθοπηε ζηα ιάηζα ηαζ ημ κμο ηςκ ιαεδηχκ ηδκ μοζία ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ,
θένκμκηαξ ηεθζηά ακηίεεηα απυ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα εκχ επίζδξ δ πζεακή
απμβμήηεοζδ ημοξ υηακ ζοκακημφκ ηεπκζηέξ δοζημθίεξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα
(Wall, Higgins, Smith 2005). Πανάθθδθα δ πνμαπαζημφιεκδ βκχζδ ηαζ ελμζηείςζδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πνμηεζιέκμο κα αλζμπμζήζμοκ ημ δζαδναζηζηυ πίκαηα
έηακε πενζζζυηενμ «απυιαηνδ» ηαζ «επζηίκδοκδ» ηδκ πνήζδ ημο ζηζξ ηάλεζξ.
Οζ παναπάκς πνμζεββίζεζξ έπμοκ ζζπονμφξ οπμζηδνζηηέξ ηαζ είκαζ δφζημθμ κα αιθζζαδηήζεζ
ηάπμζμξ ημ βεβμκυξ ηςκ εεηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ απμηεθεζιάηςκ απυ ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ
κέςκ ηεπκμθμβζχκ, αθθά ηαζ ημ βεβμκυξ ηδξ επζηέκηνςζδξ ηδξ πνμζμπήξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ηάηζ
εκηοπςζζαηυ πμο ηεθζηά δεκ απμθένεζ δζδαηηζηά απμηεθέζιαηα. Πένα υιςξ απυ ηα
εεςνδηζηά ζπήιαηα είκαζ ακάβηδ κα δζαηοπςεμφκ ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ ηαζ κα ηεεμφκ
ζοβηεηνζιέκμζ ζημπμί ηαζ ζηυπμζ χζηε κα «δμηζιαζηεί» δ αλία ηδξ πνήζδξ ημο δζαδναζηζημφ
πίκαηα, ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ιε πναβιαηζηά εηπαζδεοηζηά ζεκάνζα.
Μέπνζ ζήιενα ζηδ πχνα ιαξ έπμοκ βίκεζ εθάπζζηεξ πνμζπάεεζεξ δδιζμονβίαξ ηαηάθθδθςκ
εηπαζδεοηζηχκ πνμηάζεςκ, αλζμπμζήζζιςκ ζε ζπμθζηέξ ηάλεζξ. Αοηυ δδιζμονβεί έκα
πνυαθδια ηαζ εβείνεζ ενςηδιαηζηά ςξ πνμξ ηδκ πνδζζιυηδηα ημο ηεπκμθμβζημφ ενβαθείμο.
Πμθφ δε πενζζζυηενμ υηακ ημ ηυζημξ αβμνάξ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα είκαζ ορδθυ. Σίεεηαζ
θμζπυκ ημ ενχηδια, ιε πμζμοξ ηνυπμοξ εα ιπμνέζμοιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ημκ πίκαηα
χζηε κα δχζμοιε ιζα αλζυπζζηδ, εθανιυζζιδ ηαζ παζδαβςβζηά μνεή πνυηαζδ πνμηεζιέκμο
κα δζδάλμοιε εέιαηα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ;
ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμοιε ιζα μθμηθδνςιέκδ πνυηαζδ πνήζδξ ημο
δζαδναζηζημφ πίκαηα ιε ζηυπμ κα ακαδείλμοιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πανέπμοκ μζ κέεξ
ηεπκμθμβίεξ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, πνδζζιμπμζχκηαξ έκα εηπαζδεοηζηυ
πνυηοπμ πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ πνμηεζκυιεκδ ιεεμδμθμβία ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Μέζα απυ
ηδκ εθανιμβή πμο πνμηείκμοιε, ενεοκμφιε εάκ δ ιεεμδζηή πνήζδ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα
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ζε υθα ηα ζηάδζα ιζαξ δζδαζηαθίαξ ιπμνεί κα επζθφζεζ πνμαθήιαηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
δζαδζηαζίαξ, υπςξ είκαζ δ ηαθφηενδ μνβάκςζδ/πνμεημζιαζία εηπαζδεοηζημφ, ημ ηένδμξ ζε
πνυκμ, δ αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ βζα ημ ιάεδια, δ πνμχεδζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ
μιαδζηυηδηαξ, δ ηαηακυδζδ ηαζ δ ειαάεοκζδ ηδξ βκχζδξ, ηθπ.
Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο
Ζ πνυηαζδ εθανιυζηδηε ζε θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ
Αεήκαξ, ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ζηα ενβαζηήνζα ημο Σμιέα Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
Σεπκμθμβίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, ημο
Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ.
Δπζθέλαιε κα εθανιυζμοιε ηδκ παναπάκς πνυηαζδ ζε 64 θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ
Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ μζ μπμίμζ ζημ ζφκμθυ ημοξ έπμοκ ελμζηείςζδ ζηδ πνήζδ
ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ (ζηα πθαίζζα ηςκ οπμπνεςηζηχκ
ενβαζηδνίςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ), πνάβια απαναίηδημ βζα ηδκ
πανμφζα εθανιμβή. Σδκ μιάδα πεζναιαηζζιμφ απμηέθεζακ 32 θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ
Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ Αεήκαξ πςνζζιέκμζ ζε μιάδεξ ηςκ 4 αηυιςκ μζ μπμίμζ
ζοιιεηείπακ ζε δζδαζηαθία εειάηςκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ιε ηδ πνήζδ δζαδναζηζημφ
πίκαηα. Σδκ μιάδα ακαθμνάξ απμηέθεζακ ζζάνζειμζ θμζηδηέξ πμο ζοιιεηείπακ ζε
δζδαζηαθία ηςκ ίδζςκ εειάηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ πςνίξ ηδ πνήζδ δζαδναζηζημφ πίκαηα,
αθθά ιε ηδκ οπμζηήνζλδ οπμθμβζζηή ηαζ αζκηεμπνμαμθέα. Κάεε ηιήια θμζηδηχκ ηδξ μιάδαξ
πεζναιαηζζιμφ ηαζ ηδξ μιάδαξ ακαθμνάξ είπε 16 θμζηδηέξ ηάεε θμνά. Κάεε μιάδα θμζηδηχκ
πνδζζιμπμίδζε ηα ίδζα θφθθα ενβαζίαξ, ζημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ αζηήεδηε ιε ημοξ
ίδζμοξ εηπαζδεοηέξ. Οζ εηπαζδεοηέξ ήηακ 2 οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ ημο Παζδαβςβζημφ
Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ Αεήκαξ μζ μπμίμζ παναημθμοεμφζακ ηαζ δζεφεοκακ ημοξ
θμζηδηέξ ζε υθα ηα ζηάδζα, έπμκηαξ ημ νυθμ πμο έπεζ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ ζε ιζα ηάλδ. Κάεε
εηπαζδεοηήξ εθάνιμζε ηδκ πνυηαζδ ζε 16 θμζηδηέξ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο ηαζ ζε 16 θμζηδηέξ
ηδξ μιάδαξ ακαθμνάξ.
οθθμβή δεδμιέκςκ: Ζ ζοθθμβή δεδμιέκςκ έβζκε ιε ηαηάθθδθα ενςηδιαημθυβζα ζηάζεςκ
πμο ζοιπθδνχεδηακ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηαζ ημοξ εηπαζδεοηέξ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ πανέιααζδξ.
Δκχ βζα ημκ έθεβπμ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ
δυεδηακ ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ηα ίδζα pre tests εκχ ιεηά απυ ηνεζξ πενίπμο εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ
πανέιααζδ ιμζνάζηδηακ επίζδξ ημζκά post tests. Σα pre tests, ηα θφθθα ενβαζίαξ ηαζ δ υθδ
πνυηαζδ ζημ δζαδναζηζηυ πίκαηα είπε πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ένεοκαξ δμηζιαζηεί ςξ πνμξ ηδ
θεζημονβζηυηδηα ηαζ ηδκ δμιή ηδξ ζε ιζα ακελάνηδηδ μιάδα 4 θμζηδηχκ.
Ζ Πξφηαζε: Φάζεηο θαη πινπνίεζε
Ζ πνυηαζή ιαξ αθμνά ζηδ πνήζδ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα ςξ πνυζεεημ «ενβαθείμ» βζα ηδ
δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, δίκμκηαξ έκακ μθμηθδνςιέκμ ηνυπμ πνήζδξ ημο
ηεπκμθμβζημφ ιέζμο αθμφ πενζθαιαάκεζ: α)ηδκ πνμεημζιαζία ημο εηπαζδεοηζημφ, α)ηδ πνήζδ
ημο πίκαηα απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ηζξ μιάδεξ ηςκ θμζηδηχκ εκηυξ ηδξ αίεμοζαξ β)ηδκ
πνήζδ ημο παναβυιεκμο οθζημφ (ζε υπμζα ιμνθή επζθέλμοιε κα ελάβμοιε ηα δεδμιέκα ηςκ
«πζκάηςκ») ηαζ ιεηά ημ πέναξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ απυ ημοξ θμζηδηέξ βζα
ειπέδςζδ ηαζ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηαζ δ)ηδκ πνήζδ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ βζα αεθηίςζδ
(ημο ίδζμο ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ). Ζ υθδ εθανιμβή έβζκε εθανιυγμκηαξ ημ
εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ πμο πενζβνάθμοκ ηα ζζπφμκηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα (Δπζζηδιμκζηυ
Μμκηέθμ).
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Δηθφλα 2: Πανάδεζβια επζθμβήξ εκαφζιαημξ ζε δζαδναζηζηυ πίκαηα.
Σμ υθμ ιμκηέθμ εθανιυζηδηε ζημοξ θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ Αεήκαξ ηαζ ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ηνμπμπμζήζεζξ /πανειαάζεζξ/ αθθαβέξ ιπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζε άθθεξ ααειίδεξ εηπαίδεοζδξ. Γμηζιάζαιε κα δζδάλμοιε ηδκ εκυηδηα
Θενιμηναζία/Θενιυηδηαξ ζημοξ θμζηδηέξ πνδζζιμπμζχκηαξ θφθθα ενβαζίαξ πμο
δδιζμονβήεδηακ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ ακηαπμηνζκυιεκα ζημ επίπεδμ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ
εθανιυγμκηαξ ημ εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ (Δπζζηδιμκζηυ Μμκηέθμ) πμο πνμαθέπεηαζ ζημ
Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ (ΑΠ) ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ βζα ηδκ Πνςημαάειζα
Δηπαίδεοζδ. Ο δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα (ακάθμβα ηαζ ιε ημ θμβζζιζηυ
πμο ημκ ζοκμδεφεζ) ηδξ πνμεημζιαζίαξ ημο ιαεήιαημξ ιέζα απυ ηδκ δδιζμονβία ιζαξ
πμθοιεζζηήξ εθανιμβήξ θηζαβιέκδξ ηαζ πνμζανιμζιέκδξ ζημ πενζαάθθμκ ημο πίκαηα. Έηζζ
δδιζμονβήζαιε ιζα πμθοιεζζηή εθανιμβή βζα ηαεέκα απυ ηα αήιαηα ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ςξ
ελήξ:
Έκαοζια: Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμβζζιζηυ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα είπαιε ήδδ έημζιεξ
εζηυκεξ, αίκηεμ, ήπμοξ πμο ακηθμφζαιε απυ ιζα αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ δ μπμία ιπμνεί εφημθα
ηαζ βνήβμνα κα πνμζπεθαζηεί ιέζς ηςκ δοκαημηήηςκ ημο πίκαηα. Γζα ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ
εκυηδηαξ πμο επζθέλαιε πανμοζζάζηδηε ιζα πνμζμιμίςζδ ιμνίςκ ζε δζάθμνεξ
εενιμηναζίεξ. Ζ πνμαμθή ζε πνμηγέηημνα δεκ επέηνεπε πανά ιυκμ ηδκ παναημθμφεδζή ημο.
Ζ πνμαμθή ηδξ πνμζμιμίςζδξ ζημ δζαδναζηζηυ πίκαηα επέηνεπε πανειαάζεζξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ πνμαμθήξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ζδιεζχζεςκ ή ζπεδίςκ/ζπεδζαβναιιάηςκ
πάκς ζηδκ μευκδ πνμαμθήξ χζηε κα πνδζζιμπμζδεμφκ ανβυηενα. (Δζηυκα 2).
Γζαηφπςζδ οπμεέζεςκ: Οζ θμζηδηέξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θφθθμ ενβαζίαξ απακημφζακ ζηζξ
ενςηήζεζξ ηαζ δζαηφπςκακ ηζξ απυρεζξ ημοξ βζα ηδκ εενιυηδηα/εενιμηναζία, εκχ πανάθθδθα
έκα ιέθμξ ηάεε μιάδαξ ζοβηέκηνςκε ηαζ ηςδζημπμζμφζε ηζξ απακηήζεζξ ζημ δζαδναζηζηυ
πίκαηα. ημ ηέθμξ, ηάεε μιάδα είπε ηαηαβνάρεζ ζημκ πίκαηα ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδ
εενιυηδηα ηαζ ηδ εενιμηναζία.
Πεζναιαηζζιυξ: Οζ θμζηδηέξ αημθμοεχκηαξ ηζξ μδδβίεξ ημο θφθθμο ενβαζίαξ
πναβιαημπμζμφζακ ηζξ απαζημφιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ / πεζνάιαηα. Κάεε μιάδα θμζηδηχκ
ιπμνμφζε ηαοηυπνμκα κα απμηοπχκεζ ηζξ παναηδνήζεζξ, ηζξ ιεηνήζεζξ, ηθπ ζημ δζαδναζηζηυ
πίκαηα ηαζ κα ζοβηνίκεζ δεδμιέκα ζηα ανπεία ηαηαβναθήξ. Ο δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ
πνμζέθενε ηδ δοκαηυηδηα ηδξ πανάθθδθδξ πνήζδξ απυ υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ. Έηζζ ηδκ
ίδζα πνμκζηή ζηζβιή ηάπμζμ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ηαηέβναθε παναηδνήζεζξ απυ ημκ
πεζναιαηζζιυ ζημκ πίκαηα, εκχ έκα άθθμ ιέθμξ πναβιαημπμζμφζε απαζημφιεκεξ πνάλεζξ, ή
ηναημφζε ζδιεζχζεζξ (Δζηυκα 3). Πανάθθδθα υθα ηα ιέθδ ηςκ μιάδςκ είπακ άιεζδ
πνυζααζδ ζε υθα ηα δεδμιέκα, ηζξ ιεηνήζεζξ, ηα παναηδνήζζια ιεβέεδ ημο πεζναιαηζζιμφ
ηαζ ιπμνμφζακ κα επέιαμοκ ακ πνεζαγυηακ, δζμνεχκμκηαξ ή ζοιπθδνχκμκηαξ ηάπμζα απυ ηα
δεδμιέκα.
Γζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ: Αθμφ υθεξ μζ μιάδεξ μθμηθήνςζακ ημκ πεζναιαηζζιυ,
ζοκενβάζηδηακ ζηδκ δζαηφπςζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ βζα ηάεε πείναια / δναζηδνζυηδηα πμο
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είπακ ακαθάαεζ ςξ μιάδα. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηεθαθαίςκ ηδξ Θενιυηδηαξ / Θενιμηναζίαξ
πμο εθανιυζαιε ζε θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ Αεήκαξ,
ηάεε μιάδα είπε αζπμθδεεί ιε δζαθμνεηζηά πεζνάιαηα ηαζ ηαηέβναθε παναηδνήζεζξ ηαζ
δεδμιέκα. ημ ηέθμξ δ πανμοζίαζδ υθςκ ηςκ παναηδνήζεςκ ηαζ δεδμιέκςκ ιαγί,
εκενβμπμίδζε υθμοξ ημοξ θμζηδηέξ ζε ιζα ζογήηδζδ βζα ηδ δζαηφπςζδ ηςκ μνεχκ
ζοιπεναζιάηςκ. θεξ μζ μιάδεξ ιπμνμφζακ κα ακαηνέλμοκ ζε ηάεε ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ
ζοβηνίκμκηαξ ιεηνήζεζξ, παναηδνήζεζξ ηαζ δεδμιέκα, χζηε κα δζαηοπχζμοκ υζμ ημ δοκαηυ
πζμ μθμηθδνςιέκα ηα ζοιπενάζιαηα.
Διπέδςζδ-Γεκίηεοζδ: Οθμηθδνχκμκηαξ ηδ δζδαηηζηή εκυηδηα μζ θμζηδηέξ αημθμοεχκηαξ ημ
θφθθμ ενβαζίαξ ηαθμφκηακ κα εθανιυζμοκ ηδκ απμηηδεείζα βκχζδ ηαζ ζε άθθεξ
πενζπηχζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Οζ μιάδεξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημκ πνμαμθέα έηακακ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ ειπέδςζδξ ηαζ βεκίηεοζδξ πάκς ζηα θφθθα ενβαζίαξ πμο ημοξ είπακ δμεεί.
Οζ μιάδεξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημ δζαδναζηζηυ πίκαηα ζοιπθήνςκακ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ
(ζηαονυθελμ, αηνμζηζπίδεξ, ηθπ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ζημ εθεφεενμ θμβζζιζηυ hot potatoes)
πάκς ζημκ πίκαηα ηαζ αημθμοεμφζε άιεζα δ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ (Δζηυκα 4).

Δηθφλα 3: Καηαβναθή δεδμιέκςκ/παναηδνήζεςκ ζε δζαδναζηζηυ πίκαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα
ημο πεζναιαηζζιμφ
ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ ακέααζακ υθα ηα ανπεία πμο πνδζζιμπμίδζακ απυ ηδκ
ανπή ημο ιαεήιαημξ ζε ιζα μιάδα ζοκενβαζίαξ Google (ηαζ ζε μπμζαδήπμηε άθθδ ακάθμβδ
πθαηθυνια υπςξ ημ e-class ή ημ moodle), χζηε κα ιπμνμφκ κα έπμοκ άιεζδ πνυζααζδ απυ
ημ ζπίηζ ημοξ ηαζ κα ακαηαθέζμοκ υπμηε πνεζαζημφκ ηδκ υθδ δζαδζηαζία, απμζαθδκίγμκηαξ
έηζζ πζεακέξ πανακμήζεζξ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζφκμθμ ςξ ιεθθμκηζηυ ζδιείμ ακαθμνάξ.
Σμ ίδζμ ανπείμ πνδζζιμπμίδζακ ηαζ μζ εηπαζδεοηέξ πνμηεζιέκμο κα εθέβλμοκ ηδκ ανηζυηδηα
ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιεηά ημ πέναξ ηδξ ηαζ κα
πνμπςνήζμοκ ζε πζεακέξ αθθαβέξ, ακαδζαηοπχζεζξ, πμο εα αεθηζχζμοκ ημ πνμζδμηχιεκμ
απμηέθεζια. Οζ μιάδεξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημκ πνμαμθέα είπακ πνυζααζδ ιυκμ ζηδκ
δθεηηνμκζηή ιμνθή ημο θφθθμο ενβαζίαξ ηαζ ιπμνμφζακ κα ημ ζοιπθδνχζμοκ ιε ηζξ
ζδιεζχζεζξ ηαζ παναηδνήζεζξ ημοξ, πμο ηνάηδζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ. Οζ
μιάδεξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημ δζαδναζηζηυ πίκαηα είπακ πνυζααζδ ζε υθμ ημ δθεηηνμκζηυ
ανπείμ ημ μπμίμ πενζείπε υθεξ ηζξ ζδιεζχζεζξ, ιεηνήζεζξ, παναηδνήζεζξ, ζπεδζαβνάιιαηα,
δναζηδνζυηδηεξ, ηθπ πμο είπακ ηαηαβνάρεζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ.
πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
Ζ μθμηθήνςζδ ζοθθμβήξ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ζηάζεςκ θμζηδηχκ ηαζ εηπαζδεοηχκ, ηαεχξ
ηαζ ηςκ pre tests ηαζ post test ιαξ μδήβδζε ζηα παναηάης ζοιπενάζιαηα ζε υηζ αθμνά ηδ
πνήζδ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.
Οζ θμζηδηέξ:
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- έδεζλακ εεηζηή ζηάζδ βζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ. Ζ δζδαζηαθία έβζκε πζμ εκηοπςζζαηή ηαζ
άιεζδ ιε ημ κέμ ιέζμ, ηάηζ πμο δδιζμφνβδζε ηαοηυπνμκα εκδζαθένμκ ηαζ εεηζηέξ ζηάζεζξ
απέκακηζ ζημ ιάεδια υπςξ αοηυ θάκδηε απυ ηα ενςηδιαημθυβζα ζηάζεςκ πμο
ζοιπθδνχεδηακ.
- έδεζλακ εκδζαθένμκ ηαζ εκεπθάηδζακ εκενβά ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. Ζ άιεζδ ηαζ
εκηοπςζζαηή απεζηυκζζδ ηδξ πνμζςπζηήξ βναθήξ ηάεε θμζηδηή ζε έκακ επζημίπζμ ρδθζαηυ
πίκαηα, χεδζε ηάεε μιάδα ζε πζμ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ηαζ εκαζπυθδζδ ηυζμ ιε ημ
δζαδναζηζηυ πίκαηα υζμ ηαζ ιε άθθεξ ηεπκμθμβίεξ (mail, μιάδεξ google, ζηαονυθελα Hot
potatoes, ηθπ).
- ιπμνμφζακ κα δμοθέρμοκ μιαδζηά, πζμ εφημθα ηαζ βνήβμνα, ηαεχξ ηαζ κα ακαηνέλμοκ ζε
πνμβεκέζηενμ ζηάδζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ζ δοκαηυηδηα πμο δίκεζ μ δζαδναζηζηυξ
πίκαηαξ ηδξ ακάηθδζδξ μπμζαζδήπμηε πθδνμθμνίαξ/ανπείμο ιε ηδκ αθή δζεοηυθοκε ηδκ
μιαδζηή ενβαζία ηαζ ιείςζε ημ πνυκμ πμο πνεζαγυηακ ηάεε μιάδα βζα ηαηαβναθή,
επελενβαζία ηαζ δζαηφπςζδ παναηδνήζεςκ /απυρεςκ /ζοιπεναζιάηςκ /πνμαθδιαηζζιχκ. Ζ
άιεζδ απεζηυκζζδ υθςκ ιαγί ηςκ δεδμιέκςκ ζε ιζα μευκδ δζεοηυθοκε πενζζζυηενμ ζημ κα
έπμοκ μζ θμζηδηέξ ιζα ζοκμθζηή εζηυκα ηςκ πνμδβμφιεκςκ αδιάηςκ ηαζ κα ηαηαθήλμοκ έηζζ
πζμ εφημθα ζε μνεέξ πνμηάζεζξ. Μζα ηέημζα πανμοζίαζδ υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ
παναηδνήζεςκ είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ ηαζ πνμκμαυνα ιε ημκ παναδμζζαηυ πίκαηα, ή ημ
ηεηνάδζμ, εκχ αηυιδ ηαζ ιε ηδ πνήζδ απθμφ πνμηγέηημνα δεκ οπήνπε δ αιεζυηδηα ηαζ δ
ηαοηυπνμκδ πνυζααζδ ιε απμηέθεζια κα πνεζάγεηαζ πενζζζυηενμξ πνυκμξ ηαζ κα ιδκ
θεζημονβμφκ μζ μιάδεξ ημ ίδζμ μιαδζηά.
- πανμοζίαγακ ηα δεδμιέκα αθθά ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ πζμ απθά ηαζ άιεζα. Κάεε θμζηδηήξ
πμο εηηεθμφζε ή παναηδνμφζε έκα πείναια ιπμνμφζε πςνίξ κα απμιαηνοκεεί απυ ημ
πείναια κα ηαηαβνάρεζ άιεζα ιε απθή βναθή υηζ εεςνμφζε ζδιακηζηυ ηαζ πανάθθδθα κα
πνμζεέζεζ εφημθα επζπθέμκ ζδιεζχζεζξ ζακ κα δμφθεοε ζε πνμζςπζηυ ηεηνάδζμ.
- αλζμπμζμφζακ ιεβαθφηενμ ανζειυ δεδμιέκςκ ζε θζβυηενμ πνυκμ. Με ηδκ εοημθία πμο
πνμζθένεζ μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα δ πνυζααζδ ηαζ πνμζπέθαζδ
ιεβάθμο ανζειμφ ηαζ υβημο δεδμιέκςκ ήηακ πζμ εφημθα αλζμπμζήζζιδ ηαζ επζπθέμκ ήηακ
ζδιακηζηυ υηζ δ ακάηθδζή ηαζ επελενβαζία ημοξ βζκυηακ υπζ απυ έκακ πεζνζζηή εκυξ
οπμθμβζζηή αθθά απυ ηάεε ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ακά πάζα ζηζβιή ηαζ ζημκ πχνμ ημο
πεζναιαηζζιμφ, ηάηζ πμο εκίζποε ηδκ μιαδζηυηδηα ηαζ ηδκ ζοκενβαζία.
Οζ εηπαζδεοηέξ:
- υπςξ θάκδηε απυ ηα ενςηδιαημθυβζα πμο ζοιπθήνςζακ μζ εηπαζδεοηέξ, δ πνήζδ ημο
δζαδναζηζημφ πίκαηα επζηάποκε ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πςνίξ αοηυ κα θεζημονβήζεζ εζξ
αάνμξ ηςκ θμζηδηχκ. Ήηακ πμθφ ζδιακηζηυ πςξ ηάεε εηπαζδεοηήξ ιπμνμφζε κα
δείλεζ/ακαηαθέζεζ ιεβάθμ ανζειυ ανπείςκ ιε απθά αββίβιαηα ηδξ μευκδξ, δίπςξ κα πνέπεζ κα
ανίζηεηαζ ζε ιζα ιυκμ εέζδ ηάεε θμνά (ιπνμζηά απυ έκακ οπμθμβζζηή), ηάηζ πμο ήηακ
ακαβηαίμ ηαηά ηδ πνήζδ ημο αζκηεμπνμαμθέα.

Δηθφλα 4: Γναζηδνζυηδηα ειπέδςζδξ ζε δζαδναζηζηυ πίκαηα. Οζ θμζηδηέξ ζοιπθδνχκμοκ ηα
ηεκά ηαζ δ αλζμθυβδζδ βίκεηαζ ηδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή.
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- ιπμνμφζακ κα πανμοζζάγμοκ πμθθά δεδμιέκα ηαοηυπνμκα ηαζ άιεζα ηαζ πανάθθδθα κα
ελεζδζηεφμοκ ηάεε θάζδ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ βζα ηάεε θμζηδηή. Ζ ιεηαπήδδζδ απυ έκα ανπείμ
ηεζιέκμο, ζε έκα αίκηεμ, ιζα εζηυκα, έκακ ήπμ, δ πανμοζίαζδ ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ, δ
ζφκδεζδ ιε ημ δζαδίηηομ, δ αλζμθυβδζδ βίκμκηακ απυ ημκ εηπαζδεοηή πζμ άιεζα ηαζ πμθθέξ
θμνέξ ηαοηυπνμκα. Κάηζ ηέημζμ εκίζποε ηαζ αμδεμφζε ζηδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ
παναδεζβιάηςκ/δναζηδνζμηήηςκ ζε θμζηδηέξ αθμφ ιπμνμφζε κα βίκεζ εοημθυηενα ηαζ ζε
θζβυηενμ πνυκμ.
- έθεβπακ ηζξ ιεηνήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ πμθφ βνήβμνα ηαζ αλζυπζζηα. Ο έθεβπμξ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηςκ πεζναιάηςκ, ηςκ ιεηνήζεςκ αθθά ηαζ ηδξ αημθμοεμφιεκδξ δζαδζηαζίαξ
ιπμνμφζε κα βίκεζ άιεζα υπςξ επίζδξ ηαζ δ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ.
- απμεήηεοακ υθα ηα δεδμιέκα ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ θμζηδηχκ βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ ηαζ
αεθηίςζδ ημο ηνυπμο δζδαηαθίαξ. Σμ πθεμκέηηδια ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα ζε ζπέζδ ιε
έκακ απθυ αζκηεμπνμαμθέα είκαζ δ απθμφζηενδ ηαηαβναθή ηαζ ζοβηέκηνςζδ ηάεε
παναηήνδζδξ /ενχηδζδξ / ζοιπενάζιαημξ /πνμαθδιαηζζιμφ ηςκ θμζηδηχκ ζε έκα εκζαίμ
ανπείμ ηαηαβναθήξ, ζημ μπμίμ υιςξ θαίκεηαζ ζαθχξ δ πμνεία ενβαζίαξ ηάεε μιάδαξ ηάηζ
πμο δζεοημθφκεζ ημκ εηπαζδεοηή ζηδκ ακαγήηδζδ ηνυπςκ αεθηίςζδξ ημο ηνυπμο δζδαζηαθίαξ.
ηδκ πνυηαζή ιαξ ακαπηφλαιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζεκάνζμ πμο αθμνά ζηδ δζδαζηαθία ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ιε πμθθέξ πνήζεζξ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα ζε ηάεε ζηάδζμ ηδξ
ιεεμδμθμβίαξ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ πςξ έπμοιε ανηεηά μθέθδ ηονίςξ πμζμηζηά ζε υηζ
αθμνά ηδ δζδαπεείζα εκυηδηα. Οζ δοκαηυηδηεξ ηαζ εθανιμβέξ ζίβμονα δεκ ελακηθμφκηαζ, ζε
ηάεε πενίπηςζδ υιςξ δ πνυηαζή ιαξ, αημθμφεδζε ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ, ημ πνμηεζκυιεκμ
ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ ακέδεζλε ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηάπμζεξ εκαθθαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ
ζηδκ πμνεία ηδξ δζδαζηαθίαξ.
οκμθζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ μνβακςιέκδ πνήζδ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα ιέζα απυ
ζαθχξ πνμζδζμνζζιέκα εηπαζδεοηζηά ζεκάνζα (π.π. θφθθα ενβαζίαξ) ιε δζαηνζημφξ ζημπμφξ
ηαζ ζηυπμοξ, οπμζηήνζλε ιε εεηζηά απμηεθέζιαηα ηδ δζδαζηαθία θαζκμιέκςκ ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ ζε θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ. Ζ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ απυ
θμζηδηέξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ πεζναιάηςκ, ηδκ πανμοζίαζδ δεδμιέκςκ, ηδ δζαηφπςζδ
πνμηάζεςκ, ηθπ αφλδζε ζδιακηζηά ηα πνμζδμηχιεκα εηπαζδεοηζηά μθέθδ εκχ ζε πμθθέξ
πενζπηχζεζξ ιείςζε ηαζ ημ ζοκμθζηυ απαζημφιεκμ εηπαζδεοηζηυ πνυκμ.
ημ ενχηδια εάκ μ δζαδναζηζηυξ πίκαηαξ είκαζ πακάηεζα. ή απθχξ έκα ενβαθείμ βζα ηδ
δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ θαίκεηαζ κα είκαζ ζαθήξ δ απάκηδζδ. Σμ κέμ
ηεπκμθμβζηυ ιέζμ δε θφκεζ υθα ηα πνμαθήιαηα, μφηε έπεζ απενζυνζζηεξ δοκαηυηδηεξ, αθθά
μφηε ηαζ ελαζθαθίγεζ απυ ιυκμ ημο ηδκ πμθοπυεδηδ ειαάεοκζδ ζηδ βκχζδ. Απμηεθεί έκα κέμ
ιέζμ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ελαζνεηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ δζδαζηαθία –ηαζ υπζ ιυκμηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Δκηοπςζζάγεζ ακαιθζζαήηδηα αθθά απυ ιυκμ ημο δεκ επανηεί βζα
κα ηάκμοιε πζμ μοζζαζηζηή ηαζ απμδμηζηή ηδ δζδαζηαθία. πςξ ηάεε ηεπκμθμβία πμο
εζζάβεηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ πνεζάγεηαζ ηαηάθθδθδ ζημπμεεζία ηαζ ζημπμεεζία χζηε κα
εκηαπεεί μιαθά ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δίπςξ κα αηονχκεζ ημκ εηπαζδεοηζηυ ή ημ
ιαεδηή, δίπςξ κα ιαξ παναζφνεζ ζε απθυ εκηοπςζζαζιυ. ηδκ πνυηαζή ιαξ δχζαιε έκα
μθμηθδνςιέκμ ζεκάνζμ πνήζδξ ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα ηαζ πανυηζ παναηδνήζαιε εεηζηά
απμηεθέζιαηα ζε ηάπμζμοξ ημιείξ υπςξ ηδξ ιείςζδξ ημο πνυκμο, ηδξ ηαθφηενδξ μιαδζηήξ
ενβαζίαξ, ηδξ εοημθίαξ πνυζααζδξ/αλζμθυβδζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηα ζοκμθζηά απμηεθέζιαηα
(ακ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ εθαθνχξ ηαθφηενα) δεκ έδεζλακ ζδιακηζηή οπενμπή ημο ζε ζπέζδ ιε
ηδ πνήζδ απθχξ εκυξ οπμθμβζζηή ιε αζκηεμπνμαμθέα. Σα εεηζηά ζημζπεία ημο δζαδναζηζημφ
πίκαηα υπςξ πενζβνάθδηακ παναπάκς, ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ζήιενα
ζε ιζα ηάλδ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ, δεκ είκαζ ηυζα ηαζ ηέημζα πμο εα ημκ ηαηαζηήζμοκ
απαναίηδημ. ακ έκα ενβαθείμ υιςξ δίκεζ πμθθέξ εοηαζνίεξ ηαζ πνμζθένεζ δοκαηυηδηεξ πμο
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εκζζπφμοκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ, ηδκ μιαδζηή δμοθεζά ηαζ ηδκ πνήζδ ηςκ κέςκ
ηεπκμθμβζχκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή ιεθεηάιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ κενυ ςξ δζαθφηδ ηαεχξ ηαζ πχξ μζ
βκχζεζξ ημοξ ελεθίζζμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.
ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 80 ιαεδηέξ, δθζηίαξ 8–18 εηχκ, μζ μπμίμζ έδςζακ αημιζηέξ
ζοκεκηεφλεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ημο κενμφ ςξ δζαθφηδ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ
δοζδζάθοηςκ ζημ κενυ μοζζχκ. Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ακαθφεδηακ ζφιθςκα ιε ηδ ιεεμδμθμβία
ηδξ Βμζκζάδμο (Vosniadou & Brewer, 1992, 1994, Vosniadou, 2003). Βνέεδηε υηζ μζ ιαεδηέξ έδςζακ
ελδβήζεζξ βζα ημ κενυ ςξ δζαθφηδ πμο ήηακ δζαθμνεηζηέξ απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ είπακ δοζημθίεξ
κα εβηαηαθείρμοκ ηζξ ανπζηέξ, δζαζζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ημ κενυ είκαζ
ακηζθδπηυ ςξ οβνυ ηαζ δ φθδ ςξ ζοκεπήξ ηαζ ζηαηζηή, πανά ηδ δζδαζηαθία ηδξ πδιείαξ ζημ ζπμθείμ.
Οζ ιαεδηέξ επίζδξ πνδζζιμπμίδζακ έκακ ιζηνυ ανζειυ επακαθαιαακυιεκςκ ηφπςκ απακηήζεςκ, ιε
ζηαεενή ηαηακμιή ζηζξ δζαθμνεηζηέξ δθζηζαηέξ μιάδεξ ηαζ ιυκμ ηέζζενζξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ
ιαεδηέξ έδςζακ επζζηδιμκζηά απμδεηηέξ απακηήζεζξ.
Abtract
In this work we study students‘ ideas about water as a solvent and how their knowledge develops with
time, during primary and secondary education. We took individual interviews with pupils 8-18 years
old, who answered questions about the inactivity of water as a solvent in the case of dissoluble in
water substances. Pupils‘ answers were analyzed according to Vosniadou‘s methodology (Vosniadou
& Brewer, 1992, 1994, Vosniadou, 2003). It was found that pupils gave explanations about water as
solvent that were different from the scientific explanations and they had difficulty to abandon their
initial intuitive conceptions about water as a liquid as well as the continuous and static conception of
matter, despite the teaching of chemistry in school. They used a small re-occurring number of types of
answers, with a constant distribution over the various age groups, while only four among the elder
pupils provided scientifically acceptable answers.

Δηζαγσγή
Ζ ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ ηα παζδζά απυ κςνίξ ακαπηφζζμοκ ελδβήζεζξ ή εκκμζμθμβζηά
«ζπήιαηα» (Driver et al., 1993) ή βεκζηά ιζηνέξ εεςνίεξ βζα ημ πχξ θεζημονβεί μ ηυζιμξ ηαζ
αηυιδ ηαζ ηα πμθφ ιζηνά παζδζά βκςνίγμοκ πμθθά πνάβιαηα βζα ημ θοζζηυ ηυζιμ. Πμθθέξ
απυ ηζξ βκχζεζξ υιςξ πμο δζαιμνθχκμοκ αοευνιδηα ηα παζδζά είκαζ εθθζπείξ ή θάεμξ ή
πανακμήζεζξ. ηακ ηα παζδζά πδβαίκμοκ ζημ ζπμθείμ ζοπκά ηάκμοκ θάεδ ζηα ιαεήιαηα ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ βζαηί πνδζζιμπμζμφκ δζαζζεδηζημφξ ηνυπμοξ ελήβδζδξ υζςκ
δζδάζημκηαζ, ιε απμηέθεζια μζ πανακμήζεζξ κα απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ
δζαδζηαζίαξ ιάεδζδξ. Οζ Vosniadou ηαζ Brewer (1992 & 1994) έδεζλακ υηζ πμθθά παζδζά
ηάκμοκ θάεδ βζα ημ ζπήια ηδξ βδξ ηαζ ελήβδζακ ηζξ πανακμήζεζξ πμο ακίπκεοζακ ςξ ηδκ
πνμζπάεεζα ηςκ παζδζχκ κα ζοιαζαάζμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή πθδνμθμνία ηδξ βδξ ςξ ζθαίναξ
πμο ηζκείηαζ ζημ δζάζηδια ιε ηζξ ανπζηέξ ελδβήζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ δ βδ είκαζ
επίπεδδ, αηίκδηδ ηαζ οπμααζηαγυιεκδ.
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Ζ Vosniadou (Vosniadou, 1994, Vosniadou & Brewer, 1992, 1994) οπμζηδνίγεζ υηζ απυ
κςνίξ ηα παζδζά δμιμφκ ανπζηά επελδβδιαηζηά πθαίζζα ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζε παναηδνήζεζξ
ημο θοζζημφ ηυζιμο ηαζ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο παίνκμοκ απυ ημ πενζαάθθμκ ημοξ. Οζ
επζζηδιμκζηέξ ελδβήζεζξ βζα ημ θοζζηυ ηυζιμ, ηζξ μπμίεξ δζδάζημκηαζ ηα παζδζά ζημ ζπμθείμ,
ααζίγμκηαζ ζε έκκμζεξ ηαζ ανπέξ μζ μπμίεξ είκαζ αθδνδιέκεξ ηαηαζηεοέξ, ιαηνζά απυ ηδκ
άιεζδ ειπεζνία ηαζ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα ανπζηά επελδβδιαηζηά πθαίζζα ηςκ παζδζχκ,
απαζηχκηαξ ηδ νζγζηή ακαδζμνβάκςζή ημοξ (Vosniadou, 1994, 2003). Απυ υ,ηζ έπμοκ δείλεζ μζ
ιέπνζ ηχνα ένεοκεξ, δ ακαδζμνβάκςζδ αοηή είκαζ ιζα ανβή δζαδζηαζία, ηαηά ηδκ μπμία ηα
ανπζηά, αθεθή επελδβδιαηζηά πθαίζζα αθθάγμοκ ααειζαία, δδιζμονβχκηαξ ζηδκ πμνεία
πανακμήζεζξ, πμθθέξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ «ζοκεεηζηά ιμκηέθα». Σα ζοκεεηζηά ιμκηέθα
πνμηφπημοκ δζυηζ ηα παζδζά, ιδ έπμκηαξ επίβκςζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
ελδβήζεςκ απυ ηζξ δζηέξ ημοξ αθεθείξ ελδβήζεζξ, εκζςιαηχκμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ ζηα
ανπζηά επελδβδιαηζηά ημοξ πθαίζζα. Πνυεεζή ιαξ ζηδκ πανμφζα ενβαζία είκαζ κα
δζενεοκήζμοιε ιε ηδ αμήεεζα ημο παναπάκς εεςνδηζημφ πθαζζίμο ημ πχξ ζπδιαηίγμκηαζ μζ
ανπζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ημ κενυ ςξ δζαθφηδ ηαζ πχξ αοηέξ ακαδζμνβακχκμκηαζ ηαεχξ μζ
ιαεδηέξ ιεβαθχκμοκ.
Έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ ηαηακμμφκ ζςζηά υζα δζδάζημκηαζ βζα ηδκ φθδ ηαζ ηζξ
ιεηααμθέξ ηδξ ηαζ έπμοκ πανακμήζεζξ π.π. βζα ηδ θοζζηή ιεηααμθή βεκζηά ηαζ ηζξ ηνεζξ
ηαηαζηάζεζξ ηδξ φθδξ ηαεχξ ηαζ ηδ δζάθοζδ (Johnson, 1998; Valanides, 2000). οβηεηνζιέκα
ζηδ δζάθοζδ, θαζκυιεκμ μζηείμ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ ζοβπνυκςξ ααζζηή βκχζδ βζα ημ
ιάεδια ηδξ πδιείαξ, έπεζ ανεεεί υηζ μνζζιέκμζ ιαεδηέξ απακημφκ υηζ δ πνμξ δζάθοζδ μοζία
ελαθακίγεηαζ ή θζχκεζ (Lee et al., 1993, Valanides, 2000) ή δεκ δζαηδνείηαζ δ ιάγα ηδξ
(Stavy, 1995). Ζ δζάθοζδ ζοκμδεφεηαζ ιε πθήεμξ πανακμήζεςκ ζημ ζςιαηζδζαηυ επίπεδμ,
π.π. ηα ζςιαηίδζα ηδξ φθδξ βίκμκηαζ εθαθνφηενα (Johnson, 1998), ηαζ ιε απμοζία ακαθμνχκ
ζηα ζςιαηίδζα ηδξ φθδξ (Slone and Borhurst, 1992). Ζ ηαηακυδζδ ηδξ δζάθοζδξ ιε ηδ
αμήεεζα ζςιαηζδίςκ θένκεζ ζε ιεβάθδ δμηζιαζία ημοξ ιαεδηέξ βζαηί απαζηεί κα θακηαζημφκ
ηδκ φθδ ζε ηθίιαηα δζαθμνεηζηή απυ εηείκδ πμο οπαβμνεφεηαζ απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ ειπεζνίεξ
ηαζ ιεηαλφ άθθςκ πανααζάγεζ ιεηαθοζζηέξ πεπμζεήζεζξ, υπςξ υηζ δεκ οπάνπεζ ηεκυ. Ζ
ηαεδιενζκή ειπεζνία δ μπμία οπαβμνεφεζ υηζ δ φθδ είκαζ ζοκεπήξ θαίκεηαζ υηζ είκαζ ααεζά
ειπεδςιέκδ ηαζ δεκ ζοιαζαάγεηαζ εφημθα ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ ελδβήζεζξ βζα ηζξ μκηυηδηεξ
ημο ιζηνυημζιμο ( Lee et al., 1993).
Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα δζενεοκήζμοιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ
κενυ ςξ δζαθφηδ ηαεχξ ηαζ πχξ ελεθίζζμκηαζ ηαηά ηδκ πνςημαάειζα ηαζ ηδ δεοηενμαάειζα
εηπαίδεοζδ. Ζ επζθμβή ηδξ ιεθέηδξ ημο κενμφ ςξ δζαθφηδ, ημο πθέμκ ημζκμφ δζαθφηδ, έπεζ
ζδιακηζηέξ παζδαβςβζηέξ επζπηχζεζξ βζαηί ζοκζζηά έκα ζδιακηζηυ αήια βζα ημκ εκημπζζιυ
ηςκ δοζημθζχκ πμο ζοκακημφκ μζ ιαεδηέξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ ηαζ
ημο θαζκυιεκμο ηδξ δζάθοζδξ αθθά ηαζ ζοκμθζηυηενα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή έηααζδ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ηδξ πδιείαξ θυβς ημο υηζ πμθθά εέιαηα ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ απαζημφκ
πνμαπαζημφιεκα ηδκ ηαηακυδζή ημοξ. Υαναηηδνζζηζηά ζδιεζχκμοιε υηζ πμθθά απυ ηα ηφνζα
πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα (Fensham & Hunwick, 1986) ζοκδέμκηαζ ιε ημ κενυ ηαζ δ
έκκμζα ημο κενμφ ςξ δζαθφηδ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ηαηακυδζή ημοξ.
Σα πνμδβμφιεκα αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα πνμζθένμοκ ζδιακηζηά ζημζπεία βζα ηζξ ακηζθήρεζξ
ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ δζάθοζδ, ςζηυζμ μζ ζπεηζηέξ ενβαζίεξ είκαζ ηονίςξ πνμζακαημθζζιέκεξ
ζηδ δζενεφκδζδ πανακμήζεςκ πανά ζηζξ ελδβήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή
δζδαζηαθία ηδξ πδιείαξ πνέπεζ κα έπμοιε ιζα ζοκμθζηή ηαζ ζαθή εζηυκα ημο πχξ ιαεαίκμοκ
μζ ιαεδηέξ. οπκά μζ ιαεδηέξ ακαπανάβμοκ επζθακεζαηά ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δζδάζημκηαζ
πςνίξ κα ηαηακμμφκ ζε αάεμξ ηαζ κα ακαπηφζζμοκ ηνζηζηή ζηέρδ. Κεκηνζηυ πνυαθδια βζα
ηδκ εκκμζμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ απμηεθεί δ ακαγήηδζδ ηςκ αζηίςκ
ηςκ δοζημθζχκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ πανακμήζεςκ πμο ειθακίγμοκ ηαηά ηδκ πμνεία ηδξ
ιάεδζδξ (Novak, 1987). Οζ ένεοκεξ ζηα εέιαηα αοηά, πένα απυ ημ εεςνδηζηυ εκδζαθένμκ
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πμο πανμοζζάγμοκ, έπμοκ ιεβάθδ αλία βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Πνμξ ηδκ
ηαηεφεοκζδ αοηή ηζκείηαζ δ πανμφζα ένεοκα.
Μέζνδνο
ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 80 ιαεδηέξ ηδξ δ΄ ηάλδξ ηαζ ηδξ ζη΄ ηάλδξ ημο
δδιμηζημφ, ηδξ β‘ βοικαζίμο ηαζ ηδξ β‘ θοηείμο (20 ακά ηάλδ) ηςκ ακηίζημζπςκ ζπμθείςκ
ιζαξ πυθδξ ηδξ Ακαημθζηήξ Αηηζηήξ (Νέα Μάηνδ). Οζ ιαεδηέξ, ζε ζδζαίηενμ πχνμ ημο
ζπμθείμο, έδςζακ αημιζηέξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ μζ απακηήζεζξ ημοξ ιαβκδημθςκήεδηακ. Οζ
ζοκεκηεφλεζξ απμιαβκδημθςκήεδηακ θέλδ πνμξ θέλδ ηαζ ζοιπθδνχεδηακ απυ ηζξ ζδζυπεζνεξ
ζδιεζχζεζξ πμο είπαιε ηναηήζεζ βζα ηάεε ιαεδηή.
Θέζαιε ζημοξ ιαεδηέξ ζοκμθζηά 20 ενςηήζεζξ μζ μπμίεξ απαζημφζακ ιζα πνμθμνζηή
απάκηδζδ ή έκα ζπέδζμ, εκχ επζδεζηκφαιε μοζίεξ ηονίςξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ απθά
πεζνάιαηα ιε ζημπυ κα δζενεοκήζμοιε ηδκ έκκμζα ημο κενμφ ςξ δζαθφηδ. ηδκ πανμφζα
ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ μζ ηέζζενζξ ενςηήζεζξ (Πίκαηαξ 1) απυ ηζξ 20 ενςηήζεζξ ιε ηζξ
μπμίεξ ζημπεφαιε κα εθέβλμοιε ηζξ ελδβήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ εφνμξ ηδξ δζαθοηζηήξ
ζηακυηδηαξ ημο κενμφ ηαζ βζαηί δεκ δζαθφεζ μνζζιέκεξ μοζίεξ. Οζ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ
ζημ νυθμ ημο κενμφ ςξ δζαθφηδ εοδζάθοηδξ μοζίαξ ηαζ ηδ δζάθοζδ ημο αθαηζμφ ηζξ έπμοιε
πανμοζζάζεζ ζε πνμδβμφιεκδ ενβαζία (Κμοηά, Βμζκζάδμο & Σζαπανθήξ, 2009). Οζ
οπυθμζπεξ ενςηήζεζξ ηδξ ζοκμθζηήξ ένεοκαξ εα πανμοζζαζημφκ ζε ιεθθμκηζηή ενβαζία.
οβηεηνζιέκα, νςηήζαιε ημοξ ιαεδηέξ ακ ημ κενυ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ (Δνχηδζδ 1). ε
πενίπηςζδ εεηζηήξ απάκηδζδξ, νςηήζαιε ακ δζαθφεζ ηα πμθφ βκςζηά απυ ηδκ ηαεδιενζκή
γςή αδζάθοηα ζχιαηα θάδζ ηαζ θίπμξ (Δνχηδζδ 2α). ε πενίπηςζδ ανκδηζηήξ απάκηδζδξ
γδηήζαιε παναδείβιαηα αδζάθοηςκ μοζζχκ (Δνχηδζδ 2α) ηαζ βζαηί ημ κενυ δεκ δζαθφεζ ηζξ
δοζδζάθοηεξ μοζίεξ (Δνχηδζδ 3). Σέθμξ, νςηήζαιε βζαηί πνδζζιμπμζμφιε κενυ υηακ
πθέκμοιε ηα πένζα ιαξ βζα κα εθέβλμοιε ηαηά πυζμ ηαηακμμφκ ημ πθφζζιμ ςξ δζαδζηαζία
δζάθοζδξ ηαζ υηζ ημ κενυ ςξ δζαθφηδ ή υπζ (Δνχηδζδ 4).
Απνηειέζκαηα
Αημθμοεχκηαξ ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ Βμζκζάδμο (Vosniadou & Brewer, 1992, 1994, Vosniadou,
2003), ακαθφζαιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ δφμ θμνέξ. Ανπζηά ζημ επίπεδμ ηςκ
ενςηήζεςκ (Απμηεθέζιαηα- Μένμξ Α) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοκμθζηά ζημ ζφκμθμ ηςκ
ενςηήζεςκ (Απμηεθέζιαηα – Μένμξ Β). Ζ ακάθοζδ ζημ επίπεδμ ηςκ ενςηήζεςκ μδήβδζε
ζημκ εκημπζζιυ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ απακηήζεςκ ακά ενχηδζδ ηαζ ζηδκ ελαβςβή
ζοιπεναζιάηςκ βζα ηζξ επζιένμοξ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. Χζηυζμ αοηά ηα ζοιπενάζιαηα
είκαζ ιενζηά ηαζ απμζπαζιαηζηά. Γζα κα ζπδιαηίζμοιε ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ηζξ
ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ δζαθοηζηή ζηακυηδηα ημο κενμφ πνεζάγεηαζ κα εθέβλμοιε
ζοκμθζηά ηζξ απακηήζεζξ ημοξ, ακάθοζδ πμο βίκεηαζ ζημ Μένμξ Β ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
Απνηειέζκαηα - Μέξνο Α
ηδκ Δνχηδζδ 1 (Πίκαηαξ 1) νςηήζαιε ημοξ ιαεδηέξ ακ ημ κενυ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ,
υπςξ ημ αθάηζ ημο μπμίμο ηδ δζάθοζδ είπακ παναημθμοεήζεζ ζε πνμδβμφιεκδ θάζδ ηδξ
ένεοκαξ (Κμοηά, Βμζκζάδμο, & Σζαπανθήξ, 2009). Ζ πθεζμκυηδηα υθςκ ηςκ ιαεδηχκ
απάκηδζε υηζ ημ κενυ δεκ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ. Λίβμζ ιαεδηέξ, ηονίςξ ηδξ δ΄ δδιμηζημφ ζε
πμζμζηυ 15%, έκαξ ιαεδηήξ ημο βοικαζίμο ηαζ έκαξ ιαεδηήξ ημο θοηείμο, απάκηδζακ υηζ ημ
κενυ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ υπςξ ημ αθάηζ. Λίβμζ ιαεδηέξ, ηονίςξ απυ ηδ δ΄ δδιμηζημφ ζε
πμζμζηυ 15% ηαζ έκαξ ιαεδηήξ ηδξ
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Πίλαθαο 1 οπκυηδηεξ (%) ακά ηάλδ ηςκ Σφπςκ Απάκηδζδξ ζηζξ Δνςηήζεζξ 1-4 &
Δξσηήζεηο

Σχπνη Απαληήζεσλ

1. Σν λεξφ
δηαιχεη
φιεο ηηο νπζίεο

1. Ναζ (0)*
2. Ίζςξ καζ/ Σμ γεζηυ κενυ καζ/θεξ αθθά οπάνπμοκ
ηαζ ιενζηέξ πμο δεκ δζαθφεζ (0)*
3. πζ υθεξ/ Μενζηέξ/Σζξ πενζζζυηενεξ/ Νμιίγς υπζ
(2)*

φπσο ην αιάηη;
4. Γεκ λένς
2. α) Πεο καο
νπζίεο
πνπ δελ δηαιχεη.

1. Σμ κενυ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ (0)*

ην λεξφ.

3. Σμ κενυ δεκ δζαθφεζ ημ θάδζ η ημ θίπμξ (2)*

2. Ναζ ημ γεζηυ κενυ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ (0)*

β) Γηαιχεη ην

3. Γηαηί ην λεξφ

4. Σμ κενυ δεκ δζαθφεζ ηα οβνά ζχιαηα (1)*
5. Σμ κενυ δεκ δζαθφεζ ηα ζηενεά (ζε ζηυκδ ή ζοιπαβή
(1)*
6. Σμ κενυ δεκ δζαθφεζ ημκ άκεναηα ή βεκζηά ηα
ιέηαθθα ή εζδζηά ημ ζίδδνμ ή ημκ οδνάνβονμ, (2)*
1. Γζαηί είκαζ ζα κενυ (0)*

δελ δηαιχεη ην.. ;

2. Γζαηί πνμένπεηαζ απυ ημ ζηάνζ ή ηα γχα (0)*

(παξάδεηγκα ηνπ
παηδηνχ)

3. Γζαηί δεκ θζχκεζ/ ακαηαηεφεηαζ ιε ημ κενυ, ιέκεζ ζηδκ
επζθάκεζα / ζημκ ποειέκα (1)*
4. Γζαηί είκαζ ιζηνυ / έπεζ ιζηνυ αάνμξ ή μβηχδεξ (1)*

ιάδη θ ην ιίπνο;

5. Γζαηί είκαζ ζηθδνυ (1)*

Σάμε
Γ‟Γεκ
Ν=20
3
(15%)
3
(15%)
14
(70%)
1
(5%)
3
(15%)

0

1
(5%)

1
(5%)

3
(15%)
7
(35%)
2
(10%)
7
(35%)
0

1
(5%)
8
(40%)
4
(20%)
16
(80%)
0

0

0

2
(10%)
1
(5%)
3
(15%)
0

3
(15%)
2
(10%)
2
(10%)
0

1
(5%)
1
(5%)
5
(25%)
3
(15%)
1
(5%)
4
(20%)
4
(20%)
4
(20%)
0

0

0

1
(5%)
0

0

0

0

0

0

3
(15%)
20
(100%)

1
(5%)
20
(100%)

1
(5%)
3
(15%)
14
(70%)

0

6. Γζαηί είκαζ παπφ/ πδπηυ/ ποηκυ/ ζοιποηκςιέκμ/
πμκηνυ (1)*
7. Γζαηί έπεζ μοζίεξ/ ζοζηαηζηά/ ζημζπεία πμο δεκ
δζαθφμκηαζ ζημ κενυ (1)*
8. Γζαηί είκαζ οβνυ ή ζηενευ (1)*
9. Γζαηί έπεζ ιζηνή/ δζαθμνεηζηή ποηκυηδηα ή εζδζηυ
αάνμξ (1)*
10. Γζαηί είκαζ αδνακέξ (1)*
11. Γζαηί δεκ ακηζδνά, δεκ εκχκεηαζ ημ κενυ ιαγί ημο
(1)*
12. Σα ιυνζα ημο ζχιαημξ ζοκδέμκηαζ ζζπονά η ηα
ιυνζα ημο κενμφ δεκ ιπμνμφκ κα ηα δζαζπάζμοκ(2)*
13. Γεκ λένς βζαηί

Σάμε
Σάμε
Σάμε
Σ‟Γεκ Γ‟Γπκλ Γ‟Λπθ
Ν=20
Ν=20
Ν=20
0
1
1
(5%)
(5%)
1
0
0
(5%)
19
19
19
(95%)
(95%) (95%)
0
0
0

11
8
(55%) (40%)
5
2
(20%) (10%)
5
9
(20%) (45%)
2
7
(10%) (35%)
1
0
(5%)
0
0
1
(5%)
1
(5%)
0
1
(5%)
7
(35%)
0

0
0
1
(5%)
1
(5%)
5
(25%)
1
(5%)
3
(15%)
1
(5%)
4
(20%)
3
(15%)
0

4. Γηαηί είλαη
1. Γζαηί είκαζ ηαεανυ η ηαεανίγεζ ηα πένζα ιαξ/ αβάγεζ
13
απαξαίηεην
ηζξ ανςιζέξ/ η δεκ ημθθάεζ ζηα πένζα ιαξ/ αβάγεζ ημ
(65%)
ην λεξφ γηα λα
ζαπμφκζ. Γζαηί δεκ είκαζ θζπανυ. (0)*
πιχλνπκε ηα
2. Γζαηί είκαζ δζαθφηδξ η δζαθφεζ ηζξ μοζίεξ/ ηζξ
0
0
6
7
ρέξηα καο;
ανςιζέξ(2)*
(30%) (35%)
&
Ζ ααειμθυβδζδ (2)* δείπκεζ βεκζηά ζοιθςκία ιε ηζξ ζςζηέξ απακηήζεζξ πμο πενζιέκαιε κα πάνμοιε. Ζ (1)* δείπκεζ
εκαθθαηηζηέξ απακηήζεζξ ηαζ δ (0)* δείπκεζ απακηήζεζξ ζφιθςκεξ ιε δζαζζεδηζηέξ ζδέεξ.

ζη΄ δδιμηζημφ, απάκηδζακ υηζ ημ κενυ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ αθθά οπάνπμοκ ηαζ ιενζηέξ
ελαζνέζεζξ ζηδ δζαθοηζηή ζηακυηδηα ημο κενμφ.
ηδκ Δνχηδζδ 2, ηα πενζζζυηενμ δδιμθζθή παναδείβιαηα αδζάθοηςκ μοζζχκ υθςκ ηςκ
ιαεδηχκ ήηακ ζχιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ζηενεά ζοιπαβή ή ζε ζηυκδ (ζε πμζμζηά 35%
ηαζ 80% βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ δ΄ ηαζ ηδξ ζη΄ δδιμηζημφ, 20% ηαζ 45% βζα ημοξ ιαεδηέξ
βοικαζίμο ηαζ θοηείμο ακηίζημζπα) υπςξ ηαζ ημ θάδζ ηαζ ημ θίπμξ (ζε πμζμζηά 35%, 40%,
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55% ηαζ 40% βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ δ΄ηαζ ηδξ ζη΄ δδιμηζημφ, ημο βοικαζίμο ηαζ θοηείμο
ακηίζημζπα). Μενζημί ιαεδηέξ βοικαζίμο ηαζ θοηείμο (10% ηαζ 35% ακηίζημζπα) ακέθενακ
μοζίεξ βκςζηέξ ηαζ απυ ηα ζπμθζηά αζαθία ηδξ πδιείαξ.
ηδκ Δνχηδζδ 3, δ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαεδιενζκέξ εηθνάζεζξ
οπέδεζλε έκα ή πενζζζυηενα άιεζα ακηζπνμζςπεοηζηά βκςνίζιαηα ηδξ μοζίαξ ςξ αζηία ιδ
δζάθοζδξ. Λίβμζ απυ ημοξ ιζηνυηενμοξ ιαεδηέξ έδςζακ ζδζυηοπεξ αζηζμθμβήζεζξ, υπςξ υηζ δ
μοζία δεκ δζαθφεηαζ βζαηί δ ίδζα «είλαη ζα λεξφ» (ζε πμζμζηά 10% μζ ιαεδηέξ ηδξ δ΄
δδιμηζημφ, 5% μζ ιαεδηέξ ηδξ ζη΄ δδιμηζημφ, 5% μζ ιαεδηέξ ημο βοικαζίμο) ή βζαηί δ
πνμέθεοζή ηδξ είκαζ απυ ημ ζηάνζ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο αθεονζμφ, ή απυ ηα γχα, ζηδκ
πενίπηςζδ ημο θίπμοξ (ζε πμζμζηυ 5% ηυζμ βζα ηδ δ΄ υζμ ηαζ ηδ ζη΄ δδιμηζημφ). Δπίζδξ ημ
15%, 25% ηαζ 5% ηδξ δ΄ δδιμηζημφ, ζη΄ δδιμηζημφ ηαζ βοικαζίμο πνυααθακ ςξ αζηία ιδ
δζάθοζδξ ηδκ παναηήνδζδ-ηαοημθμβία υηζ δ μοζία δεκ ακαηαηεφεηαζ ιε ημ κενυ ή υηζ πέθηεζ
ζημκ ποειέκα ή ιέκεζ ζηδκ επζθάκεζα ημο κενμφ. Ζ πζμ δδιμθζθήξ αζηία ιδ δζάθοζδξ ήηακ ημ
υηζ δ ίδζα δ μοζία πενζέπεζ ζοζηαηζηά/μοζίεξ πμο δεκ δζαθφμκηαζ ημ κενυ, ελήβδζδ πμο
έδςζακ ημ 10%, ημ 20%, ημ 35%, ημ 20% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ δ δδιμηζημφ, ηδξ ζη΄ δδιμηζημφ,
ημο βοικαζίμο ηαζ ημο θοηείμο ακηίζημζπα. Λίβμζ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ιαεδηέξ πνυααθακ
δζαθμνεηζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδ ιδ δζάθοζδ ιζαξ μοζίαξ. Ακηίεεηα ιε ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ
ιαεδηχκ πμο εζηζάζηδηακ ζηδκ πνμξ δζάθοζδ μοζία ηαζ ζε ηάπμζμ ακηζπνμζςπεοηζηυ άιεζμ
παναηηδνζζηζηυ ηδξ, 4 ιαεδηέξ θοηείμο έθααακ οπυρδ ημοξ ηαζ ημοξ δομ πανάβμκηεξ ηδξ
δζάθοζδξ, δζαθφηδ ηαζ δζαθοιέκδ μοζία, απάκηδζακ ςζηυζμ υηζ δεκ δζαθφμκηαζ μζ μοζίεξ πμο
«δελ αληηδξνχλ» ιε ημ κενυ. Σεθζηά, 1 ιαεδηήξ βοικαζίμο ηαζ 3 ιαεδηέξ θοηείμο
πνδζζιμπμίδζακ ηζξ δοκάιεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ακάιεζα ζηα ιυνζα ηδξ πνμξ δζάθοζδ
μοζίαξ ηαζ ημο δζαθφηδ βζα κα αζηζμθμβήζμοκ ηδ ιδ δζάθοζδ.
ηδκ Δν. 4, υθμζ μζ ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ, 70% ηςκ ιαεδηχκ ημο βοικαζίμο ηαζ 65% ηςκ
ιαεδηχκ ημο θοηείμο απάκηδζακ υηζ ημ κενυ ηαεανίγεζ ηα πένζα ιαξ επεζδή ημ ίδζμ είκαζ
ηαεανυ ή επεζδή αβάγεζ ηζξ ανςιζέξ ηαζ ημ ζαπμφκζ, ειιέκμκηαξ δδθαδή ζηζξ πνυπεζνεξ
παναηδνήζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Λίβμζ ιαεδηέξ βοικαζίμο (30%) ηαζ θίβμζ ιαεδηέξ
θοηείμο (35%) είπακ ιυκμ ηαηακμήζεζ ημ νυθμ ημο κενμφ ηαζ απάκηδζακ υηζ πνδζζιμπμζμφιε
ημ κενυ βζαηί είκαζ δζαθφηδξ (άιεζμξ ζηδκ πενίπηςζδ εοδζάθοηςκ ζημ κενυ μοζζχκ, έιιεζμξ
– ιέζς ημο ζαπμοκζμφ - ζηδκ πενίπηςζδ δοζδζάθοηςκ ζημ κενυ μοζζχκ).
Οζ απακηήζεζξ ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ παναηηδνίζηδηακ ιε 2 υηακ ήζακ ζφιθςκεξ ιε ηδκ
μνεή ελήβδζδ ηδξ δζάθοζδξ υηζ ηα ζςιαηίδζα ηδξ πνμξ δζάθοζδ μοζίαξ ακαιεζβκφμκηαζ ιε ηα
ιυνζα ημο κενμφ ηαζ ζπδιαηίγεηαζ έκα μιμβεκέξ ιείβια ή υηζ δ μοζία ακαιεζβκφεηαζ ιε ημ
κενυ ζε ιμνζαηυ (ή ζςιαηζδζαηυ) επίπεδμ. Οζ απακηήζεζξ παναηηδνίζηδηακ ιε 1 υηακ μ
ιαεδηήξ έδζκε εκαθθαηηζηέξ ελδβήζεζξ υπςξ παναηηδνζζηζηά ηςκ μοζζχκ ή ιαηνμζημπζηέξ
ιεηααμθέξ πμο ζοκεααίκακε ηαηά ηδ δζάθοζδ ηαζ ιε 0 βζα ζδζυηοπεξ απακηήζεζξ ηαζ
δζαζζεδηζηέξ ελδβήζεζξ.
Απνηειέζκαηα – Μέξνο Β‟: Αλάιπζε ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ
Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ακαθφεδηακ πάθζ, αοηή ηδ θμνά ζημ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ. Οζ
ζοκμθζηέξ απακηήζεζξ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ ιε ηνζηήνζα ημ ακ δζαθφμκηαζ ζημ κενυ υθεξ μζ
μοζίεξ υπςξ ημ αθάηζ ή υπζ ηαζ πμζα δ αζηία ηδξ δζάθοζδξ υπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 2. Ζ
ηαηακμιή ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ηαηδβμνίεξ απακηήζεςκ δίδεηαζ ζημκ Πίκαηα 3.
Παναηδνμφιε (Πίκαηαξ 3) υηζ θίβμζ ηονίςξ απυ ημοξ ιζηνυηενμοξ ιαεδηέξ (Καηδβμνία
Απακηήζεςκ: Νεξφ/Παλδηαιχηεο) απάκηδζακ υηζ ημ κενυ δζαθφεζ ακελαζνέηςξ υθεξ ηζξ
μοζίεξ, υπςξ ημ αθάηζ, ηαζ ανηεί δ πανμοζία ημο κενμφ βζα κα δζαθοεεί ιζα μοζία. Φαίκεηαζ
δδθαδή κα πζζηεφμοκ υηζ ημ κενυ είκαζ έκα είδμξ πακδζαθφηδ ηαζ υηζ δ αζηία ηδξ δζάθοζδξ
είκαζ ημ ίδζμ ημ κενυ ηαζ δ εββεκήξ ζηακυηδηά ημο κα δζαθφεζ.
Ζ πθεζμκυηδηα υθςκ ηςκ ιαεδηχκ (Καηδβμνίεξ Απακηήζεςκ: Νεξφ/Παζεηηθφο παξάγνληαο,
Νεξφ/Ηζφηηκνο παξάγνληαο, Νεξφ/Γηαιχηεο) απάκηδζακ υηζ ημ κενυ δζαθφεζ μνζζιέκεξ μοζίεξ
ηαζ άθθεξ μοζίεξ δεκ δζαθφεζ. Οζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ (Καηδβμνία Απακηήζεςκ:
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Νεξφ/Παζεηηθφο παξάγνληαο) απακημφκ υηζ δ αζηία ηδξ ιδ δζάθοζδξ ιζαξ μοζίαξ είκαζ δ ίδζα δ
μοζία ηαζ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ βκςνίζιαηα, ηαζ εεςνμφκ υηζ ημ κενυ απθά
ειπενζέπεζ ηδκ μοζία. Σέζζενζξ ιαεδηέξ θοηείμο (Καηδβμνία Απακηήζεςκ: Νεξφ/Ηζφηηκνο
παξάγνληαο) απέδςζακ ηδκ αζηία ηδξ δζάθοζδξ ζηδ ζπέζδ ημο κενμφ ιε ηδκ μοζία ηαζ
εεχνδζακ ημ κενυ ηαζ ηδκ πνμξ δζάθοζδ μοζία ςξ ζζυηζιμοξ πανάβμκηεξ ηδξ δζάθοζδξ.
Σέζζενζξ επίζδξ ιαεδηέξ, 1 ιαεδηήξ βοικαζίμο ηαζ 3 ιαεδηέξ θοηείμο (Καηδβμνία
Απακηήζεςκ: Νεξφ/Γηαιχηεο) ακαγήηδζακ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ κενμφ μοζίαξ ηαζ ζηζξ δοκάιεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηδκ αζηία ηδξ δζάθοζδξ ηαζ
ακαβκχνζζακ ημκ εκενβδηζηυ νυθμ ημο κενμφ ζηδ δζάθοζδ.
Πίλαθαο 2 Κνζηήνζα βζα ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ζηζξ ηαηδβμνίεξ απακηήζεςκ
Καηδβμνίεξ
Απακηήζεςκ
Νενυ/ Πακδζαθφηδξ
2. Νενυ/ Παεδηζηυξ
πανάβμκηαξ
3. Νενυ/ Ηζυηζιμξ
πανάβμκηαξ
4. Νενυ/ Γζαθφηδξ

Δξσηήζεηο 1-4
Απακηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ δδθχκεηαζ υηζ ημ κενυ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ.
Απακηήζεζξ ιε παναηηδνζζιυ 0.
Απακηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ δδθχκεηαζ υηζ ημ κενυ δζαθφεζ μνζζιέκεξ μοζίεξ
ηαζ δ αζηία είκαζ έκα άιεζα παναηδνμφιεκμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ μοζίαξ.
Απακηήζεζξ ιε παναηηδνζζιυ 0 ή 1.
Απακηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ δδθχκεηαζ υηζ ημ κενυ δζαθφεζ ιυκμ εηείκεξ ηζξ
μοζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ ακηζδνά.
Απακηήζεζξ ιε παναηηδνζζιυ 1 ή 2.
Απακηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ δδθχκεηαζ υηζ ημ κενυ δζαθφεζ μνζζιέκεξ μοζίεξ
ελ αζηίαξ ηςκ δοκάιεςκ ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ημο κενμφ ηαζ ηδξ μοζίαξ.
Απακηήζεζξ ιε παναηηδνζζιυ 2.

Πίλαθαο 3 οπκυηδηεξ (%)ακά ηάλδ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ηαηδβμνίεξ απακηήζεςκ ζημ ζφκμθμ ηςκ
ενςηήζεςκ
Καηεγνξίεο Απαληήζεσλ
Νενυ/ Πακδζαθφηδξ
Νενυ/ Παεδηζηυξ πανάβμκηαξ

Γ‘ Γδι
3
(15%)
13
(65%)
0

Δνςηήζεζξ
η‘ Γδι
0
16
(80%)
0

1-4
Γ‘ Γοικ
1
(5%)
18
(90%)
0

Νενυ/ Ηζυηζιμξ πανάβμκηαξ
Νενυ/ Γζαθφηδξ
Γεκ λένς

0

0

4 (20%)

4 (20%)

1
(5%)
0

Γ‘ Λοη
1
(5%)
12
(60%)
4
(20%)
3
(15%)
0

Σμ πζμ εκηοπςζζαηυ ζοιπέναζια ζημ μπμίμ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ιπμνεί ηακείξ κα μδδβδεεί
απυ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ημ υηζ ζοκμθζηά μζ ιαεδηέξ έπμοκ πμθφ θίβμ ηαηακμήζεζ ηδ
δζάθοζδ ιε υνμοξ θοζζηήξ ιεηααμθήξ ηαζ μζ πδιζηέξ ημοξ βκχζεζξ είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκεξ.
Πμθθμί θίβμζ ηαεδβδηέξ εα έιεκακ ζηακμπμζδιέκμζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ επίδμζδ ηςκ
ιαεδηχκ, εκχ μζ πενζζζυηενμζ εα ζοιθςκμφζακ υηζ δεκ είκαζ δφζημθδ δ ηαηακυδζδ ημο
μζηείμο απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή αοημφ θαζκυιεκμο.
πδήηεζε θαη πκπεξάζκαηα
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ Vosniadou
(Vosniadou & Brewer, 1992, 1994 υπςξ ηαζ Vosniadou, 2003). Απυ ημκ Πίκαηα 3 θαίκεηαζ
υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ απυ κςνίξ υηζ ημ κενυ δεκ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ
υπςξ ημ αθάηζ ηαζ υηζ μζ ιεβαθφηενμζ ιαεδηέξ ακαγδημφκ ηδκ αζηία ηδξ ιδ δζάθοζδξ ιζαξ
μοζίαξ ζηδ ζπέζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ιεηαλφ κενμφ ηαζ μοζίαξ. ηαδζαηά υζμ αολάκεηαζ δ
δθζηία ηςκ ιαεδηχκ παναηδνείηαζ ιζα ελέθζλδ απυ ηδκ ανπζηή, αθεθή έκκμζα ημο
κενμφ/πακδζαθφηδ, μ μπμίμξ έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ ένπεηαζ
ζε επαθή, πνμξ ηδκ έκκμζα ημο κενμφ δζαθφηδ ηαζ ηςκ δοκάιεςκ ζε ιμνζαηυ επίπεδμ,
ζπδιαηίγμκηαξ ηζξ εκδζάιεζεξ έκκμζεξ ημο κενμφ/παεδηζημφ πανάβμκηα ηαζ ημο
κενμφ/ζζυηζιμο πανάβμκηα ηδξ δζάθοζδξ.
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Ζ έκκμζα ημο κενμφ/πακδζαθφηδ πμο εκημπίζαιε είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ έκκμζα ημο
κενμφ ςξ πδιζημφ δζαθφηδ ηαζ θαίκεηαζ κα ειπενζέπεζ αδζαθμνμπμίδηεξ ηζξ έκκμζεξ «ημ κενυ
δζαθφεζ» ηαζ «ημ κενυ δεκ δζαθφεζ», ιζα ηαζ ημ κενυ δζαθφεζ υθεξ ηζξ μοζίεξ υπςξ ημ αθάηζ.
ηδκ ανπζηή αοηή έκκμζα, δ δζαθοηζηή ζηακυηδηα θαίκεηαζ κα πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημοξ
ιαεδηέξ ςξ ιζα «εζςηενζηή» ζδζυηδηα, ιζα απυθοηδ ζδζυηδηα πμο απμδίδεηαζ ζημ ίδζμ ημ κενυ.
Ζ απθμσηή, ζοκεπμφξ φθδξ ακηίθδρδ ηδξ ηαεδιενζκήξ ειπεζνίαξ ηαζ μζ παναηδνήζεζξ βζα ημ
κενυ ςξ οβνυ ηαζ αδνακέξ ζχια υπςξ βίκεηαζ θαζκμιεκζηά ακηζθδπηυ ζηζξ ηαεδιενζκέξ
δναζηδνζυηδηεξ οπμεέημοιε υηζ οπαβμνεφμοκ ηδ δζαιυνθςζδ αοηήξ ηδξ ανπζηήξ έκκμζαξ.
Πνυηεζηαζ βζα ιζα βεκζηυηενδ ηάζδ ηδξ δζαζζεδηζηήξ ζηέρδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα ίδζα
ηα ακηζηείιεκα έπμοκ ζδζυηδηεξ πμο ελδβμφκ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ (Ηςακκίδδξ ηαζ Βμζκζάδμο,
1994).
ηδ δδιμθζθή Καηδβμνία ημο Νεξνχ/Παζεηηθνχ παξάγνληα ηδξ δζάθοζδξ δ μπμία απμηεθεί
έκα ζοκεεηζηυ ιμκηέθμ, μζ ιαεδηέξ απακημφκ υηζ ημ κενυ άθθεξ μοζίεξ δζαθφεζ ηαζ άθθεξ υπζ.
Χζηυζμ δ ζοκμθζηή επζζηδιμκζηή ελήβδζδ ηδξ δζάθοζδξ ςξ ιεηααμθήξ ηυζμ βζα ημ δζαθφηδ
υζμ βζα ηδκ πνμξ δζάθοζδ μοζία έπεζ αθμιμζςεεί εκ ιένεζ. Ζ δζάθοζδ ελδβείηαζ απυ ημοξ
ιαεδηέξ ιε υνμοξ αζηζχδμοξ πανάβμκηα, ηαζ δ αζηία ηδξ ιδ δζάθοζδξ απμδίδεηαζ ζηδκ πνμξ
δζάθοζδ μοζία, πνμζδζμνίγεηαζ ιάθζζηα ζημ υηζ αοηή είκαζ παπζά, ποηκή, αανζά ηθπ. ηαζ ημ
κενυ απμηεθεί ημκ παεδηζηυ πανάβμκηα ηδξ δζάθοζδξ. Ζ ζδέα υηζ ηαηά ηζξ ιεηααμθέξ δ ιζα
μοζία αθθάγεζ εκχ δ άθθδ παναιέκεζ αιεηάαθδηδ ηαζ αδνακήξ έπεζ εκημπζζηεί ηαζ ζε άθθεξ
πενζπηχζεζξ (Driver et al., 1993).
οκεεηζηυ ιμκηέθμ απμηεθεί ηαζ δ Καηδβμνία ημο Νεξνχ/Ηζφηηκνπ παξάγνληα ηδξ δζάθοζδξ.
Οζ ιαεδηέξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ επίζδξ πανενιδκεφμοκ ηδκ ελήβδζδ ηδξ δζάθοζδξ ςξ
θοζζηήξ ιεηααμθήξ ηαζ απακημφκ υηζ δεκ δζαθφμκηαζ μζ μοζίεξ μζ μπμίεξ δεκ «αληηδξνχλ» ιε
ημ κενυ. Ζ αζηία ηδξ δζάθοζδξ ακαγδηάηαζ ςζηυζμ ζηδ ζπέζδ ημο κενμφ ιε ηδκ πνμξ δζάθοζδ
μοζία, ηαζ μζ θίβμζ ιαεδηέξ ηδξ Καηδβμνίαξ ημο Νεξνχ/Ηζφηηκνπ παξάγνληα απμδίδμοκ
ζοιιεηνζημφξ νυθμοξ ζημ κενυ ηαζ ζηδκ πνμξ δζάθοζδ μοζία. Απυ ηδ ζημπζά ηδξ δζάθοζδξ
ςξ ζπέζδξ αθθδθεπίδναζδξ ημ κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ μζ ιαεδηέξ ημ δζαθφηδ υπςξ ηαζ ηδκ
πνμξ δζάθοζδ μοζία είκαζ ζδιακηζηυ επεζδή απμηεθεί ηδκ αθεηδνία ζημ κα ακηζθδθεμφκ υηζ
ημ ηαεμνζζηζηυ βζα ηδ δζάθοζδ ιζαξ μοζίαξ είκαζ δ ζπέζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ιεηαλφ αοηήξ ηαζ
ημο δζαθφηδ ηαζ ςξ εη ημφημο ακηζπνμζςπεφεζ ιζα ζδιακηζηή αθθαβή ζημκ ηνυπμ πμο
ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ δζάθοζδ.
Σεθζηά, δ έκκμζα ημο κενμφ ςξ δζαθφηδ έβζκε ηαηακμδηή ζηδκ Καηδβμνία ημο Νεξνχ/ Γηαιχηε
υηακ δ αζηία ηδξ ιδ δζάθοζδξ ακαγδηήεδηε ζηδ ζπέζδ ημο κενμφ ιε ηδ δζαθοιέκδ μοζία ζε
ιμνζαηυ επίπεδμ ηαζ ζηζξ δοκάιεζξ ιεηαλφ ηςκ ζςιαηζδίςκ. Ο εκενβδηζηυξ νυθμξ ημο κενμφ
ηαζ δ ζπέζδ αθθδθεπίδναζδξ πνμτπμεέημοκ ηδκ έκκμζα ημο κενμφ ςξ πδιζηή έκςζδ ηαεχξ
ηαζ ηδ δοκαιζηή εεχνδζδ ηδξ φθδξ ηαζ ημ μιμθμβμοιέκςξ εκκμζμθμβζηά πμθφπθμημ
ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ.
Χζηυζμ, δ ζοκμθζηή επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ εθάπζζηα ζηακμπμζδηζηή ιε δεδμιέκμ υηζ ζημ
ζπμθείμ επζδζχημοιε κα ακαπηφλμοιε ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ααεζά ηαηακυδζδ υζςκ δζδάζημοιε.
Πναβιαηζηά δ ζδέα ημο κενμφ ςξ οβνμφ ηαζ αδνακμφξ ζχιαημξ πανειπμδίγεζ ηδ δζαδζηαζία
απυηηδζδξ βκχζεςκ βζα ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ. πςξ έβζκε θακενυ απυ ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, μζ ανπζηέξ ελδβήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ επζιέκμοκ ηαζ δ ειπεζνία ηδξ
ζοκεπμφξ ηαζ ζηαηζηήξ φθδξ είκαζ ααεζά ειπεδςιέκδ. Ζ ιάεδζδ ηςκ πδιζηχκ εκκμζχκ είκαζ
ιζα πμθφπθμηδ δζαδζηαζία (Staver, 2007) πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ επμζημδμιδηζηή
ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ηαζ πενζθαιαάκεζ δζαθμνεηζηά επίπεδα επζδυζεςκ απυ ηδκ απθή
ακαπαναβςβή έςξ ημ πνμδβιέκμ επίπεδμ ηδξ πθήνμοξ ηαηακυδζδξ ηςκ υζςκ δζδάζημκηαζ. Ζ
ιεηάααζδ απυ ημ παιδθυ επίπεδμ δελζμηήηςκ ηδξ επζθακεζαηήξ ηαηακυδζδξ, ζημ ακχηενμ
επίπεδμ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, υπςξ θαίκεηαζ είκαζ ιζα ιαηνζά πμνεία πμο πενκά ιέζα απυ
ζοκεεηζηά ιμκηέθα ή πανακμήζεζξ. Πνέπεζ κα ημκζζηεί δ ακαβηαζυηδηα ηδξ ζοζηδιαηζηήξ
δζδαζηαθίαξ ηδξ δζάθοζδξ ηαζ δ έκηαλή ηδξ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια. Οζ εηπαζδεοηζημί ιε
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αθεηδνία ηδκ πνμτπάνπμοζα βκχζδ πνέπεζ κα μδδβμφκ ημοξ ιαεδηέξ ζε αεθηίςζδ ηδξ
ηαηακυδζδξ ζηαδζαηά ιέζα απυ δοζημθυηενα εέιαηα ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ μοζζχκ ηαζ
ηζξ εκκμζμθμβζηά πενίπθμηεξ «ιδ πνμθακείξ» ελδβήζεζξ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ ιμνθήξ ηδξ φθδξ
υζμ αολάκεηαζ δ ειπεζνία ημοξ.
Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο
Ηςακκίδδξ, Υ. ηαζ Βμζκζάδμο, . (1994). Νμδηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ
δφκαιδξ. ημ Κμοθασδήξ (Δπζι). Ακαπαναζηάζεζξ ημο Φοζζημφ Κυζιμο. Δηδυζεζξ Gutemberg,
Αεήκα.
Κμοηά, Α., Βμζκζάδμο, ., & Σζαπανθήξ, Γ. (2009). Οζ δοζημθίεξ ηςκ ιαεδηχκ κα ηαηακμήζμοκ ηδ
δζάθοζδ αθαηζμφ ζε κενυ. Πναηηζηά 6μ οκεδνίμο Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ Νέςκ
Σεπκμθμβζχκ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, ζζ. 420-428. Φθχνζκα
Driver, R., Guesne, E. and Tibergien, A.(1993). Οζ ζδέεξ ηςκ παζδζχκ ηαζ δ ιάεδζδ ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ. ημ Driver, R., Guesne, E. and Tibergien, A.(Eds). Οζ ζδέεξ ηςκ παζδζχκ ζηζξ θοζζηέξ
επζζηήιεξ. Σνμπαθία, Αεήκα.
Fensham, P. (1993). Students‘ alternative conceptions in Chemistry. Research implication for
beginning to teach Chemistry. Bulletin du CIFEC, 1, 13-20
Johnson, P. (1998). Progression in children‘s understanding of a ―basic‖ particle theory: a longitudinal
study. International Journal of Science Education, 20, 393-412
Lee, O., Eichinger, D.C., Anderson, C.W., Berkheimer, G.D., and Blakeslee, T.D. (1993). Changing
middle school students‘ conceptions of matter and molecules. Journal of Research in Science
Teaching, 30, 249-270.
Novak, J. D. (Ed.) (1987). Proceedings of the Second International Seminar: Misconceptions and
Educational Strategies in Science and Mathematics, Vol. I-III. Cornel University, Department of
Education, Ithaca, NY.
Slone, M. and Borhurst, F.D. (1992). Children‘s understanding of sugar water solutions. International
Journal of Science Education, 14, 221-235.
Staver, J. (2007). Teaching science. Unesco, International Academy of Education. Educational
Practices Series – 17.
Stavy, R. (1995). Conceptual development of basic ideas in chemistry. In S. Glynn and R. Duit (Eds.),
Learning science in the schools: Research reforming practice, 131-154. Lawrence Erlbaum, Hillsdale,
NJ.
Valanides, N. (2000). Primary students teachers‘ understanding of the particulate nature of matter and
its transformations during dissolving. Chemistry Education:Research and Practice in Europe, 1, 249262
Vosniadou, S. (2003). Exploring the Relationships between conceptual change and international
learning. In G. M. Sinatra and P.R. Pintrich (Eds). Intentional Conceptual Change. Lawrence Erlbaum
Associates, Mahwah, NJ.
Vosniadou, S. & Brewer, W. (1992). Mental models of earth: A study of conceptual change in
childhood. Cognitive Pshchology, 24, 535-585.
~ 298 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ
Vosniadou, S. & Brewer, W. (1994). Mental models of the day- Night cycle. Cognitive Science, 18,
123 - 183.

~ 299 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη

Ο ρόλοσ τησ Φημεύασ ςτη διδαςκαλύα θεμϊτων Βιοχημεύασ
ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη
Γηψηα Μαξκαξσηή, Νηία Γαιαλνπνχινπ
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Πεξίιεςε
Ζ Βζμπδιεία είκαζ έκα ακηζηείιεκμ δφζημθμ ηυζμ βζα ημοξ ιαεδηέξ υζμ ηαζ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ ηδξ
Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ. Οζ ζπεηζηέξ πανακμήζεζξ δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδ δζδαζηαθία, ηονίςξ
θυβς ηδξ έθθεζρδξ πνμαπαζημφιεκδξ βκχζδξ. Ζ πανμφζα ενβαζία ιεθεηά ηδ ζπέζδ ηδξ ηαηακυδζδξ
ημο Μεηααμθζζιμφ, εκυξ εέιαημξ Βζμπδιείαξ πμο δζδάζηεηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ ιαεδιάηςκ Βζμθμβίαξ,
ιε ηδκ ηαηακυδζδ πδιζηχκ εκκμζχκ. Πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ δζαηίκδζδ δομ ενςηδιαημθμβίςκ
ηθεζζημφ ηφπμο ζε 400 ιαεδηέξ ηδξ Β‘ Λοηείμο. Σα ζδιακηζηυηενα ζοιπενάζιαηα απυ ηδ ιεθέηδ
αοηή είκαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ Β‘ Λοηείμο α) δεκ ηαηακμμφκ ηζξ έκκμζεξ ημο Μεηααμθζζιμφ ιε
πδιζημφξ υνμοξ ηαζ α) έπμοκ πνμαθήιαηα ηαηακυδζδξ ηαζ πανακμήζεζξ ηυζμ ζε ααζζηέξ υζμ ηαζ ζε
πνμαπαζημφιεκεξ βζα ημ Μεηααμθζζιυ πδιζηέξ έκκμζεξ. Ζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ
απμηεθεζιάηςκ έδεζλε υηζ οπάνπεζ εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηακυδζδξ ημο Μεηααμθζζιμφ ηαζ
ηδξ Υδιείαξ ηαζ αοηυ αθμνά ηυζμ ηζξ ααζζηέξ υζμ ηαζ ηζξ πνμαπαζημφιεκεξ έκκμζεξ.
Abstract
Biochemistry is one of the difficult subjects in Secondary Education. Σhe corresponding
misconceptions are created during teaching mainly because of lack of prerequisite knowledge. The
purpose of this study was to investigate the relationship between the understanding of Metabolism,
which is taught in the frame of Biology courses, and the understanding of chemical concepts. For this,
we administrated two questionnaires, both close-ended, to 400 students of the second class of Lyceum.
Main findings of the study are: a) students do not understand the concepts of Metabolism in chemical
terms. b) They have misconceptions concerning the basic chemical concepts as well as the chemical
concepts needed for the teaching of Metabolism. Statistical analysis revealed a positive correlation
between the understanding of Metabolism and the chemical concepts, both basic and prerequisite ones.

Δηζαγσγή
Ζ Βζμπδιεία πενζβνάθεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ αζμιμνίςκ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ζηζξ μπμίεξ
αοηά ζοιιεηέπμοκ (δδθαδή ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ημοξ) ζε γχα, θοηά ηαζ
ιζηνμμνβακζζιμφξ. Μεθεηά αηυιδ πχξ μζ ιεηαζπδιαηζζιμί αοημί αθθά ηαζ μζ
αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ αζμιμνίςκ ηαεμνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ μνβακζζιχκ. Σα εέιαηα
Βζμπδιείαξ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ δφζημθμ ηυζμ βζα ημοξ ιαεδηέξ υζμ ηαζ βζα ημοξ
ηαεδβδηέξ πμο ηα δζδάζημοκ, ακάιεζα δε ζηα εέιαηα Βζμπδιείαξ πμο δοζημθεφμοκ ζδζαίηενα
ημοξ ιαεδηέξ ζδιακηζηή εέζδ ηαηέπμοκ μζ έκκμζεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ Μεηααμθζζιυ
(Johnstone & Mahmoud 1980, Gayford 1986, Wood 1990, Lazarowitz & Penso 1992,
Lazarowitz & Lieb 2006). Οζ έκκμζεξ, ςζηυζμ, αοηέξ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο
ζηυπμο ημο επζζηδιμκζημφ ηαζ ηεπκμθμβζημφ αθθααδηζζιμφ ηαζ βζ‘ αοηυ δ δζδαζηαθία ημοξ
δεκ είκαζ δοκαηυ κα απμηθεζζεεί απυ ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ (AAAS 1993, Dillon
2009).
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Σα εέιαηα Βζμπδιείαξ ζηδκ εθθδκζηή Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ δζδάζημκηαζ ζημ πθαίζζμ
ηςκ ιαεδιάηςκ Βζμθμβίαξ. πςξ ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, έηζζ ηαζ ζηδ
Βζμθμβία, δ ένεοκα ηδξ Γζδαηηζηήξ έπεζ ακαδείλεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ιαεδηέξ ειθακίγμοκ
πνμαθήιαηα ηαηακυδζδξ πμο μθείθμκηαζ ζημ υηζ έπμοκ δζαιμνθχζεζ βζα ηα θοζζηά
θαζκυιεκα δζαζζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ πνζκ ηα δζδαπεμφκ, αθθά ηαζ ζημ υηζ, ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ δζδαζηαθίαξ, δδιζμονβμφκηαζ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ (πανακμήζεζξ) επεζδή μζ ιαεδηέξ
ακηζθαιαάκμκηαζ θακεαζιέκα ή εθθζπχξ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ζπδιαηίγμοκ
δζηά ημοξ ιμκηέθα (Osborne & Freyberg 1985, Wandersee, Mintzes & Novak 1994). Δζδζηά
μζ πανακμήζεζξ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ Βζμθμβίαξ δδιζμονβμφκηαζ ηονίςξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία θυβς
ηδξ έθθεζρδξ πνμαπαζημφιεκδξ βκχζδξ, αθθά ηαζ απυ θάεδ ηαζ πανακμήζεζξ ηςκ ίδζςκ ηςκ
ηαεδβδηχκ (Lazarowitz & Penso 1992, Sanders 1993, Johnson & Lawson 1998). Eπίζδξ,
ελανηχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ βθχζζα, αθμφ μζ ιαεδηέξ πνεζάγεηαζ κα πεζνζζημφκ έκα
εονφ θελζθυβζμ κέςκ υνςκ ιε ημ μπμίμ ζοκήεςξ δεκ έπμοκ ημ πνυκμ κα ελμζηεζςεμφκ (Αdams
& Griffard 2001). Σέθμξ, δ δοζημθία ηςκ ιαεδηχκ κα πνμζεββίζμοκ ηα επζζηδιμκζηά
ιμκηέθα ζηδ Βζμθμβία ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ηα ιμκηέθα πμο έπμοκ ακαπηφλεζ βζα
ημ πδιζηυ ή θοζζηυ ηυζιμ απέπμοκ απυ ηα επζζηδιμκζηά (Modell, Joel & Wenderoth 2005).
Άθθεξ ιεθέηεξ έπμοκ ακαδείλεζ ηδκ ακηίθδρδ πμο έπμοκ μζ ιαεδηέξ βζα ηδ ζπέζδ ΒζμθμβίαξΥδιείαξ ςξ πδβή πνμαθδιάηςκ. Γζα πανάδεζβια, μζ ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ κα ακηζθδθεμφκ
υηζ ημ ακενχπζκμ ζχια απμηεθείηαζ απυ πδιζηά ζημζπεία, εεςνχκηαξ υηζ ηα ιυνζα οπάνπμοκ
ζηα ζχιαηα πμο ελεηάγεζ δ Φοζζηή ηαζ δ Υδιεία, εκχ μζ εκχζεζξ πμο ιεθεηχκηαζ ζημ
πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Βζμθμβίαξ απμηεθμφκηαζ απυ ηφηηανα (Arnold 1983). O Burns
(1995) ημκίγεζ υηζ ηα ιυνζα ανίζημκηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ Βζμθμβίαξ, αθθά παν‘ υθα αοηά είκαζ
πζεακυηαηα ιζα απυ ηζξ πζμ ηνμιαηηζηέξ ηαζ «λέκεξ» έκκμζεξ πμο έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ
ιαεδηέξ. πεηζηά ιε ημ Μεηααμθζζιυ, ακ ηαζ μζ ιαεδηέξ ακαβκςνίγμοκ υηζ δ ηνμθή είκαζ
απαναίηδηδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ, δεκ ακαθένμκηαζ ζημ νυθμ ηδξ ζημ Μεηααμθζζιυ,
μφηε ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ είκαζ δ πδβή ηςκ ιμνίςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ μνβακζζιμί βζα ηδκ
ακάπηολή ημοξ (Driver et al. 1998). Δπίζδξ δεκ ακαβκςνίγμοκ υηζ δ βθοηυγδ ζοιιεηέπεζ ζηδ
πδιζηή ακηίδναζδ ηδξ Κοηηανζηήξ Ακαπκμήξ, αθθά μφηε ηαζ ημ νυθμ ημο μλοβυκμο ζηδκ
ακηίδναζδ αοηή (Lazarowitz & Lieb 2006).
ηδκ πανμφζα ενβαζία δζενεοκάηαζ δ ζπέζδ ηδξ ηαηακυδζδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Β‘
Λοηείμο αζμπδιζηχκ εκκμζχκ πμο δζδάζημκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ Βζμθμβίαξ ιε ηδκ ηαηακυδζδ
πδιζηχκ εκκμζχκ. Οζ αζμπδιζηέξ έκκμζεξ πμο επζθέλαιε κα ιεθεηήζμοιε είκαζ αοηέξ ημο
Μεηααμθζζιμφ, δ δζενεφκδζδ δε αθμνά ηδκ ηαηακυδζή ημοξ ιε πδιζημφξ υνμοξ αθθά ηαζ ηζξ
πανακμήζεζξ ηαζ βεκζηυηενα ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ (ηςκ ίδζςκ ιαεδηχκ) ηςκ πδιζηχκ
εκκμζχκ, ηυζμ ηςκ πνμαπαζημφιεκςκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο Μεηααμθζζιμφ (π.π. πδιζηή
ακηίδναζδ), υζμ ηαζ εκκμζχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πδιζημφ βκςζηζημφ οπυααενμο ηςκ
ιαεδηχκ υπςξ είκαζ δ ζςιαηζδζαηή θφζδ ηδξ φθδξ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ηαηακυδζδξ ημο Μεηααμθζζιμφ πνδζζιμπμζήεδηε ενςηδιαημθυβζμ
ηθεζζημφ ηφπμο (Δνςηδιαημθυβζμ Η) πμο αθμνά ηαζ ηζξ ηέζζενζξ δζαζηάζεζξ ημο, υπςξ ηζξ
ηαεμνίγεζ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηαζ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ: (α) Δκένβεζα-ηνμθή, (α)
Μεηααμθζζιυξ ζε ηοηηανζηυ επίπεδμ, (β) ATP ςξ εκενβεζαηυ κυιζζια, (δ) Ρυθμξ ηςκ
εκγφιςκ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ αοηυ πανμοζζάζηδηε ζημ 5μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Γζδαηηζηήξ
ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Μανιανςηή & Γαθακμπμφθμο 2007), είκαζ δε ζπεδζαζιέκμ έηζζ,
χζηε κα επζηνέπεζ ηδκ εθανιμβή δζαζηαονμφιεκδξ ακάθοζδξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηακυδζδξ
ηςκ εκκμζχκ πμο ιεθεηά. Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ημο, πμο ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ ζηυπμ
ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, είκαζ υηζ δ επζθμβή ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ ζε ηάπμζεξ ενςηήζεζξ
πνμτπμεέηεζ ηδ ιεηαθμνά πδιζηχκ εκκμζχκ ζε αζμθμβζηυ πθαίζζμ. Έηζζ δ δζαζηαονμφιεκδ
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ακάθοζδ επζηνέπεζ κα ελεηαζηεί ακ μζ ιαεδηέξ υπζ ιυκμ έπμοκ απμηηήζεζ ηδ αζμθμβζηή
βκχζδ, αθθά πνδζζιμπμζμφκ πδιζηή μνμθμβία βζα κα ηδκ εηθνάζμοκ.
Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ πδιζηχκ εκκμζχκ ζπεδζάζηδηε έκα επζπθέμκ
ενςηδιαημθυβζμ ηθεζζημφ ηφπμο (Δνςηδιαημθυβζμ ΗΗ). Σμ ενςηδιαημθυβζμ αοηυ απμηεθείηαζ
απυ μηηχ ενςηήζεζξ, απυ ηζξ μπμίεξ μζ πνχηεξ πέκηε (1-5) αθμνμφκ ααζζηέξ πδιζηέξ έκκμζεξ,
εκχ μζ άθθεξ ηνεζξ (6-8) αθμνμφκ πδιζηέξ έκκμζεξ πμο είκαζ πνμαπαζημφιεκεξ βζα ηδκ
ηαηακυδζδ ημο Μεηααμθζζιμφ. Ζ ακάθοζδ παναβυκηςκ έδεζλε υηζ μζ 8 ενςηήζεζξ ακήημοκ
ζε δομ ηθίιαηεξ (Πίκαηαξ 1). ηδκ ηθίιαηα 1 ακήημοκ μζ ενςηήζεζξ πμο εθέβπμοκ ημ πδιζηυ
βκςζηζηυ οπυααενμ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζδίςξ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ εεςνίαξ ηαζ
ζηδκ ηθίιαηα 2 αοηέξ πμο εθέβπμοκ ηδκ πνμαπαζημφιεκδ πδιζηή βκχζδ. Ζ ενχηδζδ 7 ακήηεζ
ηαζ ζηζξ δομ ηθίιαηεξ επεζδή ακαθένεηαζ ζηδκ πνμαπαζημφιεκδ έκκμζα ηδξ πδιζηήξ
ακηίδναζδξ ζε επίπεδμ αηυιςκ ηαζ ιμνίςκ, εκχ δ ενχηδζδ 2 ιεηνά ηαζ αοηή
πνμαπαζημφιεκδ πδιζηή βκχζδ, αοηή ηςκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ φθδξ.
Πίλαθαο 1: Καηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ενςηήζεςκ ημο Δνςηδιαημθμβίμο ΗΗ
Δξψηεζε

Υεκηθέο έλλνηεο

Κιίκαθα

1

Βαζζηέξ

1

2

Βαζζηέξ

2

3, 4

Βαζζηέξ

1

5

Βαζζηέξ

-

6, 8

Πνμαπαζημφιεκεξ

2

7

Πνμαπαζημφιεκεξ

1, 2

Σα δομ ενςηδιαημθυβζα δυεδηακ, ιεηά ηαζ ηδ δζδαζηαθία ημο ζπεηζημφ ηεθαθαίμο ηδξ
Βζμθμβία Γεκζηήξ Παζδείαξ ηδξ Β‘ Λοηείμο, ζε 396 ιαεδηέξ 10 Λοηείςκ ημο κμιμφ Αηηζηήξ.
Οζ ιαεδηέξ αοημί δήθςζακ επίζδξ ημ θφθμ, αθθά ηαζ ηδκ Καηεφεοκζδ (Θεςνδηζηή, Θεηζηή ή
Σεπκμθμβζηή) πμο είπακ επζθέλεζ.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο Δνςηδιαημθυβζμο Η (Μανιανςηή
2010), εδχ εα πανμοζζαζημφκ ιυκμ αοηά πμο αθμνμφκ ηδ ζπέζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ημο
Μεηααμθζζιμφ ιε ηδ Υδιεία. Δκδεζηηζηά, απυ ηζξ απακηήζεζξ ζηδκ ενχηδζδ «Σζ βίκεηαζ ηαηά
ημ Μεηααμθζζιυ;» πνμέηορε υηζ ημ 50% ηςκ ιαεδηχκ δεκ επέθελε ηδ ζςζηή απάκηδζδ
«Γίκεηαζ ηυζμ απμννυθδζδ ή απεθεοεένςζδ εκένβεζαξ υζμ ηαζ πδιζηή ακηίδναζδ», αθθά
απάκηδζε «Γίκεηαζ πδιζηή ακηίδναζδ» ή «Γίκεηαζ πδιζηή ακηίδναζδ ηαηά ηδκ μπμία ηα
έκγοια ιεηαηνέπμκηαζ ζε άθθεξ εκχζεζξ». Έηζζ, μζ ιζζμί ιαεδηέξ ηδξ Β‘ Λοηείμο υπζ ιυκμ
δεκ πενζβνάθμοκ ζςζηά ηζ βίκεηαζ ηαηά ημ Μεηααμθζζιυ, αθθά επίζδξ δεκ ακαβκςνίγμοκ υηζ
ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο Μεηααμθζζιμφ ζοκμδεφμοκ ιεηααμθέξ ηδξ εκένβεζαξ. Ζ δζαζηαονμφιεκδ
ιε ηo Δνςηδιαημθυβζμ ΗΗ ακάθοζδ έδεζλε υηζ μζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ (60%) δζαεέημοκ
ηδκ πνμαπαζημφιεκδ πδιζηή βκχζδ, αθθά δεκ ηδ ιεηαθένμοκ ζε αζμθμβζηυ πθαίζζμ.
Δπζπθέμκ, απυ ηδ δζαζηαονμφιεκδ ακάθοζδ εκηυξ ημο Δνςηδιαημθμβίμο Η θάκδηε υηζ: (α)
απυ ημ 45% ηςκ ιαεδηχκ πμο έπεζ απμηηήζεζ ηδ βκχζδ υηζ ζε ιζα ακηίδναζδ ηαηααμθζζιμφ
πμθφπθμηεξ εκχζεζξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε απθμφζηενεξ, ημ 30% δεκ απάκηδζε ηαοηυπνμκα υηζ ζε
ιζα ακηίδναζδ ηαηααμθζζιμφ ηα πνμσυκηα είκαζ πζμ απθέξ εκχζεζξ απυ ηα ακηζδνχκηα.
Ακηίεεηα, απάκηδζε είηε υηζ ηα ακηζδνχκηα είκαζ πζμ απθέξ εκχζεζξ απυ ηα πνμσυκηα είηε υηζ
ακηζδνχκηα ηαζ πνμσυκηα είκαζ απθέξ ακυνβακεξ εκχζεζξ / πάκημηε πμθφπθμηεξ μνβακζηέξ
εκχζεζξ. Γεκ ιπμνμφκ δδθαδή μζ ιαεδηέξ αοημί κα πνδζζιμπμζήζμοκ ζςζηά ημοξ υνμοξ
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ακηζδνχκηα ηαζ πνμσυκηα βζα ιζα πδιζηή ακηίδναζδ πμο ζοκακημφκ ζημ πθαίζζμ ηδξ
Βζμθμβίαξ. (α) Ακ ηαζ ημ 75% ηςκ ιαεδηχκ έπεζ απμηηήζεζ ηδ βκχζδ υηζ ηα έκγοια αολάκμοκ
ηδκ ηαπφηδηα ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο Μεηααμθζζιμφ, ημ 25% δεκ απάκηδζε ηαοηυπνμκα υηζ ηα
έκγοια αμδεμφκ χζηε ηα ακηζδνχκηα ιζαξ εκγοιζηήξ ακηίδναζδξ κα βίκμοκ, ηαπφηενα,
πνμσυκηα. Γεκ ιπμνμφκ δδθαδή κα εθανιυζμοκ ηδ βκχζδ αοηή ιε υνμοξ πδιζηήξ ηζκδηζηήξ,
επεζδή δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ζδιαζία ημο υνμο «ηαπφηδηα ακηίδναζδξ» ζε επίπεδμ
ακηζδνχκηςκ ηαζ πνμïυκηςκ. Οζ ιαεδηέξ επμιέκςξ δοζημθεφμκηαζ κα πεζνζζημφκ ηζξ μοζίεξ
πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο Μεηααμθζζιμφ ζε ιμνζαηυ επίπεδμ, εκχ δεκ
ιεηαθένμοκ ηζξ πδιζηέξ έκκμζεξ ζε αζμθμβζηυ πθαίζζμ ιε απμηέθεζια κα δοζημθεφμκηαζ κα
ηαηακμήζμοκ ηζξ έκκμζεξ ημο Μεηααμθζζιμφ ιε πδιζημφξ υνμοξ. Έκα αηυια εφνδια απυ ηζξ
απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ Δνςηδιαημθυβζμ Η, πμο αθμνά ηδ ζπέζδ ιεηαλφ Μεηααμθζζιμφ
ηαζ Υδιείαξ, πνμέηορε απυ ηδκ ακάθοζδ δζαηφιακζδξ. Έηζζ, μζ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ακά
ηαηεφεοκζδ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαηά ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ ηνυπμ, ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ
Θεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ κα έπμοκ ηαθφηενδ επίδμζδ.
πςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ Δζζαβςβή, ζηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηήεδηε επίζδξ ημ επίπεδμ
ηαηακυδζδξ ηςκ ίδζςκ ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε πδιζηέξ έκκμζεξ, ηυζμ ααζζηέξ (Πίκαηαξ 1,
ηθίιαηα 1) υζμ ηαζ πνμαπαζημφιεκεξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο Μεηααμθζζιμφ (ηθίιαηα 2).
ημοξ πίκαηεξ 2 ηαζ 3 πανμοζζάγμκηαζ εκδεζηηζηά μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε δομ απυ ηζξ
ενςηήζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ 1 (ενςηήζεζξ 1 ηαζ 4) ημο Δνςηδιαημθμβίμο ΗΗ.
Πίλαθαο 2: % ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ηδκ ενχηδζδ ακ ημ κενυ
(Ζ2Ο) είκαζ ιίβια ή πδιζηή έκςζδ εα απακημφζαιε υηζ:» (ενχηδζδ 1)
Απάληεζε

%

Σμ κενυ είκαζ πδιζηή έκςζδ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ιυνζα H2 ηαζ ιυνζα Ο2 51
Σν λεξφ είλαη ρεκηθή έλσζε θαη απνηειείηαη απφ κφξηα λεξνχ*

26

Σμ κενυ είκαζ ιίβια, επεζδή απμηεθείηαζ απυ ηα ζημζπεία H2 ηαζ Ο2

11

Σμ κενυ είκαζ ιίβια, επεζδή απμηεθείηαζ απυ ιυνζα H2 ηαζ ιυνζα Ο2

11

*ιε έκημκδ βναθή δ ζςζηή απάκηδζδ

Πίλαθαο 3: % ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «Σζ ζοιααίκεζ υηακ
ελαηιίγεηαζ ημ κενυ;» (ενχηδζδ 4)
Απάληεζε

%

πάκε μζ δεζιμί ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ Ζ ηαζ Ο

35

Σμ κενυ βίκεηαζ οδναηιυξ, ηα ιυνζα ημο μπμίμο είκαζ εθαθνυηενα απυ ηα ιυνζα ημο κενμφ 34
Σν λεξφ γίλεηαη πδξαηκφο, ηα κφξηα ηνπ νπνίνπ είλαη ίδηα κε ηα κφξηα ηνπ λεξνχ

22

Πανάβμκηαζ ιυνζα οδνμβυκμο (Ζ2 ) ηαζ μλοβυκμο (Ο2)

5

Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ 1 θακένςζακ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ Β‘
Λοηείμο ειθακίγμοκ πμθθά απυ ηα πνμαθήιαηα ηαηακυδζδξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ
αζαθζμβναθία ηαζ, βεκζηά, δεκ έπμοκ ημ πδιζηυ βκςζηζηυ οπυααενμ πμο εα ζηήνζγε ηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ ημο Μεηααμθζζιμφ. Έηζζ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ Πίκαηα 2, ημ 50%
ηςκ ιαεδηχκ, ακ ηαζ ακαβκςνίγεζ υηζ ημ κενυ είκαζ πδιζηή έκςζδ δδθαδή μοζία ηαζ υπζ
ιίβια, δεκ ηαηαθαααίκεζ υηζ απμηεθείηαζ απυ ιυνζα εκυξ ιυκμ είδμοξ. Γεκ ηαηαθαααίκεζ
επμιέκςξ υηζ ηα ιυνζα είκαζ μκηυηδηεξ παναηηδνζζηζηέξ ηςκ μοζζχκ (Taber 1998). Απυ ηζξ
απακηήζεζξ ημο Πίκαηα 3 ελάθθμο είκαζ θακενυ υηζ ιυκμ ημ 25% ηςκ ιαεδηχκ ηαηακμεί υηζ δ
αθθαβή θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ αθθαβήξ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ υπζ ζηδ
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θφζδ ηςκ ιμνίςκ. Ακηίεεηα, ημ 35% ηςκ ιαεδηχκ δεκ εθανιυγεζ ηδ ζςιαηζδζαηή εεςνία
ζηδκ ενιδκεία ηδξ ελάηιζζδξ, μφηε ακηζθαιαάκεηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ φθδξ ηαηά ηδ δζάνηεζά
ηδξ (Ζarrison & Treagust 2002). Δπίζδξ, ημ 35% ηςκ ιαεδηχκ έπεζ ηδκ πανακυδζδ υηζ ηαηά
ηδκ ελάηιζζδ ζπάκε μζ μιμζμπμθζημί δεζιμί (Tan & Treagust 1999). Σέθμξ, απυ ηζξ
απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ άθθδ ενχηδζδ ηδξ ηθίιαηαξ 1, ηδκ ενχηδζδ «Γίκμκηαζ μζ
μοζίεξ CO2, CaCO3 ηαζ CH4. πεηζηά ιε ηδ δμιή ηςκ μοζζχκ αοηχκ ζζπφεζ υηζ:» (ενχηδζδ
3), αβαίκεζ ημ ζοιπέναζια υηζ ημ 35% ηςκ ιαεδηχκ δεκ δζαηνίκεζ ηζξ μνβακζηέξ απυ ηζξ
ακυνβακεξ εκχζεζξ.
ημοξ πίκαηεξ 4 ηαζ 5 πανμοζζάγμκηαζ μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε δομ απυ ηζξ ενςηήζεζξ
ηδξ ηθίιαηαξ 2 (ενςηήζεζξ 6 ηαζ 8) ημο Δνςηδιαημθμβίμο ΗΗ.
Πίλαθαο 4: % ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «Σζ απυ ηα παναηάης
ζοιααίκεζ πάκηα ζε ιζα πδιζηή ακηίδναζδ;» (ενχηδζδ 6)
Απάληεζε

%

Γομ μοζίεξ ακηζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ

39

Οη αξρηθέο νπζίεο κεηαηξέπνληαη ζηηο ηειηθέο νπζίεο

38

Μζα ανπζηή μοζία ιεηαηνέπεηαζ ζε άθθεξ μοζίεξ

16

Οζ ανπζηέξ μοζίεξ ελαθακίγμκηαζ ηαζ, ακελάνηδηα απυ αοηυ, ειθακίγμκηαζ μζ ηεθζηέξ μοζίεξ

6

Πίλαθαο 5: % ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «ηδκ ενχηδζδ ακ δ ηαφζδ
είκαζ ελχεενιδ ή εκδυεενιδ εα απακημφζαιε υηζ:» (ενχηδζδ 8)
Απάληεζε

%

H θαχζε είλαη εμψζεξκε, επεηδή ειεπζεξψλεηαη ελέξγεηα

59

H ηαφζδ είκαζ ελχεενιδ, επεζδή απαζηείηαζ εκένβεζα βζα κα πναβιαημπμζδεεί 16
H ηαφζδ είκαζ εκδυεενιδ, επεζδή πνεζάγεηαζ εενιυηδηα βζα κα λεηζκήζεζ

15

H ηαφζδ είκαζ εκδυεενιδ, επεζδή εθεοεενχκεηαζ εκένβεζα

8

Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ 2 θακένςζακ υηζ ανηεημί απυ ημοξ
ιαεδηέξ ηδξ Β‘ Λοηείμο δεκ δζαεέημοκ ηδκ πνμαπαζημφιεκδ πδιζηή βκχζδ βζα ηδκ
ηαηακυδζδ ημο Μεηααμθζζιμφ. Έηζζ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ Πίκαηα 4, θζβυηενμζ απυ ημοξ
ιζζμφξ ιαεδηέξ (40%) ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ ηαηά ηδ πδιζηή ακηίδναζδ μζ ανπζηέξ μοζίεξ
ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ιε απμηέθεζια ηδκ παναβςβή ηςκ ηεθζηχκ μοζζχκ. Ακηίεεηα, ημ 40% ηςκ
ιαεδηχκ πζεακυηαηα πνμζεββίγεζ ηδκ έκκμζα ηδξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ ιε ημ αενμζζηζηυ
ιμκηέθμ (Ahtee & Varjola 1998, Cokelez, Dumon & Taber 2008). Απυ ηζξ απακηήζεζξ ημο
Πίκαηα 5 ελάθθμο είκαζ θακενυ υηζ, ακ ηαζ ημ 60% ηςκ ιαεδηχκ ακαβκςνίγεζ πυηε ιζα
ακηίδναζδ είκαζ ελχεενιδ ηαζ πυηε εκδυεενιδ, οπάνπεζ έκα 25% πμο δεκ δζαεέηεζ ηδ βκχζδ
αοηή (Boo 1998) ηαζ έκα 15% πμο έπεζ ηδκ πανακυδζδ υηζ μζ ελχεενιεξ ακηζδνάζεζξ δεκ
πνεζάγμκηαζ εενιυηδηα μφηε ηακ βζα κα λεηζκήζμοκ (Barker & Millar 2000). Σέθμξ, απυ ηζξ
απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ άθθδ ενχηδζδ ηδξ ηθίιαηαξ 2, ηδκ ενχηδζδ «Πμο μθείθεηαζ
ημ βεβμκυξ υηζ ημ οδνμβυκμ ζε ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ είκαζ αένζμ, εκχ ημ κενυ είκαζ οβνυ;»
(ενχηδζδ 2), αβαίκεζ ημ ζοιπέναζια υηζ ημ 60% ηςκ ιαεδηχκ δζαεέηεζ ηδ βκχζδ ηςκ
ηαηαζηάζεςκ ηδξ φθδξ.
ημκ Πίκαηα 6 πανμοζζάγμκηαζ μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 7 πμο ακήηεζ ηαζ
ζηζξ δομ ηθίιαηεξ. Απυ ηζξ απακηήζεζξ αοηέξ πνμέηορε υηζ θζβυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ
ιαεδηέξ (40%) ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ ζε ιζα πδιζηή ακηίδναζδ ηα ιυνζα ιεηααάθθμκηαζ, εκχ
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ηα άημια παναιέκμοκ ακαθθμίςηα ηαζ απθά ζοκδοάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνεηζηά.
Δπζπθέμκ, ημ 35% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε υηζ ηα ιυνζα παναιέκμοκ ζηαεενά ηαζ επμιέκςξ
δεκ ζοζπεηίγμοκ ηδ πδιζηή ακηίδναζδ ιε ηδ δδιζμονβία κέςκ ιμνίςκ (Ahtee & Varjola 1998,
Cokelez, Dumon & Taber 2008).
Πίλαθαο 6: % ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «Σζ παεαίκμοκ ηα άημια ηαζ
ηα ιυνζα ζε ιζα πδιζηή ακηίδναζδ;» (ενχηδζδ 7)
Απάληεζε

%

Tν είδνο ησλ αηφκσλ κέλεη ζηαζεξφ, αιιά ην είδνο ησλ κνξίσλ αιιάδεη 38
Tμ είδμξ ηυζμ ηςκ αηυιςκ υζμ ηαζ ηςκ ιμνίςκ αθθάγεζ

25

Tμ είδμξ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ ιμνίςκ παναιέκεζ ζηαεενυ

23

Tμ είδμξ ηςκ ιμνίςκ ιέκεζ ζηαεενυ, αθθά ημ είδμξ ηςκ αηυιςκ αθθάγεζ

11

Γζα κα οπμθμβζζηεί δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ εκκμζχκ ημο Μεηααμθζζιμφ ηαζ
ηςκ πδιζηχκ εκκμζχκ, οπμθμβίζηδηε μ ζοκηεθεζηήξ Pearson. Ανπζηά, οπμθμβίζηδηε μ
ζοκηεθεζηήξ αοηυξ ιεηαλφ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ ημο
Δνςηδιαημθμβίμο Η ηαζ ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ ημο Δνςηδιαημθμβίμο ΗΗ ηαζ ανέεδηε υηζ είκαζ
0,491 (ιε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ιζηνυηενμ ημο 0,001), οπάνπεζ δδθαδή εεηζηή ζοζπέηζζδ
ιεηαλφ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ εκκμζχκ ημο Μεηααμθζζιμφ ηαζ ηδξ Υδιείαξ. ηδ ζοκέπεζα,
οπμθμβίζηδηε δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηακυδζδξ υθςκ ηςκ εκκμζχκ ημο Μεηααμθζζιμφ ιε
ηζξ πδιζηέξ έκκμζεξ ηςκ δομ ηαηδβμνζχκ πςνζζηά. Ζ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ ημο
Μεηααμθζζιμφ ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηυζμ ηςκ ααζζηχκ υζμ ηαζ ηςκ
πνμαπαζημφιεκςκ πδιζηχκ εκκμζχκ, ιε ημκ ζοκηεθεζηή Pearson κα είκαζ ιεβαθφηενμξ (0,434
έκακηζ 0,383) βζα ηζξ ενςηήζεζξ ημο Δνςηδιαημθμβίμο ΗΗ πμο ιεηνμφκ ηδκ πνμαπαζημφιεκδ
πδιζηή βκχζδ. Σέθμξ, οπμθμβίζηδηε μ ίδζμξ ζοκηεθεζηήξ βζα ηζξ ενςηήζεζξ ηδξ ηάεε
δζάζηαζδξ ημο Μεηααμθζζιμφ, μζ μπμίεξ ζοκδοάζηδηακ ηυζμ ιε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ ημο
Δνςηδιαημθμβίμο ΗΗ υζμ ηαζ ιε ηζξ ενςηήζεζξ ηςκ δομ ηθζιάηςκ ημο πςνζζηά. Απυ ημοξ
οπμθμβζζιμφξ αοημφξ ανέεδηε υηζ δ ιεβαθφηενδ ζοζπέηζζδ ιε ηδ Υδιεία αθμνά ηζξ έκκμζεξ
ηδξ δζάζηαζδξ «Μεηααμθζζιυξ ζε ηοηηανζηυ επίπεδμ» ηαζ δ ιζηνυηενδ ηζξ έκκμζεξ ηδξ
δζάζηαζδξ «ATP ςξ εκενβεζαηυ κυιζζια», εκχ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ μ ζοκηεθεζηήξ
Pearson ήηακ ιεβαθφηενμξ βζα ηζξ ενςηήζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ 2 ημο ενςηδιαημθμβίμο ΗΗ.
πκπεξάζκαηα
Ζ ιεθέηδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ αζμπδιζηχκ εκκμζχκ πμο δζδάζημκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ
Βζμθμβίαξ απμηάθορε υηζ μζ ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ κα πεζνζζημφκ ηζξ μοζίεξ πμο
ζοιιεηέπμοκ ζηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο Μεηααμθζζιμφ ζε ιμνζαηυ επίπεδμ ηαζ, επίζδξ,
δεκ ιεηαθένμοκ ηζξ πδιζηέξ έκκμζεξ ζε αζμθμβζηυ πθαίζζμ. Οζ δοζημθίεξ αοηέξ ζοκδέμκηαζ
ζηεκά ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ αθμφ, υπςξ ακαδείπηδηε απυ ηδ ιεθέηδ αοηή, μζ
ιαεδηέξ δεκ έπμοκ ημ πδιζηυ βκςζηζηυ οπυααενμ πμο εα ζηήνζγε ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ
ημο Μεηααμθζζιμφ, εκχ ανηεημί απυ αοημφξ ζηενμφκηαζ ηδξ πνμαπαζημφιεκδξ πδιζηήξ
βκχζδξ. Ζ έθθεζρδ ηδξ πνμαπαζημφιεκδξ πδιζηήξ βκχζδξ πνέπεζ κα απαζπμθήζεζ ζδζαίηενα
υζμοξ ζπεδζάγμοκ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Ακ ηαζ ζημ εθθδκζηυ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια
αημθμοεείηαζ δ αθθδθμοπία Φοζζηή-Υδιεία-Βζμθμβία, ζηδ Υδιεία Γεκζηήξ Παζδείαξ ηδξ Α‘
Λοηείμο (πμο πνμδβείηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Βζμθμβίαξ) βίκεηαζ απθή ακαθμνά ζηζξ
πνμαπαζημφιεκεξ βζα ηδ δζδαζηαθία ημο Μεηααμθζζιμφ έκκμζεξ. Οζ έκκμζεξ αοηέξ ακαθφμκηαζ
αέααζα ζηδ Υδιεία Θεηζηήξ Καηεφεοκζδξ ηδξ Β‘ Λοηείμο, ιάεδια πμο υιςξ δεκ
παναημθμοεμφκ υθμζ μζ ιαεδηέξ. Ακ ηεθζηά μ ζηυπμξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ είκαζ δ
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ηαηακυδζδ ηςκ αζμπδιζηχκ εκκμζχκ πμο δζδάζημκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ Βζμθμβίαξ, ημ
Πνυβναιια εα πνέπεζ πζεακυκ κα ακαιμνθςεεί ηαζ, ηονίςξ, εα πνέπεζ δ δζδαζηαθία ζηζξ
πνμδβμφιεκεξ ζπμθζηέξ ααειίδεξ κα εέζεζ ςξ ααζζηυ ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
ζοβηεηνζιέκςκ πδιζηχκ εκκμζχκ. Δλάθθμο ημ βεβμκυξ υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ δεκ
δζαεέημοκ ηα απαναίηδηα πδιζηά βκςζηζηά ζπήιαηα βζα κα ακηζθδθεμφκ ηζξ έκκμζεξ ημο
Μεηααμθζζιμφ, εα πνέπεζ κα απαζπμθήζεζ ηαζ ημοξ δζδάζημκηεξ έηζζ, χζηε κα
εβηαηαθείρμοκ ηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία ηαζ κα οζμεεηήζμοκ εκενβέξ ιεευδμοξ
δζδαζηαθίαξ ημο Μεηααμθζζιμφ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ αδοκαιία ηςκ ιαεδηχκ κα
«δμοκ» ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο Μεηααμθζζιμφ ζε ιμνζαηυ επίπεδμ.
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Πεξίιεςε
ημπυξ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ ήηακ κα δζενεοκδεεί ηαηά πυζμ μζ ιαεδηέξ Β΄ Λοηείμο ζοζπεηίγμοκ
ααζζηέξ έκκμζεξ πδιείαξ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ επζθέπεδηε δ πενίπηςζδ ημο
ζηαθοθζμφ ηαζ ηςκ παναβχβςκ ημο. πεδζάζηδηε ηαηάθθδθμ ενςηδιαημθυβζμ ιε 29 ενςηήζεζξ ηθεζζημφ
ηονίςξ ηφπμο. Σμ ενςηδιαημθυβζμ πμνδβήεδηε ζε 101 ιαεδηέξ Β΄ Λοηείμο ηαζ ηςκ 3 ηαηεοεφκζεςκ. Απυ
ηδκ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ακζπκεφεδηακ πανακμήζεζξ ιαεδηχκ ζε ααζζηέξ έκκμζεξ πδιείαξ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ηδξ ενβαζίαξ. Γζα κα ελαθεζθεμφκ μζ πανακμήζεζξ αοηέξ ηαζ βζα κα ηαηακμήζμοκ μζ
ιαεδηέξ ααζζηέξ έκκμζεξ πδιείαξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, ηαηαζηεοάζηδηακ ζπέδζα
ιαεήιαημξ ηαζ πνμηείκμκηαζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.
Abstract
The purpose of this study was to investigate whether high school students associate basic chemistry
concepts with the natural environment. For this reason we selected the case of grape and its
derivatives. A total of 101 high school students participated in the study. The data of the study were
obtained from a questionnaire which included 29 questions. Analysis of data revealed high school
students‘ levels of understanding and the occurrence of misconceptions to basic chemistry concepts.
To eliminate these misconceptions we propose several experimental activities.

Δηζαγσγή
Δίκαζ ημζκχξ απμδεηηυ υηζ δ επζζηήιδ ηδξ πδιείαξ είκαζ ζε εέζδ κα δζαδναιαηίζεζ
μοζζαζηζηυ νυθμ ζηδκ πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ, ιεθέηδξ ηαζ ενιδκείαξ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο
θαιαάκμοκ πχνα ζηδ θφζδ. Δπίζδξ ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία (Lock 1998, Séquin
2005) έπεζ ακαβκςνζζηεί δ ακαβηαζυηδηα ηδξ ζοζπέηζζδξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ιε
πδιζηέξ έκκμζεξ υπςξ ηαζ δ «ενβαζία ζημ πεδίμ» ςξ εκαθθαηηζηυξ ηνυπμξ δζδαζηαθίαξ.
Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ ζοζπέηζζδξ απυ ηδκ πθεονά
ηςκ ιαεδηχκ ααζζηχκ εκκμζχκ πδιείαξ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ιε υπδια ημ ζηαθφθζ. Ζ
βκχζδ ηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ημο ζηαθοθζμφ, ηςκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολή
ημο ηαεχξ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ πμνείαξ πμο αημθμοεείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημο μίκμο, ημο
λζδζμφ ή ηδξ ζηαθίδαξ, πζεακυκ κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκδέζμοκ ααζζηέξ έκκμζεξ
πδιείαξ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή.
Μεζνδνινγία έξεπλαο
Καηά ημ ζπεδζαζιυ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ ανπζηά μνίζηδηακ μζ ααζζηέξ οπμεέζεζξ ηδξ
ένεοκαξ. Π.π. «πζρεηίδνπλ νη καζεηέο βαζηθέο έλλνηεο ρεκείαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ;».
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ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε ακαζηυπδζδ ηδξ φθδξ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ ζπεηζηχκ
ιε έκκμζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζηαθφθζ ηαζ ηα πανάβςβα ημο (ηναζί, λίδζ ηθπ) ηαεχξ ηαζ
ιε πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολή ημο. Πναβιαημπμζήεδηε επίζδξ δζεεκή
αζαθζμβναθζηή ένεοκα (Gabel & Samuel 1987, Barker 1995, Odom & Barrow 1995, Ahtee &
Varjola 1998) βζα ηδκ δζενεφκδζδ πανακμήζεςκ ζε ααζζηέξ έκκμζεξ πδιείαξ ζπεηζηέξ ιε ημ
εέια.
Αλαζθφπεζε ηεο χιεο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ
Μεθεηήεδηε ζηα ζπμθζηά αζαθία πδιείαξ ημο Γδιμηζημφ, Γοικαζίμο ηαζ Λοηείμο υπςξ ηαζ
ζημοξ ακηίζημζπμοξ ενβαζηδνζαημφξ μδδβμφξ ηαζ ηεηνάδζα ενβαζηδνίςκ δ ζφκδεζδ πδιζηχκ
εκκμζχκ ζπεηζηχκ ιε ημ εέια ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ. ηα παναπάκς ζπμθζηά εβπεζνίδζα
ακαγδηήεδηακ ζπεηζηέξ εθανιμβέξ, παναδείβιαηα, αζηήζεζξ ηαεχξ ηαζ πεζναιαηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ.
Πίλαθαο 1: Ακαζηυπδζδ φθδξ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ

νηλφπλεπκα

θξαζί

μίδη

Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ΄ Γεκνηηθνχ Σεηξάδην Δξγαζηψλ
Δκυη. 6 ζεθ.46: πείναια «Πψο δηαθνξεηηθά πγξά κεηαηξέπνληαη ζε αέξηα φηαλ
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία».
Υεκεία Β΄ Γπκλαζίνπ
Πανάβν.1.2 ζεθ.16: Αιιαγέο θπζηθψλ θαηαζηάζεσλ (ελάηιζζδ μζκμπκεφιαημξ)
Υεκεία Α΄ Λπθείνπ
Πανάβν.1.4 ζεθ. 17: Φπζηθά θαηλφκελα (ελάηιζζδ μζκμπκεφιαημξ)
Υεκεία Β΄ Γπκλαζίνπ
Πανάβν.2.2 ζεθ.30: δναζηδνζυηδηα «Παξαζθεπή κεηγκάησλ»
Υεκεία Α΄ Λπθείνπ
Πανάβν.1.4 ζεθ. 17: Υεκηθά θαηλφκελα (μ ιμφζημξ βίκεηαζ ηναζί)
Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ΄ Γεκνηηθνχ, Σεηξάδην Δξγαζηψλ
Δκυη. 6 ζεθ.44: πείναια «Γεκηνπξγνχκε κείγκαηα»
Υεκεία Β΄ Γπκλαζίνπ
Πανάβν.3.3 ζεθ.83: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (δναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία
πνμζεέημοιε λίδζ ζε ημιιάηζ ιανιάνμο).
Υεκεία Γ΄ Γπκλαζίνπ
Δκυη.1Πανάβν. 1: Σα νμέα (ημ μλζηυ μλφ πενζέπεηαζ ζημ λίδζ)
Δκυη.1Πανάβν.3: Δμνπδεηέξσζε (ζε ηζίιπδια απυ ζθήηα αάγμοιε λίδζ)
Υεκεία Α΄ Λπθείνπ
Πανάβν.3.2 ζεθ.84: Ομέα θαη Βάζεηο (ημ λίδζ πενζέπεζ μλζηυ μλφ, πνμζδζμνζζιυξ
pH ζημ λίδζ)

ηδκ πμνεία ηδξ ένεοκαξ έβζκε δ ηαηαζηεοή ενςηδιαημθμβίμο ιε ζημπυ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ
ζοζπέηζζδξ ηςκ ιαεδηχκ ααζζηχκ εκκμζχκ πδιείαξ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ιε υπδια ημ
ζηαθφθζ. Πναβιαημπμζήεδηε έθεβπμξ εβηονυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ ηςκ ενςηήζεςκ ηαζ έβζκακ
μζ απαζημφιεκεξ δζμνεχζεζξ. Πνμδβήεδηε πνμέθεβπμξ ιε 19 ιαεδηέξ, Β΄ Λοηείμο Γεκζηήξ
Παζδείαξ. Μεηά ημκ πνμέθεβπμ ιεηνήεδηε δ εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ ενςηήζεςκ. Ζ
εβηονυηδηα ιεηνήεδηε ηυζμ ιε ημκ δείηηδ Pearson r, υζμ ηαζ απυ 5 ηνζηέξ, απυ ημοξ μπμίμοξ
1 είκαζ ιέθμξ Γ.Δ.Π., 4 είκαζ πδιζημί εηπαζδεοηζημί ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Ζ
αλζμπζζηία ιεηνήεδηε ιε ημκ δείηηδ Cronbach α. Μεηά ημκ έθεβπμ εβηονυηδηαξ ηαζ
αλζμπζζηίαξ, έβζκε ακαηαηαζηεοή ενςηδιαημθμβίμο. Σμ ενςηδιαημθυβζμ πενζέπεζ 12
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αζηήζεζξ. Κάεε άζηδζδ απμηεθείηαζ απυ έκακ ανζειυ ενςηήζεςκ δζαθυνςκ ηφπςκ
(πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ζςζημφ-θάεμοξ ηθπ.). Σμ ζφκμθμ ηςκ ενςηήζεςκ ημ μπμίμ ηαθείηαζ κα
απακηήζεζ μ ιαεδηήξ ακένπεηαζ ζηζξ 29. ηδκ ηονίςξ ένεοκα ζοιιεηείπακ 101 ιαεδηέξ Β΄
Λοηείμο ηαζ ηςκ ηνζχκ ηαηεοεφκζεςκ απυ δζάθμνα ζπμθεία ηδξ Αεήκαξ. Πναβιαημπμζήεδηε
ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ (Παναζηεουπμοθμξ 1990). Ζ αλζμπζζηία ηςκ
ενςηήζεςκ ιεηνήεδηε ιε ημκ δείηηδ Cronbach α ηαζ ανέεδηε ίζμξ ιε 0,83 εκχ δ εβηονυηδηα
ιεηνήεδηε ιε ημκ δείηηδ r ημο Pearson μ μπμίμξ ανέεδηε ηαηάθθδθμξ (>0,2) βζα ηάεε
ενχηδζδ.
Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί θαίκμκηαζ ηα πενζβναθζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία πμο πνμέηορακ
ιεηά ηδκ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ενςηδιαημθυβζμ. Απυ ημκ πίκαηα
πμο αημθμοεεί παναηδνμφιε υηζ μ ιέζμξ υνμξ ααειμθμβίαξ ηςκ ιαεδηχκ ανέεδηε ίζμξ ιε
49,80% πμο είκαζ ημκηά ζηδ αάζδ ηδξ πμζμζηζαίαξ ααειμθμβζηήξ ηθίιαηαξ. Ζ ηζιή ηδξ
δζαιέζμο (48,50%) οπμδδθχκεζ ιία εθαθνζά ηάζδ βζα ααειμθμβία θίβμ παιδθυηενδ ημο
ιέζμο υνμο. Αοηυ εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ηδ δεζπυγμοζα ηζιή δ μπμία ακένπεηαζ ηαζ αοηή ζηα
48,50%.
Πίλαθαο 2: Πίκαηαξ πενζβναθζηχκ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ

οκμθζηυ δείβια (Ν)
φκμθμ έβηονςκ
Μέζμξ υνμξ (Μ.Ο.) (%)
Σοπζηυ ζθάθια ιέηνδζδξ Μ.Ο.
Γζάιεζμξ
Γεζπυγμοζα ηζιή
Σοπζηή απυηθζζδ
Γζαζπμνά
Αζοιιεηνία
Κφνηςζδ
Δφνμξ

101
101
49,80
1,44
48,50
48,50
14,45
208,81
0,33
-0,06
69,70

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί (πίκαηαξ 3) πανμοζζάγμκηαζ μζ ενςηήζεζξ ηαζ ημ πμζμζηυ (%)
ηςκ ιαεδηχκ πμο έδςζε ημκ ακηίζημζπμ ηφπμ απακηήζεςκ (ζςζηή απάκηδζδ, ζπεδυκ ζςζηή
απάκηδζδ, θάεμξ απάκηδζδ, ηαευθμο απάκηδζδ, ακίπκεοζδ πανακυδζδξ). Δζδζηυηενα, ζηζξ
ενςηήζεζξ ηθεζζημφ ηφπμο δεκ οπήνπακ ζπεδυκ ζςζηέξ απακηήζεζξ.
Πίλαθαο 3: Πμζμζηυ απακηήζεςκ ακά ηαηδβμνία.

Πενζβναθή ενχηδζδξ
1a «Nα ραξαθηεξίζνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ κνχζηνπ ζε

σζηή
απ.
(%)

ρεδφλ
ζσζηή
απ.(%)

Λάζνο
απ.
(%)

Καζφινπ
απ.
(%)

Παξαλνήζεηο
(%)

71

−

29

−

−

θξαζί σο θπζηθφ θαηλφκελν ή ρεκηθφ θαηλφκελν»
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84

−

16

−

−

89

−

11

−

−

88

−

12

−

−

66

−

34

−

−

27

4

30

39

−

5

6

16

72

1

44

−

54

2

−

67

−

32

1

−

85

−

13

2

−

73

−

25

2

−

60

−

38

2

−

75

−

16

9

−

82

2

10

6

−

84

2

8

6

−

25

6

31

35

3

15
16
69

27
26
−

21
21
30

13
14
1

24
23
−

16

13

44

24

3

45

−

52

3

−

9b «Να νξίζνπλ ηηο ρεκηθέο ελψζεηο»

9
4

19
21

43
37

29
38

−
−

10I «Να επηιέμνπλ ην αέξην πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ

69

−

29

2

−

63

−

35

2

−

25

−

63

12

−

−

4

29

64

3

79

−

18

3

−

1b «Να ραξαθηεξίζνπλ ηε δηάιπζε ηεο δάραξεο ζην
λεξφ σο θπζηθφ θαηλφκελν ή ρεκηθφ θαηλφκελν»
1c «Να ραξαθηεξίζνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ
νηλνπλεχκαηνο σο θπζηθφ θαηλφκελν ή ρεκηθφ
θαηλφκελν»
1d «Να ραξαθηεξίζνπλ ηελ θαχζε ηνπ νηλνπλεχκαηνο
σο θπζηθφ θαηλφκελν ή ρεκηθφ θαηλφκελν»
1e «Να ραξαθηεξίζνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ θξαζηνχ ζε
μίδη σο θπζηθφ θαηλφκελν ή ρεκηθφ θαηλφκελν»
2a «Να πξνβιέςνπλ ηη ζα πάζεη κηα ζηαθίδα αλ ηελ
αθήζνπκε ζε λεξφ»
2b «Να δψζνπλ κηα ρεκηθή εμήγεζε ζην παξαπάλσ
θαηλφκελν»
3a «Να ραξαθηεξίζνπλ ην μίδη σο κίγκα ή σο ρεκηθή
έλσζε»
3b «Να ραξαθηεξίζνπλ ηελ κπχξα σο κίγκα ή σο
ρεκηθή έλσζε»
3c «Να ραξαθηεξίζνπλ ην αλζξαθηθφ σο κίγκα ή σο
ρεκηθή έλσζε»
3d «Να ραξαθηεξίζνπλ ην θξαζί σο κίγκα ή σο
ρεκηθή έλσζε»
3e «Να ραξαθηεξίζνπλ ηε δάραξε σο κίγκα ή σο
ρεκηθή έλσζε»
4a «Να δηθαηνινγήζνπλ ηνλ αθξφ πνπ δεκηνπξγείηαη
θαηά ην άλνηγκα ζακπάληαο»
4b «Να πξνζδηνξίζνπλ ηελ νπζία ζηελ νπνία
νθείιεηαη ν αθξφο»
4c «Να πξνζδηνξίζνπλ ηελ νπζία ζηελ νπνία
νθείιεηαη ν αθξφο»
5 «Να εμεγήζνπλ γηαηί κε ην νηλφπλεπκα ληψζνπκε
δξνζηά»
6a «Να νξίζνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα»
6b «Να νξίζνπλ ηα ρεκηθά θαηλφκελα»
7a «Να πξνβιέςνπλ ηη δηάιπκα ζα πξνθχςεη
(νκνγελέο ή εηεξνγελέο) αλ ξίμνπκε λεξφ ζε θξαζί»
7b «Να δηθαηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζην
παξαπάλσ»
8 «Να πνπλ ηη ζα πάζεη έλα κπνπθάιη κπχξα θαη έλα
κπνπθάιη ηζίπνπξν ζηελ θαηάςπμε»
9a «Να νξίζνπλ ηα κίγκαηα»

αιθννιηθή δχκσζε»
10II «Να επηιέμνπλ ηελ νπζία πνπ παξάγεηαη θαηά
ηελ αιθννιηθή δχκσζε»
11a «Να πνπλ αλ νη ξψγεο ελφο ζηαθπιηνχ, ζε μεξά
θαη άλπδξα εδάθε, ζα έρνπλ κηθξή ή κεγάιε
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα»
11b «Να δηθαηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζην
παξαπάλσ»
12I «Να επηιέμνπλ ηε ζσζηή απάληεζε ζε
ππνινγηζηηθή άζθεζε πνπ αθνξά ηηο πεξηεθηηθφηεηεο
% v/v»
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12II «Να επηιέμνπλ ηε ζσζηή απάληεζε ζε

59

−

38

3

−

ππνινγηζηηθή άζθεζε πνπ αθνξά ηηο πεξηεθηηθφηεηεο
% v/v»

ημ επυιεκμ ζπήια θαίκεηαζ ακαθοηζηά δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο
ζοβηέκηνςζακ μζ ιαεδηέξ, ζε ζπέζδ ιε ηδ ααειμθμβία επί ημζξ εηαηυ.

ρήκα 1: Απμηεθέζιαηα ααειμθμβίαξ (%)

Αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην
ε αοηυ ημ ζδιείμ πανμοζζάγμκηαζ εκδεζηηζηά μνζζιέκεξ αζηήζεζξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ
απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ επζζδιαίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ πανακμήζεζξ.
Άζθεζε 1
1. Να παναηηδνίζεζξ ηα θαζκυιεκα ςξ θοζζηά θαζκυιεκα (Φ.Φ.) ή ςξ πδιζηά
θαζκυιεκα (Υ.Φ.) ζδιεζχκμκηαξ ιε X ημ ακηίζημζπμ ημοηάηζ.
Φαηλφκελν
α) Ο ιμφζημξ βίκεηαζ ηναζί
α) Ζ γάπανδ δζαθφεηαζ ζημ κενυ
β) Σμ ηαεανυ μζκυπκεοια
ελαηιίγεηαζ
δ) Σμ ηαεανυ μζκυπκεοια
ηαίβεηαζ
ε) Σμ ηναζί βίκεηαζ λίδζ

Φ.Φ.

Υ.Φ.

- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 1α είκαζ υηζ είκαζ πδιζηυ θαζκυιεκμ. Απυ ημοξ 101
ιαεδηέξ, ημ 29% απάκηδζε υηζ μ ιμφζημξ πμο βίκεηαζ ηναζί απμηεθεί θοζζηυ θαζκυιεκμ εκχ
ζςζηά απάκηδζε ημ 71%.
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 1α είκαζ υηζ είκαζ θοζζηυ θαζκυιεκμ. Απυ ημοξ 101
ιαεδηέξ, ημ 16% απάκηδζε θάεμξ εκχ ζςζηά απάκηδζε ημ 84%.
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- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 1β είκαζ υηζ είκαζ θοζζηυ θαζκυιεκμ. Απυ ημοξ 101
ιαεδηέξ, ημ 11% απάκηδζε θάεμξ εκχ ζςζηά απάκηδζε ημ 89%.
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 1δ είκαζ υηζ είκαζ πδιζηυ θαζκυιεκμ. Απυ ημοξ 101
ιαεδηέξ, ημ 12% απάκηδζε θάεμξ εκχ ζςζηά απάκηδζε ημ 88%.
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 1ε είκαζ υηζ είκαζ πδιζηυ θαζκυιεκμ. Απυ ημοξ 101
ιαεδηέξ, ημ 34% απάκηδζε θάεμξ εκχ ζςζηά απάκηδζε ημ 66%.
οιπεναζιαηζηά, υζμκ αθμνά ημ θαζκυιεκμ ηδξ δζάθοζδξ, ακαθένεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία υηζ
μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ είκαζ πδιζηή ακηίδναζδ (Ahtee & Varjola 1998).
Άζθεζε 2
2. Σμπμεεηείξ ιζα ζηαθίδα ζε πμηήνζ πμο πενζέπεζ κενυ. Ζ ζηαθίδα παναιέκεζ ζημ πμηήνζ
βζα 12-24 χνεξ.
α) Σζ εα παναηδνήζεζξ ζηδ ζηαθίδα ιεηά ηδκ παναιμκή ηδξ ζημ πμηήνζ;
……………………………………………………………………………………….
α) Γχζε ιζα πδιζηή ελήβδζδ.
…………………………………………………………………………………………………
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 2α είκαζ υηζ δ ζηαθίδα εα θμοζηχζεζ. ε ζφκμθμ 101
ιαεδηχκ, ημ 69% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (30% Λάεμξ απ.-39% Καευθμο απ.) εκχ
ζςζηά απάκηδζε ημ 31%.
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 2α είκαζ υηζ εα έπμοιε χζιςζδ δδθ. εα ιεηαθενεμφκ
ιυνζα δζαθφηδ απυ ημκ δζαθφηδ (αναζυηενμ) ζημ δζάθοια (ποηκυηενμ). ε ζφκμθμ 101
ιαεδηχκ, ημ 89% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (17% Λάεμξ απ.-72% Καευθμο απ.) εκχ
ζςζηά απάκηδζε ημ 11%.
οιπεναζιαηζηά, ανηεημί είκαζ μζ ιαεδηέξ πμο αδοκαημφκ κα ελδβήζμοκ πδιζηά ημ
θαζκυιεκμ ηαζ ζοβπέμοκ ηζξ έκκμζεξ δζάποζδ ηαζ χζιςζδ. ηδ αζαθζμβναθία ακαθένεηαζ υηζ
μζ ιαεδηέξ έπμοκ ηδκ πανακυδζδ υηζ ζηδκ χζιςζδ ημ κενυ ιεηαηζκείηαζ απυ ημ οπενημκζηυ
ζημ οπμημκζηυ δζάθοια (Odom & Barrow 1995).
Άζθεζε 3
3. α) Να παναηηδνίζεζξ ηα παναηάης ςξ ιίβιαηα (Μ) ή ςξ πδιζηέξ εκχζεζξ (Υ.Δ.)
ζδιεζχκμκηαξ ιε X ημ ακηίζημζπμ ημοηάηζ.
Τιηθά

M

Υ.Δ.

α) Ξίδζ
α) Μπφνα
β) Ακεναηζηυ
δ) Κναζί
ε) Εάπανδ
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 3α είκαζ υηζ είκαζ ιίβια. Απυ ημοξ 101 ιαεδηέξ, ημ
56% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (54% Λάεμξ απ.-2% Καευθμο απ.) εκχ ζςζηά απάκηδζε
ημ 44%.
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- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 3α είκαζ υηζ είκαζ ιίβια. Απυ ημοξ 101 ιαεδηέξ, ημ
33% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (32% Λάεμξ απ.-1% Καευθμο απ.) εκχ ζςζηά απάκηδζε
ημ 67%.
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 3β είκαζ υηζ είκαζ πδιζηή έκςζδ. Απυ ημοξ 101
ιαεδηέξ, ημ 15% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (13% Λάεμξ απ.-2% Καευθμο απ.) εκχ
ζςζηά απάκηδζε ημ 85%.
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 3δ είκαζ υηζ είκαζ ιίβια. Απυ ημοξ 101 ιαεδηέξ, ημ
27% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (25% Λάεμξ απ.-2% Καευθμο απ.) εκχ ζςζηά απάκηδζε
ημ 73%.
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 3ε είκαζ υηζ είκαζ πδιζηή έκςζδ. Απυ ημοξ 101
ιαεδηέξ, ημ 40% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (38% Λάεμξ απ.-2% Καευθμο απ.) εκχ
ζςζηά απάκηδζε ημ 60%.
Σα απμηεθέζιαηα ζοιθςκμφκ ιε αοηά ηδξ αζαθζμβναθίαξ, ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ υηζ βεκζηά
μζ ιαεδηέξ ζοβπέμοκ ηζξ έκκμζεξ πδιζηυ ζημζπείμ - πδιζηή έκςζδ – ιείβια (Gabel & Samuel
1987, Barker 1995).
Άζθεζε 6
6. α) Να δχζεζξ έκακ μνζζιυ βζα ηα θοζζηά θαζκυιεκα.
Φοζζηά θαζκυιεκα είκαζ ηα θαζκυιεκα ζηα μπμία ……………………………….
……………………………………………………………………………………
α) Να δχζεζξ έκακ μνζζιυ βζα ηα πδιζηά θαζκυιεκα.
Υδιζηά θαζκυιεκα είκαζ ηα θαζκυιεκα ζηα μπμία…………………………………
………………………………....................................................................................
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 6α είκαζ υηζ ζηα θοζζηά θαζκυιεκα αθθάγμοκ
μνζζιέκεξ ιυκμ απυ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ μοζζχκ, εκχ δ πδιζηή ημοξ ζφζηαζδ
δζαηδνείηαζ. ε ζφκμθμ 101 ιαεδηχκ, ημ 58% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (21% Λάεμξ
απ.-13% Καευθμο απ.-24% Πανακυδζδ) εκχ ζςζηά απάκηδζε ημ 43%.
- Ζ ζςζηή απάκηδζδ βζα ηδκ ενχηδζδ 6α είκαζ υηζ ζηα πδιζηά θαζκυιεκα αθθάγμοκ ηαζ μζ
θοζζηέξ ηαζ μζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ μοζζχκ ηαζ επίζδξ ζοιααίκεζ νζγζηή αθθαβή ζηδ
ζφζηαζδ ηςκ μοζζχκ. ε ζφκμθμ 101 ιαεδηχκ, ημ 58% δεκ έδςζε ηδ ζςζηή απάκηδζδ (21%
Λάεμξ απ.-14% Καευθμο απ.-23% Πανακυδζδ) εκχ ζςζηά απάκηδζε ημ 42%.
πκπεξάζκαηα
Ανηεηέξ πανακμήζεζξ ζε ααζζηέξ έκκμζεξ πδιείαξ, μζ μπμίεξ είκαζ ήδδ ηαηαβεβναιιέκεξ ζηδ
αζαθζμβναθία, επαθδεεφηδηακ ιέζς ημο ενςηδιαημθμβίμο ηαζ ιάθζζηα ιέζα απυ
παναδείβιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζηαθφθζ ηαζ ηα πανάβςβα ημο. Δπζπθέμκ, παναηδνήεδηε
εθθζπήξ ζοζπέηζζδ ηδξ επζζηήιδξ ηδξ Υδιείαξ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. οβηεηνζιέκα
ανέεδηε υηζ μζ ιαεδηέξ ζε πμζμζηυ 24% ζοιθχκδζακ ζημ υηζ ηα θοζζηά θαζκυιεκα
ζοιααίκμοκ ζηδ θφζδ πςνίξ ηδκ πανέιααζδ ημο ακενχπμο εκχ ημ 23% απάκηδζακ υηζ ηα
πδιζηά θαζκυιεκα ζοιααίκμοκ φζηενα απυ ηδκ πανέιααζδ ημο ακενχπμο. Δπίζδξ,
εκημπίζηδηακ πανακμήζεζξ ζε ααζζηέξ έκκμζεξ πδιείαξ (ιίβια – πδιζηή έκςζδ, μιμβεκέξ –
εηενμβεκέξ δζάθοια, χζιςζδ, γφιςζδ) θακεαζιέκδ ζοζπέηζζδ ααζζηχκ εκκμζχκ πδιείαξ ιε
ηδκ πδιεία ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ πδιεία ημο ζηαθοθζμφ ηαζ ηςκ
παναβχβςκ ημο. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε υηζ ημ 54% απάκηδζε υηζ ημ λίδζ είκαζ πδιζηή
έκςζδ, ημ 25% υηζ ημ ηναζί είκαζ πδιζηή έκςζδ ηαζ ημ 38% υηζ δ γάπανδ είκαζ ιίβια.
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ρεδηαζκφο πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Ζ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ζπεδζαζιμφ ζπεδίςκ ιαεήιαημξ,
ηαεχξ ηαζ πνυηαζδξ πεζναιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ δζενεοκδηζημφ ηφπμο, project, ενβαζζχκ
πεδίμο, πνμηεζιέκμο κα ελαθεζθεμφκ μζ πανακμήζεζξ ζε ααζζηέξ έκκμζεξ πδιείαξ ηαζ κα
ιπμνέζεζ μ ιαεδηήξ κα ζοζπεηίγεζ ηζξ έκκμζεξ αοηέξ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ.
Δπζιένμοξ ζηυπμζ ηςκ παναπάκς δναζηδνζμηήηςκ είκαζ κα ιπμνεί μ ιαεδηήξ κα παναηδνεί
ηαζ κα ενιδκεφεζ θαζκυιεκα πμο ζοιααίκμοκ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ υπςξ ηαζ επίζδξ ηαζ κα
ζοκδέζεζ ηδκ πδιεία ιε ηδ γςή ηαζ ηδ θφζδ ηαζ υπζ ιυκμ ιε ηδκ πανέιααζδ ημο ακενχπμο
ηαζ ηδκ «ηαηή» πνήζδ ηδξ (πδιεζμθμαία).
ε ιία απυ ηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα παναζηεοάζμοκ
ηζξ δζηέξ ημοξ ζηαθίδεξ ιε θοζζηυ ηνυπμ δίπςξ ηδ ιεζμθάαδζδ πδιζηχκ ακηζδναζηδνίςκ
υπςξ ζοιααίκεζ ηαηά ηδκ παναζηεοή ζηαθίδςκ ειπμνίμο. Ζ ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα
πνμηείκεηαζ κα βίκεζ εηηυξ πδιζημφ ενβαζηδνίμο. Οζ ιαεδηέξ πνμιδεεφμκηαζ χνζια ζηαθφθζα,
πςνίξ ημοημφηζζα, γοβίγμοκ 10 ζζμιεβέεεζξ νχβεξ απυ αοηά, ηα γειαηίγμοκ βζα κα ναβίζεζ μ
θθμζυξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα ημπμεεημφκ είηε ζημ θμφνκμ είηε ζημκ ήθζμ βζα ζοβηεηνζιέκμ
πνμκζηυ δζάζηδια ζε ηάεε πενίπηςζδ. Σέθμξ, γοβίγμοκ πάθζ ηζξ νχβεξ. Απυ ημοξ ιαεδηέξ
γδηείηαζ κα οπμθμβίζμοκ ηδ ιάγα ημο κενμφ πμο πάεδηε ζοκμθζηά ηαζ ακά νχβα ζηαθοθζμφ
υπςξ επίζδξ ηαζ ημ πμζμζηυ κενμφ ακά νχβα ζηαθοθζμφ. Ζ παναπάκς πεζναιαηζηή
δναζηδνζυηδηα απεοεφκεηαζ ζε ιαεδηέξ Β΄ Γοικαζίμο.
ε ιία άθθδ πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα, γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα οπμθμβίζμοκ ηδκ
πενζεηηζηυηδηα ζε ηνοβζηυ μλφ ζημ ηναζί. ηδ δναζηδνζυηδηα αοηή, μζ ιαεδηέξ παίνκμοκ
θίβδ πμζυηδηα δείβιαημξ (θεοηυ ηναζί) ιε ζζθχκζμ ηαζ ημ ιεηαθένμοκ ζε ηςκζηή θζάθδ. ηδ
ζοκέπεζα, πνμζεέημοκ δείηηδ ηαζ απζμκηζζιέκμ κενυ. Γειίγμοκ ηδκ πνμπμΐδα ιε πνυηοπμ
δζάθοια NaOH 0,1 M ηαζ μβημιεηνμφκ οπυ ζοκεπή ακάδεοζδ ιέπνζ κα ζπδιαηζζεεί εθαθνά
ηυηηζκδ πνμζά. Καηαβνάθμοκ ημκ υβημ ημο δζαθφιαημξ NaOH πμο ηαηακαθχκμοκ βζα ηδκ
πθήνδ ελμοδεηένςζδ ημο μλέμξ ημο ηναζζμφ. ημ θφθθμ ενβαζίαξ, μζ ιαεδηέξ εα ηάκμοκ
ημοξ ηαηάθθδθμοξ οπμθμβζζιμφξ έηζζ χζηε κα οπμθμβίζμοκ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο
δείβιαημξ ζε ηνοβζηυ μλφ. Ζ παναπάκς πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα απεοεφκεηαζ ζε ιαεδηέξ
Γ΄ Λοηείμο Θεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ.
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Πεξίιεςε
Δίκαζ απμδεδεζβιέκδ πθέμκ δ ακάβηδ ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ
ιαεδηχκ, χζηε κα βίκεζ δ επζζηήιδ αοηή αβαπδηή ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα απμαάθθμοκ ηδ
«πδιεζμθμαία». Πανάθθδθα εθθδκζηέξ ηαζ δζεεκείξ αζαθζμβναθίεξ ακαθένμοκ πανακμήζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε ααζζηέξ έκκμζεξ Υδιείαξ. Κφνζμξ ζημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ κα
δζενεοκήζεζ ηαηά πυζμκ μζ ιαεδηέξ ζοκδέμοκ ααζζηέξ έκκμζεξ Υδιείαξ ιε πνμσυκηα πμο ιπμνεί κα
ζοκακηήζμοκ ζ‘ έκα γαπανμπθαζηείμ, ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ δζενβαζίεξ παναζηεοήξ αοηχκ. Σεθζηά
πνμηείκμκηαζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ααζζζιέκεξ ζε βθοηά εονείαξ πνήζδξ, χζηε κα
αλζμπμζδεμφκ ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ελαθεζθεμφκ πανακμήζεζξ πμο
εηιαζεφεδηακ ηαηά ηδκ πμνεία ηδξ ενβαζίαξ ιαξ.
Abstract
Nowadays, it‘s indisputable that students should combine knowledge with aspects of their everyday
life. This is one of the central goals of the teaching process, so as to render chemistry more popular
amongst students. Furthermore students‘ misconceptions on basic concepts of chemistry are reported
in greek and international literature. The main purpose of this study is to investigate whether students
combine basic concepts of Chemistry with the products they consume in a pastry shop, as well as with
the processes of their production. Finally, we propose experimental activities based on widely
consumed candies, in order to be used in the teaching process, in an effort to reduce the
misconceptions we pointed out during the course of our work.

Δηζαγσγή
φιθςκα ιε ημ ζζπφμκ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ, δφμ απυ ημοξ βεκζημφξ
ζημπμφξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ είκαζ κα αμδεήζεζ ημ
ιαεδηή απυ ηα πνχηα ημο αήιαηα:
Να απμηηήζεζ βκχζεζξ ηαζ κα απμζαθδκίζεζ έκκμζεξ ηδξ Υδιείαξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ
ηαεδιενζκή ημο γςή.
Να ηαηακμήζεζ ηδ πνδζζιυηδηα ηδξ Υδιείαξ ζηδ γςή ημο.
Ζ ενβαζία αοηή επζηεκηνχκεηαζ ζε πνμσυκηα, πμο ιπμνμφκ κα ζοκακηήζμοκ μζ ιαεδηέξ ζ‘
έκα γαπανμπθαζηείμ. Σα βθοηά εα απμηεθέζμοκ ημ ζοκδεηζηυ ηνίημ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ
ηαεδιενζκή γςή. Με αάζδ ημ ηνζηήνζμ αοηυ ηα βθοηά αλζμπμζήεδηακ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ
ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ, δ μπμία απμζημπεί ζηδ ζφκδεζδ ηδξ πδιείαξ ιε
ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ ιαεδηχκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ ζφζηαζδ ηαζ ηαηακάθςζδ ηςκ
βθοηχκ ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ ιεευδμοξ παναζηεοήξ ημοξ.
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θνπφο ηεο έξεπλαο
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ κα δζενεοκήζμοιε ηαηά πυζμκ μζ ιαεδηέξ ζοζπεηίγμοκ
ααζζηέξ έκκμζεξ Υδιείαξ ιε πνμσυκηα ημο γαπανμπθαζηείμο. Άιεζμξ ζηυπμξ ήηακ δ πνυηαζδ
δζδαζηαθίαξ ααζζηχκ εκκμζχκ Υδιείαξ, ιέζς οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ
γαπανμπθαζηζηή, ιε επζιένμοξ ζηυπμοξ:
Να ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ:
Να ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα δζαπςνίγμοκ ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ηςκ βθοηχκ ηαζ ηδ δζαηνμθζηή
ημοξ αλία.
Να ακαθένμοκ ηαζ κα ελδβμφκ ηζξ ηονζυηενεξ δζαδζηαζίεξ-θοζζηά ηαζ πδιζηά θαζκυιεκα
(ακηζδνάζεζξ), πμο θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδκ παναζηεοή ηςκ βθοηχκ.
Μέζα απυ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ κα ακαπηφλμοκ δελζυηδηεξ πεζνζζιμφ απθχκ
μνβάκςκ ηαζ ηαηά ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ακηζηείιεκα ηαζ θαζκυιεκα κα ζοκδέζμοκ ηδ
Υδιεία ιε απθέξ ιεευδμοξ παναζηεοήξ βθοηχκ (π.π. ιανιεθάδα).
Να απμηηήζμοκ μιαδζηυ πκεφια ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοκοπεοεοκυηδηαξ.
Να ζοκδέμοκ ηδκ ηαηάπνδζδ-οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ ιε ηζξ ηφνζεξ ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία
ημοξ ηαζ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ ςθέθζιεξ επζδνάζεζξ ηάπμζςκ απυ αοηά ηα πνμσυκηα (π.π.
ζμημθάηα) βζα ημκ μνβακζζιυ ημοξ.
Μεζνδνινγία Έξεπλαο
Ανπζηά ελεηάζηδηε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ Υδιείαξ ηαζ Βζμθμβίαξ Γοικαζίμο ηαζ
Λοηείμο, ηαεχξ ηαζ Οζηζαηήξ Οζημκμιίαξ ημο Γοικαζίμο, χζηε κα δζαπζζηςεεί εάκ ηα βθοηά
πνδζζιμπμζμφκηαζ, ςξ παναδείβιαηα εθανιμβχκ ζηδ δζδαζηαθία ααζζηχκ εκκμζχκ Υδιείαξ.
ηδ ζοκέπεζα ηαηαζηεοάζηδηε ενςηδιαημθυβζμ πμο απμηεθείηαζ απυ 10 αζηήζεζξ ιε
δζαθμνεηζηυ ανζειυ ενςηήζεςκ δ ηάεε ιία. οκμθζηά μζ ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηαθμφκηαζ κα
απακηήζμοκ μζ ιαεδηέξ είκαζ 14, ηθεζζημφ ηφπμο (πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ζςζημφ θάεμοξ,
ακηζζημίπζζδξ, ζοιπθήνςζδξ). Ζ πνήζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ζοκεηέθεζε:
ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζοζπέηζζδξ ααζζηχκ εκκμζχκ πδιείαξ ιε πνμσυκηα ημο γαπανμπθαζηείμο,
απυ ημοξ ιαεδηέξ.
ημ κα εηιαζεφζμοιε ηάπμζεξ πανακμήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, πνμηεζιέκμο κα ααζίζμοιε ζ‘
αοηέξ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ.
ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε πνμέθεβπμξ ιε 18 ιαεδηέξ ηδξ Β‘ Λοηείμο, υπμο ιεηνήεδηε
δ εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ ενςηήζεςκ. Ζ εβηονυηδηα ιεηνήεδηε ιε ημ δείηηδ
Pearson r ηαζ αημθμφεδζε ηνίζδ 5 ηνζηχκ, εη ηςκ μπμίςκ μζ 2 ήηακ ιέθδ ΓΔΠ ηαζ μζ 3
ηαεδβδηέξ Υδιείαξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. Ζ αλζμπζζηία ιεηνήεδηε ιε ημκ δείηηδ
Cronbach a. Μεηά ημκ έθεβπμ εβηονυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ, έβζκε ακαηαηαζηεοή ενςηδιαημθμβίμο.

Παναηάης δίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ιέηνδζδξ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηαζ εβηονυηδηαξ ηδξ
δεφηενδξ ιμνθήξ ημο ενςηδιαημθμβίμο (Πίκαηαξ 1). ηδκ ηονίςξ ένεοκα ζοιιεηείπακ 105
ιαεδηέξ ηδξ Β‘ Λοηείμο ηαζ ηςκ ηνζχκ ηαηεοεφκζεςκ, απυ δζάθμνα ζπμθεία ηδξ Αεήκαξ.
Πίλαθαο 1: Απμηεθέζιαηα ιέηνδζδξ αλζμπζζηίαξ ηαζ εβηονυηδηαξ.

αμηνπηζηία
Cronbach α: 0,72

εγθπξφηεηα
Γείηηδξ Pearson r (υθεξ μζ ενςηήζεζξ ανέεδηακ
ηαηάθθδθεξ)
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Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί θαίκμκηαζ ηα πενζβναθζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία πμο πνμέηορακ ιεηά ηδκ
επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ενςηδιαημθυβζμ. Απυ ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί
παναηδνμφιε υηζ μ ιέζμξ υνμξ ααειμθμβίαξ ηςκ ιαεδηχκ ανέεδηε ίζμξ ιε 69% . Ζ δζάιεζμξ ηαεχξ
ηαζ δ δεζπυγμοζα ηζιή πμο είκαζ ίζεξ ιε 70,4 ηαζ 74,10 ακηίζημζπα δείπκμοκ υηζ οπάνπεζ ιία εθαθνζά
ηάζδ βζα αφλδζδ ημο ιέζμο υνμο.
Πίλαθαο 2: Πενζβναθζηά ζημζπεία ημο βκςζηζημφ ηεζη (2δ έηδμζδ)
οκμθζηυ Γείβια (Ν)

105

φκμθμ Δβηφνςκ
Μέζμξ υνμξ (Μ.Ο.)

105
69%

Γζάιεζμξ
Γεζπυγμοζα ηζιή

70,4
74,10

Σοπζηή Απυηθζζδ
Γζαζπμνά
Αζοιιεηνία
Κφνηςζδ

14,048
197,363
-0,284
-0,303

Δφνμξ

68,5

ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί (πίκαηαξ 3) πανμοζζάγμκηαζ μζ ενςηήζεζξ ηαζ ημ πμζμζηυ (%) ηςκ
ιαεδηχκ ακάθμβα ιε ηδκ απάκηδζδ πμο έδςζακ (ζςζηή απάκηδζδ, ζπεδυκ ζςζηή, θάεμξ απάκηδζδ,
ηαευθμο απάκηδζδ, ακίπκεοζδ πανακυδζδξ). Θα πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ζηζξ ενςηήζεζξ ηθεζζημφ
ηφπμο δεκ οπάνπεζ ζπεδυκ ζςζηή απάκηδζδ.
Πίλαθαο 3: Πμζμζηυ απακηήζεςκ ζε ηάεε ενχηδζδ
Πεξηγξαθή Δξψηεζεο
q1a: Εδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα
παναηηδνίζμοκ ηδκ ηαφζδ ηδξ γάπανδξ ςξ
θοζζηυ ή πδιζηυ θαζκυιεκμ.
q1b: Να παναηηδνίζμοκ ημ θζχζζιμ ηδξ
ημοαενημφναξ ςξ θοζζηυ ή πδιζηυ θαζκυιεκμ.
q2Ai: Να παναηηδνίζμοκ ηδ γάπανδ ςξ ιίβια ή
πδιζηή έκςζδ.
q2Aii: Να παναηηδνίζμοκ ημ κενυ ανφζδξ ςξ
ιίβια ή πδιζηή έκςζδ.
q2Aiii: Να παναηηδνίζμοκ ηδ ιαβεζνζηή ζυδα ςξ
ιίβια ή πδιζηή έκςζδ.
q2Aiv: Να παναηηδνίζμοκ ημ βάθα ςξ ιίβια ή
πδιζηή έκςζδ.
q2Av: Να παναηηδνίζμοκ ημ ζζνυπζ βζα βθοηά ςξ
ιίβια ή πδιζηή έκςζδ.
q2Avi: Να παναηηδνίζμοκ ηδ γάπανδ ηαζ ηακέθα
ςξ ιίβια ή πδιζηή έκςζδ.
q2Bi: Να ακαθένμοκ απυ πμζα είδδ αηυιςκ
απμηεθείηαζ μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηδξ γάπανδξ
(δίκεηαζ).

σζηή
Απάληεζε
(%)

ρεδφλ
σζηή
Απ. (%)

Λάζνο
Απ. (%)

Καζφινπ
Απ. (%)

Παξαλνήζεηο
(%)

89

-

11

-

-

83

-

17

-

-

84

-

15

1

-

60

-

40

-

-

76

-

24

-

-

72

-

28

-

-

82

-

18

-

-

95

-

5

-

-

79

3

9

9

-
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q2Bii: Να ακαθένμοκ απυ πυζα άημια
απμηεθείηαζ μ Μ.Σ. ηδξ γάπανδξ.
q2Γi: Να επζζδιάκμοκ  ή Λ ζε ενςηήζεζξ
ζπεηζηά ιε ηζξ έκκμζεξ άημιμ, πδιζηυ ζημζπείμ,
πδιζηή έκςζδ, πδιζηή ακηίδναζδ.
q2Γii: Οιμίςξ ιε ημ q2Γi.
q2Γiii: Οιμίςξ ιε ημ q2Γi.
q2Γiv: Οιμίςξ ιε ημ q2Γi.
q3: Να επζθέλμοκ ηδ ζςζηή απάκηδζδ ζε άζηδζδ
ιε πενζεηηζηυηδηεξ.
q4: Να επζθέλμοκ ηδ ζςζηή απάκηδζδ ζε
ενχηδζδ ζπεηζηή ιε ημ baking powder.
q5: Να ελδβήζμοκ ηδκ αθθαβή ημο πνχιαημξ ημο
αζπναδζμφ ημο αοβμφ υηακ ημ ηδβακίγμοιε.
q6: Να επζθέλμοκ ζε πμζα ηαηδβμνία ενεπηζηχκ
ζοζηαηζηχκ ακήηεζ δ γάπανδ.
q7: Να ηζεηάνμοκ ηα ημζκά ενεπηζηά ζοζηαηζηά
πμο πενζέπμκηαζ ζε έκα βθοηυ ημο ημοηαθζμφ
πμνημηάθζ ηαζ ζε έκα παβςηυ ζμημθάηα.
q8a: Να ακηζζημζπίζμοκ ζοζηαηζηά πμο κα
πενζέπμκηαζ ζε ιία ημφνηα, ιε ηδκ ηαηδβμνία ημο
ενεπηζημφ ζοζηαηζημφ) ζηδκ μπμία ακήηεζ,
ηαεχξ ηαζ ιε ηδ θεζημονβία πμο επζηεθεί.
q8b: Οιμίςξ ιε ημ q8a.
q8c: Οιμίςξ ιε ημ q8a.
q8d: Οιμίςξ ιε ημ q8a.
q8e: Οιμίςξ ιε ημ q8a.
q8f: Οιμίςξ ιε ημ q8a.
q9a: Να ελδβήζμοκ πμζμ ενεπηζηυ ζοζηαηζηυ
είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ δζαθμνά απυδμζδξ
εκένβεζαξ ζημ παβςηυ ηαζ ζηδκ ιπακάκα.
q9b: Να αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απάκηδζή ημοξ ζηδκ
παναπάκς ενχηδζδ ενχηδζδ.

87

1

3

9

-

58

-

40

2

-

90
79
77

-

9
19
20

1
2
3

-

38

-

1

1

60

60

-

-

2

38

7

23

44

26

-

65

-

-

-

35

23

45

32

-

-

83

-

15

2

-

75
83
70
63
64

-

23
16
28
35
33

2
1
2
2
3

-

63

1

27

9

-

9

26

38

27

-

ημ επυιεκμ ζπήια θαίκεηαζ ακαθοηζηά δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο
ζοβηέκηνςζακ μζ ιαεδηέξ, ζε ζπέζδ ιε ηδ ααειμθμβία επί ημζξ εηαηυ.
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ρήκα 1: Απμηεθέζιαηα ααειμθμβίαξ (%).
Παναηάης παναεέημοιε μνζζιέκεξ εκδεζηηζηέξ ενςηήζεζξ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ απακηήζεςκ ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ επζζδιαίκμοιε ακηίζημζπεξ πανακμήζεζξ.
Δξψηεζε 1
Να βάιεηο ζε θχθιν ηε ζσζηή απάληεζε:
Γζα κα παναζηεοάζμοιε 100g γαπανυκενμ ιε πενζεηηζηυηδηα 5% w/w, δζαθφμοιε:
α) 10g γάπανδ ζε 90g κενμφ
α) 5g γάπανδ ζε 100g κενμφ
β) 5g γάπανδ ζε 95g κενμφ
δ) 95g γάπανδ ζε 5g κενμφ
ε) 100g γάπανδ ζε 5g κενμφ
Ζ ζςζηή απάκηδζδ είκαζ δ β. Απυ ημοξ 105 ιαεδηέξ, ημ 38% απάκηδζε ζςζηά, εκχ ημ οπυθμζπμ 62%
απάκηδζε θακεαζιέκα.. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ιεβάθμ πμζμζηυ επέθελε ηδκ απάκηδζδ α πμο
ακαδεζηκφεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ιαεδηέξ ζοβπέμοκ ηζξ έκκμζεξ δζάθοια ηαζ δζαθφηδξ.
Δξψηεζε 2
Καηά ηδκ παναζηεοή ημο ηέζη πνμηεζιέκμο αοηυ κα θμοζηχζεζ πνμζεέημοιε ζημ ιίβια baking
powder, ημ μπμίμ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ πενζέπεζ ηαζ υλζκμ ακεναηζηυ κάηνζμ (NaHCO3). Πμζα είκαζ ηαηά
ηδ βκχιδ ζμο δ μοζία, πμο πανάβεηαζ ηαηά ημ ρήζζιμ ηαζ είκαζ οπεφεοκδ βζα ημ θμφζηςια ημο ηέζη;
α) δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2)
α) ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα (CO)
β) ακεναηζηυ αζαέζηζμ (CaCO3)
δ) ακεναηαζαέζηζμ (CaC2)
ε) μλοβυκμ (O2)
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Ζ ζςζηή απάκηδζδ είκαζ δ α. Σμ 60% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε ζςζηά, εκχ ημ 2% δεκ απάκηδζε
ηαευθμο. Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ ημ 38% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε θακεαζιέκα δίκμκηαξ ηονίςξ ςξ
απακηήζεζξ, ιεηαλφ άθθςκ, ηδ β ηαζ ηδκ ε.
Δξψηεζε 3
ε πμζα ηαηδβμνία πδιζηχκ εκχζεςκ ακήηεζ δ γάπανδ; Να ηοηθχζεζξ ηδ ζςζηή απάκηδζδ.
α) Πνςηεΐκεξ
α) Τδαηάκεναηεξ
β) Λίπδ
δ) Βζηαιίκεξ
ε) Τδνμβμκάκεναηεξ

Ζ ζςζηή απάκηδζδ είκαζ δ α. Σμ 65% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε ζςζηά, εκχ ημ 35% απάκηδζε
θακεαζιέκα, δίκμκηαξ ηονίςξ ςξ απακηήζεζξ , ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ α ηαζ ηδκ ε.

πκπεξάζκαηα
Δκχ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ είπακ ηαθή επίδμζδ ζημ ενςηδιαημθυβζμ, ςζηυζμ ειθακίγμοκ
ανηεηέξ πανακμήζεζξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα 3, ηαεχξ απακημφκ ιειμκςιέκα ζε
ηάεε ενχηδζδ, πςνίξ κα ζοκδοάγμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ηαζ κα ζοζπεηίγμοκ δζάθμνεξ ααζζηέξ
έκκμζεξ Υδιείαξ ιεηαλφ ημοξ. Οζ πανακμήζεζξ αοηέξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοιααηζηυ ηνυπμ
δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ ηαζ ζοιθςκμφκ ιε ακάθμβεξ ένεοκεξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ
δζαπνμκζηυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ ακημπή ημοξ ζηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή ηαηά ηδ δζδαζηαθία.
Γηδαθηηθή πξφηαζε
Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πνμηάεδηακ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ πεζνάιαηα
δζενεοκδηζημφ παναηηήνα ααζζζιέκεξ ζε βθοηά εονείαξ πνήζδξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα
αλζμπμζδεμφκ ζηδ δζδαζηαθία ααζζηχκ εκκμζχκ Υδιείαξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα ζφκδεζδξ ημο
βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ ιαεδηχκ (επμζημδμιδηζζιυξ). Αοηυ
άθθςζηε απμηεθεί ηαζ ζημπυ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ, ζφιθςκα ιε ημ Ακαθοηζηυ
Πνυβναιια πμοδχκ βζα ηδκ Δηπαίδεοζδ ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ. Μενζηέξ απυ αοηέξ
ηζξ δναζηδνζυηδηεξ δίκμκηαζ ακαθμνζηά παναηάης:
Γξαζηεξηφηεηα 1ε: Ζ βθοηζά πθεονά ηδξ ποηκυηδηαξ.
Γξαζηεξηφηεηα 2ε: Ζ γάπανδ βίκεηαζ ηάναμοκμ.
Γξαζηεξηφηεηα 3ε: Υνςιαημβναθία ηαναιέθαξ!
Γξαζηεξηφηεηα 4ε: Μδθυπζηα απυ ηνάηεν!
Γξαζηεξηφηεηα 5ε: Δλενεοκχκηαξ ημ …θμφζηςια ημο ηέζη.
Παναηάης δίκμκηαζ εκδεζηηζηά ηα ηφνζα ζδιεία ηδξ 1δξ δναζηδνζυηδηαξ.
Γξαζηεξηφηεηα 1ε: Ζ γιπθηά πιεπξά ηεο ππθλφηεηαο!
Γζδαηηζηή αλζμπμίδζδ
Απυ ημ αζαθίμ ηδξ Β‘ Γοικαζίμο μζ πανάβναθμζ: 1.3 Φοζζηέξ ζδζυηδηεξ οθζηχκ ηαζ 2.3
Πενζεηηζηυηδηα δζαθφιαημξ – εηθνάζεζξ πενζεηηζηυηδηαξ.
Απυ ημ αζαθίμ ηδξ Α‘ Λοηείμο μζ πανάβναθμζ: 1.2 Γκςνίζιαηα ηδξ φθδξ (ιάγα, υβημξ,
ποηκυηδηα). Μεηνήζεζξ ηαζ ιμκάδεξ ηαζ 1.5 Σαλζκυιδζδ ηδξ φθδξ-δζαθφιαηα~ 322 ~
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πενζεηηζηυηδηεξ δζαθοιάηςκ-δζαθφιαηα.
Γζδαηηζημί ζηυπμζ
Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ δζδαηηζηήξ χναξ κα ιπμνεί μ ιαεδηήξ:
1. Να δζαηοπχκεζ ημκ ηφπμ ηδξ ποηκυηδηαξ εκυξ οθζημφ ηαζ ηζξ ιμκάδεξ ηδξ, ηαεχξ ηαζ κα
εθανιυγεζ ημκ ηφπμ ηδξ ποηκυηδηαξ βζα κα οπμθμβίγεζ έκα απυ ηα ιεβέεδ m, V, p, ακ δίκμκηαζ
ηα άθθα δφμ.
2. Να ακαβκςνίγεζ υηζ μοζίεξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ οθζηά ιε ιζηνυηενδ ποηκυηδηα επζπθέμοκ ζε
ζπέζδ ιε ηα πζμ ποηκά, υηακ αοηά ένεμοκ ζε επαθή.
3. Να πνμζδζμνίγεζ πεζναιαηζηά ηδκ ποηκυηδηα ημο οθζημφ εκυξ δζαθφιαημξ, ιε ηδ αμήεεζα
γοβμφ ηαζ μβημιεηνζημφ ηοθίκδνμο.
4. Να εθανιυγεζ ηδκ ποηκυηδηα ζε θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Πεζναιαηζηή δζαδζηαζία
‘ αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα, μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ ανπζηά κα πνμζδζμνίζμοκ ηδκ ποηκυηδηα
δζαθοιάηςκ γάπανδξ ζημ κενυ δζαθμνεηζηχκ πενζεηηζημηήηςκ (10% w/w, 20%w/w, 30%w/w,
40%w/w, 50%w/w). ηδ ζοκέπεζα δ πνυηθδζδ είκαζ κα πάνμοκ αοηά ηα ακαιίλζια δζαθφιαηα
ηαζ κα ανμοκ έκα ηνυπμ κα ηα ζοκδοάζμοκ, χζηε κα παναιείκμοκ ζε δζαπςνζζιέκα
ζηνχιαηα.

Δηθφλα 1. Ζ βθοηζά πθεονά ηδξ ποηκυηδηαξ.
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Πεξίιεςε
Ζ εέζδ ηδξ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμηναζία, ηδκ πίεζδ, ηαζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ
ζςιάηςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακηίδναζδ. Ακ ζε έκα ζφζηδια ζε ηαηάζηαζδ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ
ιεηααθδεεί έκαξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηδκ επδνεάγμοκ, δ ζζμννμπία ιεηαημπίγεηαζ πνμξ εηείκδ
ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο ηείκεζ κα ακαζνέζεζ ηδκ επζθενυιεκδ ιεηααμθή (ανπή Le Châtelier) (Atkins &
Paula 2009). Οζ πνμηεζκυιεκεξ αζηήζεζξ ζημοξ ζπμθζημφξ ενβαζηδνζαημφξ μδδβμφξ πμο αθμνμφκ
ζηδκ επίδναζδ ηςκ παναβυκηςκ αοηχκ ζηδ εέζδ ηδξ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ πνδζζιμπμζμφκ
ακηζδναζηήνζα πμο ηαθυ εα είκαζ κα απμθεφβεηαζ δ επαθή ηςκ ιαεδηχκ ιε αοηά, υπςξ δ ζζμννμπία
ιεηαηνμπήξ πνςιζηχκ CrO42- ζε δζπνςιζηά Cr2O72- ηαζ ημο CoCl4-2 ζε Co(H2O)6+2 (Λζμδάηδξ . &
Γάηδξ Γ. 2001). ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ ιπμνμφκ
εφημθα κα πναβιαημπμζδεμφκ ζηδκ ζπμθζηή αίεμοζα. ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ έκημκεξ
πνςιαηζηέξ ιεηααμθέξ χζηε κα βίκεηαζ ηαηακμδηυ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιεηαηυπζζδξ. Σα ακηζδναζηήνζα
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ αζθαθή ηαζ ηα πενζζζυηενα ιπμνεί ηακείξ κα ηα πνμιδεεοεεί απυ
ηαηαζηήιαηα ηνμθίιςκ (ζυδα) ηαζ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ (βαθαγυπεηνα).

Abstract
In a chemical system the equilibrium depends on concentration, temperature, and pressure. If in a
system at the state of chemical equilibrium any of the factors that affect the equilibrium is disturbed, a
shift in the position of the equilibrium will result to the direction that tends to relieve the caused
disturbance (Le Châtelier's principle) (Atkins & Paula 2009). In order to study the effect of these
factors on a system at chemical equilibrium, school laboratory manuals use reagents that demand
extreme caution in handling by the students such us the transformation of CrO42- to Cr2O72- and the
conversion of CoCl4-2 to Co(H2O)6+2 (Λζμδάηδξ . & Γάηδξ Γ. 2001). In the present work, we present
experiments that can be easily carried out in classroom. Colour changes are observed as the
equilibrium shifts between the reactants and products, allowing one to see which side of the reaction is
favoured. The reagents we use are safe and most of them can be bought from supermarkets and from
agricultural products shops.

Δηζαγσγή
Οζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ πμο αημθμοεμφκ πνμηείκμκηαζ βζα ημ 4o ηεθάθαζμ ηδξ πδιείαξ Β΄
θοηείμο εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ (ημ ηεθάθαζμ ηδξ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ). Βμδεμφκ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηδξ ανπήξ Le Châtelier ηαζ δζεβείνμοκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ
ενβαζηδνζαηή άζηδζδ θυβς ηδξ εοημθίαξ ημοξ ζηδκ εηηέθεζδ ηαζ ηςκ πνςιαηζηχκ αθθαβχκ
πμο ειθακίγμκηαζ. Μπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ είηε ιε ηδ ιμνθή επίδεζλδξ απυ ημκ
εηπαζδεοηζηυ, είηε απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ ζε ιεηςπζηυ ενβαζηήνζμ. ημ πνχημ ηιήια
ηδξ ενβαζίαξ πνδζζιμπμζείηαζ ζυδα, οθζηυ πμο ζοπκά ζοκακηάηαζ ζε ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ
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ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ζδζαίηενα βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ πίεζδξ ζηδ δζαθοηυηδηα αενίμο ζε
οβνυ ηαζ βζα ηδκ επίδναζδ αοηήξ ζηδ εέζδ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ (Howald, 1999, Hans de Grys
2007). ηδκ πανμφζα ενβαζία δ ζυδα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ
ζοβηέκηνςζδξ ζηδ εέζδ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ ιεζχκμκηαξ ή αολάκμκηαξ ημ δζαθοιέκμ CO2
ζημ ακαροηηζηυ.
Δπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηε ζέζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζε δηάιπκα ζφδαο
Απαηηνχκελα φξγαλα
Γφμ άδεζα πθαζηζηά ιπμοηάθζα ιε ημ πχια ημοξ (πςνδηζηυηδηαξ 250-500mL).
Οβημιεηνζηυξ ηφθζκδνμξ ηςκ 100mL
Γφμ πμηήνζα γέζδξ ηςκ 250 mL.
πάημοθα.
Φζάθδ δζήεδζδξ ηεκμφ ιε πχια.
1 δμηζιαζηζηυξ ζςθήκαξ
Δθαζηζηυξ ζςθήκαξ.
Μεηαθθζηυ ζηήνζβια ιε θααίδα.
Απαηηνχκελα αληηδξαζηήξηα
υδα (ακαροηηζηυ)
Γείηηδξ ενοενυ ημο ιεεοθίμο
ηενευ ακεναηζηυ κάηνζμ Na2CO3
Γζάθοια HCl 2M
Παβάηζα ηαζ κενυ
Δθηέιεζε ηεο άζθεζεο I:
Παίνκμοιε έκα ακαροηηζηυ ζυδαξ. Σμ ακμίβμοιε ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο μβημιεηνζημφ
ηοθίκδνμο νίπκμοιε ζημ πθαζηζηυ ιπμοηάθζ 50 mL ( πενίπμο) ζυδαξ.
Σμ ιμζνάγμοιε ζηα δφμ ιπμοηάθζα.
Πνμζεέημοιε ηαζ ζηα δφμ θίβεξ ζηαβυκεξ δείηηδ ενοενυ ημο ιεεοθίμο. Σμ δζάθοια παίνκεζ
πνχια ηυηηζκμ. Κθείκμοιε ηα ιπμοηάθζα ιε ημ πχια ημοξ. Σμ έκα ημ ηναηάιε βζα ζφβηνζζδ
ηαζ ημ άθθμ ημ ακαηζκμφιε έκημκα. Σμ πνχια ιεηαηνέπεηαζ απεοεείαξ ζε ηίηνζκμ (εζη. 1).

Δηθφλα 1. Μεηααμθή ημο πνχιαημξ ημο δείηηδ θυβς ιεηαηυπζζδξ ηδξ εέζδξ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ.

Δθηέιεζε ηεο άζθεζεο II:
Δπακαθαιαάκμοιε ηα δφμ πνχηα αήιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ ηα πμηήνζα ηαζ υπζ ηα ιπμοηάθζα.
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Πνμζεέημοιε ζημ έκα πμηήνζ θίβμ ζηενευ Na2CO3.
Παναηδνμφιε έκημκμ αθνζζιυ ηαζ απυημιδ αθθαβή ημο ηυηηζκμο πνχιαημξ ζε ηίηνζκμ.
Δθηέιεζε ηεο άζθεζεο III:
ηδνίγμοιε ημ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ζηδ θααίδα. Βάγμοιε ιέζα ιζηνή πμζυηδηα ηίηνζκμο
δζαθφιαημξ πμο πνμέηορε απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ αζηήζεζξ. Βοείγμοιε ημ δμηζιαζηζηυ
ζςθήκα ζε πμηήνζ πμο έπμοιε πνμζεέζεζ παβάηζα ηαζ κενυ. οκδέμοιε ηδκ θζάθδ δζήεδζδξ
ιε ημκ εθαζηζηυ ζςθήκα ηαζ ημπμεεημφιε ηδκ άθθδ άηνδ ημο εθαζηζημφ ζςθήκα ιέζα ζημ
δζάθοια ημο δμηζιαζηζημφ ζςθήκα.
Βάγμοιε ζηδκ ηςκζηή θζάθδ πμζυηδηα HCl,
πνμζεέημοιε ημ ζηενευ Na2CO3 ηαζ ζηεπάγμοιε αιέζςξ ιε ημ πχια. Παναηδνμφιε
αθνζζιυ, ημ αένζμ πμο εηθφεηαζ δζμπεηεφεηαζ ζημ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα ηαζ ημ δζάθοια ηδξ
ζυδαξ λακαβίκεηαζ ημηηζκςπυ (εζη. 2).

Δηθφλα 2. Ζ ζοζηεοή ημο πεζνάιαημξ. Πενζθαιαάκεζ ηδ θζάθδ υπμο πανάβεηαζ ημ αένζμ CO2, ημκ
εθαζηζηυ ζςθήκα ιέζς ημο μπμίμο δζμπεηεφεηαζ ημ παναβυιεκμ αένζμ ζημ δμηζιαζηζηυ ζςθήκα
ιε ημ ηίηνζκμ δζάθοια ηαζ ημ πμηήνζ ιε ηα παβάηζα.

πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε
Σμ ακαροηηζηυ ζυδα πενζέπεζ δζαθοιέκμ αένζμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ημ μπμίμ πνμζηίεεηαζ
ηαηά ηδκ ειθζάθςζδ.
Οζ ζζμννμπίεξ πμο έπμοκ απμηαηαζηαεεί απυ ηδκ ακηίδναζδ CO2 ηαζ κενμφ ιέζα ζημ
δζάθοια ημο ακαροηηζημφ είκαζ μζ παναηάης (Υαηγδζςάκκμο 1985):
i. CO2(g) ⇌ CO2(aq)
ii. CO2(aq) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) (ακεναηζηυ μλφ)
iii. H2CO3(aq) + Ζ2Ο(l)⇌ H3O+(aq) + HCO3–(aq) (υλζκμ ακεναηζηυ ζυκ)
iv. HCO3–(aq) Ζ2Ο(l)⇌ H3O +(aq) + CO32–(aq) (ακεναηζηυ ζυκ)
Σμ ενοενυ ημο ιεεοθίμο είκαζ έκαξ δείηηδξ πμο ζε υλζκμ πενζαάθθμκ ιε pH<4,2 έπεζ πνχια
ηυηηζκμ
ηαζ
ζε
δζάθοια
ιε
pH>6,3
έπεζ
πνχια
ηίηνζκμ
(www.metal.ntua.gr/uploads/2202/lab4.pdf).
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Καηά ηδκ πνμζεήηδ ημο δείηηδ ιέζα ζημ δζάθοια ζυδαξ, ημ πνχια είκαζ ηυηηζκμ βζαηί υπςξ
θαίκεηαζ απυ ηζξ παναπάκς ζζμννμπίεξ ιέζα ζημ δζάθοια έπμοιε αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ
H3O+ ηαζ επμιέκςξ pH<4,2.
Με ηδκ ακαηίκδζδ ημο ακαροηηζημφ πμζυηδηα δζαθοιέκμο CO2 ιεηαθένεηαζ ζοκεπχξ πνμξ
ηδκ εθεφεενδ επζθάκεζα ημο οβνμφ ηαζ απμιαηνφκεηαζ ιε ηδ ιμνθή θοζαθίδςκ. Ζ ζζμννμπία
(i) ιεηαηζκείηαζ πνμξ ηα ανζζηενά ηζ επμιέκςξ ημ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ βζα ηζξ οπυθμζπεξ
ζζμννμπίεξ. Έηζζ ιεζχκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ H3O+, ημ δζάθοια βίκεηαζ πζμ ααζζηυ ηαζ μ
δείηηδξ αθθάγεζ πνχια.
ηδκ άζηδζδ (II) ημ αθάηζ πμο πνμζηίεεηαζ δζίζηαηαζ ιέζα ζημ κενυ ηαζ δίκεζ CO32–.
Αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζυκηςκ αοηχκ ηαζ δ ζζμννμπία (iv) ιεηαημπίγεηαζ ανζζηενά.
Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ζζμννμπίεξ. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα ιεηαηναπεί
ιένμξ ημο δζαθοιέκμο CO2(aq) ζε CO2(g) ημ μπμίμ απμιαηνφκεηαζ ιε ηδ ιμνθή θοζαθίδςκ
ηαζ βζ‘ αοηυ παναηδνμφιε αθνζζιυ. Δπίζδξ ιεζχκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ H3O+, ημ δζάθοια
βίκεηαζ πζμ ααζζηυ ηαζ μ δείηηδξ αθθάγεζ πνχια.
Με ηζξ αζηήζεζξ I ηαζ II ιεηαημπίζαιε ηζξ ζζμννμπίεξ πνμξ ηα ανζζηενά, απμιαηνφκμκηαξ ημ
CO2 ιε ιμνθή αενίμο ηαζ ημ πνχια ημο δείηηδ βζκυηακ ηίηνζκμ.
ηδκ άζηδζδ (III) ιεηαημπίζαιε ηζξ ζζμννμπίεξ εη κέμο πνμξ ηα δελζά, δζμπεηεφμκηαξ αένζμ
δζμλείδζμ ημο άκεναηα ζημ δζάθοια. Σμ πνχια λακαέβζκε ημηηζκςπυ Αοηυ ζοκέαδ βζαηί απυ
ηδκ ακηίδναζδ HCl ιε Na2CO3 πανάβεηαζ αένζμ CO2. Ζ δζαθοηυηδηά ημο CO2(g) οπυ
αηιμζθαζνζηή πίεζδ είκαζ ιζηνή, αθθά αολάκεηαζ ιε ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ. Ζ πνήζδ ημο
πάβμο μδδβεί ζε αφλδζδ ηδξ δζαθοηυηδηαξ ημο παναβυιεκμο αενίμο ηαζ ζοκεπχξ ζε αφλδζδ
ηδξ ζοβηέκηνςζδξ CO2(g). Αοηυ μδδβεί ηζξ παναπάκς ζζμννμπίεξ πνμξ ηα δελζά, αολάκεηαζ δ
ζοβηέκηνςζδ ηςκ H3O+ άνα αθθάγεζ πνχια μ δείηηδξ.
Πανυηζ ημ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ έκα ζφκμθμ ζζμννμπζχκ πμο ημ ηαεζζηά πμθφπθμημ
(Stirling* & Papai 2010), ζημπυξ ηδξ ενβαζίαξ δεκ είκαζ δ ειαάεοκζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε αοηέξ
ηαεαοηέξ ηζξ ακηζδνάζεζξ. Ζ έκημκδ αθθαβή ημο πνχιαημξ πνμηαθεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ ηαηαδεζηκφεζ πεζναιαηζηά ηδκ επίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζηδ εέζδ ηδξ
πδιζηήξ ζζμννμπίαξ. Ζ πθήνδξ ενιδκεία υθςκ ηςκ ζζμννμπζχκ δεκ ακηζζημζπεί ζημ βκςζηζηυ
επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Β΄ Λοηείμο, πνμπςνήζαιε υιςξ ζηδκ ακαβναθή ημοξ
απεοεοκυιεκμζ ζημκ δζδάζημκηα ηαεδβδηή, μ μπμίμξ πνεζάγεηαζ ημ πθήνεξ εεςνδηζηυ
οπυααενμ ηδξ άζηδζδξ.
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζε δηάιπκα γαιαδφπεηξαο
Απαηηνχκελα φξγαλα θαη ζπζθεπέο.
ηήνζβια δμηζιαζηζηχκ ζςθήκςκ
4 δμηζιαζηζημί ζςθήκεξ
Οβημιεηνζηυξ ηφθζκδνμξ ηςκ 10 mL
Ξφθζκδ θααίδα
Γηαγάηζ
Τδνμαμθέαξ
Απαηηνχκελα αληηδξαζηήξηα
Τδαηζηυ δζάθοια εεζζημφ παθημφ 0,1Μ
Ποηκυ δζάθοια HCl
Απζμκηζζιέκμ κενυ
Δθηέιεζε ηεο άζθεζεο
Ανζειμφιε ημοξ ζςθήκεξ 1-4
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Ρίπκμοιε πενίπμο 1 mL απυ ημ δζάθοια ημο εεζζημφ παθημφ ζημοξ δμηζιαζηζημφξ ζςθήκεξ
1,2.
Κναηάιε ημ ζςθήκα 1 βζα κα ζοβηνίκμοιε ημ πνχια ημο ιε ημ πνχια ηςκ επυιεκςκ
δζαθοιάηςκ.
ημ ζςθήκα 2 πνμζεέημοιε ζηαβυκα – ζηαβυκα ημ δζάθοια οδνμπθςνζημφ μλέμξ (πενίπμο 12
ζηαβυκεξ) ακαηζκχκηαξ ηάεε θμνά ημ ζςθήκα. Σμ δζάθοια βίκεηαζ πνάζζκμ. Ακ ζοκεπίζμοιε
κα πνμζεέημοιε μλφ, ημ πνχια εα βίκεζ ηζηνζκμπνάζζκμ.
Μμζνάγμοιε ημ πνάζζκμ δζάθοια ζημοξ ζςθήκεξ 2,3.
Κναηάιε ημ ζςθήκα 2.
Πνμζεέημοιε ζημ ζςθήκα 3 απζμκηζζιέκμ κενυ ακαηζκχκηαξ ηάεε θμνά ημ ζςθήκα.
Σμ δζάθοια βίκεηαζ ιπθε.
Βάγμοιε ημ ιζζυ απυ ημ δζάθοια ημο ζςθήκα 3 ζημκ ζςθήκα 4 ηαζ εενιαίκμοιε ιε πνμζμπή
ημ ζςθήκα 4 ηναηχκηαξ ημκ ιε ηδκ λφθζκδ θααίδα. Σμ δζάθοια αοηυ λακαβίκεηαζ πνάζζκμ.
οβηνίκμοιε ηα πνχιαηα ζημοξ ηέζζενζξ ζςθήκεξ.
πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε
Ακ δζαθφζμοιε έκοδνμ εεζζηυ παθηυ (βαθαγυπεηνα) ζε κενυ, πνμηφπηεζ έκα ακμζπηυπνςιμ
ιπθε δζάθοια πμο μθείθεζ ημ πνχια ημο ζηα εκοδαηςιέκα ζυκηα Cu2+. Ακ ηα ιυνζα ημο κενμφ
ακηζηαηαζηαεμφκ απυ ζυκηα Cl- ζπδιαηίγμκηαζ ηα ζυκηα CuCl42- πμο έπμοκ πνάζζκμ
πνχια.(http://www.practicalchemistry.org/experiments/).
Ζ ακηίδναζδ είκαζ δ αηυθμοεδ:
[Cu(H2O)4]2+ + 4Cl- ⇌ CuCl42-+ 4H2O ΓΖ>0.
βαθάγζμ
πνάζζκμ
Ζ ακηίδναζδ είκαζ εκδυεενιδ. Δπμιέκςξ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημ βαθάγζμ δζάθοια ημο
δμηζιαζηζημφ ζςθήκα 4, ζφιθςκα ιε ηδκ ανπή Le Chatelier, μδδβεί ηδκ ζζμννμπία πνμξ ηα
δελζά ηαζ έηζζ ημ δζάθοια αοηυ απμηηά πάθζ πνάζζκμ πνχια.
Σμ παναπάκς πείναια είκαζ αηίκδοκμ. Ζ ιυκδ δζαδζηαζία πμο απαζηεί θίβδ πνμζμπή είκαζ δ
πνήζδ ημο ποηκμφ δζαθφιαημξ οδνμπθςνζημφ μλέμξ ηαζ δ πνήζδ θθυβαξ.
Πθεμκέηηδια ηδξ ιεευδμο είκαζ υηζ παναηδνείηαζ έκημκδ αθθαβή ζημ πνχια ημο δζαθφιαημξ
ηζ επμιέκςξ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ ιε εένιακζδ ηαζ ρφλδ ημο ζςθήκα κα παναηδνμφκ ηδ
ιεηαηυπζζδ ηδξ ζζμννμπίαξ.
Φχιιν εξγαζίαο καζεηή: Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ θαη παξαηεξήζεσλ
Α. Δπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηε ζέζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζε δηάιπκα ζφδαο.
Οζ ζζμννμπίεξ πμο έπμοκ απμηαηαζηαεεί απυ ηδκ ακηίδναζδ CO2 ηαζ κενμφ ιέζα ζημ
δζάθοια ημο ακαροηηζημφ είκαζ μζ παναηάης
i. CO2(g) ⇌ CO2(aq)
ii. CO2(aq) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) (ακεναηζηυ μλφ)
iii. H2CO3(aq) + Ζ2Ο(l)⇌ H3O+(aq) + HCO3–(aq) (υλζκμ ακεναηζηυ ζυκ)
iv. HCO3–(aq) Ζ2Ο(l)⇌ H3O +(aq) + CO32–(aq) (ακεναηζηυ ζυκ)
Σμ ενοενυ ημο ιεεοθίμο είκαζ έκαξ δείηηδξ πμο ζε υλζκμ πενζαάθθμκ ιε pH<4,2 έπεζ πνχια
ηυηηζκμ ηαζ ζε δζάθοια ιε pH>6,3 έπεζ πνχια ηίηνζκμ . Με αάζδ αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ
ηζξ παναηδνήζεζξ ζαξ ηαηά ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία κα ζοιπθδνχζεηε ηζξ ενςηήζεζξ πμο
αημθμοεμφκ.
Πμζμ πνχια παίνκεζ μ δείηηδξ ιαξ ζημ δζάθοια ηδξ ζυδαξ;
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…………………………………………………………
Πμζμ είκαζ ημ πνχια πμο πήνε μ δείηηδξ ιεηά ηδκ ακαηίκδζδ ημο ιπμοηαθζμφ;
…………………………………………………………
α. Σζ απμηέθεζια πζζηεφεηε υηζ είπε δ ακαηίκδζδ ηζ επμιέκςξ δ απμιάηνοκζδ αενίμο CO2
ζηδ εέζδ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ (ii) ηαζ βζα πμζμ θυβμ;
…………………………………………………………
α. Σζ ζοκεπάβεηαζ δ παναπάκς ιεηααμθή ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ H3O+ ηςκ ζζμννμπζχκ ( iii,
iv);
…………………………………………………………
α. Πνμξ ηα πμο πζζηεφεηε υηζ εα ιεηαημπζζημφκ υθεξ μζ παναπάκς ζζμννμπίεξ ακ αολήζμοιε
ηδ ζοβηέκηνςζδ CO32– υπςξ ηάκμοιε ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηενεμφ Na2CO3;
……………………………………………………….
α. Πενζβνάρηε ηζξ αθθαβέξ ηαζ ηζξ παναηδνήζεζξ ζαξ ηαηά ηδκ πνμζεήηδ ζηενεμφ Na2CO3 ηαζ
δχζηε ιζα ελήβδζδ βζα αοηέξ;
………………………………………………………..
Πμζχκ ζςιάηςκ ηδκ ζοβηέκηνςζδ πνέπεζ κα αολήζμοιε βζα κα ιεηαημπζζημφκ μζ ζζμννμπίεξ
πάθζ πνμξ ηα δελζά ηαζ κα λακαβίκεζ ημ πνχια ηυηηζκμ;
……………………………………………………….
Γνάρηε ηδκ ακηίδναζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ιέζα ζηδ θζάθδ δζήεδζδξ ακάιεζα ζημ HCl
ηαζ ημ Na2CO3. Πμζμ είκαζ ημ αένζμ πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ ακηίδναζδ;
...................................................................................
Σζ πνχια πενζιέκεηε κα πάνεζ ημ δζάθοια ηδξ ζυδαξ υηακ δζμπεηεφμοιε ιέζα ζε αοηυ αένζμ
CO2 ηαζ βζαηί; ……………………………………………………….
οκμρίγμκηαξ:
Ανπζηυ δζάθοια
(ιε ημκ δείηηδ)

Ακαηίκδζδ ανπζημφ
δζαθφιαημξ

Πνμζεήηδ
ζηενεμφ Na2CO3

Γζμπέηεοζδ
αενίμο CO2

Θέζδ ζζμννμπζχκ
(πνμξ ηα δελζά ή πνμξ
ηα ανζζηενά)
Υνχια δείηηδ ζημ
δζάθοια

Β. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζε δηάιπκα γαιαδφπεηξαο
Πενζβνάρηε βζα ηδκ αθθαβή πμο παναηδνήζαηε ηαηά ηδκ πνμζεήηδ κενμφ ζημ ζςθήκα 3 ηαζ
δχζηε ιζα ελήβδζδ βζα αοηήκ.
.........................................................................
Πμζα πνχια επζηναηεί ακ αολήζμοιε ηδ εενιμηναζία ζημ ζςθήκα 4;
.....................................................................
Πνμξ ηα πμο ιεηαημπίζηδηε δ ζζμννμπία ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ;
..................................................................
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Σζ ζοιπεναίκεηε βζα ηδκ ακηίδναζδ (ελχεενιδ, εκδυεενιδ);
....................................................................
Σζ ιεηααμθή εα πνέπεζ κα ηάκμοιε ζηδ εενιμηναζία χζηε ημ πνχια κα βίκεζ απυ πνάζζκμ
ιπθε;
...................................................................
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία είπε ςξ ζημπυ ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ ενβαζηδνζαηχκ
αζηήζεςκ, πμο κα δίκεζ έιθαζδ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ιε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ
ζηζξ μπμίεξ ειπθέημκηαζ μζ ιαεδηέξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ιέζα ζημκ ενβαζηδνζαηυ πχνμ. Ζ
ιεεμδμθμβία ιαξ ζηδνίπεδηε ζηδκ ηαηαβναθή ηαζ ιεθέηδ ηςκ πζμ δζαδεδμιέκςκ ζοζηδιάηςκ
ακάθοζδξ ενβαζηδνζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ηαεχξ επίζδξ ζηδκ ακάθοζδ 17 ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ. Με αάζδ αοηήκ, ακαπηφλαιε έκα ζφζηδια ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ
ζοκζζηχζεξ: (α) ημοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ, (α) ηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαζ (β) ηζξ
ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ έπεζ ςξ άλμκα ηδ ζφκδεζδ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ηαζ
δναζηδνζμηήηςκ. Καηυπζκ, εθανιυζαιε αοηυ ημ ζφζηδια βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηαζκμφνζςκ
ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ Υδιείαξ Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο. Απυ ηδκ εθανιμβή απμδείπηδηε υηζ μ
ακαθοηήξ ιπμνεί άιεζα κα δζαπζζηχζεζ: (α) ακ μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ
ενβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαζ (α) ημ επίπεδμ ηςκ δελζμηήηςκ ηζξ μπμίεξ ηαθείηαζ μ ιαεδηήξ κα
απμηηήζεζ.
Abstract
The purpose of this study was the development of an analysis tool-system for the laboratory work,
which emphasizes the connection between learning objectives and activities, in which students are
engaged during the teaching. Our methodology was based on the study of the widely used systems of
analysis of laboratory work, and on the analysis of 17 science laboratory manuals. We developed an
analysis tool-system which consisted of three dimensions: a) the learning objectives, b) the laboratory
activities and c) the post laboratory activities and has as cornerstone the connection between learning
objectives and activities. As an application, we used this tool to analyze the laboratory sheets for the
new 8th and 9th – grade chemistry courses. From this analysis, it proved that the analyst can find: (a)
whether the learning objectives are connected with the laboratory activities; (b) the level of the
cognitive skills that students are ought to acquire.

Δηζαγσγή
Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ θοζζηέξ επζζηήιεξ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκεξ ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή
πναηηζηή. Γεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ δ εζζαβςβή ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ απυ ημ Γαθζθαίμ, ςξ
ιέζμ εθέβπμο ηςκ εεςνζχκ, ζοπκά ακαθένεηαζ ςξ ημ ζδιείμ ηθεζδί βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ
επζζηδιχκ υπςξ δ Φοζζηή, δ Υδιεία, δ Βζμθμβία η.α. Απυ ηζξ ένεοκεξ πμο έπμοκ
πναβιαημπμζδεεί δζεεκχξ πάκς ζημ εέια (Johnstone & Al-Shuaili 2001, Hodson 2005), δ
ενβαζηδνζαηή άζηδζδ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ: α) ηζκδηζηχκ δελζμηήηςκ πεζνζζιμφ
μνβάκςκ ηαζ ζοζηεοχκ, α) δελζμηήηςκ παναηήνδζδξ, β) ηδξ ζηακυηδηαξ ενιδκείαξ
πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ δ) ηδξ ζηακυηδηαξ ζπεδίαζδξ πεζναιάηςκ.
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πςξ είκαζ θοζζηυ, δ δζδαζηαθία ζημ ενβαζηήνζμ δεκ επζηοβπάκεζ αοηυιαηα ημοξ
ζηυπμοξ πμο εέηεζ. Τπάνπμοκ ανηεηέξ δοζημθίεξ υζμκ αθμνά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ιζαξ
ενβαζηδνζαηήξ δζδαζηαθίαξ. Έκα εέια πμο έπεζ απαζπμθήζεζ ηαζ ζοκεπίγεζ κα απαζπμθεί
ημοξ ενεοκδηέξ είκαζ δ δοζανιμκία ιεηαλφ ηςκ επζδζςηυιεκςκ ζηυπςκ, ηςκ πναηηζηχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ημο απμηεθέζιαημξ πμο επζηοβπάκεηαζ. Έηζζ, ιζα ααζζηή ηαηεφεοκζδ
ηδξ ένεοκαξ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, ιέζς ημο ενβαζηδνίμο, είκαζ δ αεθηίςζδ
ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο
μδδβμφκ εηεί (Hofstein & Lunetta 2004).
ηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ δφμ δζαδεδμιέκα ζοζηήιαηα ακάθοζδξ
ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ ημ Laboratory Analysis Inventory (LAI) (Lunetta & Tamir 1979) ηαζ
ημ Map of the Variety of Labwork (MVL) (Tiberghien et. al. 2001). Σα ζοζηήιαηα αοηά
αμδεμφκ ημκ ακαθοηή κα ζοβηεκηνχζεζ ιεβάθμ ανζειυ ζημζπείςκ ιε ανηεηυ εφημθμ ηνυπμ,
αθθά ηαοηυπνμκα οζηενμφκ ζηδκ επζζήιακζδ ηςκ αδοκαιζχκ ιζαξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ
ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζημζπείςκ πμο εα ζοκεζζθένμοκ ζηδ αεθηίςζή ηδξ. Έκα ζφζηδια
ακάθοζδξ πμο εα ακαδείηκοε ιε δζαοβή ηνυπμ ημοξ ζηυπμοξ ιζαξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ ηαζ
ηδ ζφκδεζήξ ημοξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκμδεφμοκ ιζα πεζναιαηζηή δζδαζηαθία, εα
αμδεμφζε ημκ ακαθοηή/εηπαζδεοηζηυ κα δζαηνίκεζ ιε πμζμ ηνυπμ ιπμνεί κα ηνμπμπμζήζεζ ιζα
δζδαζηαθία, χζηε κα επζηφπεζ υζμ ημ δοκαηυκ ηαθφηενα ημοξ επζδζςηυιεκμοξ ζηυπμοξ.
Δπίζδξ, εα αμδεμφζε ημκ ακαθοηή κα εηηζιήζεζ ηζ εθθείρεζξ έπμοκ ηαζ ηαηά πυζμ ιπμνμφκ κα
ακηαπμηνζεμφκ ζε εονφηενμοξ ζηυπμοξ ηδξ ενβαζηδνζαηήξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ μζ ενβαζηδνζαημί μδδβμί ηαζ μζ πνμηεζκυιεκεξ απυ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια
ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. Ζ ακάπηολδ εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ απμηεθεί ημ
ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεήζαιε βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο πνμηεζκυιεκμο ζοζηήιαημξ
ακάθοζδξ ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ, απμηεθείημ απυ ηνία αήιαηα.
i) Ανπζηά ιεθεηήζαιε ηα ζοζηήιαηα LAI ηαζ MVL. Καηυπζκ, ακαθφζαιε (ακελάνηδηα δφμ
ενεοκδηέξ) δεηαεπηά ενβαζηδνζαημφξ μδδβμφξ θοζζηχκ επζζηδιχκ (Υανίημξ 2010), απυ υθεξ
ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ, δίκμκηαξ ζδζαίηενμ αάνμξ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Έηζζ,
επζηφπαιε κα μνίζμοιε ηζξ ηνεζξ δζαζηάζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ εα ααζίγεηαζ ημ ζφζηδια
ακάθοζδξ πμο πνμηείκμοιε (ανπζηή εηδμπή).
ii) Πναβιαημπμζήζαιε ιζα πζθμηζηή ένεοκα, υπμο δφμ ακελάνηδημζ ενεοκδηέξ
πνδζζιμπμίδζακ ηδκ ανπζηή εηδμπή ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ, βζα κα ακαδεζπεμφκ ηα
ζδιεία ζηα μπμία πνεζάγεηαζ αεθηίςζδ, αθθά ηαζ κα εκημπζζημφκ αζάθεζεξ ηαζ δοζημθίεξ
ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηαθείηαζ μ ενεοκδηήξ κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ. Έηζζ, ανηεηά ζδιεία
δζαζαθδκίζηδηακ, εκχ πνμέηορακ ηαζ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ ακάθοζδξ ηςκ πεζναιαηζηχκ
αζηήζεςκ, εζδζηά υζμκ αθμνά ζηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
iii) ηδ ζοκέπεζα, επζθέλαιε 200 ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (Υανίημξ 2010) απυ ημοξ
παναπάκς μδδβμφξ βζα κα ακηθήζμοιε παναδείβιαηα βζα ηάεε ηαηδβμνία πμο
πενζθαιαάκεηαζ ζημ ζφζηδια πμο πνμηείκμοιε. Ο ζημπυξ ιαξ ήηακ κα αεθηζχζμοιε ηδ δμιή
ημο, χζηε κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βεκζηά ζηα ενβαζηήνζα θοζζηχκ επζζηδιχκ, αθθά ηαζ
κα ιδκ πενζέπεζ πενζηηή πθδνμθμνία, δ μπμία απμπνμζακαημθίγεζ ημκ ακαθοηή. Έηζζ
πνμέηορε δ ηεθζηή ιμνθή ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ.
iv) Σέθμξ, πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ ηεθζηή ιμνθή ημο ζοζηήιαημξ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ
ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ Υδιείαξ ηδξ Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο, βζα κα δζαπζζηχζμοιε ηδκ
εοπνδζηία ημο ηαζ κα εθέβλμοιε ακ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ ζημπυ ηδξ ακάπηολήξ ημο.
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Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Σμ ζφζηδια ακάθοζδξ πμο ακαπηφλαιε ακαδεζηκφεζ ιε ζαθή ηνυπμ ημοξ ζηυπμοξ
ιζαξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ ηαζ ηδ ζφκδεζήξ ημοξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκμδεφμοκ
ιζα πεζναιαηζηή δζδαζηαθία, ηαζ είκαζ ζφιθςκμ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ
δζδαηηζηήξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Καηά ηδ δζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ ημο ζοζηήιαημξ
ακαδφεδηακ ηνεζξ ηφνζεξ δζαζηάζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ ηαζ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
Α) Οζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ηδξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ, μζ μπμίμζ ααζίγμκηαζ ζηδκ ηαλζκυιδζδ
ηδξ IEA (Garden R.A. et. al. 2008). Ζ ηαλζκυιδζδ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ: Γλψζε
ζηνηρείσλ (Α) ιε οπμηαηδβμνίεξ ζηυπςκ: Ακάηθδζδ/Ακαβκχνζζδ (Α1), Γζαηφπςζδ μνζζιχκ
(Α2), Γζαηφπςζδ πενζβναθχκ (Α3), Υνήζδ ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4), Δπελήβδζδ ιε
παναδείβιαηα (Α5), Δθαξκνγή (Β) ιε οπμηαηδβμνίεξ ζηυπςκ: Υνήζδ ιμκηέθςκ (Β1),
φβηνζζδ/ Σαλζκυιδζδ (Β2), οζπέηζζδ (Β3), Δνιδκεία Πθδνμθμνζχκ (Β4), Δφνεζδ Λφζεςκ
(Β5), Δλήβδζδ (Β6) ηαζ πιινγηζκφο (Γ) ιε οπμηαηδβμνίεξ ζηυπςκ: Ακάθοζδ/ Δπίθοζδ
πνμαθδιάηςκ (Γ1), Δκμπμίδζδ/φκεεζδ (Γ2), Τπυεεζδ/ Πνυαθερδ (Γ3), πεδζαζιυξ (Γ4),
Δλαβςβή οιπεναζιάηςκ (Γ5), Γεκίηεοζδ (Γ6), Αλζμθυβδζδ (Γ7), Αζηζμθυβδζδ (Γ8).
Β) Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζμφκ μζ ιαεδηέξ ιέζα ζημκ ενβαζηδνζαηυ πχνμ ηαζ
αθμνμφκ ζηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ άζηδζδξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ
ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ. Αοηή ηδ δζάζηαζδ ηδκ μκμιάζαιε: Πεηξακαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
(ΠΓ) ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ δναζηδνζμηήηςκ: Παξνπζίαζε (ΠΓ1) βζα
δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ πανμοζζάγμοκ ή επζδεζηκφμοκ έκα ακηζηείιεκμ,
π.π. ιζα ζοθθμβή μνοηηχκ. Παξαηήξεζε (ΠΓ2) βζα δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ
ιαεδηέξ παναηδνμφκ έκα ακηζηείιεκμ, έκα οθζηυ ή έκα θαζκυιεκμ. Π.π. δ παναηήνδζδ ηδξ
δζάθοζδξ ιεθακζμφ ζε κενυ. Υξήζε/Μέηξεζε (ΠΓ3) βζα δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ
ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ έκα υνβακμ ή ιζα πεζναιαηζηή δζάηαλδ, ζοκήεςξ, βζα κα ηάκμοκ
πμζμηζηέξ ή πμζμηζηέξ ιεηνήζεζξ εκυξ θοζζημφ ιεβέεμοξ ή ιζαξ ζδζυηδηαξ. Π.π. Ζ ιέηνδζδ
ημο αάνμοξ εκυξ ζχιαημξ ιε δοκαιυιεηνμ. χλζεζε/Καηαζθεπή/Πξαγκαηνπνίεζε (ΠΓ4)
βζα δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ζοκεέημοκ ιζα μοζία, ηαηαζηεοάγμοκ έκα
ακηζηείιεκμ, ή πναβιαημπμζμφκ έκα θαζκυιεκμ Π.π. δ ζφκεεζδ αεκγμηαΐκδξ απυ πνχηδ φθδ
PABA. Οζ ηαηδβμνίεξ ηςκ πεζναιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζοιθςκμφκ εκ ιένεζ ιε ηζξ
ηαηδβμνίεξ ημο ζοζηήιαημξ MVL (Tiberghien et. al. 2001).
Γ) Οζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ πμο δεκ ακήημοκ ζηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ,
ζοκδέμκηαζ υιςξ ιε αοηέξ, ηαζ είκαζ δοκαηυ κα πναβιαημπμζδεμφκ εηηυξ ενβαζηδνζαημφ
πχνμο. Αοηή ηδ δζάζηαζδ ηδκ μκμιάζαιε: πλνδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Γ), ηαζ
πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ δναζηδνζμηήηςκ: Δπεμεξγαζία (Γ1) βζα δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ
μπμίεξ μζ ιαεδηέξ επελενβάγμκηαζ ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα, π.π. πναβιαημπμζχκηαξ
ανζειδηζημφξ οπμθμβζζιμφξ, ηαεμνίγμκηαξ ηδκ αηνίαεζά ημοξ, ημπμεεηχκηαξ ηα ζε πίκαηεξ ή
δζαβνάιιαηα, ηάκμκηαξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ, η.α. Δξκελεία (Γ2) βζα δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ
μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ενιδκεφζμοκ ηα πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα, π.π.
δζενεοκχκηαξ βζα ηδκ φπανλδ ζπέζεςκ, ελδβχκηαξ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ ιέζς
επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ, ή βεκζηεφμκηαξ ημ ιμκηέθμ πμο ελδβεί ηα εονήιαηά ημοξ. Δθαξκνγή
(Γ3) βζα δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα εθανιυζμοκ βκςζηζηέξ ηαζ
πναηηζηέξ δελζυηδηεξ πμο απυηηδζακ ηαηά ηδκ ενβαζηδνζαηή άζηδζδξ, π.π. κα πνμαθέρμοκ
ηα απμηεθέζιαηα εκυξ ακάθμβμο πεζνάιαημξ ή κα πνμηείκμοκ έκακ ηνυπμ βζα κα ζοκεπζζηεί δ
ένεοκα πμο πναβιαημπμίδζακ.
Ζ ηάεε ιία απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ζηυπςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ
πενζθαιαάκεζ μνζζιέκεξ οπμηαηδβμνίεξ (πήια 1).
Ζ πνχηδ δζάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ, μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ, ζοκδέεηαζ ιε ηζξ άθθεξ δφμ
δζαζηάζεζξ: πεζναιαηζηέξ ηαζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. οβηεηνζιέκα, ζε ηάεε ιία απυ
ηζξ οπμηαηδβμνίεξ ηςκ πεζναιαηζηχκ ηαζ ζοκμδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ακηζζημζπεί έκαξ ή
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ηαζ πενζζζυηενμζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ πμο δφκακηαζ κα επζηεοπεμφκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ
δναζηδνζυηδηαξ.

ρήκα 1: πεδζάβναιια ηςκ ηνζχκ δζαζηάζεςκ ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ πμο πνμηείκμοιε ηαζ ηςκ
ηαηδβμνζχκ πμο πενζθαιαάκεζ δ ηαεειία. Οζ ανζειμί ιέζα ζηζξ πανεκεέζεζξ δείπκμοκ πυζεξ
οπμηαηδβμνίεξ ακηζζημζπμφκ ζε ηάεε ηαηδβμνία.

Ακαθφμκηαξ ιζα ενβαζηδνζαηή άζηδζδ ιε ηδ αμήεεζα ημο ζοζηήιαημξ έκαξ ακαθοηήξ
ιπμνεί: (α) κα ηαηαβνάρεζ ηαζ ηαλζκμιήζεζ ημοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ πμο εέηεζ δ άζηδζδ,
(α) κα ηαηαβνάρεζ ηαζ ηαλζκμιήζεζ ηζξ πεζναιαηζηέξ ηαζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο
πνμηείκεζ δ άζηδζδ, ηαζ (β) κα ακηζζημζπήζεζ ζε ηάεε ιία δναζηδνζυηδηα έκακ ή
πενζζζυηενμοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ ιε αοηή. Σμ ζπήια 2
απμηεθεί ιζα ζοκμπηζηή ακαπανάζηαζδ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. οβηνίκμκηαξ, ηέθμξ, ημοξ
ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ πμο εέηεζ δ άζηδζδ ιε αοημφξ πμο ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ απυ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο πενζθαιαάκεζ δ άζηδζδ, μ ακαθοηήξ ιπμνεί κα έπεζ ιζα εζηυκα βζα ηδκ
πθδνυηδηα ηδξ άζηδζδξ ηαζ κα πνμηείκεζ ηνυπμοξ αεθηίςζήξ ηδξ.

ρήκα 2: πεδζάβναιια ηςκ ηνζχκ δζαζηάζεςκ ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ πμο πνμηείκμοιε ηαζ ηδξ
θεζημονβίαξ ημο. Σα αέθδ οπμδεζηκφμοκ ηδκ ακάθοζδ ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ιε
ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζεί μ ιαεδηήξ.
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Δθαξκνγή
Μεηά ηδκ ακάπηολδ ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ, πνμπςνήζαιε ζηδκ
εθανιμβή ημο, επζθέβμκηαξ κα ακαθφζμοιε ημοξ ηαζκμφνζμοξ ενβαζηδνζαημφξ μδδβμφξ
Υδιείαξ ηδξ Β‘ Γοικαζίμο (Ααναιζχηδξ η.α. 2007) ηαζ ηδξ Γ‘ Γοικαζίμο (Θεμδςνυπμοθμξ
η.α. 2007). Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ πδιείαξ ηδξ B΄
Γοικαζίμο ιαξ απμηαθφπημοκ υηζ μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ημοξ μπμίμοξ εέημοκ μζ
ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ακήημοκ ζηζξ οπμηαηδβμνίεξ: Ακάηθδζδ/Ακαβκχνζζδ (Α1), Υνήζδ
ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4), φβηνζζδ/Σαλζκυιδζδ (Β2), Δφνεζδ Λφζεςκ (Β5),
Δλήβδζδ (Β6), ηαζ Δλαβςβή οιπεναζιάηςκ (Γ5), υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 3.

ρήκα 3: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ αζηήζεζξ ημο
ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Β‘ Γοικαζίμο.

Οζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ Β‘
Γοικαζίμο ηαηακέιμκηαζ ζηζξ οπμηαηδβμνίεξ: Παναηήνδζδ εκυξ οθζημφ (μοζίαξ) (ΠΓ2.2),
Παναηήνδζδ εκυξ θαζκμιέκμο (ΠΓ2.3), Υνδζζιμπμίδζδ μνβάκμο/ Υνδζζιμπμίδζδ
πεζναιαηζηήξ ζοζηεοήξ ή δζάηαλδξ/ Δηηέθεζδ ιζαξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα ιέηνδζδ
εκυξ ιεβέεμοξ(πμζμηζηή ή πμζμηζηή) ιε μδδβίεξ αήια πνμξ αήια (ΠΓ3.1), Υνδζζιμπμίδζδ
εκυξ μνβάκμο/ Υνδζζιμπμίδζδ εκυξ μνβάκμο βζα ιέηνδζδ ιεβέεμοξ (πμζμηζηή ή πμζμηζηή)
πςνίξ μδδβίεξ (ΠΓ3.1.2), ηαζ Καηαζηεοή εκυξ ακηζηεζιέκμο/ φκεεζδ ιζαξ μοζίαξ/
Πναβιαημπμίδζδ εκυξ θαζκμιέκμο, ιε μδδβίεξ αήια πνμξ αήια (ΠΓ4.1). θεξ μζ παναπάκς
πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ: Ακάηθδζδ/
Ακαβκχνζζδ ζημζπείςκ (Α1) ηαζ Υνήζδ ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4) (πήια 4).

ρήκα 4: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ πεζναιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ αζηήζεζξ
ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Β‘ Γοικαζίμο. Με δζαθμνεηζηά πνχιαηα δείπκμκηαζ μζ
οπμηαηδβμνίεξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ μπμίεξ ακηζζημζπεί ηάεε πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα.
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Οζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ Β‘
Γοικαζίμο ηαηακέιμκηαζ ζηζξ πέκηε οπμηαηδβμνίεξ: Πναβιαημπμίδζδ ανζειδηζηχκ
οπμθμβζζιχκ-Υνήζδ ηφπςκ (Γ1.4), Γζενεφκδζδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ακηζηεζιέκςκ,
θοζζηχκ ιεβεεχκ ηηθ. (Γ2.1), Δλήβδζδ ηςκ παναηδνήζεςκ ιε αάζδ ιζα δμεείζα ενιδκεία
ή πνμηείκμκηαξ ενιδκείεξ (Γ2.2), Γεκίηεοζδ ημο ιμκηέθμο πμο ελδβεί ηα εονήιαηα ηδξ
ένεοκαξ (Γ2.4), ηαζ Πνυαθερδ ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πμο έηακε (Γ3.1).
Με ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα πεηφπμοκ πενζζζυηενμοξ ηαζ
δζαθμνεηζηήξ βκςζηζηήξ απαίηδζδξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ υπςξ: Ακάηθδζδ/ Ακαβκχνζζδ
(Α1) Δπελήβδζδ ιε παναδείβιαηα (Α5), φβηνζζδ/Σαλζκυιδζδ (Β2), Δφνεζδ Λφζεςκ (Β5),
Δλήβδζδ (Β6), Τπυεεζδ/ Πνυαθερδ (Γ3), Δλαβςβή ζοιπεναζιάηςκ (Γ5) ηαζ Γεκίηεοζδ (Γ6)
υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 5.

ρήκα 5: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ ζοκμδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ αζηήζεζξ
ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Β‘ Γοικαζίμο. Με δζαθμνεηζηά πνχιαηα ηαζ ιμηίαα δείπκμκηαζ
μζ οπμηαηδβμνίεξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ μπμίεξ ακηζζημζπεί ηάεε ζοκμδεοηζηή δναζηδνζυηδηα.

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ πδιείαξ ηδξ Γ Γοικαζίμο ιαξ
απμηαθφπημοκ υηζ μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ημοξ μπμίμοξ εέημοκ μζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ
ηαηακέιμκηαζ ιυκμ ζε ηνεζξ οπμηαηδβμνίεξ: Ακάηθδζδ/Ακαβκχνζζδ (Α1), Υνήζδ ενβαθείςκ
ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4), ηαζ Δλήβδζδ (Β6) (πήια 5).

ρήκα 6: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ αζηήζεζξ ημο
ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Γ‘ Γοικαζίμο.
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Οζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ Γ‘
Γοικαζίμο ηαηακέιμκηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ: Παναηήνδζδ εκυξ θαζκμιέκμο (ΠΓ2.3),
Υνδζζιμπμίδζδ μνβάκμο/ Υνδζζιμπμίδζδ πεζναιαηζηήξ ζοζηεοήξ ή δζάηαλδξ/ Δηηέθεζδ
ιζαξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα ιέηνδζδ εκυξ ιεβέεμοξ (πμζμηζηή ή πμζμηζηή) ιε μδδβίεξ
αήια πνμξ αήια (ΠΓ3.1), ηαζ Καηαζηεοή εκυξ ακηζηεζιέκμο/ φκεεζδ ιζαξ μοζίαξ/
Πναβιαημπμίδζδ εκυξ θαζκμιέκμο, ιε μδδβίεξ αήια πνμξ αήια (ΠΓ4.1). θεξ μζ παναπάκς
πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ: Ακάηθδζδ/
Ακαβκχνζζδ ζημζπείςκ (Α1) ηαζ Υνήζδ ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4) (πήια 7).

ρήκα 7: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ πεζναιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ αζηήζεζξ
ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Γ‘ Γοικαζίμο. Με δζαθμνεηζηά πνχιαηα δείπκμκηαζ μζ
οπμηαηδβμνίεξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ μπμίεξ ακηζζημζπεί ηάεε πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα.

Οζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ Γ‘
Γοικαζίμο εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία Δνιδκεία (Γ2) ηαζ ζηδκ οπμηαηδβμνία: Δλήβδζδ
ηςκ παναηδνήζεςκ ιε αάζδ ιζα δμεείζα ενιδκεία ή πνμηείκμκηαξ ενιδκείεξ (Γ2.2).
Δπζπθέμκ, μζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ αμδεμφκ ημοξ ιαεδηέξ κα πεηφπμοκ ιυκμ ηνεζξ
ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ δζαθμνεηζηήξ βκςζηζηήξ απαίηδζδξ: Δπελήβδζδ ιε παναδείβιαηα
(Α5), Δλήβδζδ (Β6), ηαζ Δλαβςβή ζοιπεναζιάηςκ (Γ5) υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 8.

ρήκα 8: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηαζ δ ηαηδβμνία ζοκμδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ αζηήζεζξ ημο
ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Γ Γοικαζίμο. Με δζαθμνεηζηά πνχιαηα ηαζ ιμηίαα δείπκμκηαζ μζ
οπμηαηδβμνίεξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ μπμίεξ ακηζζημζπεί ηάεε ζοκμδεοηζηή δναζηδνζυηδηα.
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πκπεξάζκαηα
Ζ δζδαζηαθία ζημ ενβαζηήνζμ ιπμνεί κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή εάκ είκαζ ζαθείξ μζ ανπζημί
ηδξ ζηυπμζ ηαζ εάκ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα πναβιαημπμζήζμοκ μζ ιαεδηέξ ζοκδέμκηαζ ιε
ημοξ ζηυπμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Ζ ζφκδεζδ αοηή απμηεθεί ημκ άλμκα ημο ζοζηήιαημξ
ακάθοζδξ πμο πνμέηορε απυ ηδκ ενβαζία αοηή. Απυ ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ζηδκ
ακάθοζδ ηςκ δφμ ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ Υδιείαξ Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο ελήπεδζακ ηα
αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα:
ζμκ αθμνά ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ:
Οζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηονζανπμφκηαζ απυ εηηέθεζδ μδδβζχκ αήια πνμξ αήια ηαζ
επζηεκηνχκμκηαζ ζε ιζηνυ ανζειυ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ηονίςξ παιδθυηενμο επζπέδμο
βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ
Οζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ιεβαθφηενμ εφνμξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηδ
Β‘ Γοικαζίμο απ‘ υηζ ζηδ Γ‘ Γοικαζίμο, υπμο οπάνπεζ πμθφ ιζηνυηενδ πμζηζθία, πανυηζ εα
πενίιεκε ηακείξ ημ ακηίεεημ, ηαεχξ μζ ιζηνυηενμζ ιαεδηέξ είκαζ θζβυηενμ ελμζηεζςιέκμζ ιε
ενβαζηδνζαηέξ πναηηζηέξ.
ζμκ αθμνά ζηδκ εοπνδζηία ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ:
Ακαδφεηαζ ιε ζαθήκεζα ημ επίπεδμ ηςκ βκςζηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ δελζμηήηςκ ηζξ μπμίεξ
ηαθείηαζ μ ιαεδηήξ κα αλζμπμζήζεζ είηε ζηζξ πεζναιαηζηέξ είηε ζηζξ ζοκμδεοηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ
Ο ακαθοηήξ/εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί άιεζα κα δζαπζζηχζεζ πμζμζ ζηυπμζ δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε
δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ ηαζ πμζεξ δναζηδνζυηδηεξ δεκ ακηζζημζπμφκ ζε ζηυπμοξ
Γζαπζζηχκεηαζ ιε ζπεηζηή εοημθία πμζμζ ζηυπμζ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ απμοζζάγμοκ εκηεθχξ
απυ έκα παηέημ αζηήζεςκ ηαζ πμζμζ οπενεηπνμζςπμφκηαζ.
Αλζμπμζχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα απμθαζίζεζ
είηε ηδκ ακαπνμζανιμβή ηςκ ζηυπςκ είηε ηδκ απάθεζρδ ή ηδκ πνμζεήηδ ηάπμζςκ
δναζηδνζμηήηςκ.
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Πεξίιεςε
Ζ ζηνμθή ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ πνμξ ημκ επζζηδιμκζηυ βναιιαηζζιυ ηαζ δ
ζφκδεζδ ημο πενζεπυιεκμο ηδξ επζζηήιδξ ιε εονφηενα ημζκςκζηά πθαίζζα ακηζηαημπηνίγμκηαζ ζηα
ζπμθζηά εβπεζνίδζα ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ακαπθαζζζςιέκςκ εζδχκ ηεζιέκςκ, ηα μπμία πνμζδίδμοκ ζημ
επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκυ ημοξ έκα κέμ πνμζακαημθζζιυ. Αλζμπμζχκηαξ ηζξ εεςνίεξ πμο πνμένπμκηαζ
απυ ημ πχνμ ηδξ οζηδιζηήξ Λεζημονβζηήξ Γθςζζμθμβίαξ, ζηδκ πανμφζα εζζήβδζδ ακαθφμκηαζ ηα
βναπηά ηείιεκα ηςκ εβπεζνζδίςκ ηδξ η΄ Γδιμηζημφ «Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης» ςξ πνμξ ηα
παναηηδνζζηζηά ημοξ. Ο ζηυπμξ ηδξ ακάθοζδξ είκαζ δζπθυξ: α) κα ακαδεζπεεί μ θεζημονβζηυξ νυθμξ
πμο πναβιαηχκμοκ ηα ηείιεκα αοηά ζε ζπέζδ ιε ημ ζπμθζηυ ηαζ επζζηδιμκζηυ βναιιαηζζιυ ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ α) κα ακζπκεοημφκ ηα πθαίζζα ηςκ ημζκςκζηχκ πενζζηάζεςκ πμο οζμεεημφκηαζ ζηα
εβπεζνίδζα βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηςκ ιαεδηχκ.
Abstract
Provided the turn of the Greek curriculum to scientific literacy and the connection of scientific content
to broader social contexts, school textbooks tend to incorporate recontextualized types of texts in order
to give an innovative orientation to their content. Based on the theory of Systemic Functional
Linguistics, an effort is made in this paper to analyse the written texts of the 6th grade primary school
Science textbooks. The aim of this analysis is both to reveal the functional role of the written texts for
the students' school and science literacy and to examine which social circumstances are formed in the
textbooks in order for this literacy to be attained.

Δηζαγσγή
Ζ Παζδαβςβζηή Γκχζδ Πενζεπμιέκμο (ΠΓΠ) ακαβκςνίγεζ υηζ βζα ηδ ιεηάδμζδ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ αθθδθεπζδνά ημ πενζεπυιεκμ ιε ηδκ παζδαβςβζηή ζε έκα εονφηενμ
ημζκςκζηυ πθαίζζμ (Shulman 1987).
Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ αθθά ηαζ ειπεζνζηέξ ιεθέηεξ ακέδεζλακ ημ ζδιακηζηυ νυθμ ημο
ημζκςκζημφ δζαθυβμο ζηδκ ενιδκεία ηαζ μζημδυιδζδ ηδξ θοζζημεπζζηδιμκζηήξ βκχζδξ
(Myers 1983,Gilbert & Mulkay 1984, Latour 1987, Latour 2004, Wallace, Prain & Hand
2004). Οζ ένεοκεξ βζα ημ νυθμ ημο θυβμο (discourse) ζηδκ ηαηαζηεοή ηδξ
θοζζημεπζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ηςκ επζζηδιμκζηχκ πναηηζηχκ ζηδ ιεθέηδ ηςκ
δζαδζηαζζχκ δζαθυβμο πμο θαιαάκμοκ πχνα ζε επζζηδιμκζηά πθαίζζα ακάδεζλε ημοξ ηνυπμοξ
ιε ημοξ μπμίμοξ δ δηαδηθαζία πξαγκάηεπζεο λνεκάησλ επδνεάγεζ ηδ δυιδζδ ηαζ ακαδυιδζδ
ηςκ επζζηδιμκζηχκ εέζεςκ. Χξ ζδιακηζηή δζαπίζηςζδ πνμηφπηεζ υηζ ημ κυδια απυ ιζα
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ημζκςκζηή δνάζδ δεκ ιπμνεί κα βεκζηεοηεί βζα ημ ζφκμθμ ηςκ δνάζεςκ πμο θαιαάκμοκ πχνα,
αθθά βίκεηαζ ακηζθδπηυ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε έκα
επζζηδιμκζηυ δζάθμβμ, ηαεχξ πανάβεζ δζαθμνεηζηέξ ενιδκείεξ ζε δζαθμνεηζηά ημζκςκζηά
πθαίζζα (Gilbert & Mulkay 1984).
Αλίγεζ ιάθζζηα κα ζδιεζςεεί υηζ ακ ηαζ οπάνπμοκ εκζηάζεζξ ηαηά πυζμκ δ ημζκςκζηή
δζαπναβιάηεοζδ είκαζ ημ γδημφιεκμ ζηδκ επζζηήιδ (Shamos 1995: 37), ςζηυζμ δ ημζκςκζηή
πνμζέββζζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ είκαζ πνμτπυεεζδ ημο επζζηδιμκζημφ βναιιαηζζιμφ,
μ μπμίμξ επζγδηεί απυ ηα οπμηείιεκα κα ακαπηφλμοκ ημζκςκζηέξ δζαδζηαζίεξ δζαθυβμο
(OECD 2006, OECD 2007).
ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα δ επζζηδιμκζηή βκχζδ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ζπμθζηή, πνμηεζιέκμο κα
πανμοζζάγεζ «μζημθμβζηή εβηονυηδηα» ζε ζπέζδ ιε ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ
ιαεδηχκ (Bernstein 1991). Ακελανηήηςξ υιςξ ιεηαζπδιαηζζιμφ ή ιδ, ημ πενζεπυιεκμ
ακαθένεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ δζαθμνεηζηέξ επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ, ηζξ μπμίεξ απμδέπεηαζ
ηάεε επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ. Σμ είδμξ εκυξ ηεζιέκμο απμηαθφπηεζ ιία ζεζνά ημζκςκζηχκ
παναιέηνςκ πμο εηηείκμκηαζ απυ ηδκ επζζδιυηδηα ιζαξ ακαημίκςζδξ ζε επζζηδιμκζηυ
ζοκέδνζμ ιέπνζ ηδκ ακεπίζδιδ επζζημθή ζε έκα θίθμ. φιθςκα ιε ημοξ Prain & Hand (2006)
έκα ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ δφμ ηαηδβμνίεξ ηεζιέκςκ: α) επίζεκα
επηζηεκνληθά είδε ηεζιέκςκ, υπςξ ακαθμνέξ (reports), ελδβήζεζξ, αζμβναθίεξ επζζηδιυκςκ,
άνενα επζζηδιμκζηχκ πενζμδζηχκ, διενμθυβζα επζζηδιυκςκ, δζαβνάιιαηα ηαζ α) αλεπίζεκα
είδε, υπςξ αθδβήζεζξ, μδδβμφξ ηαζ μδδβίεξ, βκςζηζημφξ πάνηεξ, επζζημθέξ, εκδιενςηζηά
θοθθάδζα, πμζήιαηα, αθίζεξ, διενμθυβζα ηαλζδίςκ, ζεκάνζα, ηείιεκα βζα ακηζπανάεεζδ
απυρεςκ (debates), μιζθίεξ ζε αηνμαηήνζμ, ηυιζηξ, η.θπ.
ηακ θμζπυκ ημ εβπεζνίδζμ πναβιαηεφεηαζ γδηήιαηα επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ
ιεεμδμθμβίαξ, ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ιπμνεί κα αθμνά ηζξ ζπέζεζξ ηαζ βεκζηυηενα ηδ
δζαθεηηζηή πμο ακαπηφζζεηαζ ζε έκα επζζηδιμκζηυ ενβαζηήνζμ ιέζα απυ πεζναιαηζηέξ
δζαδζηαζίεξ· ιπμνεί υιςξ κα αθμνά ηαζ έκα εονφηενμ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, υηακ ημ εβπεζνίδζμ
δίκεζ έιθαζδ ζε ημζκςκζηέξ υρεζξ ζηδ δζαπναβιάηεοζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, υπςξ
ακαημζκχζεζξ ζε ζοκέδνζα, άνενα ζε εθδιενίδεξ ή ακηζπανάεεζδ απυρεςκ ιεηαλφ εζδζηχκ
ηαζ ιδ εζδζηχκ.
Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο εηάζημηε ημζκςκζημφ πθαζζίμο ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ βθχζζα, είηε
εζημκζζηζηή είηε βναπηή. Ο Fairclough ηαζ μζ Wallace, Prain & Hand ακαβκςνίγμοκ ηδκ
επίδναζδ εονφηενςκ ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ αθθαβχκ ζηδ βθχζζα, εεςνχκηαξ ηδ
πνήζδ ηδξ ζδιακηζηή βζα ημ βναιιαηζζιυ ηςκ οπμηεζιέκςκ (Fairclough 1992: 73, 198,
Wallace, Prain & Hand 2004: 5-19). Δπμιέκςξ μζ ημζκςκζηέξ δζαδζηαζίεξ δζαθυβμο
ακαπηφζζμκηαζ ιέζα απυ δζαθμνεηζηά είδδ ηεζιέκςκ, πναβιαηχκμκηαξ ημ ημζκςκζηυ
πενζαάθθμκ δζαπναβιάηεοζδξ ηςκ εκκμζχκ, επζαάθθμκηαξ ζηα οπμηείιεκα κυνιεξ
ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηνυπμοξ ζηέρδξ (Miller 1994: 35–36, Shamos 1995: 80-81,89, Knain
2001). ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, ένεοκεξ έδεζλακ υηζ ιαεδηέξ πμο ελαζηήεδηακ ζηδ βναπηή
έηθναζδ ιέζα απυ δζαθμνεηζηά είδδ ηεζιέκςκ πμο είπακ ζπεδζάζεζ μζ ίδζμζ ακέπηολακ
ηαθφηενδ ηαηακυδζδ βφνς απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ηαζ απάκηδζακ ζε ορδθυηενμο
επζπέδμο επζζηδιμκζηά ενςηήιαηα απυ μιάδεξ ιαεδηχκ πμο δεκ είπακ αζηδεεί ζημ
ζπεδζαζιυ βναπηχκ δναζηδνζμηήηςκ (Hand & Prain 2004: 62).
Σα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ζηδ πχνα ιαξ έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημκ επζζηδιμκζηυ βναιιαηζζιυ,
υπςξ αοηυξ πενζβνάθεηαζ ζημκ μνζζιυ ημο OECD (ΦΔΚ 304/13-03-2003 ζ. 4230), ηαεχξ
ακηακαηθμφκ ηζξ ανπέξ ηςκ ΑΠ ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ πμο ημκ
οζμεεημφκ. Δπμιέκςξ, ακαιέκεηαζ – πένα απυ ημ επζζηδιμκζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ – κα
ζοκδέμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ηαζ πναηηζηέξ ιε ηδκ ημζκςκία (Απμζημθάηδξ η.α.
2006β:24-25). Ζ πνχηδ εκηφπςζδ πμο απμημιίγεζ ηακείξ ακ θοθθμιεηνήζεζ ηα εβπεζνίδζα ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ είκαζ υηζ ζοκδέμοκ ημ εονφηενμ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ιε ηδκ
επζζηδιμκζηή βκχζδ. Μζα πνμζεηηζηυηενδ ακάβκςζδ βεκκά ημκ πνμαθδιαηζζιυ ακ πνάβιαηζ
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ηα εβπεζνίδζα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο επζζηδιμκζημφ βναιιαηζζιμφ, ακ δδθαδή
ζοκδέμοκ μοζζαζηζηά ηζξ επζζηδιμκζηέξ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ, μδδβχκηαξ ημοξ
ιαεδηέξ ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ δζαθεηηζηήξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηςκ
ημζκςκζηχκ εθανιμβχκ ηδξ ή ςεχκηαξ ημοξ ζε ηνυπμοξ ακάθδρδξ ημζκςκζηήξ δνάζδξ.
ηδκ πανμφζα εζζήβδζδ ελεηάγμοιε ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηδξ η΄ Γδιμηζημφ «Δνεοκχ ηαζ
Ακαηαθφπης» ηάης απυ ημ πνίζια πμο πενζβνάθδηε παναπάκς. ηυπμξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ
είκαζ κα δζενεοκήζεζ: α) ηα είδδ ημο θυβμο (genres) ηα μπμία ειπενζέπμκηαζ ζηα ζπμθζηά
εβπεζνίδζα ηαζ α) ηα βθςζζζηά ζημζπεία ηςκ ηεζιέκςκ ζε ζπέζδ ιε αοηά ηα είδδ. πςξ
πνμακαθέναιε, ηα είδδ αοημφ ημο θυβμο ακηακαηθμφκ ηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζηήξ
πενίζηαζδξ, εκχ ηα βθςζζζηά ζημζπεία ηςκ ηεζιέκςκ αθμνμφκ αθεκυξ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ
ημο πενζεπμιέκμο ηαζ αθεηένμο ηδκ πνυζηηδζδ ζηακμηήηςκ βθςζζζημφ ηαζ ανζειδηζημφ
βναιιαηζζιμφ (Lemke 2002, Vaughan & Waldrip 2006: 1843–1866).
Μεζνδνινγία
Πνμηεζιέκμο κα ελεηάζμοιε ηα εβπεζνίδζα ηδξ δζενεφκδζήξ ιαξ ζφιθςκα ιε ημ εεςνδηζηυ
πθαίζζμ πμο εέζαιε, ηα ενςηήιαηα ηδξ ένεοκάξ ιαξ δζαιμνθχεδηακ ςξ ελήξ:
Πμζα είδδ ηεζιέκςκ εκζςιαηχκμοκ ηα εβπεζνίδζα ηδξ η΄ Γδιμηζημφ «Δνεοκχ ηαζ
Ακαηαθφπης»;
Σα εκζςιαηςιέκα είδδ ηεζιέκςκ ζηα εβπεζνίδζα αοηά δζαηδνμφκ ηα ζδζαίηενα βθςζζζηά
παναηηδνζζηζηά ημοξ ή υπζ;
Σμ πνχημ ενχηδια αθμνά ηδκ πνμχεδζδ ημο ημζκςκζημφ δζαθυβμο ακαθμνζηά ιε ηδκ
επζζηήιδ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ ηδξ ιέζα απυ είδδ ηεζιέκςκ πμο παναπέιπμοκ ζε δζαθμνεηζηά
πθαίζζα ημζκςκζηήξ πενίζηαζδξ, επζαάθθμκηαξ έηζζ ζηα οπμηείιεκα δζαθμνεηζηέξ κυνιεξ
ημζκςκζηήξ ή επζζηδιμκζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Σμ δεφηενμ αθμνά ηα βθςζζζηά ζημζπεία ημο
ηάεε είδμοξ πμο ακαδεζηκφμοκ ημοξ ζδζαίηενμοξ ηχδζηεξ επζημζκςκίαξ ηςκ επζζηδιυκςκ, έηζζ
χζηε μ ιαεδηήξ κα είκαζ ζε εέζδ κα ζοκδέζεζ ηδκ ζδζαίηενδ βθχζζα ηδξ επζζηήιδξ ιε ηα
επίζδια επζζηδιμκζηά είδδ βναθήξ· ιε ημκ ηνυπμ αοηυ εα είκαζ ζε εέζδ κα δζαηνίκεζ ηδκ
επζζηδιμκζηή απυ ηδκ ηαεδιενζκή βθχζζα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε άηοπεξ πενζζηάζεζξ
επζημζκςκίαξ.
Δνεοκήεδηακ ηα ηνία εβπεζνίδζα ηδξ η΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο.
(Απμζημθάηδξ η.α. 2006 α, α, β,). Ζ ελέηαζή ημοξ έβζκε ιε βκχιμκα ημ βεβμκυξ υηζ πνυηεζηαζ
βζα ηνία δζαθμνεηζηά εβπεζνίδζα πμο απεοεφκμκηαζ ζε δζαθμνεηζηά οπμηείιεκα (δάζηαθμ ηαζ
ιαεδηή) ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ δζδαζηαθίαξ, μζ μπμίεξ υιςξ
δζαθμνμπμζμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Ζ οπυεεζδ πμο δζαηοπχεδηε αθμνά δφμ άλμκεξ ελέηαζδξ,
ηαηά πυζμ δδθαδή: α) δ ηαλζκυιδζδ4 ηςκ ηεζιέκςκ δεκ δζαθμνμπμζείηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ είδμξ
ημο ηαεεκυξ ηαζ α) δ ηππηθφηεηα5 ηςκ ηεζιέκςκ πανμοζζάγεζ μιμζμβεκείξ ηαηακμιέξ ιέζα ζηα
είδε ηεζιέκςκ. Ακ ζζπφμοκ μζ δφμ παναπάκς δζαπζζηχζεζξ, ηυηε ημ ζζπονυ επζζηδιμκζηυ
πενζεπυιεκμ δεκ ζοκδέεηαζ ιε επίζδιεξ πενζζηάζεζξ επζζηδιμκζημφ θυβμο μφηε ημ αζεεκέξ
επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ ζοκδέεηαζ ιε ακεπίζδιεξ πενζζηάζεζξ θυβμο. Αοηυ εα ζδιαίκεζ υηζ
δεκ παναηδνμφκηαζ θεηηζηέξ δζαηνίζεζξ ιέζα ζηα είδδ ηεζιέκςκ, επμιέκςξ δεκ είκαζ δοκαηυκ
4

Ο υνμξ ηαμηλφκεζε ακαθένεηαζ ζημκ Bernstein (1991) ηαζ αθμνά δφμ ηφπμοξ ηαμηλφκεζεο: ηδκ ηαμηλφκεζε
ηφπμο α΄ ηαζ ηδκ ηαμηλφκεζε ηφπμο α΄. Ζ ηαλζκυιδζδ ακαθένεηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ ηαζ
πνμζδζμνίγεζ ηδ θφζδ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ημοξ. Ζ ηαμηλφκεζε ηφπμο α΄ ακαθένεηαζ ζηδ
δζαθφθαλδ ηςκ ζοκυνςκ ιεηαλφ ηςκ πεδίςκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ (π.π. βκχζδ ηδξ θοζζηήξ, βκχζδ ηδξ
πδιείαξ). Ζ ηαμηλφκεζε ηφπμο α΄ ακαθένεηαζ ζηδ δζαθφθαλδ ηςκ ζοκυνςκ ιεηαλφ ηδξ ζαθμφξ ηαζ αζαθμφξ
δζαηφπςζδξ ηδξ θοζζημεπζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ιέζα ζε έκα ηείιεκμ, υπςξ εα ζογδηήζμοιε παναηάης. Ζ δζηή
ιαξ ιεθέηδ ελεηάγεζ ηδκ ηαμηλφκεζε ηφπμο α΄.
5
Με ημκ υνμ ηοπζηυηδηα ακαθενυιαζηε ζηα ζδζαίηενα βθςζζζηά ζημζπεία ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηεζιέκςκ, υπςξ δ
φπανλδ ζοιαυθςκ ηαζ ιαεδιαηζηχκ ηφπςκ.
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κα παναηδνδεμφκ ηαζ δζαηνίζεζξ ζε βκςζηζηυ επίπεδμ (Μπυνπεξ 2001: 59) .
Με δεδμιέκα ηα πνμακαθενεέκηα ενςηήιαηα, μζ πανάιεηνμζ μζ μπμίεξ πνέπεζ κα
ακζπκεοεμφκ είκαζ: 1) ημ είδμξ ημο ηεζιέκμο, 2) μ ααειυξ ιεηαζπδιαηζζιμφ α) ημο
πενζεπμιέκμο ζε ζπέζδ ιε ημ είδμξ ημο ηεζιέκμο ηαζ α) ημο βθςζζζημφ ηχδζηα ζε ζπέζδ ιε
ημ είδμξ ημο ηεζιέκμο. Γζα ημ ζημπυ αοηυ επζθέπεδηακ ηα ηείιεκα πμο ακαθένμκηαζ ζε δφμ
εκυηδηεξ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο, ημκ δθεηηνμιαβκδηζζιυ ηαζ ηδκ εκένβεζα. Οζ εκ θυβς
εκυηδηεξ επζθέπεδηακ επεζδή δ πνχηδ ακαθένεηαζ ζε έκα εεςνδηζηυ ηαηαζηεφαζια ηαζ δ
δεφηενδ ζε ιεηνήζζια θοζζηά ιεβέεδ ηαζ πεζναιαηζηέξ απμδείλεζξ. Δπζθέπεδηακ επίζδξ
επεζδή ηα ηεθάθαζα αοηά ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ δζδάζημκηαζ ζε πζμ ακεπηοβιέκδ
αηαδδιασηή εηδμπή ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ.
Χξ πθαίζζα ημζκςκζηήξ πενίζηαζδξ μνίζηδηακ ηυζμ ημ επίζδιμ υζμ ηαζ ημ ακεπίζδιμ
επζζηδιμκζηυ πθαίζζμ επζημζκςκίαξ. Σμ πθαίζζμ ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο βθςζζζημφ
πενζεπμιέκμο αθμνμφζε ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ ηεζιέκςκ ςξ πνμξ ημ ζζπονυ ή αζεεκέξ
επζζηδιμκζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ (ηαλζκυιδζδ) ηαζ ςξ πνμξ ημοξ βθςζζζημφξ ημοξ ηχδζηεξ
(ηοπζηυηδηα)6.
Γζα ηδκ δζεοηνίκζζδ ημο πθαζζίμο ημζκςκζηήξ πενίζηαζδξ ηαηαζηεοάζαιε έκα
ενεοκδηζηυ ενβαθείμ ζοκαθέξ ιε ημ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ ηςκ Prain & Hand (2006: 162163) εκχ βζα κα δζενεοκήζμοιε ηδ ζπέζδ επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ ηςδίηςκ
επζημζκςκίαξ ζηδνζπηήηαιε ζημ ενβαθείμ πμο ακέπηολακ μζ Κμοθασδήξ η.ά. (2002),
πνμααίκμκηαξ ζε ακάθοζδ θυβμο ηςκ ηεζιέκςκ ακαθμνάξ .
Απνηειέζκαηα
Δλεηάζαιε ζοκμθζηά Ν=357 ιμκάδεξ βναπηχκ ηεζιέκςκ. Καηά ημκ έθεβπμ ηοπαζυηδηαξ ημο
δείβιαημξ (π2 ηεζη ηαθήξ πνμζανιμβήξ), βζα ηζξ ιεηααθδηέξ δεκηνπξγφο θεηκέλνπ, είδνο
θεηκέλνπ, ηαμηλφκεζε ηαζ ηππηθφηεηα ημο βναπημφ ηεζιέκμο, παναηδνήζαιε υηζ μζ
παναηδνμφιεκεξ ζοπκυηδηεξ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ ακςηένς ιεηααθδηχκ απέπμοκ πμθφ απυ
ηζξ ακηίζημζπεξ εεςνδηζηέξ/ ακαιεκυιεκεξ ζοπκυηδηεξ ιζαξ ηαηακμιήξ. Παναηδνήεδηε
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ 0,05 (p=0,0) βζα υθεξ ηζξ ηαηακμιέξ ηςκ
ζοπκμηήηςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ ακςηένς ιεηααθδηχκ. Ο ααειυξ εθεοεενίαξ ηοιαίκεηαζ ζε
ζπεηζηά ιζηνέξ ηζιέξ, βζα υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ. Δπίζδξ, ηα πμζμζηά ηςκ ηεθζχκ πμο ιεηνμφκ
ηάης ημο 5 είκαζ ιδδεκζηά, βεβμκυξ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα ελαβάβμοιε αζθαθή ζοιπενάζιαηα
βζα ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ιεηααθδηχκ ηςκ βναπηχκ ηεζιέκςκ.
Πλαίζιο Κοινυνικήρ Πεπίζηαζηρ
ηα εβπεζνίδζα ηδξ πενίπηςζδξ πμο ελεηάγμοιε ηαζ ακαθμνζηά ιε ηα βναπηά ηείιεκα (Γζάβν.
1) μζ ζοββναθείξ επζηεκηνχεδηακ ηονίςξ ζηζξ επίζδιεξ (85%) ηαζ υπζ ζηζξ ακεπίζδιεξ (15%)
πενζζηάζεζξ ημο επζζηδιμκζημφ θυβμο. ηα εβπεζνίδζα ιαεδηή ελαζνεηζηά ιεβάθα πμζμζηά
ζοβηεκηνχκεζ ημ είδμξ ηδξ αλαθνξάο ηαζ ηδξ εμήγεζεο, πμο απμηεθμφκ ηαζ ηα πθέμκ επίζδια
είδδ επζζηδιμκζηήξ βναθήξ. Οζ ζοββναθείξ ζηα εβπεζνίδζα ιαεδηή πνμηίιδζακ κα
αημθμοεήζμοκ ηδκ αηαδδιασηή ηαηεφεοκζδ ηδξ βκχζδξ, εκζςιαηχκμκηαξ ζηα εβπεζνίδζα
βναπηά ηείιεκα πμο ακήημοκ ζημ είδνο ηδξ αλαθνξάο (18,9% επί ζοκυθμο βναπηχκ
ηεζιέκςκ) ηαζ ηδξ εμήγεζεο (21,6% επί ζοκυθμο βναπηχκ ηεζιέκςκ). Δκζςιαηχκμοκ επίζδξ
εθάπζζημοξ πίλαθεο μζ μπμίμζ αθμνμφκ ηδ ζοιπθήνςζδ θέλεςκ ή πνμηάζεςκ ηαζ υπζ
ανζειδηζηχκ δεδμιέκςκ (1,4% επί ζοκυθμο βναπηχκ ηεζιέκςκ), ηαζ δίκμοκ ζδζαίηενμ αάνμξ
ζηδ δζελαβςβή εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ (πεζναιάηςκ, ηαηαβναθή παναηδνήζεςκ ηαζ
6

Γζα ηα ηνζηήνζα ηαλζκυιδζδξ ηαζ ηοπζηυηδηαξ, αθ. Αθπαζίδδξ (2010), Ακάθοζδ πμθζηχκ Δβπεζνζδίςκ ηδξ
Φοζζηήξ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ: Γζδαηηζηέξ ηαζ Κμζκςκζημ-Πμθζηζζιζηέξ Γζαζηάζεζξ (αδδιμζίεοηδ
δζπθςιαηζηή ενβαζία ζημ πθαίζζμ ημο ΠΜ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο ΠΓΜ)
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ζοιπεναζιάηςκ) ιέζα απυ ηείιεκα πμο ειπενζέπμοκ νδεγίεο πνμξ ηα οπμηείιεκα (43,1% επί
ζοκυθμο βναπηχκ ηεζιέκςκ). Ζ δζαπίζηςζή ιαξ αοηή ζζπονμπμζείηαζ ακ ελεηάζμοιε ημ
πθήεμξ ηςκ βναπηχκ ηεζιέκςκ ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα ζοιπενζθάαμοκ ηαζ δεκ
ζοιπενζέθααακ (άνενα εθδιενίδςκ, διενμθυβζα, αζμβναθίεξ επζζηδιυκςκ η.θπ.).

Τεηπάδιο Δπγαζιών
Βιβλίο Μαθηηή
Βιβλίο Γαζκάλος

Γηάγξ. 2. Καηαλνκέο εηδψλ θεηκέλσλ αλά εγρεηξίδην

Πλαίζιο Μεηαζσημαηιζμού ηος Πεπιεσομένος
Ακαθμνζηά ιε ημ επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ, ηέεδηε ημ γήηδια ημο ακ έκα ζζπονυ
επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ παναηηδνίγεηαζ ηαζ απυ έκα ζζπονυ βθςζζζηυ ηχδζηα ή υπζ.
Δλεηάζαιε θμζπυκ ηζξ ιεηααθδηέξ είδνο θεηκέλνπ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαμηλφκεζε ηαζ ηδκ
ηππηθφηεηα, αθθά ηαζ ηδκ ηαμηλφκεζε ηαεεαοηή ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηππηθφηεηα, πνμηεζιέκμο: α)
κα έπεζ μ ακαβκχζηδξ πθδνέζηενδ εζηυκα ηαζ α) κα ηεηιδνζχζμοιε ηαθφηενα ημοξ
ζζπονζζιμφξ ιαξ.
Φάκδηε θμζπυκ υηζ μζ ζοββναθείξ δεκ πνμζέδςζακ έκα επίζδιμ φθμξ ζηα ηείιεκα (Γζάβν. 2),
ημ μπμίμ εα ήηακ ακάθμβμ ιε ηδκ επζζδιυηδηα ημο είδμοξ ημο βναπημφ ηεζιέκμο, ιζα ηαζ ημ
ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ βναπηχκ ηεζιέκςκ (67,3%), ακελανηήηςξ είδμοξ δζαηνίκεηαζ απυ
αζεεκή ηαμηλφκεζε.

Ιζσςπή Ταξινόμηζη
Αζθενήρ Ταξινόμηζη

Γηάγξ. 2. Σαμηλφκεζε αλάινγα κε ην είδνο Κεηκέλνπ

Πανυιμζα εζηυκα παναηδνείηαζ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ ηοπζηυηδηα ηςκ ηεζιέκςκ. Σα βναπηά
ηείιεκα (Γζαβν. 3), ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ημοξ (63,3% επί ημο ζοκυθμο ηςκ ιμκάδςκ πμο
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ελεηάζαιε), παναηηδνίγμκηαζ ηονίςξ απυ κέηξηα ηππηθφηεηα, ακελανηήηςξ επζζδιυηδηαξ ηδξ
βναθήξ. Χζηυζμ, ημ πμζμζηυ ηςκ βναπηχκ ηεζιέκςκ ιε αζεεκή ηοπζηυηδηα είκαζ επίζδξ
ανηεηά ιεβάθμ (36,4% επί ημο ζοκυθμο ηςκ ιμκάδςκ πμο ελεηάζαιε), ηαζ μθείθεηαζ ζημ
βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ ιυκμ έκα βναπηυ ηείιεκμ πμο ηείκεζ κα έπεζ ζζπονή ηοπζηυηδηα (0,3% επί
ημο ζοκυθμο ηςκ ιμκάδςκ πμο ελεηάζαιε). Ο θυβμξ ηςκ ηεζιέκςκ είκαζ ιζηνμπενίμδμξ,
πςνίξ ζδζαίηενα ιεβάθα ζφκμθα μοζζαζηζηχκ. Δπίζδξ, απμοζζάγμοκ ζφιαμθα, ανζειμί ηαζ
ιαεδιαηζημί ηφπμζ, ζημζπεία ηα μπμία είκαζ απαναίηδηα ζημζπεία ηδξ επζζηδιμκζηήξ
πναηηζηήξ (Thomas & Durant 1987, Shamos 1995: 64-65, 95-96, 226,236).

Ιζσςπή
Μέηπια
Αζθενήρ

Γηαγξ. 3. Σππηθφηεηα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ.

πκπεξάζκαηα – πδήηεζε
ηυπμξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ ήηακ κα εέζεζ ιία ζεζνά ηνζηδνίςκ βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηεζιέκςκ
πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ηα μπμία απμηεθμφκ
απαναίηδημ ενβαθείμ βζα ηδκ ακάπηολδ υπζ ιυκμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ αθθά ηαζ ηδξ
ημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ζηέρδ. Με ηδκ
έκκμα αοηή, έιιεζμξ ζηυπμξ ήηακ κα θένεζ ζημ πνμζηήκζμ γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ
πνμζεηηζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαηά ηδκ πναβιάηεοζδ εκκμζχκ απυ ηδκ πενζμπή ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.
ηδνζγυιεκμζ ζημκ Fairclough (1972:73), ζημοξ Wallace, Prain & Hand (2004: 5, 11, 13, 15,
19), ζημκ Kress (1985: 27), ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα εονήιαηα ηδξ ένεοκάξ ιαξ, ημθιμφιε κα
οπμζηδνίλμοιε υηζ ηα εβπεζνίδζα απμηοβπάκμοκ κα δζαηνίκμοκ ημ επζζηδιμκζηυ απυ ημ
ημζκςκζηυ πθαίζζμ πναβιάηεοζδξ ημο επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο, πανά ηζξ μπμζεζδήπμηε
θζθυηζιεξ πνμζπάεεζεξ κα ζοιπενζθάαμοκ ακαθμνέξ ζε ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα ηδξ
ηαεδιενζκήξ ιαξ γςήξ (ακειμβεκκήηνζεξ, δθζαημφξ ζοθθέηηεξ η.θπ.).
ηδνζγυιεκμζ επίζδξ ζημ Lemke (2002), μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ επζηοπία
ηαηακυδζδξ ηςκ εκκμζχκ ηδξ Φοζζηήξ μθείθεηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ημο ιαεδηή κα ιεηαθνάγεζ
ηζξ έκκμζεξ απυ ημ έκα είδμξ ηεζιέκμο ζημ άθθμ, δζαηδνχκηαξ ηαζ ηαηακμχκηαξ ηα ζδζαίηενα
βθςζζζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε είδμοξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ζδζαίηενεξ ζδιεζςηζηέξ
πναηηζηέξ πμο οπαβμνεφμοκ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηάεε ηεζιέκμο, ημθιμφιε κα οπμζηδνίλμοιε
υηζ ηα εκ θυβς εβπεζνίδζα δεκ πανμοζζάγμοκ μφηε ηζξ επζζηδιμκζηέξ βθςζζζηέξ πναηηζηέξ ιε
ζαθήκεζα, μφηε ηζξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ πμο εεναπεφμοκ ηδκ επζζηήιδ. Πνμηείκμοιε
επμιέκςξ ηδκ εκζςιάηςζδ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηεζιέκςκ ηα μπμία εα αθήκμοκ κα
δζαθακμφκ ηα ημζκςκζηά πθαίζζα ηαζ μζ πενζζηάζεζξ επζημζκςκίαξ ηςκ εζδζηχκ ιε ημοξ ιδ
εζδζημφξ, χζηε ημ οπμηείιεκμ κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαηνίκεζ ηδκ επζζηδιμκζηή θμβζηή ηαζ
δζαθεηηζηή απυ ηδκ ρεοδμεπζζηήιδ (pseudoscience) ηαζ ηζξ αζάθεζεξ πμο εββνάθμκηαζ ζηδ
βθχζζα ηςκ ηεζιέκςκ (Latour 2004). Αοηέξ μζ δζαηνίζεζξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ηα
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οπμηείιεκα ζηδκ ακάπηολδ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ακαθμνζηά ιε επζζηδιμκζηά γδηήιαηα πμο ηζξ
πενζζζυηενεξ θμνέξ πανμοζζάγμοκ εκκμζμθμβζηέξ, ζδιαζζμθμβζηέξ ηαζ βθςζζζηέξ
δζαζηνεαθχζεζξ υπζ ιυκμ ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ ζημ εονφηενμ εκδζαθενυιεκμ ημζκυ.
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Πεξίιεςε
Ζ ζδιαζία ηαζ δ ζοιαμθή ηδξ εκένβεζαξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ μζημκμιίαξ ηςκ ζφβπνμκςκ ημζκςκζχκ
απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ ζζημνζηή πμνεία ηαζ ελέθζλδ ηςκ ημζκςκζχκ, υπμο δ δζαεεζζιυηδηα
εκενβεζαηχκ πυνςκ ζοκέααθε ηαεμνζζηζηά ζηδκ ηεπκμθμβζηή ηαζ μζημκμιζηή ημοξ ακάπηολδ.
Ζ πνςημθακήξ ζε ιέβεεμξ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ απυ ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία, δ μπμία ζοκδέεηαζ
άννδηηα ιε ηδκ παναβςβή ηαζ δζακμιή ηαοζίιςκ, έπεζ δζεονφκεζ ζδιακηζηά ηζξ ακενχπζκεξ
δοκαηυηδηεξ (δζάνηεζα ηαζ πμζυηδηα γςήξ), ζοκμδεφεηαζ υιςξ ηαζ απυ ηδκ ειθάκζζδ πνμαθδιάηςκ, ηα
μπμία απαζημφκ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ (ηαπεία ακάθςζδ ηςκ
ζοιααηζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ, νφπακζδ ημο πενζαάθθμκημξ, πνμαθήιαηα αζθάθεζαξ η.ά.).
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, είκαζ κα ημκζζηεί δ ζπμοδαζυηδηα ζοββναθήξ ηδξ δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ
«Καφζζια» ηαζ δ ακαβηαζυηδηα έκηαλήξ ηδξ ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ Γοικαζίμο, ηαεχξ
απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ ζπεηζηχκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ Γοικαζίμο ημ εέια « Καφζζια» ηαθφπηεηαζ
ακεπανηχξ.

Abstract
The importance and contribution of energy in economic development of modern societies is evidenced
by the historical course and evolution of societies where the availability of energy resources was vital
for technological and economic development.
The unprecedented size of energy consumption of modern society, which is linked with the production
and distribution of fuels, has significantly expanded human capabilities (length and quality of life), but
accompanied however from the appearance of problems (rapid consumption of conventional energy
sources, environmental pollution, safety problems, etc.), the solution of which requires a
multidisciplinary approach.
The purpose of this paper is to stress the importance of writing a module about 'Fuels' and the
necessity of integration it into the high school curriculum, because from the study of relative school
textbooks the topic "fuels" in the relative school textbooks is covered inadequately.

Δηζαγσγή-Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
Γζα ηδ δζαζθάθζζδ ηαζ πνμαβςβή ημο επζπέδμο δζααίςζδξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ημζκςκζχκ,
απαζηείηαζ ηυζμ δ μνεμθμβζηή πνήζδ ηςκ ήδδ δζαεέζζιςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ ηαζ
ηεπκμθμβζχκ παναβςβήξ εκένβεζαξ, υζμ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ κέςκ
εκενβεζαηχκ πδβχκ ηαζ ηεπκμθμβζχκ.
ηυπμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ απμηεθεί δ δζενεφκδζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ εζζαβςβήξ ηδξ
δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ «Καφζζια» ζημ Ακαθοηζηυ πνυβναιια ζπμοδχκ Γοικαζίμο, ηαεχξ ηα
γδηήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ πανάβμκηα «ηαφζζια» είκαζ ακηζηεζιεκζηά ηεθαθαζχδμοξ
ηαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηάεε πχναξ.
Ακαθμνζηά ιε ηδκ ενεοκδηζηή ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε, δ πμνεία ήηακ δ ελήξ:
Ανπζηά έβζκε ιεθέηδ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ Σεπκμθμβίαξ Α‘ ηαζ Β΄ Γοικαζίμο, Φοζζηήξ
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Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο, Υδιείαξ Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο, Γεςθμβίαξ-Γεςβναθίαξ Β‘ ηαζ
Βζμθμβίαξ Γ‘ Γοικαζίμο, βζα κα δζενεοκδεεί ηαηά πυζμ ηαθφπημκηαζ επανηχξ εέιαηα πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια ηαφζζια.
Απυ ηδκ ένεοκα πνμέηορε πςξ ιζα επζδενιζηή ακαθμνά ζηα ηαφζζια βίκεηαζ ιυκμ ζηδκ
εκυηδηα «Ζ πδιεία ημο άκεναηα» ζημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ Υδιεία Γ‘ Γοικαζίμο, υπμο ιεηά
ημοξ οδνμβμκάκεναηεξ βίκεηαζ ελαζέθζδδ ακαθμνά ζημ πεηνέθαζμ, ζημ θοζζηυ αένζμ ηαζ ζηα
πεηνμπδιζηά.
ηδ ζοκέπεζα, πνμαήηαιε ζηδ δζελαβςβή ένεοκαξ ιέζς δμιδιέκςκ ενςηδιαημθμβίςκ ζε
ιαεδηέξ ηαζ ζε ηαεδβδηέξ ηεζζάνςκ δζαθμνεηζηχκ Γοικαζίςκ ηδξ Αηηζηήξ πμο δίδαζηακ
ιαεήιαηα Υδιείαξ, Γεςθμβίαξ-Γεςβναθίαξ, Φοζζηήξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζοκηάλαιε έκα ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ απεοεοκυηακ ζημοξ ιαεδηέξ
Γοικαζίμο ηαζ έκα ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ απεοεοκυηακ ζε εηπαζδεοηζημφξ μζ μπμίμζ
δζδάζημοκ ιαεήιαηα ζοκαθή ιε ημ πνμξ δζενεφκδζδ εειαηζηυ ακηζηείιεκμ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ιαεδηχκ πενζεθάιαακε ενςηήζεζξ ηέημζεξ χζηε κα ιπμνεί κα εθεπεεί ημ
βκςζηζηυ οπυααενμ ηςκ ιαεδηχκ ζε εέιαηα εκένβεζαξ, ηαοζίιςκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ
επζπηχζεςκ, ηαζ κα ακζπκεοεεί μ ααειυξ εκδζαθένμκηυξ ημοξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηέημζςκ
εειάηςκ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ηαεδβδηχκ ζοκηάπεδηε ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ δ ειπεζνία ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πμο δζδάζημοκ ζπεηζηά ιε ημ πνμξ ελέηαζδ ακηζηείιεκμ ιαεήιαηα, εα
ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ηαζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ ένεοκάξ ιαξ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ, ςξ μνβακςιέκμ ζφκμθμ ενςηήζεςκ πμο ηαθφπημοκ ημοξ ζημπμφξ πμο
έπμοκ ηεεεί, είκαζ έκα ενβαθείμ ιέζς ημο μπμίμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ
πθδνμθμνίεξ (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Γζα ηδ δζαδζηαζία ηαηάνηζζδξ ηαζ
ζπεδζαζιμφ ηυζμ ημο ενςηδιαημθμβίμο ημ μπμίμ απεοεοκυηακ ζημοξ ιαεδηέξ υζμ ηαζ ημο
ενςηδιαημθμβίμο πμο απεοεοκυηακ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ εηπαζδεοηζημφξ, θάααιε οπυρδ ηζξ
αηυθμοεεξ παναιέηνμοξ (Bell 2005):
Σμ ενςηδιαημθυβζμ κα εοεοβναιιίγεηαζ απυθοηα ιε ημοξ ζημπμφξ (βεκζημφξ ηαζ εζδζημφξ)
ηδξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημο κα ηαεμνίγεηαζ αοζηδνά ηαζ ιυκμ απ‘
αοημφξ. Έηζζ, μζ ενςηήζεζξ ηαηανηίζηδηακ ηαζ δζαηοπχεδηακ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε μζ
απακηήζεζξ κα ιαξ ελαζθαθίγμοκ ηζξ γδημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ. Ζ επζθμβή, δ πνμεημζιαζία
ηαζ δ ζφκηαλδ ημο είδμοξ ηςκ ενςηήζεςκ ηαεμνίζηδηε απυ ημοξ επζιένμοξ άλμκεξ-εέιαηα
πμο ζοκεέημοκ ημκ ηφνζμ ζηυπμ ηδξ ένεοκάξ ιαξ. Έβζκε πνμζπάεεζα μζ ενςηήζεζξ κα είκαζ
ηαηά ημ δοκαηυ ζαθείξ, ιε εοηνίκεζα ηαζ πενζεηηζηυηδηα.
Ζ ζεζνά ηςκ ενςηήζεςκ έπεζ δμιδεεί ηαηά ηνυπμ ηέημζμ χζηε δ ζοιπθήνςζδ ημο
ενςηδιαημθμβίμο κα πνμπςνά απυ ηδ ιία ενχηδζδ ζηδκ άθθδ ιε θμβζηυ ηαζ θοζζηυ ηνυπμ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ έπεζ μνβακςεεί ιε ιία θμβζηή αημθμοεία, ιε μιαδμπμζδιέκεξ ηζξ
ενςηήζεζξ ιε ζοκαθέξ πενζεπυιεκμ. Οζ ενςηήζεζξ είκαζ ηέημζεξ ηαζ ηυζεξ, χζηε κα
ελαζθαθίγμοκ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ επζεοιδηχκ δεδμιέκςκ, ηυζμ ζε πμζυηδηα υζμ ηαζ ζε
πμζυηδηα.
Σμ είδμξ ηςκ ενςηήζεςκ πμο επζθέπεδηε κα πνδζζιμπμζδεεί είκαζ αοηυ ηδξ εκαθθαηηζηήξ
δεδμιέκδξ (ηθεζζηήξ) απάκηδζδξ. Πθεμκεηηήιαηα πμο πανμοζζάγμοκ μζ ενςηήζεζξ ημο ηφπμο
αοημφ είκαζ υηζ μζ ενςηχιεκμζ απακημφκ ιε ιεβαθφηενδ πνμεοιία ζε ηέημζεξ ενςηήζεζξ, εκχ
μ ενεοκδηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα ιεβαθφηενμο εθέβπμο ζηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ ενςηχιεκςκ,
έπεζ πνμβναιιαηίζεζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ, ηαλζκμιεί εφημθα ηζξ επζθμβέξ ηαζ δεκ
έπεζ πνυαθδια ενιδκείαξ ηςκ απακηήζεςκ. Δπίζδξ, βίκεηαζ μζημκμιία πχνμο, πνυκμο, αθμφ
μζ ενςηχιεκμζ δεκ απακημφκ υπςξ ηαζ υζμ εέθμοκ (Opie & Sikes, 2004).
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ζοκμδεφεηαζ απυ ζφκημιμ ηαζ εοακάβκςζημ εζζαβςβζηυ ζδιείςια πμο
απμζημπεί ζηδ δδιζμονβία ιζαξ ζπέζδξ πνμζςπζηήξ επζημζκςκίαξ ακάιεζα ζημκ ενεοκδηή
ηαζ ημκ ενςηχιεκμ. Έβζκε πνμζπάεεζα χζηε ημ ζδιείςια αοηυ κα ιπμνεί κα ιεηαδίδεζ
μνζζιέκεξ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ κα αθήκεζ ηάπμζεξ εκηοπχζεζξ ζημκ ενςηχιεκμ.
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Δπελδβήζαιε επίζδξ ημ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ ιαξ, έηζζ χζηε κα πεζζηεί μ ενςηχιεκμξ υηζ
πνυηεζηαζ βζα ζδιακηζηή ένεοκα ηαζ υηζ αλίγεζ κα απακηήζεζ.
Γυεδηε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ ειθάκζζδ ηαεχξ ηαζ ζηδκ έηηαζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο.
Έηζζ, ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο απεοεφκεηαζ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ εηπαζδεοηζημφξ είκαζ ανηεηά
πζμ πενζεηηζηυ ζε έηηαζδ απ‘ υηζ ημ ακηίζημζπμ ηςκ ιαεδηχκ.
Δπίζδξ, έβζκε πνμζπάεεζα χζηε ημ ενςηδιαημθυβζμ κα δζέπεηαζ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ
εβηονυηδηαξ ηαζ ηδξ αλζμπζζηίαξ. Με ηδκ έκκμζα εβηονυηδηα εκκμμφιε ηδκ ηαηαθθδθυηδηα,
ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ζοβηεηνζιέκςκ πμνζζιάηςκ ηα μπμία εα ακηθδεμφκ απυ ηδκ
ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ημο ενςηδιαημθμβίμο. Με ηδκ έκκμζα αλζμπζζηία εκκμμφιε ζε πμζυ
ααειυ άθθμζ ακελάνηδημζ ενεοκδηέξ, εα ηαηαθήλμοκ ζε πανυιμζα ζοιπενάζιαηα εάκ έηακακ
ηδκ ίδζα ένεοκα ιε αηνζαχξ ηζξ ίδζεξ δζαδζηαζίεξ πμο αημθμοεήζαιε (Johnson & Christensen,
2007).
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ελαζθάθζγε ηδκ πθήνδ ακςκοιία.
Μεηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ανπζηήξ ζφκηαλδξ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ, αημθμφεδζε δ δζαδζηαζία
ηδξ πνμένεοκαξ (θάζδ Α‘).
Καηά ηδ δζαδζηαζία αοηή, έβζκε πζθμηζηή δμηζιαζηζηή δζακμιή ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ, έηζζ
χζηε κα ιπμνμφκ κα δζμνεςεμφκ πζεακέξ πνμαθδιαηζηέξ δζαηοπχζεζξ ηαζ ηοπυκ άθθα
ζθάθιαηα, υπςξ επίζδξ ηαζ δ εζςηενζηή ζοκέπεζα ηςκ απακηήζεςκ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ ιαεδηχκ δζακειήεδηε ανπζηά ζε 60 ιαεδηέξ Γοικαζίμο ςξ ελήξ:
ε 20 ιαεδηέξ Α‘ Γοικαζίμο, ζε 20 ιαεδηέξ Β‘ Γοικαζίμο ηαζ ζε 20 ιαεδηέξ Γ‘ Γοικαζίμο
εκυξ Γοικαζίμο ζηδ Γζεφεοκζδ Γ‘ Αεήκαξ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ ηαεδβδηχκ δζακειήεδηε ζε 7 εηπαζδεοηζημφξ ιε μνβακζηή εέζδ ζημ
ζοβηεηνζιέκμ Γοικάζζμ ςξ ελήξ: ζε 1 εηπαζδεοηζηυ μ μπμίμξ δζδάζηεζ Σεπκμθμβία Α‘
Γοικαζίμο, ζε 2 εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ Φοζζηή Β‘ ηαζ Φοζζηή Γ‘ Γοικαζίμο
ακηίζημζπα, ζε 2 εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ Υδιεία Β‘ ηαζ Υδιεία Γ‘ Γοικαζίμο
ακηίζημζπα, ζε 2 εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ Γεςθμβία-Γεςβναθία Β‘ Γοικαζίμο ηαζ Γ‘
Γοικαζίμο ακηίζημζπα.
Ζ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο ηςκ απακηήζεςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ πνμένεοκαξ ιαξ ςθέθδζε
ζδζαίηενα. Κζ αοηυ, βζαηί ιαξ δυεδηε δ δοκαηυηδηα κα δζμνεχζμοιε μνζζιέκα ζοκηαηηζηά
θάεδ ηαζ κα μνζζηζημπμζήζμοιε ημ πενζεπυιεκμ ηυζμ ημο ενςηδιαημθμβίμο ηςκ ηαεδβδηχκ
αθθά ηονίςξ αοηυ ηςκ ιαεδηχκ, ακαδζανενχκμκηαξ ηδ δμιή ηςκ ενςηήζεςκ ηαζ
πενζμνίγμκηαξ ηδκ έηηαζή ημο. Δπίζδξ, ημ πμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ημ μπμίμ πνμέηορε απυ
ηδ θάζδ ηδξ πνμένεοκαξ είκαζ ημ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ ηαζ ηδξ Β‘ Γοικαζίμο πανμοζίαζακ
ζδζαίηενδ δοζημθία ηυζμ ζηδκ ηαηακυδζδ υζμ ηαζ ζηδ ζοιπθήνςζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο,
βεβμκυξ ημ μπμίμ εκζζπφεδηε ηαζ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Σμ βεβμκυξ αοηυ ιαξ χεδζε ζηα παναηάης ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ημ ενςηδιαημθυβζμ
ιαεδηχκ :
Ζ ηεθζηή ιμνθή ημο ενςηδιαημθμβίμο ιαεδηχκ κα δζακειδεεί ιυκμ ζε ιαεδηέξ ηδξ Γ‘
Γοικαζίμο.
Πνζκ απυ ηδ δζακμιή ημο ενςηδιαημθμβίμο ιαεδηχκ κα οπάνπεζ πνμεζδμπμζδηζηή
επζημζκςκία έηζζ χζηε κα έπεζ πνμεημζιαζηεί δ ζοκενβαζία ηαζ δ ηαηάθθδθδ ροπμθμβζηή
εημζιυηδηα ηςκ ιαεδηχκ.
Πνζκ απυ ηδ δζακμιή ημο ενςηδιαημθμβίμο ιαεδηχκ κα πνμδβδεεί εζζαβςβζηή εκδιενςηζηή
ζογήηδζδ βφνς απυ ηα εέιαηα «Καφζζια – Δκένβεζα – Πενζαάθθμκ» έηζζ χζηε κα
επζηεκηνςεεί ηαζ κα εζηζάζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ζοιπθήνςζδ ημο
ενςηδιαημθμβίμο πμο εα αημθμοεήζεζ. Ζ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ ζογήηδζδξ ηαεχξ ηαζ ηδξ
επελήβδζδξ ηςκ ενςηήζεςκ ημο ενςηδιαημθμβίμο πνμζδζμνίζηδηε ζηα 15 θεπηά, εκχ ζηα
οπυθμζπα 30 θεπηά ηδξ δζδαηηζηήξ χναξ μζ ιαεδηέξ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδ ζοιπθήνςζδ ημο
ενςηδιαημθμβίμο.
Να βίκεζ ηςδζημπμίδζδ ηςκ απακηήζεςκ ςξ ελήξ :
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Απάκηδζδ ΝΑΗ = 1, Απάκηδζδ ΟΥΗ = 0.
Με αάζδ ηα πμνίζιαηα ηδξ πνμένεοκαξ δζαιμνθχεδηακ ηα ηεθζηά ενςηδιαημθυβζα (Φάζδ
Β‘, ηονίςξ ένεοκα). Αοηυ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ αοηυ ηςκ ηαεδβδηχκ. Καηά ηδ δζαιυνθςζή ημοξ
πνδζζιμπμζήεδηε ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ δ θναζεμθμβία ηαζ ημ ζηεπηζηυ ηςκ
ζπεηζηχκ πνμηάζεςκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο ηςκ απακηήζεςκ ζηζξ
ενςηήζεζξ ηδξ πνμένεοκαξ. Καη‘ αοηυ ημκ ηνυπμ ελαζθαθίγεηαζ δ ηαθή ακαβκςζζιυηδηα ημο
ενςηδιαημθμβίμο ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα, εκχ επζηοβπάκεηαζ δ εειαημθμβία ηςκ ενςηήζεςκ
κα είκαζ ημκηά ζημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηυζμ ηςκ ιαεδηχκ υζμ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Ζ εβηονυηδηα ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πνμέηορε ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία εθέβπμο ημο
ζπεδζαζιμφ ημο απυ ζηαηζζηζημθυβμ ιε εζδζηέξ ζπμοδέξ ηαζ ειπεζνία ζηδκ ένεοκα ηαζ
ηαηαζηεοή ενςηδιαημθμβίςκ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηνζηήξ, δζενεφκδζε ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ έηακε
πνμηάζεζξ βζα ηαηάνβδζδ ηάπμζςκ ενςηήζεςκ πμο δεκ εκέπζπηακ ιε ημ πνμξ δζενεφκδζδ
εέια, αλζμθυβδζε ηάεε ενχηδζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ιε επζθμβή παναηηδνζζιμφ απυ
δεδμιέκδ ηθίιαηα, ζοιπθήνςζε ηα ενςηδιαημθυβζα ηαζ έηακε βεκζηά ζπυθζα ηαζ
παναηδνήζεζξ επί ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ βεκζηά ηαζ επί ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ενςηήζεςκ
εζδζηυηενα.
Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ δζαιμνθχεδηακ ζε ηεθζηή ιμνθή ημ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
ημ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ ηαεδβδηχκ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ ιαεδηχκ δυεδηε ζε 200 ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Γοικαζίμο. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα: ε 50 ιαεδηέξ ζε Γοικάζζμ ζηδ Γοηζηή Αηηζηή, ζε 50 ιαεδηέξ ζε Γοικάζζμ
ζηδ Γ‘ Αεήκαξ, ζε 50 ιαεδηέξ ζε Γοικάζζμ ζηδ Β‘ Αεήκαξ ηαζ ζε 50 ιαεδηέξ ζε Γοικάζζμ
ζηδκ Α‘ Αεήκαξ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ ηαεδβδηχκ δυεδηε ζε 15 εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ Φοζζηή Β‘
ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο, ζε 15 εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ Υδιεία Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο ζε 6
εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ Σεπκμθμβία Α‘ ηαζ Β‘ Γοικαζίμο ηαζ ζε 6 εηπαζδεοηζημφξ πμο
δζδάζημοκ Γεςθμβία- Γεςβναθία Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο.
Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ ιαεδηχκ πενζεθάιαακε 14 ενςηήζεζξ ηαζ αθμνμφζε βεκζηέξ βκχζεζξ
πενί ηαοζίιςκ (ηνυπμζ παναβςβήξ, επελενβαζία, πνήζεζξ πνμσυκηςκ ηαοζίιςκ),
πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ ηαοζίιςκ (ζημ μζημθμβζηυ ζφζηδια, ζηδκ ακενχπζκδ οβεία,
ζηδκ πμθζηζζηζηή ηθδνμκμιζά), ηαεχξ ηαζ εέιαηα βεκζηυηενμο εκδζαθένμκημξ (πμζυηδηα
ηαοζίιμο, εέιαηα ηεπκμθμβίαξ, εθανιμβχκ, ζπεδζαζιμφ ηαζ ακάπηολδξ, μζημκμιζηά εέιαηα,
επαββεθιαηζηέξ δζέλμδμζ).
Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιεηά απυ ηδ ζπεηζηή ζηαηζζηζηή επελενβαζία, πνμέηορε
δ δζαπίζηςζδ υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ έπμοκ επανηείξ βκχζεζξ βζα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ααζζηά
ηαφζζια υπςξ μ θζβκίηδξ ηαζ ημ θοζζηυ αένζμ, βζα ηδκ ιεηαθμνά, δζακμιή ηαοζίιςκ, βζα ηζξ
μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ αοηχκ.
Δπίζδξ, απυ ηζξ ακηζθαηζηέξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ ζε μνζζιέκεξ ενςηήζεζξ, πνμέηορε ημ
ζοιπέναζια υηζ οπάνπεζ αδοκαιία ηαηακυδζδξ ααζζηχκ εκκμζχκ ζημ ζφκμθμ ημο πνμξ
εειαηζημφ ακηζηεζιέκμο «ηαφζζια- εκένβεζα-πενζαάθθμκ». Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ
πνμέηορε υιςξ επίζδξ υηζ μζ ιαεδηέξ επζδεζηκφμοκ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ζημ κα
πθδνμθμνδεμφκ εέιαηα ιε ημ πνμξ ελέηαζδ ακηζηείιεκμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ πνμέηορε ηαζ απυ
ηδκ επμζημδμιδηζηή δζαθμβζηή ζογήηδζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ημοξ ιαεδηέξ ιεηά ημ
πέναξ ηδξ ζοιπθήνςζδξ ημο ενςηδιαημθμβίμο, δ μπμία δζήνηεζε ιζα δζδαηηζηή χνα ( 40
θεπηά) ζε ηάεε ηάλδ.
ζμκ αθμνά ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαεδβδηχκ, αοηυ πενζείπε 7 ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ πυζμ
ζηακμπμζδηζηά ακαπηφζζεηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια ζηα ζπεηζηά ζπμθζηά εβπεζνίδζα
Γοικαζίμο, ζε πμζα ηάλδ εηηζιάηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ εα πνέπεζ κα αζπμθδεμφκ πενζζζυηενμ ιε
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ημ πνμξ ακηζηείιεκμ εέια, ηδ βκχιδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδ δδιζμονβία εηπαζδεοηζημφ
οθζημφ πμο εα ζοκμδεφεζ ηδ δζδαζηαθία, η.ά.
Απυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ μζ εηπαζδεοηζημί, ζημ ζφκμθμ ημοξ, ζοιθςκμφκ υηζ ημ ακηζηείιεκμ
ημ μπμίμ δζενεοκήεδηε δεκ δζδάζηεηαζ ζε ηαιία ηάλδ ημο Γοικαζίμο ζηακμπμζδηζηά ηαζ
απαζηείηαζ ειπθμοηζζιυξ ηδξ φθδξ. Σμ ζοιπέναζια αοηυ πνμέηορε ηαζ ηαηά ηδκ δζενεφκδζδ
ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ ζπμθζηχκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ πμο
πναβιαημπμζήζαιε.
Μαζεζηαθνί ζηφρνη θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
Ακαθμνζηά ιε ημοξ βεκζημφξ δζδαηηζημφξ ηαζ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ, μζ ιαεδηέξ εα πνέπεζ κα:
Ακηζθδθεμφκ ηδκ ακάβηδ επακαπνμζδζμνζζιμφ ηδξ εκενβεζαηήξ πμθζηζηήξ ημο ακεπηοβιέκμο
ηυζιμο, χζηε δ ακάπηολδ κα ηαηαζηεί αζχζζιδ.
Δοαζζεδημπμζδεμφκ ζε ηαίνζα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα, υπςξ δ ελάκηθδζδ ηςκ ιδ
ακακεχζζιςκ θοζζηχκ πυνςκ (πεηνέθαζμ, θζβκίηδξ η.θπ.), ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο ηαζ
δ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ.
Απχηενμ ζηυπμ απμηεθεί δ εκυηδηα κα ζοιαάθεζ ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ πζμ εεηζηήξ ζηάζδξ ηςκ
ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επζζηήιδ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζία, αθθά ηαζ
ζηδ ζοκενβαζία ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ.
Βάζδ εα πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ημιέα, αθμφ δ
εειαηζηή αοηή εκυηδηα είκαζ ζδακζηή βζα ηδκ ακάπηολδ πενζααθθμκηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ
ζοκείδδζδξ. Σμ πενζεπυιεκμ είκαζ ηέημζμ πμο εοκμείηαζ δ πνήζδ δζαεειαηζηχκ πνμζεββίζεςκ
ζε ζπέζδ ιε ημ πενζαάθθμκ, ηδκ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ ηδ αζμδεζηή.
ζμκ αθμνά ημ εεςνδηζηυ ιένμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, πνμηείκεηαζ κα αημθμοεδεεί δ πνήζδ
ζφβπνμκςκ παζδαβςβζηχκ ηαζ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ υπςξ δ μιαδμζοκενβαηζηή
επμζημδμιδηζηή δζδαζηαθία (Εςβυπμοθμξ, 2009), ηαεχξ μζ ένεοκεξ ηςκ ηεθεοηαίςκ
δεηαεηζχκ ζημ πχνμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ ζηδ δζδαζηαθία
ηεπκμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ θακενχκμοκ υηζ μζ εηπαζδεουιεκμζ υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ααειίδςκ ακηζιεηςπίγμοκ ζοπκά ιεβάθδ δοζημθία ζηδκ μοζζαζηζηή ηαηακυδζδ ααζζηχκ
εκκμζχκ (Mc Dermott, 1984, Roth, 1995). Πανακμήζεζξ, αδνακήξ βκχζδ, θάεδ ηαζ ακηζθάζεζξ
ζηδ θφζδ αζηήζεςκ ηαζ ζηδκ ενιδκεία θοζζηχκ θαζκμιέκςκ είκαζ μζ ηφνζεξ αζηίεξ ηδξ
δοζημθίαξ αοηήξ (Barton, 1998).
Αηυιδ ηαζ ιεηά απυ εζδζηά ζπεδζαζιέκεξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ, μζ ιαεδηέξ ελαημθμοεμφκ
κα ηαηέπμοκ ακηζθήρεζξ, μζ μπμίεξ δζαθένμοκ απυ ηζξ επζζηδιμκζηά απμδεηηέξ (Mc Dermott
& Rosenquist, 1987). Αοηυ μθείθεηαζ ηονίςξ ζημ υηζ ζηδνίγμκηαζ ζε κμδηζηά ιμκηέθα, ηα
μπμία ακαπηφζζμκηαζ πνυπεζνα ιέζα απυ ηδ ιδ ζοζηδιαηζηή αθθδθεπίδναζή ιε ημ θοζζηυ
ηυζιμ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ιεεμδζηυηδηαξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ημκ ενιδκεφζμοκ (Dykstra et
al.,1992). Σα ιμκηέθα αοηά ηαεχξ ηαζ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ενιδκείεξ ηςκ αηυιςκ ζοπκά
πανειπμδίγμοκ ηδ ιάεδζδ εκκμζχκ ηαζ επδνεάγμοκ δοζιεκχξ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα
μζημδμιμφκ ηζξ επζζηδιμκζηά απμδεηηέξ ζδέεξ (Hammer, 1995).
Γεκζηυηενα, μζ δοζημθίεξ πμο ειθακίγμκηαζ ζπεηίγμκηαζ υπζ ιυκμ ιε ημ πενζεπυιεκμ αθθά ηαζ
ιε ημκ ηνυπμ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηα εβπεζνίδζα ηαεχξ ηαζ ηζξ παβζςιέκεξ δζδαηηζηέξ
πναηηζηέξ πμο οζμεεημφκηαζ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδ παιδθή
επίδμζδ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ ηαζ ζοπκά ηδκ εηδήθςζδ ηδξ απμζηνμθήξ ημοξ ζημ
ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια (Κυηημηαξ, 2008).
Απαζηείηαζ κα αθζενςεεί πμθφ πενζζζυηενμξ πνυκμξ ζε εειεθζχδεζξ έκκμζεξ ζημ πθαίζζμ
ηαηάθθδθςκ ιαεδζζαηχκ πενζααθθυκηςκ, βζα κα πανέπμκηαζ ζημοξ ειπθεηυιεκμοξ εοηαζνίεξ
βζα κα μζημδμιμφκ ηζξ ζδέεξ ημοξ, κα εθανιυγμοκ ηαζ κα δμηζιάγμοκ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ ηαζ
κα επακαθαιαάκμοκ υζα έπμοκ ηαηακμήζεζ, ζε έκα οπμζηδνζηηζηυ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ.
Μεθεηχκηαξ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα αθθά ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ παζδαβςβζηέξ ένεοκεξ,
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πνμηφπηεζ δ ακαβηαζυηδηα ακάπηολδξ κέςκ δζδαηηζηχκ ιέζςκ ηαζ ενβαθείςκ πμο ανπζηά εα
ηεκηνίγμοκ ημ εκδζαθένμκ, εα ακαηνέπμοκ ηδκ ανκδηζηή ζηάζδ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ απέκακηζ
ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ εα μδδβμφκ αζςιαηζηά ζηδκ μοζζαζηζηή απυηηδζδ βκχζδξ. ηα
πθαίζζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, μζ ιαεδηέξ εα ηαεμδδβμφκηαζ ζφιθςκα ιε
ηζξ ανπέξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεευδμο ζε ενεοκδηζηέξ δζαδζηαζίεξ, χζηε κα ιπμνμφκ μζ ίδζμζ
κα ζοθθέβμοκ ηδ βκχζδ ηαζ κα απμηημφκ ηνζηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ (Nohara & Goldstein, 2001).
πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απμηεθεί πνςηανπζηυ ιέηνμ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ
αθθά ηαζ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ εηνμήξ ζοκαθθάβιαημξ απυ ηδκ εεκζηή μζημκμιία πνμξ
ελαζθάθζζδ ηδξ απαζημφιεκδξ πμζυηδηαξ νοπμβυκςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ηαζ ηαηά ηφνζμ
θυβμ ημο πεηνεθαίμο. Ζ ακάβηδ βζα ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ είκαζ ειθακήξ ζηα ηηίνζα ημο
μζηζαημφ ηαζ ηνζημβεκμφξ ημιέα, υπμο δ πνήζδ ηςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ
ηαζ ζοζηεοχκ ηαθφπηεζ έκα πμζμζηυ 30% πενίπμο ηδξ ζοκμθζηήξ ηεθζηήξ ηαηακάθςζδξ
εκένβεζαξ, ιε ιέζμ εηήζζμ νοειυ αφλδζδξ 4% απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘70.
Δπζπθέμκ, δ θεζημονβία ηςκ ηηζνζαηχκ εκενβεζαηχκ ζοζηδιάηςκ πνμηαθεί ημ 40% πενίπμο
ηςκ ζοκμθζηχκ εηπμιπχκ CO2 ζηδκ αηιυζθαζνα, εκυξ αενίμο πμο εοεφκεηαζ βζα ηδ
δδιζμονβία ημο ―θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο‖ ζημκ πθακήηδ. ζμκ αθμνά ημ αζμιδπακζηυ
ημιέα, ακ ηαζ δ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πανμοζζάγεζ εθαθνζά
ηάιρδ (ηονίςξ θυβς ηδξ φθεζδξ ζε εκενβεζμαυνμοξ αζμιδπακζημφξ ηθάδμοξ), δ ζοκεζζθμνά
ημο ζηδκ ηεθζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ πενίπμο
25%.
Ζ εθανιμβή ιέηνςκ εκενβεζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ ζε ηηίνζα ηαζ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ,
ιπμνεί κα απμδχζεζ μζημκμιζηά, θεζημονβζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά μθέθδ. Σμ ηαεέκα απυ ηα
μθέθδ αοηά ακαιέκεηαζ κα εηπθδνςεεί ζηαδζαηά ηαζ κα έπεζ αενμζζηζηή επίπηςζδ. Ονζζιέκα
μθέθδ ιπμνεί κα βίκμοκ άιεζα αζζεδηά, εκχ ηάπμζα άθθα μθέθδ ιπμνεί κα βίκμοκ αζζεδηά
ανηεηά ανβυηενα, ιεηά απυ ηδκ οθμπμίδζδ ηάπμζςκ ιαηνμπνυεεζιςκ ιέηνςκ εκενβεζαηήξ
απμδμηζηυηδηαξ. Έηζζ, εεςνμφιε πςξ είκαζ απαναίηδημ μζ ιαεδηέξ κα βκςνίγμοκ ηζξ
ζοιααηζηέξ αθθά ηαζ ηζξ ζφβπνμκεξ ιμνθέξ ηαοζίιςκ, ηα πθεμκεηηήιαηα, ηα ιεζμκεηηήιαηα
ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ.
Απυ ηα πμνίζιαηα ηαζ εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ πμο πναβιαημπμζήζαιε, πνμηφπηεζ ειθακχξ υηζ
δ εειαηζηή εκυηδηα «Καφζζια» εα πνέπεζ κα εζζαπεεί ςξ αοηυκμιδ – αοημδφκαιδ εκυηδηα
ζημ Γοικάζζμ. Ζ πνυηαζή ιαξ είκαζ κα εζζαπεεί ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ ηδξ
Υδιείαξ Γ‘ Γοικαζίμο. Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηαθυ εα ήηακ κα αημθμοεήζεζ ηδκ
εκυηδηα « Ζ Υδιεία ημο Άκεναηα», ηαεχξ ζηδ Υδιεία ηδξ Β‘ Γοικαζίμο μζ ιαεδηέξ έπμοκ
δζδαπεεί βζα ηδκ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ, εκχ ζημ ιάεδια ηδξ αζμθμβίαξ ηδξ Γ‘ Γοικαζίμο
ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. διακηζηέξ είκαζ ηαζ μζ
πνμτπάνπμοζεξ βκχζεζξ πμο έπεζ απμηηήζεζ μ ιαεδηήξ απυ ιδ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.
ηυπμξ ημο ηαεδβδηή εα πνέπεζ κα είκαζ δ ακάδεζλδ ηαζ δ ζοβηνυηδζδ ηςκ πνμτπάνπμοζςκ
βκχζεςκ.
Ηδζαίηενα πνήζζιδ εα ήηακ δ ζοββναθή εκυξ μθμηθδνςιέκμο εβπεζνζδίμο – αμδεήιαημξ, ημ
μπμίμ εα πνδζζιμπμζδεεί ςξ εζζαβςβζηυξ μδδβυξ εκδιένςζδξ ηαζ εα ζοιαάθεζ ζηδκ
απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκδ δζδαζηαθία ημο εέιαημξ, ηαεχξ ηαζ δ
δδιζμονβία ηαηάθθδθμο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ.
Πνμηείκεηαζ επίζδξ, δ δζδαζηαθία ημο ακηζηεζιέκμο κα οπμζηδνίγεηαζ απυ δζαθέλεζξ –
εκδιενχζεζξ βζα ηζξ ζπεηζηέξ ελεθίλεζξ ζε εέιαηα εκένβεζαξ – ηαοζίιςκ – πενζαάθθμκημξ απυ
εζδζημφξ επζζηήιμκεξ, θμνείξ μνβακζζιχκ, αζμιδπακίεξ, η.θπ.
Αηυιδ, πνμηείκεηαζ κα αλζμπμζδεμφκ ηα δζάθμνα ημζκμηζηά πνμβνάιιαηα ηδξ Δονςπασηήξ
Έκςζδξ ηα μπμία πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα επζζηέρεςκ (ακηαθθαβή ειπεζνζχκ ηαζ βκχζεςκ)
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ζε άθθα Δονςπασηά ηνάηδ, ηαεχξ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ ζπεηζηχκ ιε ημ ακηζηείιεκμ
ζειζκανίςκ βζα ηδκ επζιυνθςζδ – ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο εα αζπμθδεμφκ ιε ηδ
δζδαζηαθία ημο εειαηζημφ αοημφ ακηζηεζιέκμο.
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Ειςαγωγό των ΓΠ ςτην Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη: Ουτοπύα ό
Εφικτό Πραγματικότητα;
Κισλάξε Αηθαηεξίλε
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Γεσγξαθίαο
aklonari@geo.aegean.gr
Πεξίιεςε
Ζ ενβαζία αοηή πανμοζζάγεζ ηδκ αλζμθυβδζδ ιζαξ εθανιμβήξ ηςκ ΓΠ, ζε εηπαζδεοηζημφξ ηαζ
ιαεδηέξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ,. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πναβιαημπμζήεδηε επζιυνθςζδ 10
εηπαζδεοηζηχκ απυ 5 ζπμθεία ηδξ Λέζαμο ηαζ ημ ΚΠΔ Αζχιαημο, ημ επηέιανζμ ημο 2009. ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ δυεδηακ ημ θμβζζιζηυ ΑrcGIS 9.3, ρδθζαηά δεδμιέκα, θφθθα ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ
απθέξ μδδβίεξ πνήζδξ ηςκ ΓΠ, χζηε κα ημοξ δζεοημθφκεζ ηαζ κα ημοξ οπμζηδνίλεζ κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ηα ΓΠ βζα κα δζδάλμοκ δζάθμνα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ζηδκ ηάλδ. Ζ ιεθέηδ
απμηάθορε υηζ υθμζ μζ εηπαζδεοηζημί ήηακ εεηζημί ζηδ πνήζδ ηςκ ΓΠ ζημ ζπμθείμ, ηαζ ανηεημί
πνμζπάεδζακ κα ηα εζζάβμοκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ ημοξ. Δλαζηίαξ υιςξ δζαθυνςκ
ειπμδίςκ ιυκμ 2 εηπαζδεοηζημί απυ ημοξ 10 εθάνιμζακ ηα ΓΠ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Γεςβναθίαξ ιε
επζηοπία. Ζ επζηοπία ηδξ πνήζδξ ηςκ ΓΠ απυ ημοξ ιαεδηέξ υιςξ, δείπκεζ υηζ εα ιπμνμφζακ
ιεθθμκηζηά κα εζζαπεμφκ ζηα Πνμβνάιιαηα πμοδχκ ημοθάπζζημκ ηδξ Γεςβναθίαξ.
Abstract
This study presents the evaluation of the use of Geographic Information Systems (GIS), by school
teachers and students. A workshop, focusing on ways to implement GIS-based application in the
classroom for 10 primary and secondary school teachers from 5 schools and CEE on Lesvos island,
was conducted in September 2009. The teachers were given ArcGIS 9.3 software, digital data for
applications, worksheets, infosheets and the necessary written documents describing the applications,
to support and facilitate them to use GIS in various subjects‘ teaching in the classroom. The study
revealed that the great majority of the teachers were positive to implement GIS in teaching their
school. Due to various obstacles, only two teachers out of 10 implemented the application of GIS in
teaching Geography successfully. The success of the students in this study substantiates the need GIS
to be incorporated at least into the Geography curriculum in the secondary school level.

Δηζαγσγή
Σα οζηήιαηα Γεςβναθζηχκ Πθδνμθμνζχκ (ΓΠ)7, ζοβηαηαθέβμκηαζ ιεηαλφ ηςκ 25 πζμ
ζδιακηζηχκ ελεθίλεςκ πμο επδνέαζακ ηδ γςή ηδξ ακενςπυηδηαξ ζημκ 20μ αζχκα. Έπμοκ
θένεζ επακάζηαζδ ζηζξ ιεευδμοξ ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ πςνζηήξ ακάθοζδξ ιε απμηέθεζια δ
ίδζα δ βεςβναθία κα έπεζ αθθάλεζ ζδιακηζηά ηαζ επζπθέμκ κα απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή
ζοκζζηχζα ζε άθθμοξ ηθάδμοξ επζζηδιχκ πμο πνδζζιμπμζμφκ πςνζηά ζημζπεία υπςξ δ
αζμθμβία, μζ πμθζηζηέξ επζζηήιεξ, μ αζηζηυξ ζπεδζαζιυξ, δ βεςθμβία, δ ημζκςκζμθμβία, ηθπ.
Αοηή δ ελέθζλδ έπεζ μδδβήζεζ, επίζδξ, ζε ζδιακηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ηδκ βεςβναθζηή
εηπαίδεοζδ.
7

Σα ΓΠ είκαζ ιζα μνβακςιέκδ ζοθθμβή ιδπακζηχκ οπμθμβζζηζηχκ ζοζηδιάηςκ (hardware), έκα ζφκμθμ
μθμηθδνςιέκςκ πνμβναιιάηςκ θμβζζιζημφ (software), πςνζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ,
ζπεδζαζιέκςκ βζα ηδκ ζοθθμβή, απμεήηεοζδ, ηδκ ακάηηδζδ, ηδκ δζαπείνζζδ, ηδκ ακάθοζδ ηαζ απεζηυκζζδ
βεςβναθζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ ακενχπμοξ, εέζεζξ/ηυπμοξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ
(Κμοηζυπμοθμξ 2005, Hwang 2006).
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Ζ πνήζδ ηςκ ΓΠ ζηδκ βεςβναθζηή εηπαίδεοζδ λεηίκδζε ανπζηά ζε πακεπζζηδιζαηυ επίπεδμ
(αιενζηακζηά ηαζ ηακαδζηά πακεπζζηήιζα) ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 ηαζ ζήιενα
απμηεθμφκ πθέμκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ (Π..) υθςκ ηςκ
ηιδιάηςκ βεςβναθίαξ ζηα πενζζζυηενα πακεπζζηήιζα ημο ηυζιμο. Αοηυ ημ βεβμκυξ
επδνέαζε ζδιακηζηά ηαζ ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ιε απμηέθεζια κα
βίκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ακηζθδπηή δ ακαβηαζυηδηα εζζαβςβήξ ημοξ ζε ζπμθεία, ζε
Αιενζηή ηαζ ηδκ Δονχπδ. ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990, ηα ΓΠ εεςνήεδηε υηζ εα
ιπμνμφζακ κα απμηεθμφκ έκα ααζζηυ ζημζπείμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ιαεδηχκ, ηαζ επμιέκςξ
κα εζζαπεμφκ ηονίςξ ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, χζηε κα δχζμοκ χεδζδ ηαζ ηίκδηνα
ζημοξ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ υπζ ιυκμ ζημ ζπμθείμ αθθά ηαζ ζηδ
ηαεδιενζκή ημοξ γςή. Απυ ηυηε ιέπνζ ζήιενα ημ εκδζαθένμκ ζε αοηυκ ημκ ημιέα έπεζ
αολδεεί ηαζ έπμοκ βίκεζ πμθθέξ ιεθέηεξ ζε επίπεδμ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ ζηδκ δεοηενμαάειζα
εηπαίδεοζδ ζε υθμ ζπεδυκ ημκ ηυζιμ. Πμθθέξ ένεοκεξ
πμο πναβιαημπμζήεδηακ
απμηάθορακ υηζ ηα ΓΠ είκαζ έκα εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ, ηαζ υπζ απθά ιζα ηεπκμθμβία, πμο
αμδεά ζδιακηζηά ζηδκ ηαθθζένβεζα πςνζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πςνζηήξ
ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ (Patterson et al. 2003, Bednarz 2004, Johansson 2006, Kerski 2009),
ζηδκ δδιζμονβία εκυξ πενζαάθθμκημξ δζενεοκδηζηήξ ιάεδζδξ, ιάεδζδξ ιε επίθοζδ
πνμαθήιαημξ, πμο ιπμνεί κα ζοκδοάζεζ πμθθέξ ζφβπνμκεξ πναηηζηέξ υπςξ ενβαζία πεδίμο
ηαζ ιέεμδμ project. Λυβς αοηχκ ηςκ παζδαβςβζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ, ηα ΓΠ έπμοκ ανεζ ιζα
εέζδ ζηα πνμβνάιιαηα δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζε πμζηίθα δζδαηηζηά ακηζηείιεκα εηηυξ
απυ ηδ Γεςβναθία, ζηδ Υδιεία, Βζμθμβία, Μαεδιαηζηά, Πενζαάθθμκ ηαζ Κμζκςκζηέξ
Δπζζηήιεξ, ζηζξ ΖΠΑ, ζημκ Κακαδά, Αοζηναθία, Ν. Εδθακδία ηαζ ηδκ Δονχπδ.
φιθςκα ιε ημοξ Bednarz ηαζ Van deSchee (2006), μζ εηπαζδεοηζημί βεςβνάθμζ
πνδζζιμπμζμφκ ηα ΓΠ, βζα ηνεζξ ααζζημφξ θυβμοξ 1) Σα ΓΠ οπμζηδνίγμοκ ηδ δζδαζηαθία
ηαζ ιάεδζδ ζηδ βεςβναθία, 2) Σα ΓΠ είκαζ έκα ενβαθείμ βζα ηδ δζενεφκδζδ βεςβναθζηχκ
πνμαθδιάηςκ ζε δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ, 3) Σα ΓΠ απμηεθμφκ απαναίηδημ ενβαθείμ βζα ημκ
ηυζιμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημκ 21μ αζχκα.
Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα μθέθδ πμο ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηαεδβδηέξ
απυ ηδκ πνήζδ ηςκ ΓΠ, έπμοκ ηεηιδνζςεεί εονέςξ ζηδ αζαθζμβναθία, δ έκηαλή ημοξ ζηα
ζπμθεία ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ελαημθμοεεί κα απμηεθεί ιζα πνυηθδζδ βζα ηδκ
εηπαίδεοζδ. ήιενα, ακ ηαζ ιενζημί εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ ηα ΓΠ ςξ έκα εθπζδμθυνμ ιέζμ
βζα ιεηαννφειζζδ, εκημφημζξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ εθάπζζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ.
παναιέκμοκ αζαθείξ μζ θυβμζ ζημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα μθείθεηαζ δ ανβή εθανιμβή ηςκ ΓΠ
ζηα ζπμθεία. φιθςκα πάκηςξ ιε ένεοκεξ (Olsen 2002, Bednarz & Van deSchee 2006, Kerski
2009) ηα ζμαανυηενα ειπυδζα βζα ηδ πνήζδ ηςκ ΓΠ ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ είκαζ
ζοκδεδειέκα ιε:
1) ηεπκζημφξ πανάβμκηεξ, υπςξ δ δζαεεζζιυηδηα ημο οθζημφ, θμβζζιζημφ ηαζ δεδμιέκςκ,
2) δ έθθεζρδ ηαηάνηζζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηαηάθθδθμο δζδαηηζημφ οθζημφ,
3) "άθθα" πνμαθήιαηα πμο εκεαννφκμοκ ή απμεαννφκμοκ ηδκ ηαζκμημιία ζηδκ εηπαίδεοζδ.
Ονζζιέκα πνυζεεηα ειπυδζα πμο ακαθένεδηακ ζε άθθεξ ιεθέηεξ, ήηακ δ έθθεζρδ πνυκμο βζα
ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα ιάεμοκ ηα ΓΠ ηαζ κα ηα πνδζζιμπμζήζμοκ ζε δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ
ηάλδ ημοξ, δ απνμεοιία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα ιάεμοκ ηδ πνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ηαζ δ
ακεπανηήξ ακαθμνά ηςκ ΓΠ ζηδ δζδαηηέα φθδ. Πανυθα αοηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα οπάνπεζ
έκημκμ εκδζαθένμκ ηυζμ απυ ηδκ δζεεκή ημζκυηδηα (Τap et al. 2008), υζμ ηαζ ηδκ Δονςπασηή
Έκςζδ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ ΓΠ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ ηυζμ
απυ ηζξ πνμζπάεεζεξ απθμπμίδζδξ πνήζδξ ηςκ ΓΠ, υζμ ηαζ απυ ηδκ δδιζμονβία
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ηαζ δεδμιέκςκ βζα εθανιμβέξ ζηα ζπμθεία, ζε Αιενζηή ηαζ Δονχπδ,
απυ πνδιαημδμημφιεκα πνμβνάιιαηα. Δπίζδξ ιε ηδκ πνυζθαηδ έκηαλδ ηςκ ΓΠ ζημ
Δονςπασηυ πνυβναιια ζπμοδχκ, μνζζιέκεξ πχνεξ πμο είηε είπακ ήδδ εζζάβεζ ηα ΓΠ
(Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, πάκς απυ ιζα δεηαεηία, Αοζηνία, Οθθακδία ηαζ Βέθβζμ) ή πνυζθαηα ηα
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εκέηαλακ ζηα Π.., υπςξ δ Γαθθία, δ μοδδία δ Φζκθακδία ηαζ δ Σμονηία έπμοκ
ακηζιεηςπίζεζ δοζημθίεξ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ΓΠ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ βεςβναθίαξ.
Χζηυζμ δεκ οπάνπεζ ανηεηή ένεοκα ζπεηζηά ιε ηα ειπυδζα ηαζ ημοξ θναβιμφξ βζα ηδ πνήζδ
ηςκ ΓΠ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ ηαζ ηδκ Δθθάδα.
Σα ΓΠ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε
Ζ πνήζδ ηςκ ΓΠ ηαζ ζηδκ Δθθάδα λεηίκδζε απυ ηα Πακεπζζηήιζα ηδκ δεηαεηία ημο 1990
ηαζ ήηακ εθάπζζηα. ήιενα μ ανζειυξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ΓΠ, πμο πνμζθένμκηαζ ζε
ζδνφιαηα ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (ΑΔΗ ηαζ ΣΔΗ), είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ ηαζ απμηεθμφκ
ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ Π.. πμθθχκ πνμπηοπζαηχκ ηιδιάηςκ ημοξ. Δπζπθέμκ ζε ηάπμζα
απυ ηα ηιήιαηα αοηά πανέπμκηαζ εζδζηά πνμβνάιιαηα βεςπθδνμθμνζηήξ ηυζμ ζε
πνμπηοπζαηυ, υζμ ηαζ ζε ιεηαπηοπζαηυ ηαζ δζδαηημνζηυ επίπεδμ.
Ακηίεεηα ιέπνζ ηαζ ζήιενα ηα ΓΠ δεκ ειθακίγμκηαζ (ηαιία άιεζδ ακαθμνά) ζηα επίζδια
πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (βεκζηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ). Θα
ιπμνμφζε ιυκμ ηάπμζμξ κα οπμεέζεζ υηζ ιέζα απυ ηα πνμβνάιιαηα πθδνμθμνζηήξ πμο
πνμζθένμκηαζ ζημ ζπμθείμ μζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα, εθυζμκ ηα βκςνίγμοκ, κα
ακαθένμκηαζ ηαζ ζε εθανιμβέξ ηδξ βεςπθδνμθμνζηήξ. Μυκμ ιζα ακαθμνά οπάνπεζ ζηα ΓΠ
ζημ αζαθίμ Γεςθμβία-Γεςβναθία ηδξ Α΄ Γοικαζίμο (Παοθυπμοθμξ & Γαθάκδ 2009, ζεθ. 19).
Ακ θάαμοιε δε οπυρδ ιαξ ηδκ ζδζαίηενδ έιθαζδ πμο δίκεηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηζξ
Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) βζα ηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηαζ
ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, εα πενίιεκε ίζςξ ηακείξ κα δεζ κα βίκεηαζ ηάπμζα
ακαθμνά ή ηαζ εθανιμβή ηςκ ΓΠ, έζης ηαζ ζε ζημζπεζχδεξ επίπεδμ, ζε ηάπμζμ απυ ηα
πνμβνάιιαηα αοηά. Δπίζδξ, ιέζα απυ ηζξ εθάπζζηεξ ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί
ζηδκ Δθθάδα ηαζ αθμνμφκ ζηδ πνήζδ ηςκ ΓΠ ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ( Κζιζςκήξ
1995, Κμκηυζδ 2007, Κθςκάνδ & Λασκά 2010) πνμηφπηεζ υηζ εηηυξ ημο υηζ ηα ΓΠ δεκ
οπάνπμοκ ζηα ζπμθεία ηαζ θοζζηά δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ,
απμηεθμφκ έκα "ιαφνμ ημοηί" αηυια βζα ηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ακ
ηαζ οπήνλε έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ εηπαζδεοηζηχκ ηθάδμο ΠΔ4 πμο εηθνάζηδηε εεηζηά ζηδκ
πνμμπηζηή κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα ΓΠ ζηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Γεςβναθίαξ.
Πανυθα αοηά ζηδκ Δθθάδα ζηδκ δεηαεηία πμο δζακφμοιε δομ εονςπασηά πνμβνάιιαηα
πναβιαημπμζήεδηακ ιε επζηοπία ηαζ αθμνμφζακ ηδκ πνήζδ ηςκ οζηδιάηςκ Γεςβναθζηχκ
Πθδνμθμνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ήηακ ημ ηνζεηέξ πνυβναιια GISAS (Δθανιμβέξ ηςκ ΓΠ
ζε Μαεήιαηα Γεςβναθίαξ
ζηα πμθεία) πμο μθμηθδνχεδηε ημ 2006. Ήηακ έκα
εηπαζδεοηζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ πνυβναιια πμο πνδιαημδμηήεδηε απυ ηδ δνάζδ MINERVA
ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ζημ μπμίμ ζοιιεηείπακ 8 εονςπασηά ζπμθεία ηαζ ιεηαλφ αοηχκ
ηαζ έκα εθθδκζηυ (2μ Λφηεζμ Λάνζζαξ). Δπίζδξ, πναβιαημπμζήεδηε ημ δζεηέξ πνυβναιια
(2008–2010) IGUESS (Δζζαβςβή ηςκ ΓΠ ζηδκ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ζε Γζάθμνα
ζπμθζηά Ακηζηείιεκα). Σμ πνυβναιια αοηυ πνδιαημδμηήεδηε απυ ημ πνυβναιια Γζα Βίμο
Μάεδζδξ/Comenius ηδξ Δ.Δ, ηαζ ζηυπμ είπε ηδκ επζιυνθςζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηδκ
δδιζμονβία εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ημ μπμίμ εα δζεοημθφκεζ ηαζ εα οπμζηδνίλεζ ηδκ ειπθμηή
ηςκ ΓΠ ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζε δζαθμνεηζηά ακηζηείιεκα (ηαζ άθθα εηηυξ ηδξ
βεςβναθίαξ). ε αοηυ ημ πνυβναιια ζοιιεηείπακ επίζδξ 8 εονςπασηέξ πχνεξ ηαζ ιεηαλφ
αοηχκ ηαζ δ Δθθάδα (Πακεπζζηήιζμ Αζβαίμο). Με αθμνιή θμζπυκ ηα παναπάκς ηαζ ιέζα απυ
ηδκ ζοιιεημπή ιαξ ζημ ενεοκδηζηυ πνυβναιια IGUESS πνυεηορακ δομ ααζζηά ενςηήιαηα:
α) Πςξ εα ιπμνμφζακ ηαζ ζε πμζμ ααειυ ηα ΓΠ κα εκζςιαηςεμφκ ζηδκ δζδαζηαθία ηαζ
ιάεδζδ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζηδκ Δθθάδα, υηακ βκςνίγμοιε υηζ δεκ οπάνπεζ
ζπεηζηή ειπεζνία ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ιαξ ηζξ δοζημθίεξ πμο ελαημθμοεμφκ κα
ακηζιεηςπίγμοκ άθθεξ πχνεξ (Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ΖΠΑ, η.α.) ιε ιεβαθφηενδ ειπεζνία κα ηα
εκηάλμοκ ζηδκ δζδαζηαθία ζηδκ ηάλδ, ηαζ α) Πςξ εα ιπμνμφζακ ηα ΓΠ κα αθμιμζςεμφκ
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ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ αηυια ηαζ βζα ημ ιάεδια ηδξ Γεςβναθίαξ,
πυζμ ιάθθμκ ηαζ ζε άθθα ιαεήιαηα, υηακ έπμοκ πενζμνζζιέκδ βκχζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ
ηςκ ΓΠ, αθθά ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ πνήζδξ εθεφεενςκ θμβζζιζηχκ ηαζ αάζεςκ δεδμιέκςκ.
Σν πξφγξακκα IGUESS: Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Λέζβν
Πξνβιήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Σα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ Δθθάδα έπεζ βίκεζ ιζα ζδιακηζηή πνμζπάεεζα αεθηίςζδξ ηδξ
πμζυηδηαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιέζα απυ ηα κέα ΑΠ ζε υθα ηα ιαεήιαηα, ηδ δδιζμονβία
ζφβπνμκμο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ υθςκ ζπεδυκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ. Πανυθα αοηά υιςξ ελαημθμοεμφκ ζηα ζπμθεία κα
οπάνπμοκ αηυια ηαζ ζήιενα δοζημθίεξ ζηδκ εθανιμβή ηαζκμηυιςκ πνμβναιιάηςκ ελαζηίαξ
ακεπανηχκ οπμδμιχκ ηαζ πυνςκ ζηα ζπμθεία, αθθά ηαζ δοκαηυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ζηδ δζδαζηαθία ημοξ. Αοηά είκαζ ιυκμ ηάπμζα απυ ηα
ειπυδζα πμο δεκ επζηνέπμοκ επίζδξ ηδ δζδαζηαθία ζημ ζπμθείμ κα είκαζ ιαεδημηεκηνζηή,
πνμζακαημθζζιέκδ ζε ιεευδμοξ ένεοκαξ ηαζ επίθοζδξ πνμαθήιαημξ, υπςξ ακαθένμοκ ηα κέα
ΑΠ (2003), αθθά ηαζ μζ Rocard et al. (2007) ζηδκ ΔΔ ζοζηήκμοκ.
ε αοηυ ημ πθαίζζμ δεκ ήηακ εφημθμ κα πνδζζιμπμζδεεί έκα κέμ ηεπκμθμβζηυ ζφζηδια υπςξ
ηα ΓΠ ηαζ κα δμηζιαζηεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζηδ ιάεδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε
πενζζζυηενα ιαεήιαηα αηυια ηαζ ζηδ βεςβναθία, υηακ ηαζ ιέπνζ ζήιενα είκαζ βκςζηυ υηζ δ
δζδαζηαθία είκαζ ηονίςξ δαζηαθμηεκηνζηή ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ημ αζαθίμ απυ ιαεδηέξ
ηαζ εηπαζδεοηζημφξ.
Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ ανπζηά ακηζιεηςπίζαιε ηα παναηάης πνμαθήιαηα:
Οζ εηπαζδεοηζημί δεκ βκχνζγακ ημ ηνυπμ πνήζδξ ηςκ ΓΠ
Ήηακ ααέααζμζ ζημ πςξ εα ιπμνμφζακ κα ηα εκζςιαηχζμοκ ζηα ιαεήιαηά ημοξ
Γεκ δζέεεηακ ηδκ απαναίηδηδ οπμδμιή, υπςξ ημ θμβζζιζηυ ζημ ζπμθείμ ημοξ
Σα πνμαθήιαηα αοηά ακηζιεηςπίζηδηακ ςξ ελήξ: 1) Ανπζηά γδηήεδηε κα δδθχζμοκ
εεεθμκηζηά πμζμζ εηπαζδεοηζημί, ακελάνηδηα εζδζηυηδηαξ, εα επζεοιμφζακ κα πάνμοκ ιένμξ
ζε έκα πνυβναιια επζιυνθςζδξ βζα ηδ πνήζδ ηςκ ΓΠ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ, ζηα
πθαίζζα ημο εονςπασημφ πνμβνάιιαημξ IGUESS. 2) Υμνήβδζδ δςνεάκ άδεζαξ πνήζδξ ημο
ArcGIS 9.3 βζα έκα πνυκμ (ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο ημ πνδζζιμπμζμφζακ ηαζ βζα ηα επυιεκα
πνυκζα) ζημ ζπμθείμ ημοξ. 3) Γδιζμονβία εηπαζδεοηζημφ οπμζηδνζηηζημφ οθζημφ ηαζ ρδθζαηά
δεδμιέκα βζα δναζηδνζυηδηεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ζηα ιαεήιαηά ημοξ
(υπζ ιυκμ ηδξ βεςβναθίαξ).
Γηαδηθαζία ηεο έξεπλαο
Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε ηνεζξ θάζεζξ: ηδκ πνχηδ θάζδ πναβιαημπμζήεδηε δ
επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (3 διένεξ, 9π.ι. - 6ι.ι) ζημ Δνβαζηήνζμ Γεςπθδνμθμνζηήξ
ημο Σιήιαημξ Γεςβναθίαξ, Πακεπζζηδιίμο Αζβαίμο ηαζ οπήνλε ηαζ ιζα πνχηδ αλζμθυβδζδ
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο είπακ δδιζμονβδεεί απυ ηα ιέθδ ημο πνμβνάιιαημξ
(ενςηδιαημθυβζμ). ηδκ δεφηενδ θάζδ, παναημθμοεείηαζ δ επζηοπία εθανιμβήξ ημο
πνμβνάιιαημξ ζηα ζπμθεία ημοξ. ηδκ ηνίηδ θάζδ αλζμθμβμφκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ
εθανιμβήξ ζημοξ ιαεδηέξ (θφθθα ενβαζίαξ ηαζ θφθθα αλζμθυβδζδξ).
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
Οζ εηπαζδεοηζημί πμο πήνακ ιένμξ ζηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ένεοκαξ, ζηα πθαίζζα ημο
πνμβνάιιαημξ, ήηακ ζοκμθζηά 10, δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ (3 ηαεδβδηέξ Πθδνμθμνζηήξ, 2
ηαεδβδηέξ ηαζ 1 ηαεδβήηνζα Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, 1 ηαεδβήηνζα Δθθδκζηήξ ηαζ 1 Αββθζηήξ
Φζθμθμβίαξ, ιζα δαζηάθα ηαζ ιζα κδπζαβςβυξ πμο ενβάγμκηακ ζημ ΚΠΔ Αζχιαημο), απυ 5
ζπμθεία ηδξ Λέζαμο (2 Γοικάζζα ηαζ 3 Λφηεζα.) ηαζ απυ ημ ΚΠΔ Αζχιαημο Λέζαμο, υθμζ
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είπακ πάκς απυ 10 πνυκζα οπδνεζία. θμζ μζ εηπαζδεοηζημί είπακ ειπεζνία ζηδ πνήζδ Ζ/Τ
ηαζ υθμζ βκχνζγακ πμθφ ηαθά αββθζηά. Απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ αοημφξ υιςξ ιυκμ δφμ
βκχνζγακ ηζ είκαζ ηα ΓΠ ηαζ μ έκαξ δήθςζε υηζ ηα είπε πνδζζιμπμζήζεζ, υπζ υιςξ ζηδ
δζδαζηαθία ημο ιαεήιαηυξ ημο. ηδκ ηνίηδ θάζδ ζοιιεηείπακ 45 ιαεδηέξ Β΄ Γοικαζίμο απυ
2 ηιήιαηα ημο Πεζναιαηζημφ Γοικαζίμο Μοηζθήκδξ.
Τιηθά
Μζα ζεζνά ιαεδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
θάηεθμζ ιε ρδθζαηά δεδμιέκα, ζπέδζα ιαεδιάηςκ, θφθθα ενβαζίαξ ηαζ θοθθάδζμ ιε
ηαηάθμβμ επελδβδιαηζηχκ πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ πνήζδ ηςκ ΓΠ. Σμ θμβζζιζηυ παηέημ
ArcGIS 9.3., ηαζ ενςηδιαημθυβζα (βζα εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ) ιε ηθεζζηέξ ηαζ ακμζηηέξ
ενςηήζεζξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ.
θνπφο ηεο έξεπλαο
Να ελμζηεζςεμφκ μζ εηπαζδεοηζημί ιε ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ιε ηδ πνήζδ ηδξ
βεςπθδνμθμνζηήξ
Να ηαθθζενβήζμοκ δελζυηδηεξ πνήζεζξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ βζα ηδκ δζδαζηαθία δζαθυνςκ
ακηζηεζιέκςκ ιέζα απυ ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ παναδεζβιάηςκ
Να πνδζζιμπμζήζμοκ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ, ιαεδημηεκηνζηέξ ηαζ
αοηυ-οπμζηδνζγυιεκεξ, υπςξ ενεοκδηζηή ιέεμδμ ηαζ ιέεμδμ επίθοζδξ πνμαθήιαημξ, βζα
απμηεθεζιαηζηή ιάεδζδ
Απνηειέζκαηα
ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ένεοκαξ, πμο πενζθάιαακε ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
πνδζζιμπμζήεδηε ιζα πμζηζθία αζηήζεςκ δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ ςξ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ
ζηδκ πνήζδ ηςκ ΓΠ. Σμ πνυβναιια πενζεθάιαακε ηνία ιένδ: ζημ πνχημ ιένμξ δυεδηακ
ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα ΓΠ ηαζ ηδκ πνήζδ ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκή
γςή, ηαζ ημοξ πανμοζζάζηδηακ ηάπμζα έημζια παναδείβιαηα ιαεδιάηςκ. Δπζπθέμκ
πανμοζζάζηδηακ ηαζ εθεοεένα θμβζζιζηά πμο εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ, αθθά ηαζ
ζζημζεθίδεξ υπμο ιπμνμφκ κα πάνμοκ δεδμιέκα.. ηδκ ζοκέπεζα, ζημ δεφηενμ ιένμξ, μζ
εηπαζδεοηζημί πναβιαημπμίδζακ μζ ίδζμζ δναζηδνζυηδηεξ (ζπέδζα ιαεδιάηςκ) ιε ηδκ πνήζδ
ημο ArcGIS 9.3. ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα θφθθςκ ενβαζίαξ πμο είπακ δδιζμονβδεεί ζηα πθαίζζα
ημο πνμβνάιιαημξ IGUESS. Ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηακ 3 ααζζηέξ αζηήζεζξ, παιδθμφ
ααειμφ δοζημθίαξ, χζηε κα ελμζηεζςεμφκ μζ εηπαζδεοηζημί ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ΓΠ, υπμο
ημοξ δυεδηακ ακαθοηζηά θφθθα ενβαζίαξ ιε μδδβίεξ βζα ηαεμδδβμφιεκδ δζενεφκδζδ αήιααήια. Αημθμφεςξ πναβιαημπμίδζακ άθθεξ 3 δναζηδνζυηδηεξ (ζπέδζα ιαεδιάηςκ)
ορδθυηενμο ααειμφ δοζημθίαξ, υπμο ααζίγμκηακ ζε πζμ ακελάνηδηδ ιάεδζδ. Σμοξ δζκυηακ
ημ ανπζηυ "ζεκάνζμ" βζα ηδκ άζηδζδ, θοζζηά ηα δεδμιέκα πμο εα πνεζάγμκηακ ηαζ ηα πνμξ
δζενεφκδζδ ενςηήιαηα ηαζ έκαξ ηαηάθμβμξ ιε πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνμφζακ κα
πνδζζιμπμζήζμοκ υπμηε ημ έηνζκακ απαναίηδημ. Γεκ οπήνπε αήια – αήια ηαεμδήβδζδ βζα
ηδκ πναβιαημπμίδζδ αοηχκ ηςκ ιαεδιάηςκ. Σέθμξ ζημ ηνίημ ιένμξ έβζκε δ πανμοζίαζδ ηςκ
ιαεδιάηςκ πμο είπακ μθμηθδνχζεζ, ζογήηδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηυζμ ημο πνμβνάιιαημξ υζμ
ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο δμηζιάζεδηακ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ.
Απυ ηδκ αλζμθυβδζδ πνμέηορακ ηα παναηάης: θμζ δήθςζακ (10/10) υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα
αοηήξ ηδξ επζιυνθςζδξ απυηηδζακ ηάπμζεξ κέεξ ζδέεξ βζα ημ πχξ εα ιπμνμφζακ κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ηαζ κα εκηάλμοκ ηα ΓΠ ζηα ιαεήιαηά ημοξ. Μάθζζηα μζ έλζ απυ ημοξ δέηα
δήθςζακ υηζ εα ιπμνμφζακ ηαζ εα ήεεθακ κα εθανιυζμοκ υζα έιαεακ ζημ ζπμθείμ ημοξ.
ηδκ ενχηδζδ ηαηά πυζμ αοηή δ επζιυνθςζδ ζηακμπμίδζε ηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ, μζ
απακηήζεζξ ήηακ: Πενζζζυηενμ απυ υηζ πενίιεκα! (5), Ναζ, ήηακ αηνζαχξ υπςξ ημ πενίιεκα
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(4) ηαζ Θα ιμο άνεζε κα ιάες ηάηζ παναπάκς απυ αοηά πμο έιαεα (1). ζμ βζα ηδ δζάνηεζα
ημο ζειζκανίμο απυ ημοξ ιζζμφξ εεςνήεδηε υηζ ήηακ πμθφ ζφκημιμ, εκχ βζα ημοξ άθθμοξ
ιζζμφξ υηζ δ δζάνηεζα ημο ήηακ αηνζαχξ υζδ πνεζαγυηακ. Γφμ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ
εεχνδζακ ανηεηά δφζημθεξ ηζξ "αζηήζεζξ", εκχ μζ οπυθμζπμζ υηζ ήηακ ζηα πθαίζζα ηςκ
δοκαημηήηςκ ημοξ. Οηηχ εηπαζδεοηζημί ανήηακ ημ οθζηυ πμο ημοξ δυεδηε ζαθέξ ηαζ ηαθά
δμιδιέκμ ηαζ υηζ εα ιπμνμφζακ κα ημ πνδζζιμπμζήζμοκ βζα κα δζδάλμοκ ηα δζηά ημοξ
ακηζηείιεκα, εκχ δομ παναηήνδζακ υηζ εα ήεεθακ πενζζζυηενεξ ηαζ πζμ ζαθείξ μδδβίεξ ηαζ
πενζζζυηενα δεδμιέκα βζα βκςζηζηά ακηζηείιεκα πμο δεκ οπήνπακ. Δκκέα απυ ημοξ δέηα
εηπαζδεοηζημφξ δήθςζακ υηζ εα πνμζπαεμφζακ κα δδιζμονβήζμοκ δζηά ημοξ ζπέδζα
ιαεήιαημξ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ΓΠ, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα ηα ιμζναζημφκ ηαζ ιε άθθμοξ
εηπαζδεοηζημφξ. Μυκμ ιζα εηπαζδεοηζηυξ δήθςζε υηζ δεκ εα ιπμνμφζε κα ημ ηάκεζ βζαηί δεκ
έκμζςεε πμθφ ζίβμονδ βζαοηυ.
Ζ δεφηενδ θάζδ ηδξ ένεοκαξ πενζεθάιαακε ηδκ δζαδζηαζία παναημθμφεδζδξ αοηχκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζηα ζπμθεία ημοξ ηαηά πυζμ εα ιπμνμφζακ κα εθανιυζμοκ ηάπμζα απυ ηα
δζδαηηζηά ζεκάνζα ζηα ιάεδιά ημοξ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ΓΠ. Δκχ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ
αλζμθυβδζδ ημο ζειζκανίμο ήηακ πμθφ εκεαννοκηζηά εκημφημζξ ηαηά ηδκ θάζδ εθανιμβήξ
ζηα ζπμθεία οπήνλακ πνμαθήιαηα. Ανπζηά ηαεδβδηέξ πμο οπδνεημφζακ ζε θφηεζα δεκ ηα
πνδζζιμπμίδζακ θυβς έθθεζρδξ πνυκμο ηαζ ιδ ζοκάθεζαξ ηδξ φθδξ ηςκ έημζιςκ ζπεδίςκ ιε
ηα ιαεήιαηα πμο δίδαζηακ. Έκαξ ηαεδβδηήξ πθδνμθμνζηήξ ιυκμ πνδζζιμπμίδζε ηάπμζα
ζπέδζα (πανμοζίαζδ) ςξ παναδείβιαηα εθανιμβχκ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο. Οζ
εηπαζδεοηζημί πμο οπδνεημφζακ ζημ ΚΠΔ δεκ ημ εθάνιμζακ ζε ιαεδηέξ, αθθά υθδ ηδκ
πνμκζά πνμζπάεδζακ κα δδιζμονβήζμοκ ιζα δζηζά ημοξ άζηδζδ πμο κα ηδκ πνδζζιμπμζήζμοκ
ζηδκ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ. Σμ απμηέθεζια ήηακ δ ιζα εηπαζδεοηζηυξ ήδδ κα έπεζ
δδιζμονβήζεζ δζηά ηδξ δεδμιέκα (ιε πνήζδ GPS) απυ ενβαζία ζημ πεδίμ ηαζ κα έπεζ έημζιμ
δζδαηηζηυ ζεκάνζμ ιε παζπκίδζ νυθςκ ηαζ θφθθα ενβαζίαξ βζα έκα "Πενζααθθμκηζηυ
ιμκμπάηζ", ημ μπμίμ εα εθανιυζεζ ηδ ηνέπμοζα πνμκζά ζε παζδζά Δ΄ ηαζ Σ΄ ηάλδξ δδιμηζηχκ
ζπμθείςκ. Σέθμξ μζ εηπαζδεοηζημί ηςκ δφμ βοικαζίςκ πνμζπάεδζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα
δομ ζπέδζα ιαεδιάηςκ (Οζ ζεζζιμί ζηδκ Δθθάδα ηαζ Σα δθαίζηεζα ζηδκ Δθθάδα) πμο μζ ίδζμζ
είπακ πναβιαημπμζήζεζ ζημ ζειζκάνζμ ηαζ δζέεεηακ ηυζμ ηα δεδμιέκα υζμ ηαζ υθμ ημ
εηπαζδεοηζηυ οθζηυ (ζπέδζα ιαεήιαημξ, θφθθα ενβαζίαξ ηαζ θφθθα αλζμθυβδζδξ) ζημ ιάεδια
ηδξ βεςβναθίαξ. Πανυθα αοηά ηακέκαξ δεκ ηαηυνεςζε κα πναβιαημπμζήζεζ ηα ζοβηεηνζιέκα
ιαεήιαηα ζημ ζπμθείμ ημο, βζαηί μζ Ζ/Τ πμο δζέεεηακ βζα κα ενβαζημφκ μζ ιαεδηέξ ημοξ δεκ
είπακ ηδκ δοκαηυηδηα κα οπμζηδνίλμοκ ημ πνυβναιια ηςκ ArcGIS. Έηζζ έβζκε πνυηαζδ κα
ένεμοκ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ηαζ κα πναβιαημπμζήζμοκ ηα ζοβηεηνζιέκα ιαεήιαηα ζημ
ενβαζηήνζμ βεςπθδνμθμνζηήξ ημο πακεπζζηδιίμο. ιςξ ηαζ αοηυ δεκ ήηακ εθζηηυ κα βίκεζ
απυ ημ έκα ζπμθείμ βζαηί ήηακ έλς απυ ηδκ πυθδ ηαζ δεκ ιπμνμφζακ κα δζαεέζμοκ μθυηθδνδ
διένα βζα έκα ιάεδια (δεκ ημοξ δυεδηε άδεζα). Σεθζηά ιυκμ μζ εηπαζδεοηζημί απυ ημ
Πεζναιαηζηυ Γοικάζζμ ημο Πακ. Αζβαίμο ζηδ Μοηζθήκδ εθάνιμζακ ηα ΓΠ ζημ ιάεδια ηδξ
Γεςβναθίαξ.
Ζ ηνίηδ θάζδ θμζπυκ ηδξ ένεοκαξ πενζθάιαακε ηδκ παναημθμφεδζδ δζελαβςβήξ ηςκ
ιαεδιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ ιε ηδκ πνήζδ υθμο ημο εηπαζδεοηζημφ παηέημο απυ ηζξ
ηαεδβήηνζεξ ηαζ ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ, ηαζ ηέθμξ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ιαεήιαημξ. Μέζα απυ
ηζξ ενβαζίεξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ αλζμθμβήεδηε: μ ααειυξ επίηεολδξ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ
ημο ιαεήιαημξ, εθέβπεδηε μ απαζημφιεκμξ πνυκμξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ,
ηαζ μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ απυ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο
ιαεήιαημξ. Σμ ιάεδια πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ΓΠ ήηακ "Οζ ζεζζιμί
ζηδκ Δθθάδα" ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ είπακ δμεεί ηοπςιέκα ηα Φφθθα Δνβαζίαξ ημο ιαεήιαημξ.
Μέζα απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ζημπυξ ήηακ μζ ιαεδηέξ κα μπηζημπμζήζμοκ ηδκ
πςνζηή ηαηακμιή ζεζζιχκ πμο έπμοκ ζοιαεί ζηδκ Δθθάδα. Να εκημπίζμοκ ηδ δζαιυνθςζδ
ζεζζιζηχκ γςκχκ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ επζηέκηνςκ ηςκ ζεζζιχκ ηαζ κα
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ζοζπεηίζμοκ ηδ ζεζζιζηή δναζηδνζυηδηα ιε ηα υνζα ηςκ ηεηημκζηχκ πθαηχκ ηαζ ηςκ εκενβχκ
νδβιάηςκ. Δπίζδξ κα ιπμνέζμοκ κα πνμζδζμνίζμοκ ηζξ πυθεζξ πμο ηζκδοκεφμοκ πενζζζυηενμ
απυ ηδκ ζεζζιζηή δναζηδνζυηδηα.
Ζ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε ήηακ ηαεμδδβμφιεκδ δζενεφκδζδ (αήια-αήια) ηαζ δ
δζάνηεζα 2 δζδαηηζηέξ χνεξ. Πήνακ ιένμξ 2 ηιήιαηα ημο ζπμθείμο ηαζ ζημ ζφκμθμ ήηακ 45
(22 ημνίηζζα ηαζ 23 αβυνζα) ιαεδηέξ/ηνζεξ. Κάεε ιαεδηήξ/ηνζα δμφθεοε ιυκμξ/δ ημο/ηδξ ζε
έκα Ζ/Τ, υπμο οπήνπε εβηαηεζηδιέκμ ημ ArcGIS 9.3 ηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηάεε Ζ/Τ οπήνπε
θάηεθμξ ιε υθα ηα δεδμιέκα ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ υθςκ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ. Οζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφζακ κα αμδεήζμοκ ημοξ/ηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ εθυζμκ
ημ γδημφζακ. ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ υθμζ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ είπακ δδιζμονβήζεζ ημοξ δζημφξ
ημοξ πάνηεξ, ημοξ μπμίμοξ ηφπςζακ ηαζ πήνακ ιαγί ημοξ. Να ζδιεζχζμοιε υηζ πνζκ ηδκ
έκανλδ ημο ιαεήιαημξ ζημοξ/ζηζξ ιαεδηέξ/ηνζεξ είπε δμεεί ενςηδιαημθυβζμ πμο εηηυξ απυ
ηα αημιζηά ημοξ ζημζπεία, πενζείπε ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ελμζηείςζδ ημοξ ιε ηδκ πνήζδ
ηςκ Ζ/Τ ηαζ ηα ΓΠ, αθθά ηαζ ενςηήζεζξ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ βκχζεςκ πμο είπακ ζπεηζηά ιε
ημοξ ζεζζιμφξ. Απυ ηζξ απακηήζεζξ πνμέηορε υηζ υθμζ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ήηακ πμθφ
ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ Ζ/Τ, ημκ πνδζζιμπμζμφκ ζε ηαεδιενζκή αάζδ, αθθά ηακείξ
δεκ βκχνζγε ηα ΓΠ ηαζ δεκ ηα είπε πνδζζιμπμζήζεζ. ζμ βζα ηζξ απακηήζεζξ πμο πήναιε ζημ
ηζ πενίιεκακ απυ αοηυ ημ ιάεδια δ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε υηζ εα ήηακ έκα
ιάεδια αθθζχηζημ ηαζ πζμ εκδζαθένμκ. ηζξ ενςηήζεζξ δε πμο αθμνμφζακ βκχζδ ημο
πενζεπμιέκμο βζα ημοξ ζεζζιμφξ υπςξ:
Α. ε πμζεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ ζοιααίκμοκ μζ πενζζζυηενμζ ζεζζιμί ηαζ βζαηί;
Β. Πμζεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ εα θέβαηε υηζ έπμοκ ηδκ ιζηνυηενδ πζεακυηδηα κα
εηδδθςεμφκ ζεζζιμί;
Γ. ε πμζεξ εέζεζξ εηδδθχκμκηαζ ζοκήεςξ επζθακεζαημί ζεζζιμί, ιέζμο αάεμοξ ηαζ ιεβάθμο
αάεμοξ;
Γ. Πμζμζ ζεζζιμί, ιε ημ ίδζμ ιέβεεμξ, ηοπζηά πνμλεκμφκ πενζζζυηενεξ γδιζέξ ζε ιζα πενζμπή
α) πάκς απυ ημ επίηεκηνμ ηαζ α) ζε ιεβαθφηενδ απυζηαζδ απυ ημ επίηεκηνμ, μζ ιέζμο
αάεμοξ ζεζζιμί ή μζ επζθακεζαημί ζεζζιμί; Αζηζμθυβδζε ηδκ άπμρδ ζμο.
Δ. Οκυιαζε πέκηε πυθεζξ ιε ορδθή επζηζκδοκυηδηα ηαζ πέκηε πυθεζξ ιε παιδθή
επζηζκδοκυηδηα απυ ηδκ εηδήθςζδ ζεζζιμφ.
Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ πνζκ απυ ηδκ δζδαηηζηή πανέιααζδ ζηζξ ενςηήζεζξ Α ηαζ Δ είπακ ημ
ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζςζηχκ απακηήζεςκ πμο ήηακ ημ 40%, εκχ ημ 44,4% απάκηδζε εκ
ιένεζ ζςζηά ηαζ μζ οπυθμζπμζ (15,6%) δεκ απάκηδζακ ηαευθμο. ηδκ ενχηδζδ Β δ
πθεζμρδθία ( 84,4%) απάκηδζε θάεμξ ή ζοβηεποιέκα ηαζ μζ οπυθμζπμζ επίζδξ δεκ έδςζακ
ηαιία απάκηδζδ. ηζξ ενςηήζεζξ υιςξ Γ ηαζ Γ ιυκμ 3 ιαεδηέξ/ηνζεξ απάκηδζακ εκ ιένεζ
ζςζηά, ημ 33,3% απάκηδζε θάεμξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ (40%) δεκ απάκηδζακ ηαευθμο.
Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ Φφθθςκ Δνβαζίαξ μζ
απακηήζεζ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ήηακ πάνα πμθφ αεθηζςιέκεξ, υπζ ιυκμ ζε πμζμζηά ηςκ
ζςζηχκ απακηήζεςκ αθθά ηαζ ζηα πμζμζηά ηςκ ενςηήζεςκ πμο δεκ απακηήεδηακ. Έηζζ
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ΓΠ ηαζ ηδκ ζοιπθήνςζδ ηςκ Φφθθςκ
Δνβαζίαξ πμο πενζείπακ ηζξ παναπάκς ενςηήζεζξ αθθά ηαζ ηάπμζεξ ζοιπθδνςιαηζηέξ πμο
αθμνμφζε παναηδνήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηςκ ενβαζζχκ ημοξ ιε ηα ΓΠ,
υθμζ μζ ιαεδηέξ απάκηδζακ ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ. Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία (80%)
απάκηδζε ζςζηά ζηζξ ενςηήζεζξ Α, Β, Γ ηαζ Δ, 11,1% απάκηδζακ εκ ιένεζ ζςζηά ηαζ ιυκμ 4
ιαεδηέξ/ηνζεξ έδςζακ θάεμξ απακηήζεζξ. ηδκ ιυκδ ενχηδζδ πμο μζ ιαεδηέξ ζε πμζμζηυ
31,1% απάκηδζακ θάεμξ ήηακ δ Γ, εκχ δ πθεζμρδθία ηαζ εδχ ηςκ απακηήζεςκ ήηακ είηε
ζςζηέξ είηε εκ ιένεζ ζςζηέξ.
ζμκ αθμνά ζημ ηνίημ ιένμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ απάκηδζακ υηζ ήηακ
πάνα πμθφ ζηακμπμζδιέκμζ/εξ απυ ημ ιάεδια ηαζ ημ ανήηακ πάνα πμθφ εκδζαθένμκ. Ζ
ιεβάθδ πθεζμρδθία εεχνδζε υηζ ήηακ ζπεηζηά εφημθμ κα ηεθεζχζμοκ υθεξ ηζξ ενβαζίεξ ηαζ
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κα θηάζμοκ ιέπνζ ηαζ ηδ εηηφπςζδ ημο πάνηδ, ηαζ ιυκμ πέκηε ιαεδηέξ/ηνζεξ είπακ υηζ είπακ
δοζημθίεξ ιε ηδκ ηθίιαηα ημο πάνηδ ηαζ ηδκ εηηφπςζδ ημο. ηδκ ακμζηηή ενχηδζδ πμο
οπήνπε ζημ ηέθμξ ηαζ ημοξ γδημφζαιε κα βνάρμοκ υηζ άθθμ επζεοιμφζακ βζα αοηή ηδκ
ειπεζνία ημοξ, υθεξ μζ απακηήζεζξ ήηακ υηζ ήηακ έκα ζοκανπαζηζηυ ιάεδια βεςβναθίαξ,
πμθφ ςναίμ ηαζ εα ήεεθακ κα είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιιεηέπμοκ ζε ηέημζα πνμβνάιιαηα
πζμ ζοπκά.
πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πνμέηορε, υζμκ αθμνά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, υηζ υθμζ
ήηακ πμθφ εεηζημί ζηδκ πνμμπηζηή πνήζδξ ηςκ ΓΠ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ υθμζ ακελάνηδηα
εζδζηυηδηαξ ηαηάθενακ κα πναβιαημπμζήζμοκ ηαζ κα ηεθεζχζμοκ υθα ηα ζπέδζα ιαεήιαημξ
ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ΓΠ. Ακ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ εηπαζδεοηζημί
εεςνμφζακ ςξ ηα πνμζθμνυηενα ιαεήιαηα βζα κα βίκμοκ ηέημζεξ εθανιμβέξ ήηακ δ
Γεςβναθία ηαζ δ Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ, εκημφημζξ ιεηά ημ πνυβναιια ακαεεχνδζακ
ηδκ άπμρή ημοξ ηαζ είδακ πνμμπηζηέξ πνήζδξ ημοξ ηαζ ζε άθθα ιαεήιαηα. Δπίζδξ δήθςζακ
υηζ ακ μζ ζοκεήηεξ ζημ Λφηεζμ αεθηζςεμφκ, απυ άπμρδ πίεζδξ πνυκμο, Πνμβνάιιαημξ
πμοδχκ ηαζ ηαθφηενςκ οπμδμιχκ (ζφβπνμκα ενβαζηήνζα Ζ/Τ, πενζζζυηενεξ εέζεζξ
ενβαζίαξ ηαζ ιε βνήβμνδ πνυζααζδ ζημ δζαδφηηζμ ηαζ ζε ρδθζαηά δεδμιέκα) δ εθανιμβή
ηςκ ΓΠ εα είκαζ εθζηηή. Ανηεηά δδθαδή απυ ηα εονήιαηα ηδξ ένεοκάξ ιαξ ζοιθςκμφκ ιε
αοηά πμο ακαθένμκηαζ ηαζ ζηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία, υζμκ αθμνά ηα ειπυδζα πνήζδξ ηςκ
ΓΠ ζηα ζπμθεία. Έηζζ ηαηά ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ δεφηενδξ θάζδξ ηδξ ένεοκαξ ημ
αλεπέναζημ ειπυδζμ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ πμο δεκ εθάνιμζακ ημ πνυβναιια ήηακ αοηυ ηδξ
έθθεζρδξ πνυκμο ηαζ ζοκάθεζαξ ηςκ ήδδ έημζιςκ αζηήζεςκ πμο ημοξ δυεδηακ ιε ηα
ιαεήιαηα πμο ήδδ δίδαζηακ ζημ Λφηεζμ. Δπίζδξ ζδιακηζηυ ειπυδζμ ήηακ δ απαζπυθδζδ ηςκ
ενβαζηδνίςκ ηςκ Ζ/Τ βζα ηδκ δζδαζηαθία ηςκ ακηίζημζπςκ ιαεδιάηςκ, ιζα ηαζ μ ανζειυξ
ηςκ Ζ/Τ ήηακ ιζηνυξ ηαζ μζ ιαεδηέξ ιζαξ ηάλδξ έπνεπε κα πςνίγμκηαζ ζε δομ μιάδεξ βζα κα
δμοθέρμοκ ηαζ έηζζ μζ χνεξ απαζπυθδζδξ ηςκ ενβαζηδνίςκ δζπθαζζάγμκηακ. Αοηυ ημ
πνυαθδια ημ ακηζιεηχπζζακ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ηςκ Γοικαζίςκ ηαζ ιαγί ιε ημ πνυαθδια
ημο παθαζμφ ελμπθζζιμφ ηςκ ενβαζηδνίςκ δεκ ηαηάθενακ κα ηνέλμοκ ημ πνυβναιια ζημ
ζπμθείμ ημοξ. Πανυθα αοηά εεςνχ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυ υηζ μζ ιζζμί απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ πμο ζοιιεηείπακ ζημ πνυβναιια πναβιαηζηά ηαηέααθακ πνμζπάεεζεξ βζα κα
ημ εθανιυζμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ ηαζ έδεζλακ ανπζηά πμθφ ιεβάθμ εκεμοζζαζιυ ιε ηζξ
δοκαηυηδηεξ πμο πανέπμοκ ηα ΓΠ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ. Ζ ιεβαθφηενδ υιςξ επζηοπία
ημο πνμβνάιιαημξ πζζηεφς υηζ ήνεε ιέζα απυ ηδκ ζοιιεημπή ηςκ δομ εηπαζδεοηζηχκ απυ ημ
ΚΠΔ, μζ μπμίεξ πνμζπάεδζακ κα δδιζμονβήζμοκ δζηέξ ημοξ εθανιμβέξ ηαζ ηεθζηά ήδδ
οπάνπμοκ κέα δεδμιέκα ηαζ κέα δναζηδνζυηδηα πμο πνυηεζηαζ κα εθανιμζηεί ζε ιαεδηέξ
δδιμηζημφ. Σέθμξ βζα ημοξ δομ ηαεδβδηέξ πμο πναβιαημπμίδζακ ιε επζηοπία ηδκ εθανιμβή
ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ, έζης ηαζ ζημ ενβαζηήνζμ ημο ηιήιαημξ Γεςβναθίαξ ημο
Πακεπζζηδιίμο Αζβαίμο, ιε ηα οπάνπμκηα δεδμιέκα ηαζ ημ έημζιμ οθζηυ, εεςνχ υηζ ιαξ
έδςζακ έκα ζδιακηζηυ οθζηυ βζα ζηέρδ ηαζ ζογήηδζδ. Αοηυ πμο πνμέηορε απυ ηδκ
εθανιμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο οθζημφ ιε ημοξ ιαεδηέξ είκαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο
(14 εηχκ) έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα ΓΠ ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ηαζ
κα μθμηθδνχζμοκ δναζηδνζυηδηεξ, ηάηζ πμο ηαζ μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημί ανπζηά δεκ
θακηάγμκηακ. Ο εκεμοζζαζιυξ ηαζ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ ήηακ ηάηζ ημ ελαζνεηζηυ.
Αθθά ηαζ μ ορδθυξ ααειυξ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ιάεδζδξ ήηακ επίζδξ πμθφ ζδιακηζηυξ.
Σέθμξ, ημ υηζ βζα ιζα ηέημζα εθανιμβή, ιε ιαεδηέξ πμο δεκ είπακ λακαπνδζζιμπμζήζεζ ΓΠ,
πνεζάζηδηακ βζα κα ηδκ μθμηθδνχζμοκ ιυκμ δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ δείπκεζ υηζ ιε ηζξ
ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ εα ιπμνμφζακ κα εκζςιαηςεμφκ ηα ΓΠ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ.
Θεςνχ αέααζα υηζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ επζηοπίαξ μθείθεηαζ ζηδκ πμθφ ηαθή μνβάκςζδ ημο
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εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, ζημκ ακαθοηζηυ ηνυπμ πμο ήηακ βναιιέκεξ μζ μδδβίεξ βζα ηδκ πνήζδ
ηςκ ΓΠ, ηαζ ζηζξ δοκαηυηδηεξ πμο είπακ μζ Ζ/Τ χζηε κα ιδκ δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα
ηαηά ηδκ θεζημονβία ημοξ ηαζ θοζζηά ζηδκ εεηζηή δζάεεζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απέκακηζ ζηδκ
δζαδζηαζία.
Δίκαζ θμζπυκ μοημπία κα πμφιε υηζ εα ιπμνμφζακ ηα ΓΠ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ
δζδαζηαθία ή ιζα εθζηηή πναβιαηζηυηδηα;
Πυζμ δφζημθμ είκαζ ηα ζπμθεία κα ακαααειίζμοκ ηα ενβαζηήνζα ημοξ ηαζ μζ επζιμνθχζεζξ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα είκαζ πναβιαηζηά "επζιμνθχζεζξ επί ηδξ μοζίαξ ηαζ υπζ ηφπμζξ";
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υνεδρύα 5: Διδακτικϋσ Προςεγγιςεισ ςτισ Υυςικϋσ
Επιςτόμεσ
Καλλιϋργεια ςυλλογιςτικών ςτρατηγικών για τη διαχεύριςη
καταςτϊςεων λόψησ απόφαςησ
Άληξε Αιθηβηάδνπ, Νίθνο Παπαδνχξεο & Κσλζηαληίλνο Π. Κσλζηαληίλνπ
Δνεοκδηζηή Οιάδα Μάεδζδξ ζηζξ Φοζζηέξ ηαζ Πενζααθθμκηζηέξ Δπζζηήιεξ, Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο
{alkiviadou.antri, npapa, c.p.constantinou }@ucy.ac.cy
Πεξίιεςε
Πανά ηδκ εονεία ακαβκχνζζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ δελζμηήηςκ θήρδξ απυθαζδξ ςξ ααζζηήξ ιαεδζζαηήξ
επζδίςλδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, δ ιέπνζ ζηζβιήξ ένεοκα ακαθμνζηά ιε ηδκ
ακάπηολδ ηαζ ηεηιδνίςζδ ζπεηζηχκ δζδαηηζηχκ πνμηάζεςκ είκαζ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ. Αοηυ ζζπφεζ
πζμ έκημκα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ζοθθμβζζηζηχκ ζηναηδβζηχκ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ
δζαεέζζιςκ πθδνμθμνζχκ, χζηε κα εκημπίγεηαζ δ πνμηζιδηέα θφζδ. Ζ πανμφζα ενβαζία εκηάζζεηαζ
ζε ιζα ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα πμο ειπίπηεζ ζε αοηή ηδκ πενζμπή ηαζ επζδζχηεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ
ενεοκδηζηή επζηφνςζδ δζδαηηζημφ οθζημφ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ζοθθμβζζηζηήξ
ζηναηδβζηήξ, ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ. ε αοηή ηδκ ενβαζία πενζβνάθεηαζ ζοκμπηζηά ημ δζδαηηζηυ οθζηυ
πμο έπεζ ακαπηοπεεί ηαζ πανμοζζάγμκηαζ εκδεζηηζηά απμηεθέζιαηα απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο, ζημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ ημο ιε ιζα μιάδα 22 ιαεδηχκ Λοηείμο. Σα
απμηεθέζιαηα θακενχκμοκ, αθεκυξ, ηδκ αδοκαιία ηςκ ιαεδηχκ κα πεζνζζημφκ απμηεθεζιαηζηά
ηαηαζηάζεζξ θήρδξ απυθαζδξ πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ, αθεηένμο, ηδ ζδιακηζηή αεθηίςζδ πμο
επέδεζλακ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζή ημο.
Abstract
Despite the wide recognition of the development of decision-making skills as a significant learning
objective of science teaching, research in this area has been quite limited so far. This is particularly
relevant to the reasoning aspect of decision-making in that there is a clear lack of teaching innovations
about the development of reasoning strategies for selecting among rival solutions. The present study is
part of a research effort that purports to develop curriculum materials to help students develop a
specific optimization strategy for decision-making. This study provides an overview of the curriculum
materials we have developed and reports on the results that emerged from its implementation with a
group of 22 high-school students. These data suggest that prior to the implementation, students‘ fell
short of effectively processing the data in given decision-making situations, whereas their interaction
with the curriculum materials led to a significant improvement in this respect.

Δηζαγσγή – Θεσξεηηθφ πιαίζην
Ζ θήρδ απυθαζδξ πενζθαιαάκεζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ αζηζμθμβδιέκςκ επζθμβχκ ακάιεζα ζε
εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ δνάζδξ (ζπεηζηά ιε πνμζςπζηά ή δδιυζζα εέιαηα). Ζ ηαθθζένβεζα
δελζμηήηςκ θήρδξ απυθαζδξ ακαβκςνίγεηαζ εονέςξ ςξ ααζζηή επζδίςλδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ (AAAS 1993, NRC 1996). ε ιεβάθμ ααειυ, αοηή δ ακαβκχνζζδ
ζοκδέεηαζ ιε ηα αολακυιεκα ημζκςκζημ-επζζηδιμκζηά γδηήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ
ζφβπνμκδ ημζκςκία ηαζ ηδκ επζδίςλδ βζα ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ χζηε κα
ιπμνμφκ κα δζαπεζνίγμκηαζ ιε εκδιενςιέκμ ηνυπμ ηέημζα γδηήιαηα ζε πνμζςπζηυ επίπεδμ
(π.π. ζζμγοβζζιυξ πθεμκεηηδιάηςκ ηαζ ιεζμκεηηδιάηςκ απυ ηδ θήρδ εκυξ ηαζκμφνζμο
ειαμθίμο) ηαζ επίζδξ κα παναημθμοεμφκ (ηαζ εκδεπμιέκςξ κα ζοιιεηέπμοκ) ζημ δδιυζζμ
δζάθμβμ βζα εονφηενα γδηήιαηα (π.π. παβηυζιζα εένιακζδ). Πανά ηδκ εονεία ακαβκχνζζδ,
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είκαζ ζδιακηζηυ κα παναηδνήζεζ ηακείξ ηδκ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ ενεοκδηζηή
δναζηδνζμπμίδζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ακάπηολδ δζδαηηζηχκ πνμηάζεςκ βζα ηδ νδηή πνμχεδζδ
δελζμηήηςκ θήρδξ απυθαζδξ.
Οζ δελζυηδηεξ θήρδξ απυθαζδξ ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ ζε δζάθμνεξ πηοπέξ. Γζα πανάδεζβια,
ιζα απυ αοηέξ, πενζθαιαάκεζ ηδ δζαηφπςζδ ηνζηδνίςκ ηαζ ηδ ζοκεπή πνήζδ ημοξ βζα ηδ
ζοζηδιαηζημπμίδζδ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ. Δκδεζηηζηά, ενεοκδηζηά δεδμιέκα απυ
ηδ δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ εζζδβμφκηαζ υηζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ δζαζαθήκζζδ
ηςκ παναιέηνςκ ιζαξ ηαηάζηαζδξ απυθαζδξ απυ ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ, ελανπήξ (π.π. ιέζα
απυ ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζπεηζηχκ ηνζηδνίςκ) ηείκεζ κα αολάκεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ αάεμξ ηδξ
ειπθμηήξ ημοξ ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απυθαζδξ (Ratcliffe 1997). Μζα άθθδ πηοπή αθμνά
ζηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ακαθμνζηά ιε ηα εέιαηα πμο οπεζζένπμκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ
θήρδξ απυθαζδξ. Δζδζηυηενα, δ έθθεζρδ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ, ή δ αδοκαιία
ιεηαθμνάξ ηαζ εθανιμβήξ ηδξ ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδ θήρδ απυθαζδξ, ηείκμοκ κα
οπμκμιεφμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ (Hogan 2002). Σέθμξ, ιζα ηνίηδ πηοπή δ μπμία
απμηεθεί ημ ζδιείμ εζηίαζδξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, αθμνά ζηδκ εθανιμβή ηαηάθθδθςκ
ζοθθμβζζηζηχκ ζηναηδβζηχκ βζα ηδκ αλζυπζζηδ επελενβαζία ηςκ δζαεέζζιςκ πθδνμθμνζχκ
ηαζ ζφβηνζζδ ηςκ πζεακχκ θφζεςκ, χζηε κα εκημπίγεηαζ δ αέθηζζηδ (Arvai et al. 2004).
οκήεςξ μζ ηαηαζηάζεζξ θήρδξ απυθαζδξ πενζπθέημκηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ υπςξ δ
πανμοζία πμθθαπθχκ ηνζηδνίςκ πμο εα πνέπεζ κα ζοκημκζζημφκ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ςξ
πνμξ ηδ ζπεηζηή αανφηδηά ημοξ, δ μπμία πνεζάγεηαζ κα ζηαειίγεηαζ. οκήεςξ, αοηή δ
πμθοπθμηυηδηα παναηάιπηεηαζ ιέζς απθχκ ηαζ δζαζζεδηζηχκ ζηναηδβζηχκ (heuristics), μζ
μπμίεξ, πανά ηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα επζηνέπμοκ ηδ ζφκημιδ ηαζ εφημθδ δζαηφπςζδ
απμθάζεςκ, ηείκμοκ κα οπμπίπημοκ ζε δζάθμνα ζοθθμβζζηζηά ζθάθιαηα ηαζ κα μδδβμφκ ζε
ζηνεαθςιέκα ζοιπενάζιαηα (Kahneman, Slovic & Tversky 1982, Baron 2008,). Πνμθακχξ,
δ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ αοηήξ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ πνμτπμεέηεζ ηαηάθθδθεξ
ζηναηδβζηέξ μζ μπμίεξ πανέπμοκ δζαδζηαζίεξ βζα ηδ ζοζηδιαηζηή επελενβαζία ηαζ ζφκεεζδ
ηδξ δζαεέζζιδξ πθδνμθυνδζδξ ακαθμνζηά ιε ηδκ οπυ ιεθέηδ ηαηάζηαζδ θήρδξ απυθαζδξ ζε
ηάεε πενίπηςζδ (Arvai et al. 2004). Σα δζαεέζζια ενεοκδηζηά δεδμιέκα οπμδεζηκφμοκ υηζ
αοηέξ μζ ζηναηδβζηέξ δεκ πνμηφπημοκ αοευνιδηα, ςξ απμηέθεζια ηδξ έηεεζδξ ηςκ ιαεδηχκ
ζηδ ζοιααηζηή δζδαζηαθία. Ακηίεεηα, πνμτπμεέημοκ νδηυ δζδαηηζηυ πεζνζζιυ. πςξ έπεζ
πνμακαθενεεί, αοηυ ημ ζημζπείμ δεκ έπεζ θάαεζ επανηή πνμζμπή ιέπνζ ζηζβιήξ ζηδκ ένεοκα
ζημ πεδίμ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Πανά ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ζδιακηζηά
δεδμιέκα ακαθμνζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ααζζηχκ πηοπχκ ηδξ δελζυηδηαξ θήρδξ απυθαζδξ, δ
ακάπηολδ ηαζ ενεοκδηζηή επζηφνςζδ ζπεηζηχκ δζδαηηζηχκ επζκμήζεςκ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα
ζοθθμβζζηζηχκ ζηναηδβζηχκ δεκ έπεζ απαζπμθήζεζ νδηά ηδ ιέπνζ ζηζβιήξ ένεοκα.
Ζ πανμφζα ενβαζία εκηάζζεηαζ ζε ιζα εονφηενδ ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα8 ακάπηολδξ ηαζ
επζηφνςζδξ δζδαηηζημφ οθζημφ, βζα ηδκ πνμχεδζδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ζοθθμβζζηζηήξ
ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ επελενβαζία πθδνμθμνζχκ ζε ηαηαζηάζεζξ θήρδξ απυθαζδξ ηαζ ηδκ
επζθμβή ηδξ αέθηζζηδξ θφζδξ. Πζμ ηάης, πενζβνάθεηαζ ζοκμπηζηά δ επζδζςηυιεκδ
ζοθθμβζζηζηή ζηναηδβζηή ηαζ ημ ζηεπηζηυ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ ηαζ αημθμφεςξ
πανμοζζάγμκηαζ απμηεθέζιαηα απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο.
Σν ζθεπηηθφ θαη ε δνκή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ
Ζ ζπιινγηζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο βειηηζηνπνίεζεο
Ζ ζοβηεηνζιέκδ ζηναηδβζηή πανέπεζ ιζα δμιή βζα ηδ ζοζηδιαηζημπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ
ζζμγοβζζιμφ ηαζ ζφκεεζδξ ηςκ δζάθμνςκ ζημζπείςκ πμο οπεζζένπμκηαζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ
θήρδξ απυθαζδξ ιε ζηυπμ ημκ εκημπζζιυ πνμηζιδηέαξ θφζδξ. οκμπηζηά, ιπμνεί κα ακαθοεεί
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Ζ ενβαζία εκηάζζεηαζ ζημ πθαίζζμ ημο εονςπασημφ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ CoReflect ημ μπμίμ
πνδιαημδμηείηαζ απυ ηδκ εονςπασηή επζηνμπή (7th Framework Programme, Contract No 217792).
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ζε ηνία ζηάδζα. Σμ πνχημ πενζθαιαάκεζ ηδ ιεηαηνμπή ηςκ δεδμιέκςκ βζα υθα ηα ηνζηήνζα ζε
ιζα εκζαία ηθίιαηα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, μζ οπμρήθζεξ θφζεζξ ααειμθμβμφκηαζ βζα ημ ηάεε
ηνζηήνζμ πςνζζηά, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαθθδθυηδηά ημοξ, ζε ιζα εκζαία ηθίιαηα (π.π. ηθίιαηα
1-10, ιε ημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ ααειυ κα ακηζζημζπεί ζηδκ ηαηαθθδθυηενδ θφζδ). Σμ δεφηενμ
ζηάδζμ πενζθαιαάκεζ ηδ ζηάειζζδ ηςκ ηνζηδνίςκ ακάθμβα ιε ηδ ζδιακηζηυηδηά ημοξ ιέζς
ηδξ ακάεεζδξ ζοκηεθεζηχκ αανφηδηαξ (π.π. ζε ιζα ηθίιαηα 1-10, ιε ημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ
ζοκηεθεζηή κα δίκεηαζ ζημ ζδιακηζηυηενμ ηνζηήνζμ). ημ ηεθζηυ ζηάδζμ, μζ ανπζηέξ
ααειμθμβίεξ ζηαειίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηδ αανφηδηα ηςκ ακηίζημζπςκ ηνζηδνίςκ. Ζ θφζδ πμο
ζοβηεκηνχκεζ ιεβαθφηενδ ζοκμθζηή ζηαειζζιέκδ ααειμθμβία, ζοκοπμθμβίγμκηαξ υθα ηα
ηνζηήνζα, ηαεμνίγεηαζ ςξ δ ηαηαθθδθυηενδ.
Γνκή δηδαθηηθνχ πιηθνχ9
Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ, ημ μπμίμ θεζημονβεί δζαδζηηοαηά, ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε ηέζζενζξ
ααζζηέξ εκυηδηεξ. ηδκ πνχηδ, εζζάβεηαζ ημ ζεκάνζμ θήρδξ απυθαζδξ ζημ μπμίμ εζηζάγεζ ημ
δζδαηηζηυ οθζηυ. Δζδζηυηενα, δ οπυ ιεθέηδ ηαηάζηαζδ θήρδξ απυθαζδξ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ
επζθμβή ακάιεζα ζε ηνεζξ ηεπκμθμβίεξ παναβςβήξ δθεηηνζζιμφ (ηαηαζηεοή αζμθζηχκ
πάνηςκ, θςημαμθηασηχκ πάνηςκ ή ιεηαηνμπή οθζζηάιεκςκ εενιμδθεηηνζηχκ ζηαειχκ,
χζηε κα θεζημονβμφκ ιε θοζζηυ αένζμ ακηί ιε πεηνέθαζμ) ιε αάζδ ηνία ηνζηήνζα ίζδξ
αανφηδηαξ (εηπμιπέξ νφπςκ, ζοκμθζηυ ηυζημξ θεζημονβίαξ βζα εζημζζπέκηε πνυκζα, ανζειυξ
κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ). Ακαηίεεηαζ ζηζξ μιάδεξ ιαεδηχκ μ νυθμξ ημο ηοαενκδηζημφ
ζοιαμφθμο ηαζ ημοξ γδηείηαζ κα ιεθεηήζμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ,
ιέζς ημο δζδαηηζημφ οθζημφ, βζα ηζξ ηνεζξ πζεακέξ θφζεζξ ηαζ κα ηαηαθήλμοκ ζε απυθαζδ, ςξ
μιάδα, ηεηιδνζχκμκηαξ ηδκ υζμ πζμ πεζζηζηά ιπμνμφκ. ε αοηυ ημ ζηάδζμ, μζ ιαεδηέξ δεκ
ηαεμδδβμφκηαζ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ςξ πνμξ ηδκ πνμζέββζζδ πμο αημθμοεμφκ βζα ηδκ
επελενβαζία ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ οπμρήθζςκ θφζεςκ. ηδ δεφηενδ
εκυηδηα, μζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ δζάθμνεξ ζοθθμβζζηζηέξ ζηναηδβζηέξ θήρδξ απυθαζδξ μζ
μπμίεξ εκηάζζμκηαζ ζε έκα ζοβηείιεκμ ημ μπμίμ δεκ ζοκδέεηαζ ιε ημ οπυ ιεθέηδ ζεκάνζμ. Ζ
ηαηάζηαζδ θήρδξ απυθαζδξ πμο αλζμπμζείηαζ ςξ πανάδεζβια είκαζ ζδζαίηενα απθή ηαζ
ελαζνεί ημ ζημζπείμ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ζηδ αανφηδηα ηςκ ηνζηδνίςκ. Μζα απυ ηζξ
πνμζεββίζεζξ πμο γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα επελενβαζημφκ είκαζ δ αεθηζζημπμίδζδ, δ
μπμία πανμοζζάγεηαζ ζε ιζα απθή ιμνθή απυ ηδκ μπμία ελαζνείηαζ δ δζαδζηαζία ζηάειζζδξ
ηςκ ηνζηδνίςκ ακάθμβα ιε ηδ αανφηδηά ημοξ. Ζ έιθαζδ ανίζηεηαζ ζημ ζοθθμβζζηζηυ ιένμξ
ηςκ πνμζεββίζεςκ ηαζ ζημκ εκημπζζιυ πηοπχκ ημοξ πμο εκδέπεηαζ κα οπμκμιεφμοκ ηδκ
εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ζηα μπμία μδδβμφκ. Μέζα απυ αοηή ηδ
δζαδζηαζία, μζ ιαεδηέξ ηαεμδδβμφκηαζ κα δζαιμνθχζμοκ ηνζηήνζα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο
ζηεπηζημφ ζοθθμβζζηζηχκ ζηναηδβζηχκ θήρδξ απυθαζδξ, ηα μπμία εθανιυγμοκ ζηδ ζοκέπεζα
ζηδκ πνμζέββζζδ πμο είπακ αημθμοεήζεζ μζ ίδζμζ ςξ μιάδα ζηδκ πνχηδ εκυηδηα. ε αοηυ ημ
πθαίζζμ ακαιέκεηαζ κα εκημπίγμοκ αδοκαιίεξ ηδξ πνμζέββζζδξ πμο είπακ οζμεεηήζεζ ηαζ κα
ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ δοκδηζηή ζοκεζζθμνά ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ, ςξ ιζαξ
απμηεθεζιαηζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ηδ ζοζηδιαηζηή ζφκεεζδ υθδξ ηδξ δζαεέζζιδξ
πθδνμθυνδζδξ. ημ ηνίημ ιένμξ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ, γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα
πεζνζζημφκ ιζα παναθθαβή ημο ανπζημφ ζεκανίμο θήρδξ απυθαζδξ, ζημ μπμίμ πνμζηίεεηαζ ημ
ζημζπείμ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ζηδ αανφηδηα. Αθμφ ακηζθδθεμφκ ηδκ αδοκαιία ηδξ
οθζζηάιεκδξ εηδμπήξ ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ κα πεζνζζηεί αοηυ ημ ζημζπείμ ηαεμδδβμφκηαζ χζηε
κα ηδκ ηνμπμπμζήζμοκ, εκζςιαηχκμκηαξ ηδ δζαδζηαζία ζηάειζζδξ ηςκ ηνζηδνίςκ ακάθμβα ιε
ηδ αανφηδηά ημοξ. ημ ηαηαθδηηζηυ ζηάδζμ μζ ιαεδηέξ επελενβάγμκηαζ ιζα δεφηενδ
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Δηηυξ απυ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ζοθθμβζζηζηήξ ζηναηδβζηήξ ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ
απεοεφκεδηε επίζδξ ζε πνυζεεηεξ, εκκμζμθμβζηά πνμζακαημθζζιέκεξ επζδζχλεζξ, υπςξ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ
εκένβεζα ηαζ ηδκ ζζπφ. Χζηυζμ, δ πανμφζα ενβαζία πενζμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζηδκ
ηαθθζένβεζα ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ.
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παναθθαβή ημο ζεκανίμο ζηδκ μπμία αολάκεηαζ δ πμθοπθμηυηδηα, πνμζεέημκηαξ δφμ αηυια
ηνζηήνζα. Καεχξ μζ ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ιε ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ εκυηδηεξ, πενκμφκ απυ
δναζηδνζυηδηεξ πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί χζηε κα ημοξ θένκμοκ ακηζιέηςπμοξ ιε δοζημθίεξ πμο
ακαιέκεηαζ κα ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ κα ημοξ πανέπμοκ ζηδ ζοκέπεζα ηαεμδήβδζδ, χζηε κα ηζξ
οπεναμφκ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
πκκεηέρνληεο
Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ εθανιυζηδηε ζημ πθαίζζμ ηαθμηαζνζκμφ μιίθμο θοζζηήξ ιε ιζα μιάδα 22
ιαεδηχκ Λοηείμο (Α΄– Γ΄ Λοηείμο). Καηά ηδ δζδαζηαθία μζ ιαεδηέξ ενβάγμκηακ ζε μιάδεξ
ηςκ ηνζχκ (ηαζ ζε ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ ηςκ δφμ). Οζ μιάδεξ απμηεθμφκηακ απυ ιαεδηέξ
πμο θμζημφζακ ζηδκ ίδζα ααειίδα ή, υπμο δεκ ήηακ εθζηηυ, απυ ιαεδηέξ πμο θμζημφζακ ζε
δφμ ζοκεπυιεκεξ ααειίδεξ. Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ απαζηήεδηακ μηηχ
δζδαηηζηέξ πενίμδμζ δζάνηεζαξ 110 θεπηχκ.
Δίδε δεδνκέλσλ
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ, έπμοκ ζοθθεβεί
δεδμιέκα ιέζς βναπηχκ ένβςκ αλζμθυβδζδξ ακμζηημφ ηφπμο ηα μπμία ζοιπθδνχεδηακ
αημιζηά πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ. Σα ένβα αλζμθυβδζδξ δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ
ηαηδβμνίεξ. Ζ πνχηδ πενζθαιαάκεζ ηέζζενα ένβα αλζμθυβδζδξ πμο πανμοζίαγακ ζημοξ
ιαεδηέξ παναθθαβέξ εκυξ ζεκανίμο θήρδξ απυθαζδξ (επζθμβή ημπμεεζίαξ βζα ηδκ
εβηαηάζηαζδ ζηαειμφ αθαθάηςζδξ) γδηχκηαξ ημοξ κα ημ επελενβαζημφκ ηαζ κα πνμηείκμοκ
ηδ θφζδ πμο εεςνμφκ ηαηαθθδθυηενδ πανέπμκηαξ υζμ ημ δοκαηυ πζμ πεζζηζηή ηεηιδνίςζδ. Ζ
δζαθμνμπμίδζδ ακάιεζα ζηζξ ηέζζενζξ παναθθαβέξ αθμνά ζημ πθήεμξ ηςκ πζεακχκ θφζεςκ
ηαζ ηςκ ηνζηδνίςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδ ζπεηζηή ζδιακηζηυηδηά ημοξ. Ο ζηυπμξ αοηχκ ηςκ
ένβςκ αλζμθυβδζδξ ήηακ δ ηαηαβναθή ηςκ πνμζεββίζεςκ ζηζξ μπμίεξ ηαηαθεφβμοκ μζ
ιαεδηέξ βζα κα επελενβαζημφκ ηα δεδμιέκα ηαζ κα ηαηαθήλμοκ ζε ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ
πνμηζιδηέα θφζδ. Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία απμηεθείηαζ απυ ηνία ένβα αλζμθυβδζδξ, ζηα μπμία
γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ηνίκμοκ δμζιέκεξ ζηναηδβζηέξ θήρδξ απυθαζδξ. Μέζα απυ
αοηά ηα ένβα αλζμθυβδζδξ επζδζχπεδηε κα δζενεοκδεεί μ ααειυξ ζημκ μπμίμ ακηζθαιαάκμκηαζ
ζοθθμβζζηζηέξ πηοπέξ ηςκ πνμζεββίζεςκ μζ μπμίεξ οπμκμιεφμοκ ηδκ αλζμπζζηία ημοξ. Γζα
ημοξ ζημπμφξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, εα πανμοζζαζημφκ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ
απυ έκα ιυκμ ένβμ αλζμθυβδζδξ ηδξ ηάεε ηαηδβμνίαξ.
Αλάιπζε δεδνκέλσλ:
Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ηάεε ένβμ αλζμθυβδζδξ ηςδζημπμζήεδηακ, χζηε κα
ζπδιαηζζημφκ ηαηδβμνίεξ πμο πενζβνάθμοκ ηδ δζαθμνμπμίδζδ (α) ζηζξ πνμζεββίζεζξ πμο
αημθμοεμφκ μζ ιαεδηέξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηαηαζηάζεςκ θήρδξ απυθαζδξ (πνχηδ ηαηδβμνία
ένβςκ αλζμθυβδζδξ) ηαζ (α) ζηα επζπεζνήιαηα πμο δζαηοπχκμοκ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ
δμζιέκςκ πνμζεββίζεςκ θήρδξ απυθαζδξ (δεφηενδ ηαηδβμνία ένβςκ αλζμθυβδζδξ).
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Έξγν Αμηνιφγεζεο Η
Σμ ζεκάνζμ θήρδξ απυθαζδξ πμο γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα πεζνζζημφκ ζε αοηυ ημ ένβμ
αλζμθυβδζδξ πενζθάιαακε ηνεζξ πζεακέξ θφζεζξ ηαζ ηνία ηνζηήνζα δζαθμνεηζηήξ αανφηδηαξ. Οζ
ιαεδηέξ είπακ ζηδ δζάεεζή ημοξ δεδμιέκα βζα ηδκ επίδμζδ ηδξ ηάεε θφζδξ ζημ ηαεέκα απυ ηα
ηνζηήνζα ηαζ επίζδξ βζα ηδκ ζενάνπδζδ ηςκ ηνζηδνίςκ ςξ πνμξ ηδ αανφηδηά ημοξ. Μζα απυ ηζξ
θφζεζξ οπενηενμφζε ζημ ζδιακηζηυηενμ ηνζηήνζμ ηαζ ηαηαηαζζυηακ ζηδ πεζνυηενδ εέζδ ζε
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ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα δφμ ηνζηήνζα, ιζα άθθδ θφζδ οπενηενμφζε ζε δφμ απυ ηα ηνζηήνζα ηαζ
ήηακ δ πεζνυηενδ ζημ ηνίημ εκχ δ επίδμζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ θφζδξ ζηα ηνία ηνζηήνζα ήηακ δ
δζάιεζμξ. Σμ δζάβναιια 1 πανμοζζάγεζ ζοκμπηζηά ηδκ πθδνμθυνδζδ πμο είπακ ζηδ δζάεεζή
ημοξ μζ ιαεδηέξ (ηα ηνζηήνζα είκαζ δζαααειζζιέκα ζε θείκμοζα ζεζνά ζδιακηζηυηδηαξ).

Κριτιρια

Πικανζσ λφςεισ
Ανζειυξ ηαημίηςκ πμο
εα επςθεθδεμφκi
οκμθζηυ ηυζημξii
Απυζηαζδ απυ
ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξi

Πεκηάηςιμ
100000

Πανεηηθδζζά
190000

Υμζνμημζηία
120000

9 εη.

12 εη.

11.5 εη.

4 Km

2 Km

3 Km

i: Αυτό/ι πρζπει να είναι όςο το δυνατό πιο μεγάλο/θ
ii: Αυτό πρζπει να είναι όςο το δυνατό πιο μικρό

Γηάγξακκα 1: φκμρδ ηςκ παναιέηνςκ ημο ζεκανίμο θήρδξ απυθαζδξ ζημ Ένβμ Αλζμθυβδζδξ Η

Ο Πίκαηαξ 1 ζοκμρίγεζ ηζξ πνμζεββίζεζξ θήρδξ απυθαζδξ ζηζξ μπμίεξ ηαηέθοβακ μζ ιαεδηέξ
πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία. Αοηέξ μζ πνμζεββίζεζξ ιπμνμφκ κα μιαδμπμζδεμφκ ζε δφμ
ηαηδβμνίεξ. Ζ πνχηδ πενζθαιαάκεζ ηζξ πνμζεββίζεζξ πμο ηαηέθδλακ κα πενζμνίγμκηαζ ιυκμ ζε
έκα ιένμξ ηςκ δζαεέζζιςκ δεδμιέκςκ ελαζνχκηαξ έηζζ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ ημο ζεκανίμο
θήρδξ απυθαζδξ. θεξ μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ (Ν=22) ηαηά ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ
εκηάζζμκηαζ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία εκχ ημ πμζμζηυ ημοξ ιεζχεδηε αζζεδηά ιεηά ηδ
δζδαζηαθία ζε 27% (Ν=6). Αοηή δ ηαηδβμνία ακαθφεηαζ ζε ηνεζξ οπμηαηδβμνίεξ. Ζ πνχηδ
πενζθαιαάκεζ ηζξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ, πμο επέθελακ ιε αάζδ έκα ιυκμ απυ ηα ηνία ηνζηήνζα
(Ν=15, 68%, ηαηά ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ ηαζ Ν=2, 9%, ηαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ). Έκα
εκδεζηηζηυ πανάδεζβια απάκηδζδξ είκαζ ημ αηυθμοεμ: «Πηζηεχσ ε θαιχηεξε ιχζε είλαη ε
Παξεθθιεζηά, αθνχ ην θξηηήξην πνπ είλαη πην ζεκαληηθφ είλαη ην πφζνη θάηνηθνη ζα
επσθειεζνχλ, παξφιν πνπ πζηεξεί ζηα άιια δχν θξηηήξηα». ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ εηηυξ απυ
ιία (ηαηά ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ) ημ ηνζηήνζμ ζημ μπμίμ επζηεκηνχεδηακ μζ ιαεδηέξ ήηακ
αοηυ πμο ηαεμνζγυηακ απυ ημ ζεκάνζμ ημο ένβμο αλζμθυβδζδξ ςξ ημ πζμ ζδιακηζηυ. Ζ
δεφηενδ οπμηαηδβμνία, πενζθαιαάκεζ δφμ ιυκμ πενζπηχζεζξ (ιία απυ ηδκ ανπζηή ηαζ ιία απυ
ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ απυ δφμ δζαθμνεηζημφξ ιαεδηέξ) υπμο επζθέβδηε δ θφζδ πμο
οπενηενεί ζηα πενζζζυηενα ηνζηήνζα. Δκδεζηηζηά, ιζα απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο εκηάπεδηακ ζε
αοηή ηδκ ηαηδβμνία ήηακ δ ελήξ: «ην Πεληάθσκν επεηδή ηεξεί ηα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα…δχν
απφ ηα ηξία». Αοηή δ πνμζέββζζδ, αβκμεί ηυζμ ηδκ πθδνμθυνδζδ βζα ηδ δζαθμνμπμίδζδ ζηδ
αανφηδηα ηςκ ηνζηδνίςκ υζμ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ δζαθμνχκ ακάιεζα ζηζξ οπμρήθζεξ θφζεζξ
ζηα ηνία ηνζηήνζα, εεςνχκηαξ δεδμιέκμ υηζ ημ πθήεμξ ηςκ ηνζηδνίςκ ζηα μπμία
ηαηαηάζζμκηαζ πνχηεξ μζ οπμρήθζεξ θφζεζξ ηαεμνίγεζ ηδ αέθηζζηδ θφζδ. Σέθμξ, δ ηνίηδ
οπμηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο μζ ιαεδηέξ επέθελακ ηδ ιέζδ θφζδ, δδθαδή
ηδκ πενζμπή πμο ηοβπάκεζ κα ηαηαηάζζεηαζ ζηδ δεφηενδ εέζδ (δζάιεζμξ) ζημ ηαεέκα απυ ηα
ηνία ηνζηήνζα. Δκδεζηηζηά, έκαξ απυ αοημφξ ημοξ ιαεδηέξ απάκηδζε: «ηδ Υνηξνθηηία γηαηί
είλαη ε κέζε ιχζε. Δμππεξεηεί αξθεηνχο αλζξψπνπο, ην θφζηνο δελ είλαη ην κεγαιχηεξν θαη ε
απφζηαζε είλαη ν κέζνο φξνο ησλ άιισλ». πςξ ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ οπμηαηδβμνία, μζ
ιαεδηέξ πμο εθανιυγμοκ αοηυ ημ ζηεπηζηυ (Ν=6, 27% ζηδκ ανπζηή ηαζ Ν=3, 13% ζηδκ
ηεθζηή αλζμθυβδζδ) αβκμμφκ ηυζμ ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ πενζμπχκ ζηα ζπεηζηά
ηνζηήνζα υζμ ηαζ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ζηδ αανφηδηα.
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Προφορικζσ Εργαςίεσ
Πίλαθαο 1: Καηδβμνίεξ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ Ένβμ Αλζμθυβδζδξ Η
ηξαηεγηθέο Λήςεο Απφθαζεο
Πξνζεγγίζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη ηκήκα ησλ δεδνκέλσλ
Δπζθμβή ιε αάζδ έκα ιυκμ ηνζηήνζμ
Δπζθμβή θφζδξ πμο οπενηενεί ζηα πζμ πμθθά
ηνζηήνζα
Δπζθμβή εκδζάιεζδξ θφζδξ
Πξνζεγγίζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ φιε ηε δηαζέζηκε
πιεξνθφξεζε
Βεθηζζημπμίδζδ
χλνιν

Αξρηθή Αμηνιφγεζε

Σειηθή Αμηνιφγεζε

Ν

%

Ν

%

15
1
6

68
5
27

2
1
3

9
5
13

22

100

16
22

73
100

Ζ δεφηενδ ηφνζα ηαηδβμνία απάκηδζδξ, δ μπμία ειθακίζηδηε ιυκμ ζηα δεδμιέκα απυ ηδκ
ηεθζηή αλζμθυβδζδ, πενζθαιαάκεζ 16 ιαεδηέξ (73%) πμο επζπείνδζακ κα ζοκεέζμοκ υθδ ηδ
δζαεέζζιδ πθδνμθυνδζδ, πενζθαιαακμιέκςκ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ζηδ αανφηδηα ηαζ ημο
ιεβέεμοξ ηςκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ηςκ οπμρήθζςκ θφζεςκ ζημ ηαεέκα απυ ηα ηνία ηνζηήνζα.
θμζ αοημί μζ ιαεδηέξ επέθελακ κα πεζνζζημφκ ηδκ ηαηάζηαζδ θήρδξ απυθαζδξ ιέζς ηδξ
ζηναηδβζηήξ ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ ηαζ ήηακ ζε εέζδ κα ηδκ εθανιυζμοκ ιε έβηονμ ηνυπμ ηαζ
κα αλζμπμζήζμοκ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ βζα κα αζηζμθμβήζμοκ ηδκ απυθαζή ημοξ, υπςξ
θαίκεηαζ ζημ πανάδεζβια ζημ δζάβναιια 2.

Γηάγξακκα 2: Δκδεζηηζηυ πανάδεζβια απάκηδζδξ ιε αάζδ ηδ ζηναηδβζηή ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ

Σα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδκ ανπζηή
αλζμθυβδζδ ζοκάδμοκ ιε ηδ δζαεέζζιδ ενεοκδηζηή αζαθζμβναθία, δ μπμία εζζδβείηαζ υηζ
απμηοβπάκμοκ κα δζαπεζνζζημφκ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ ηαηαζηάζεςκ θήρδξ απυθαζδξ,
ηείκμκηαξ κα οζμεεημφκ απθέξ ηαζ ζφκημιεξ πνμζεββίζεζξ μζ μπμίεξ, ςζηυζμ, είκαζ επζννεπείξ
ζε ζοθθμβζζηζηά ζθάθιαηα ηαζ ζηνεαθχζεζξ. Ακηίζημζπα, ηα δεδμιέκα απυ ηδκ ηεθζηή
αλζμθυβδζδ, δείπκμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ, ζε ιεβάθμ ααειυ, εηηίιδζακ ηδ ζοθθμβζζηζηή
ζηναηδβζηή ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ ςξ έκα απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ
ηαζ ήηακ ζε εέζδ κα ηδκ εθανιυζμοκ ιε έβηονμ ηνυπμ.
Έξγν Αμηνιφγεζεο ΗΗ
ημ δεφηενμ ένβμ αλζμθυβδζδξ γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα αλζμθμβήζμοκ ημ ζηεπηζηυ
ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμζέββζζδξ θήρδξ απυθαζδξ, δ μπμία δζαηοπχεδηε ζε βεκζηή ιμνθή
πςνίξ κα απεοεφκεηαζ ζε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ηαηάζηαζδ θήρδξ απυθαζδξ. οβηεηνζιέκα,
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ημ ζηεπηζηυ ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ αοηή δ πνμζέββζζδ είκαζ υηζ ζε πενζπηχζεζξ υπμο οπάνπεζ
δζααάειζζδ ηςκ ζπεηζηχκ ηνζηδνίςκ ςξ πνμξ ηδ αανφηδηά ημοξ, δ ηαηαθθδθυηενδ θφζδ είκαζ
εηείκδ πμο οπενηενεί ζημ ζδιακηζηυηενμ ηνζηήνζμ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ αοηή δ
πνμζέββζζδ, οζμεεηήεδηε απυ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ιαεδηχκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο ένβμο
αλζμθυβδζδξ Η, υπςξ ζογδηήεδηε κςνίηενα.
Πίλαθαο 2: Καηδβμνίεξ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ Ένβμ Αλζμθυβδζδξ ΗΗ
Αξρηθή Αμηνιφγεζε

Καηεγνξίεο απάληεζεο
Γηαθσλνχλ ακαθένμκηαξ ζοθθμβζζηζηά
πνμζακαημθζζιέκα επζπεζνήιαηα
πκθσλνχλ,
..πςνίξ κα ακαθένμοκ ζοθθμβζζηζηά πνμζακαημθζζιέκα
επζπεζνήιαηα
..ακαθένμκηαξ ζοθθμβζζηζηά
πνμζακαημθζζιέκα
επζπεζνήιαηα πμο δεκ ζζπφμοκ
..εέημκηαξ πνμτπμεέζεζξ πμο πενζμνίγμοκ ηδκ πζεακυηδηα
επζθμβήξ θακεαζιέκδξ θφζδξ
Άζρεηεο απαληήζεηο
χλνιν

Σειηθή Αμηνιφγεζε

Ν

%

Ν

%

8

36.5

17

77

8

36.5

2

9

2

9

-

-

4

18

1

5

22

100

2
22

9
100

Ζ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ μδήβδζε ζηδκ μιαδμπμίδζή ημοξ ζε ηνεζξ
ηαηδβμνίεξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 2. Ζ πνχηδ ηαηδβμνία απάκηδζδξ, δ
μπμία ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ δ πζμ έβηονδ, πενζθαιαάκεζ ημοξ ιαεδηέξ πμο δζαθχκδζακ
ιε ημ ζηεπηζηυ ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ δ πνμζέββζζδ εζηζάγμκηαξ ζηδκ αδοκαιία ηδξ κα μδδβεί
ζε έβηονα ηαζ αλζυπζζηα ζοιπενάζιαηα. οβηνζιέκα, υθμζ μζ ιαεδηέξ επζηεκηνχεδηακ ζηδκ
απμηοπία ηδξ κα θάαεζ οπυρδ υθα ηα ηνζηήνζα επζζδιαίκμκηαξ υηζ δ θφζδ πμο οπενηενεί ζημ
ζδιακηζηυηενμ ηνζηήνζμ δεκ είκαζ ηαη‘ ακάβηδ δ ηαηαθθδθυηενδ θφζδ, ζοκμθζηά. Έκα
εκδεζηηζηυ πανάδεζβια απάκηδζδξ πμο εκηάπεδηε ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία είκαζ ημ ελήξ:
«Γηαθσλψ κε ην ζθεπηηθφ γηαηί κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν δε ιακβάλνπκε ππφςε φια ηα θξηηήξηα θαη
κπνξεί ε επηινγή λα κελ είλαη ε θαηαιιειφηεξε». Αοηή δ ηαηδβμνία απάκηδζδξ απμηεθείηαζ
απυ 25 ζοκμθζηά απακηήζεζξ (57%) δ πθεζμρδθία ηςκ μπμίςκ (Ν=17) πνμένπεηαζ απυ ηδκ
ηεθζηή αλζμθυβδζδ. Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ ηζξ απακηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ
εηθνάζηδηε ζοιθςκία ιε ημ ζηεπηζηυ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ, μζ μπμίεξ δζαηνίκμκηαζ ζε
ηνεζξ επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ. ηδκ πνχηδ οπμηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ δέηα ζοκμθζηά
απακηήζεζξ (μηηχ απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ ηαζ δφμ απυ ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ) ζηζξ
μπμίεξ εεςνήεδηε αοημκυδημ υηζ δ θφζδ πμο οπενηενεί ζημ ζδιακηζηυηενμ ηνζηήνζμ είκαζ
υκηςξ δ ηαηαθθδθυηενδ. Γζα πανάδεζβια έκαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ δήθςζε: «πκθσλψ γηαηί
αθνχ ηθαλνπνηεί ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην, είλαη ε θαιχηεξε επηινγή». Ζ δεφηενδ
οπμηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ δφμ ιυκμ απακηήζεζξ απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ μζ μπμίεξ
εζηίαζακ ζηδκ εβηονυηδηα ηδξ πνμζέββζζδξ, πζζηχκμκηαξ ηδκ ςζηυζμ ιε ζδζυηδηεξ πμο δεκ
δζαεέηεζ πναβιαηζηά. οβηεηνζιέκα, ηαζ μζ δφμ ιαεδηέξ δήθςζακ υηζ ζοιθςκμφκ ιε ημ
ζηεπηζηυ ηδξ δζυηζ θαιαάκεζ οπυρδ υθα ηα ηνζηήνζα. Σέθμξ, δ ηνίηδ οπμηαηδβμνία
απμηεθείηαζ απυ πέκηε (11%) ζοκμθζηά πενζπηχζεζξ (ηέζζενζξ απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ
ηαζ ιία απυ ηδκ ηεθζηή) ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ελέθναζακ ηδ ζοιθςκία ημοξ πςνίξ
πεναζηένς ηεηιδνίςζδ, εέημκηαξ ςζηυζμ πνμτπμεέζεζξ. Έκα εκδεζηηζηυ πανάδεζβια
απάκηδζδξ είκαζ: «Δίλαη έλαο έκπηζηνο ηξφπνο φηαλ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα
δεδνκέλα κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ πνιιά θξηηήξηa». Ζ ηνίηδ
ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ δφμ ζοκμθζηά πενζπηχζεζξ, ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ απέηοπακ κα
απεοεοκεμφκ ζημ ενχηδια ηαηαθήβμκηαξ μοζζαζηζηά κα δίκμοκ άζπεηεξ απακηήζεζξ. Γζα
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πανάδεζβια, έκαξ απυ αοημφξ ημοξ ιαεδηέξ αβκυδζε ηδκ παναδμπή ζηδκ μπμία ζηδνίπεδηε δ
πνμζέββζζδ υηζ οπάνπεζ υκηςξ ηάπμζμ ηνζηήνζμ πμο είκαζ ζδιακηζηυηενμ απυ ηα οπυθμζπα ηαζ
ελέθναζε ηδ δζαθςκία ημο δδθχκμκηαξ υηζ: «γηα θάπνηνπο θάπνηα θξηηήξηα είλαη ζεκαληηθά
ελψ γηα άιινπο φρη».
οκμπηζηά, ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ
δεφηενμ ένβμ αλζμθυβδζδξ, οπμζηδνίγμοκ πςξ ηαηά ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ έκα ζδιακηζηυ
πμζμζηυ ιαεδηχκ ακηζθαιαάκεηαζ μνζζιέκεξ ζοθθμβζζηζηέξ πηοπέξ ηδξ πνμζέββζζδξ μζ μπμίεξ
οπμκμιεφμοκ ηδκ αλζμπζζηία ηδξ. Δκημφημζξ έκα ελίζμο ιεβάθμ πμζμζηυ απμηοβπάκεζ κα
εζηζάζεζ ζε ζοθθμβζζηζηέξ αδοκαιίεξ. Σα δεδμιέκα απυ ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ, δείπκμοκ
αζζεδηή αεθηίςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμθμβμφκ ιε εκδιενςιέκμ ηνυπμ
δμζιέκεξ πνμζεββίζεζξ θήρδξ απυθαζδξ.
πκπεξάζκαηα
Σα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ ζοκάδμοκ ιε ηα ακηίζημζπα
εονήιαηα πμο έπμοκ δδιμζζεοηεί ζηδκ ενεοκδηζηή αζαθζμβναθία, ακαδεζηκφμκηαξ (α) ηδκ
απμηοπία ηςκ ιαεδηχκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηαηάθθδθεξ ζοθθμβζζηζηέξ ζηναηδβζηέξ βζα κα
πεζνζζημφκ ιε έβηονμ ηνυπμ ηαηαζηάζεζξ θήρδξ απυθαζδξ ηαζ (α) ηδκ ηάζδ ημοξ κα
επζζηναηεφμοκ απθέξ ηαζ ζφκημιεξ πνμζεββίζεζξ μζ μπμίεξ, ςζηυζμ, μδδβμφκ ζε
ζοθθμβζζηζηά ζθάθιαηα. Σα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ,
εζζδβμφκηαζ ηδ δοκαηυηδηα ημο δζδαηηζημφ οθζημφ πμο έπεζ ακαπηοπεεί κα επζδνάζεζ ζηζξ
ζοθθμβζζηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηςκ ιαεδηχκ αμδεχκηαξ ημοξ, αθεκυξ, κα εηηζιήζμοκ ηδ
ζοθθμβζζηζηή ζηναηδβζηή ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ ςξ έκα απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ δζαπείνζζδξ
ηαηαζηάζεςκ θήρδξ απυθαζδξ ηαζ, αθεηένμο, κα ηδκ εθανιυγμοκ ιε έβηονμ ηνυπμ
αλζμπμζχκηαξ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ βζα κα ηεηιδνζχζμοκ ηζξ απμθάζεζξ ημοξ. Δπίζδξ, ηα
δεδμιέκα εζζδβμφκηαζ ελέθζλδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα αλζμθμβμφκ
δμζιέκεξ ζοθθμβζζηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ κα εκημπίγμοκ ζθάθιαηα ζηα μπμία ηείκμοκ κα
οπμπίπημοκ.
ε αοηυ ημ ζηάδζμ, δ ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ επελενβαζία ηςκ
δεδμιέκςκ, χζηε κα ηεηιδνζςεεί μ ααειυξ επίηεολδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ επζδζχλεςκ ημο
δζδαηηζημφ οθζημφ ηαζ ηονίςξ κα εκημπζζημφκ πηοπέξ ημο μζ μπμίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ
πενζμνζζιέκδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ, ζοκεπχξ, εα ήηακ πνήζζιμ κα ακαεεςνδεμφκ.
Βηβιηνγξαθία
Arvai, J., Campbell, V., Baird, A., & Rivers, L. (2004). Teaching Students to Makes Better Decisions
About the Environment: Lessons From the Decision Sciences. Reports & Research, 36(1), 33 - 44.
AAAS. (1993). Benchmarks for science literacy. New York: Oxford University Press.
Baron, J. (2008). Thinking and Deciding (fourth ed.). New York: Cambridge University Press.
Hogan, K. (2002). Small Groups‘ Ecological Reasoning While Making an Environmental
Management Decision. Journal of Research in Science Teaching, 39(4), 341-368.
Κahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases.
Cambridge, England: Cambridge University Press.
NRC. (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
Ratcliffe, M. (1997). Pupil decision-making about socio-scientific issues within the science
curriculum. International Journal of Science Education 19(2), 167-182.
~ 371 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη

Μπορούν κατϊλληλεσ διδακτικϋσ προςεγγύςεισ να προωθόςουν την
εννοιολογικό αλλαγό; Αναςκόπηςη επιλεγμϋνησ βιβλιογραφύασ επύ
τησ κατανόηςησ τησ κινηματικόσ ςτη μϋςη εκπαύδευςη
Παληαδή Γηαλλνχια, Σζαπαξιήο Γεψξγηνο
Δ.Κ.Φ.Δ. Πξέβεδαο, liannapantazi@in.gr
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Σκήκα Υεκείαο, gtseper@cc.uoi.gr
Πεξίιεςε
ημπυξ αοηήξ ηδξ ακαζημπζημφ παναηηήνα ένεοκαξ, είκαζ, αθεκυξ κα δζενεοκήζεζ ηαζ κα ζοκεέζεζ ηδκ
εηπαζδεοηζηή ενεοκδηζηή αζαθζμβναθία επί ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ ζηδκ ηζκδιαηζηή ηαζ αθεηένμο κα δζαπζζηχζεζ ηαηά πυζμ δ ηαηάθθδθδ ιεευδεοζδ ηδξ
δζδαζηαθίαξ πνμςεεί ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή. Ζ επζθμβή ηδξ ηζκδιαηζηήξ έβζκε βζαηί δ ηίκδζδ είκαζ
άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ άνα είκαζ πμθφ πζμ δφζημθμ βζα ημοξ ιαεδηέξ κα
εβηαηαθείρμοκ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημοξ ηαζ κα απμδεπεμφκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ. Ζ ενβαζία
ζηδνίπεδηε ζε 13 ζπεηζηέξ ένεοκεξ, ζηζξ μπμίεξ πήνακ ιένμξ πενίπμο 3000 ιαεδηέξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ απυ δζάθμνεξ πχνεξ. Σα ζοιπενάζιαηα ιπμνεί κα είκαζ πνήζζια ηυζμ βζα ημ ζπεδζαζιυ
πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ υζμ ηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ.
Abstract
The aim of this review-type study is on the one hand to explore and synthesize the educationalresearch literature on the secondary school students‘ alternative conceptions in kinematics, and on the
other hand, to determine if proper teaching approaches promote conceptual change. The choice of
kinematics was made on the ground that motion is directly related to everyday life and, therefore, it is
much more difficult for the students to abandon their beliefs and accept the scientific views. The study
was based on 13 relevant studies, in which about 3000 secondary-school students from various
countries participated. These findings can be useful both for designing curricula and for improving
teaching.

Δηζαγσγή
Δίκαζ βκςζηυ υηζ μζ άκενςπμζ απυ παζδζά ηαζ πνζκ αηυιδ θμζηήζμοκ ζε ζπμθείμ έπμοκ ιζα
πνυηενδ βκχζδ ηαζ έπμοκ δζαιμνθχζεζ ιζα άπμρδ βζα ηα θοζζηά θαζκυιεκα. Αοηή δ πνυηενδ
βκχζδ απμηεθεί ειπυδζμ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ θαζκυιεκςκ, ζηδκ πνυαθερδ ηαζ ηδκ
αζηζμθυβδζή ημοξ ηαζ πνζμκίγεζ ηα εειέθζα ηδξ ιάεδζδξ. Απυ ηδκ ένεοκα ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ εδχ ηαζ ιενζηέξ δεηαεηίεξ βκςνίγμοιε υηζ μζ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ πμο
έπμοκ μζ ιαεδηέξ βζα πμθθά εέιαηα ηδξ θοζζηήξ είκαζ ζφιθςκεξ ιεκ ιε ηδ δζαζζεδηζηή
ειπεζνία ημοξ, αθθά ζε ακηίθαζδ ιε ηζξ απμδεηηέξ επζζηδιμκζηέξ ακηζθήρεζξ. Οζ ζδέεξ αοηέξ
είκαζ ακεεηηζηέξ ηαζ επίιμκεξ ζηδκ αθθαβή ημοξ, εκχ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ αθθάγμοκ
πανμδζηά, ζπεδυκ υζμ δζανηεί δ δζδαζηαθία, ηαζ ιεηά επακένπμκηαζ. Έηζζ μζ πνυηενεξ
ακηζθήρεζξ ημο ιαεδηή παναιέκμοκ ιε υθα ηα επαηυθμοεα. Πνμηαθμφκ ζμαανέξ δοζημθίεξ
ηυζμ ζηδκ ηαηακυδζδ υζμ ηαζ ζηδκ εθανιμβή ηςκ ααζζηχκ εκκμζχκ ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ. Ακάθμβεξ δοζημθίεξ έπμοκ παναηδνδεεί ζε θμζηδηέξ αηυιδ ηαζ ζε
εηπαζδεοηζημφξ (Abell 2007). Σμ θαζκυιεκμ αοηυ είκαζ παβηυζιζμ, δζαπενκά δδθαδή
πμθζηζζιμφξ, βθχζζεξ, ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά ζοζηήιαηα ηαζ επίπεδα. Ακάιεζα ζημοξ
ημιείξ ηδξ θοζζηήξ πμο έπμοκ ηφπεζ ζδζαίηενδξ πνμζμπήξ υζμκ αθμνά ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ
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εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ αοηυξ ηδξ ηθαζζηήξ ιδπακζηήξ ηαζ ζδζαίηενα
ηδξ ηζκδιαηζηήξ ιε ημκ μπμίμ ηαζ εα αζπμθδεμφιε ζηδκ ενβαζία αοηή.
Ακαβκςνίγμκηαξ θμζπυκ μζ επζζηήιμκεξ αθεκυξ ημ πυζμ επίιμκεξ ηαζ ακεεηηζηέξ είκαζ μζ
πνςηανπζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ αθεηένμο ημ υηζ δ παναδμζζαηή δζδαζηαθία δεκ
ηαηαθένκεζ κα αθθάλεζ ηζξ πνμ-οπάνπμοζεξ ζδέεξ ημοξ, πνμζπαεμφκ ιέζα απυ δζαθμνεηζηέξ
ζηναηδβζηέξ δζδαζηαθίαξ κα ιπμνέζμοκ κα δδιζμονβήζμοκ ιμκηέθα πμο εα επζηοβπάκμοκ κα
ηαηακμμφκ μζ ιαεδηέξ ηζξ πανακμήζεζξ ημοξ, κα ζοιπθδνχκμοκ ηζξ εθθείρεζξ ημοξ ηαζ κα
πνμςεμφκ ηδκ βκχζδ ημοξ.
ηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηάιε 13 ένεοκεξ μζ μπμίεξ εζηζάγμκηαζ ζηζξ εκαθθαηηζηέξ
ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ηζκδιαηζηή. Μία ένεοκα αζπμθείηαζ ιε ηδ ιέζδ ηαπφηδηα. Οζ 8
επυιεκεξ ακαθένμκηαζ ζηζξ έκκμζεξ δφκαιδ ηαζ ηίκδζδ. Μία ένεοκα δζαπναβιαηεφεηαζ ημκ
ακοζιαηζηυ παναηηήνα ημο ιεβέεμοξ ηδξ ηαπφηδηαξ. Γφμ άθθεξ ένεοκεξ ιεθεημφκ ηα ιεβέεδ
ηαπφηδηα, δφκαιδ ηαζ επζηάποκζδ. Ζ ηεθεοηαία ένεοκα αθμνά ηδ δζάδμζδ ηςκ ηοιάηςκ.
Οζ πανειαάζεζξ έβζκακ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ δζδαζηαθίαξ υπςξ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ,
επμζημδμιδηζηή δζδαζηαθία, βκςζζαηή ζφβηνμοζδ, πνμζμιμίςζδ, επαβςβζηυ ζοθθμβζζιυ,
επελδβδιαηζηή επαβςβζηή δζδαζηαθία, παναδμζζαηή δζδαζηαθία, δζδαζηαθία ιε πεζνάιαηα
ηαζ εκενβμπμίδζδ ηδξ ιεηαβκχζδξ. Βαζζηυξ ιαξ ζηυπμξ είκαζ κα δζαπζζηχζμοιε πμζα είδδ
δζδαζηαθίαξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ αζαθζμβναθία, πνμζθένμκηαζ κα αημθμοεήζμοιε βζα κα
ακηζιεηςπίζμοιε ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζε πμζα εκκμζμθμβζηά ζδιεία εα
πνέπεζ κα εζηζάζμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ χζηε δ εκκμζμθμβζηή αθθαβή κα είκαζ
απμηεθεζιαηζηή.
Μέζνδνο
Ζ επζθμβή ηςκ ενεοκχκ ζηδκ πανμφζα ενβαζία έβζκε ιε αάζδ ηζξ έκκμζεξ ηονίςξ ηδξ
ηζκδιαηζηήξ, ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ιε ημκ μπμίμ έβζκακ μζ πανειαάζεζξ ηαζ ημκ ηνυπμ
δζδαζηαθίαξ ιε ημκ μπμίμ δζδάζημκηακ μζ ιαεδηέξ, ηδκ δθζηία ηαζ ημ πθήεμξ ημο δείβιαημξ,
ηδ πχνα πμο δζελήπεδζακ ηαζ ηδκ πνμκζηή πενίμδμ, ηαεχξ ηαζ ζοβηνζηζηέξ ιεθέηεξ ίδζςκ
δθζηζαηά πθδεοζιχκ αθθά δζαθμνεηζηχκ εεκμηήηςκ βζα ηδκ ίδζα έκκμζα.
Ο Πίκαηαξ 1 πενζθαιαάκεζ ηαηάθμβμ ηςκ ενεοκχκ πμο πνδζζιμπμζήζαιε. Οζ ένεοκεξ
επζθέπεδηακ απυ ημ: Bibliography – STCSE Students‟ and Teachers‟ Conceptions and
Science Education. Full Version fv09.rtf / March 23, 2009 Reinders Duit duit@ipn.unikiel.de. Ο εκημπζζιυξ ημοξ έβζκε είηε απυ δζαεέζζια επζζηδιμκζηά πενζμδζηά είηε δζαδζηηοαηά
ιέζς ημο Google.
Αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ
Α. Μέζε ηαρχηεηα
ηδκ ένεοκα Α.1, πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Ηηαθία, ζε 319 ιαεδηέξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ
ηαζ ιε ηίηθμ «Καηαζθεπή θαη επηθχξσζε ελφο δηαγλσζηηθνχ κνληέινπ (κε ππνινγηζηή) πνπ ζα
εξεπλά θαηά πφζν νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο κέζεο ηαρχηεηαο», ανέεδηε υηζ
ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο βκςνίγμοκ ημκ μνζζιυ ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ είκαζ ιεβάθμ, εκχ
ημ πμζμζηυ ηδξ ζςζηήξ εθανιμβήξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ είκαζ παιδθυ. Ζ
ζοπκυηδηα ηςκ δζαζζεδηζηχκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ δεκ ημοξ επέηνερε κα
δδιζμονβήζμοκ ζημκ οπμθμβζζηή έκα ιμκηέθμ ιαεδηή, ημ μπμίμ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα

~ 373 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη
Πίλαθαο 1. Καηάθμβμξ ηςκ πνδζζιμπμζδεεζζχκ ενεοκχκ ηαζ ηαηδβμνμπμίδζή ημοξ ακάθμβα ιε ηδ
εειαημθμβία ημοξ.
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Γ.1. College students‘ conceptions about
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Σασθάκδδ

ζθάθιαηα ηαζ ηδκ ζοθθμβζζηζηή ημο ιαεδηή, ακάθμβα ιε ηδκ δζαδνμιή πμο εα αημθμοεμφζε
βζα ηδκ επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ, κα ζοζπεηζζηεί ιε ημ πνυηοπμ πμο έδςζε μ εηπαζδεοηζηυξ.
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Β. Γχλακε θαη θίλεζε
Ζ ένεοκα Β.1, ιε ηίηθμ «Παξαλνήζεηο ησλ Νηγεξηαλψλ καζεηψλ κέζεο εθπαίδεπζεο ζηε
Φπζηθή» πναβιαημπμζήεδηε ζε 258 ιαεδηέξ 15-17 εηχκ, βζα ιεβάθμ πθήεμξ εκκμζχκ ηδξ
θοζζηήξ ηαζ ακάιεζα ζε αοηέξ ήηακ ηαζ μ νυθμξ ηδξ δφκαιδξ ζηδκ ηίκδζδ. Ζ ένεοκα έδεζλε
υηζ ανηεηέξ εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ ίδζεξ ιε αοηέξ ηςκ ηαεδβδηχκ ημοξ.
Ζ δζδαζηαθία βίκεηαζ ιε ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ.
Ζ δζαπμθζηζζιζηή ιεθέηδ Β.2, ιε ηίηθμ «Ζ επίδξαζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ πξνέιεπζε θαη ζηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ζηε Φπζηθή», ενεοκά 1140 ιαεδηέξ δθζηίαξ 12-22
εηχκ, απυ ηδκ Οθθακδία ηαζ ηδ Εζιπάιπμοε, ςξ πνμξ ηδκ ηαηακυδζή ημοξ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ
δφκαιδξ ηαζ ημ νυθμ ηδξ ζηδκ ηίκδζδ. Σμ απμηέθεζια ηδξ ένεοκαξ έπεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ
υπζ ηυζμ βζα ηα ανπζηά πμζμζηά ηςκ εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεςκ, ηα μπμία είκαζ πενίπμο ίδζα
ηαζ βζα ηζξ δφμ πχνεξ, αθθά βζα ημ πυζμ αοηά ηα πμζμζηά ιεηααάθθμκηαζ ιεηά ηδκ δζδαηηζηή
πανέιααζδ. Καζ βζα ηζξ δφμ πχνεξ ημ πμζμζηυ ηδξ εκαθθαηηζηήξ ακηίθδρδξ ηςκ ιαεδηχκ υηζ:
«βζα κα εηηεθέζεζ έκα ζχια εοεφβναιιδ μιαθή ηίκδζδ, πνέπεζ κα δνα πάκς ημο δφκαιδ»
είκαζ 87% πενίπμο. Γζα ιεκ ηδκ Εζιπάιπμοε, θηάκεζ ζημ 70% πενίπμο ιεηά ηδκ δζδαζηαθία,
εκχ βζα ηδκ Οθθακδία θηάκεζ πενίπμο ζημ 20%. Άνα, επζζδιαίκμοκ μζ ενεοκδηέξ, δ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζδαζηαθίαξ υζμκ αθμνά ηδ ιείςζδ αοηχκ ηςκ εκαθθαηηζηχκ
ακηζθήρεςκ είκαζ δζαθμνεηζηή ζηζξ δφμ πχνεξ ηαζ αοηυ ιπμνεί κα απμννέεζ απυ ημ δζδαηηζηυ
ζηοθ ηςκ ηαεδβδηχκ, ηζξ ζπμοδέξ ημοξ, ηδ βθχζζα πμο πνδζζιμπμζμφκ, δδθαδή ακ είκαζ
ηαηακμδηή βζα ημοξ ιαεδηέξ, ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ. ηδκ Οθθακδία, δ
δζδαζηαθία είκαζ ζοκενβαηζηή-επμζημδμιδηζηή εκχ ζηδ Εζιπάιπμοε παναδμζζαηή.
Ζ ένεοκα Β.3, ιε ηίηθμ «Δηνηκφηεηα γηα ηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο φηη «θίλεζε ζεκαίλεη
δχλακε». Μηα ζχγθξηζε κεηαμχ δσδεθάρξνλσλ θαη δεθαεμάρξνλσλ καζεηψλ», έβζκε ζηδκ
Αοζηναθία ηαζ μζ ιαεδηέξ πμο πήνακ ιένμξ ήηακ ιυκμ αοημί πμο είπακ πανακμήζεζξ υζμκ
αθμνά ηδκ έηθναζδ: «πμζα ή πμζεξ δοκάιεζξ εκενβμφκ ζηδ ιπάθα ημο ηέκζξ πμο ηζκείηαζ
ηαηαηυνοθα πνμξ ηα πάκς». Ζ πανέιααζδ πμο ιεζμθάαδζε ζημοξ 129 ιαεδηέξ 15-17 εηχκ
ήηακ ηέημζα χζηε κα πνμηαθέζεζ βκςζζαηή ζφβηνμοζδ ζε αοημφξ ηαζ κα ημοξ ακαβηάζεζ κα
ζηεθεμφκ, κα ζπμθζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ αθθά ηαζ ιε ημκ ηαεδβδηή ηαζ ηεθζηά κα
δζηαζμθμβήζμοκ ηδκ άπμρή ημοξ βζα ημ πμζα ή πμζεξ δοκάιεζξ αζημφκηαζ ζε έκα ηζκμφιεκμ
ζχια. Γδθαδή αημθμοεήεδηακ ηα ζηάδζα: μ εηπαζδεοηζηυξ εκημπίγεζ ηδκ πανακυδζδ,
πνμηαθεί βκςζζαηή ζφβηνμοζδ, αμδεά ημοξ ιαεδηέξ ιε ζοκενβαηζηή δζδαζηαθία κα
λεπενάζμοκ ηδκ εκαθθαηηζηή ακηίθδρδ ιέζα απυ ζογήηδζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιε ημκ
ίδζμ ηαζ ηεθζηά εκενβμπμζεί ηδ ιεηαβκχζδ ημοξ βζα κα ιπμνέζμοκ κα δζηαζμθμβήζμοκ ηζξ
απακηήζεζξ ημοξ ηαζ κα ηζξ αλζμθμβήζμοκ. Διθακχξ, δ πανέιααζδ δεκ έπεζ ηαιζά ζπέζδ ιε
ηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία. Σμ άιεζμ ηαζ ημ ιεηά απυ 2 εαδμιάδεξ ηεζη ηαζ μζ
ιεηαβκςζηζηέξ ημοξ απακηήζεζξ έδεζλακ υηζ εκκμζμθμβζηή αθθαβή ζοκέαδ ζημ 35% ηςκ
ιαεδηχκ ημο βοικαζίμο ηαζ ζημ 44% ηςκ ιαεδηχκ ημο θοηείμο. Οζ ενεοκδηέξ ηαηαθήβμοκ
ζημ ζοιπέναζια υηζ: «είκαζ ζαθέξ υηζ πμθθμί απυ ημοξ ιαεδηέξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ
ιεθέηδξ αίςζακ ιζα εκκμζμθμβζηή αθθαβή. Οζ ιαεδηέξ επέδεζλακ επίζδξ ιεηαβκχζδ ζηδ
δζαδζηαζία, πενζβνάθμκηαξ ηαζ ακηζηαημπηνίγμκηαξ ηδκ αθθαβή ζηδκ άπμρή ημοξ».
Μζα άθθδ ένεοκα, δ Β.4., ιεθέηδζε 27 ιαεδηέξ δθζηίαξ 15-16 εηχκ απυ ηδ Μεθαμφνκδ ηδξ
Αοζηναθίαξ, ιε ηίηθμ «Αληηκεησπίδνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζηε
κεραληθή κε πξνζνκνηψζεηο ζε ππνινγηζηή πνπ αλαπαξηζηνχλ ηε δχλακε θαη ηελ θίλεζε».
Δλεηάγεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ δφκαιδξ ζηδκ ηίκδζδ ηαζ πνδζζιμπμζεί πνμζμιμζχζεζξ ζε
οπμθμβζζηή βζα ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ ηίκδζδξ. ημπυξ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ ήηακ κα
ιεθεηήζεζ ακ μζ πνμζμιμζχζεζξ ηαζ δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ηαηάθενακ κα αθθάλμοκ ηζξ
πανακμήζεζξ πμο είπακ μζ ιαεδηέξ. Γζα ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ πνδζζιμπμίδζακ ημ
πνυβναιια FMM (ιακηεφμκηαξ – παναηδνχκηαξ – ελδβχκηαξ) ηαζ ηαηέθδλακ ζημ
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ζοιπέναζια υηζ ιάθθμκ μ ζοκδοαζιυξ πνμζμιμζχζεζξ ηαζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ιπμνεί κα
δζεοημθφκεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή ηαζ πνμηείκμοκ πεναζηένς ένεοκεξ βζα ημ εέια αοηυ.
Ζ ένεοκα Β.5 πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Κμνέα ιε ηίηθμ «Υξεζηκνπνηψληαο επαγσγηθφ
ζπιινγηζκφ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αιιαγήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε δχλακε
θαη θίλεζε» ηαζ αζπμθήεδηε ιυκμ ιε ιζηνυ δείβια 27 ιαεδηχκ 14 εηχκ, μζ μπμίμζ
απμδεδεζβιέκα είπακ πανακμήζεζξ ζηζξ έκκμζεξ αοηέξ. Ζ πανέιααζδ έβζκε ιε επαβςβζηή–
επελδβδιαηζηή δζδαζηαθία βζα κα δζαπζζηςεεί ακ μ επαβςβζηυξ ζοθθμβζζιυξ ιπμνεί κα
πνμςεήζεζ ηδκ αθθαβή ζηζξ εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ
ηίκδζδ. Γζαπζζηχεδηε υηζ μ ζοθθμβζζιυξ αοηυξ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ
εκκμζμθμβζηή αθθαβή. ε αοηή ηδκ πανέιααζδ δζαηνίκμκηαζ ηέζζενα ζηάδζα: (1) Ακαβκχνζζδ
ηδξ πνμ-οπάνπμοζαξ εκαθθαηηζηήξ ζδέαξ, (2) βκςζζαηή ζφβηνμοζδ, (3) επίθοζδ ζφβηνμοζδξ,
ηαζ (4) ακαβκχνζζδ ημο υηζ δ ζδέα άθθαλε. Ο ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ δ επαβςβζηή–
επελδβδιαηζηή δζδαζηαθία είκαζ έκαξ πνήζζιμξ ηνυπμξ βζα κα πνμηαθέζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα
ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ημοξ ζδέεξ.
Ζ ένεοκα Β.6, ιε ηίηθμ «Ζ επίδξαζε πνπ έρεη ε αλάζεζε ελλνηνινγηθψλ εξγαζηψλ θαη ε
ζπδήηεζε ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή ησλ παξεξκελεηψλ ησλ καζεηψλ γηα ηε δχλακε θαη ηελ
θίλεζε», πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Σμονηία, ιε 396 ιαεδηέξ 15-19 εηχκ, βζα κα ιεθεηήζεζ ηζξ
ανπζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ υζμκ αθμνά ηζξ έκκμζεξ ηδξ δφκαιδξ ηαζ ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ηαηά
πυζμ αοηέξ αθθάγμοκ πνμξ ηδ ζςζηή εεχνδζδ ιεηά απυ ζογήηδζδ ηαζ υπζ δζάθελδ. Οζ
ενεοκδηέξ ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ εκκμζμθμβζηή αθθαβή ιέζα απυ ζογήηδζδ ήηακ
έκα απμηεθεζιαηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ πανακμήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ
ζπεηζηά ιε ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ δ εκκμζμθμβζηή αθθαβή πμο επήθεε άθθαλε ηαζ ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ημ ιάεδια ηδξ θοζζηήξ. Να ζδιεζςεεί υηζ ακ ηαζ μζ
πανακμήζεζξ ιεζχεδηακ, εκ ημφημζξ δεκ ελαθείθεδηακ εκηεθχξ. Παναηδνήεδηε ιζα δζαθμνά
ιεηαλφ ηςκ θφθςκ ζηζξ πανακμήζεζξ: ηα αβυνζα είπακ θζβυηενεξ πανακμήζεζξ απυ ηα ημνίηζζα
ηυζμ ζηδ δφκαιδ υζμ ηαζ ζηδκ ηίκδζδ.
Ζ ένεοκα Β.7, ιε ηίηθμ «Δξεπλψληαο ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ δχλακε θαη
θίλεζε» πναβιαημπμζήεδηε ζε 146 ιαεδηέξ δθζηίαξ 15-16 εηχκ, έλζ ιήκεξ πενίπμο ιεηά ηδκ
παναδμζζαηή ζπμθζηή δζδαζηαθία ηςκ κυιςκ ημο Νεφηςκα. Υνδζζιμπμζήεδηε
ενςηδιαημθυβζμ ιε ζηίηζα ηαζ πθδνμθμνίεξ πμο ακαθένμκηακ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ δφκαιδξ, ηδξ
αανφηδηαξ ηαζ ηδξ ηίκδζδξ βζα κα ενεοκδεεί δ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε αοηέξ ηζξ έκκμζεξ.
Σμ ζοιπέναζια πμο πνμέηορε ήηακ λακά υηζ δ παναδμζζαηή δζδαζηαθία δεκ ιπμνεί κα
μδδβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε εκκμζμθμβζηή αθθαβή. Μζα ιεβάθδ μιάδα ιαεδηχκ
ελαημθμοεμφζε κα έπεζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ "δ ανπζηή δφκαιδ αζηείηαζ ζοκεπχξ ζηδκ ιπάθα
ηαηά ηδκ ηίκδζή ηδξ, βζα κα ιπμνεί αοηή κα ηζκείηαζ εοεφβναιια ηαζ μιαθά". Δπίζδξ μζ
ενεοκδηέξ εεςνμφκ υηζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, μζ ηαεδβδηέξ ηείκμοκ κα δζδάζημοκ εέιαηα
ηδξ ιδπακζηήξ ιε επζθακεζαηυ ηνυπμ, υπμο δ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδ θφζδ πνμαθδιάηςκ, πςνίξ
κα πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμζμιμζχζεζξ οπμθμβζζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ
ιμκηεθμπμίδζδξ, ηα μπμία είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ενβαθεία ηαζ εφημθα ιπμνεί κα
εθανιμζημφκ ζηα ζπμθεία, ιε ζημπυ ηδκ οπμζηήνζλδ ιμκηέθςκ δζδαζηαθίαξ πμο αμδεμφκ
ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή ηαζ πνμάβμοκ ηδ ιάεδζδ.
Σέθμξ, ζηδκ ένεοκα Β.8 πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Γενιακία, ιε ηίηθμ «Παξάιιειεο
αληηιήςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δχλακεο θαη ηεο θίλεζεξ», παναηδνήεδηε υηζ μζ 37 ιαεδηέξ 12 ηαζ
16 εηχκ, έδζκακ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ ελδβήζεζξ βζα ηάεε ιία απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ
ενςηήζεζξ πμο ημοξ εέημκηακ. Σέζζενεξ ιήκεξ ιεηά ηδκ δζδαζηαθία, μζ ιαεδηέξ
ελαημθμοεμφζακ κα απακημφκ ιε πενζζζυηενεξ απυ ιία ελδβήζεζξ βζα ηάεε ζοβηεηνζιέκδ
ενχηδζδ πμο ημοξ εέημκηακ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα έπμοιε ηαηακυδζδ βζα ηζξ
απακηήζεζξ αοηέξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα εκεαννφκμοιε ημοξ ιαεδηέξ κα ιεζχζμοκ ηζξ πμθθέξ
απακηήζεζξ ζε ιία ιυκμ επζζηδιμκζηή απάκηδζδ. Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε υηζ ααεφηενδ βκχζδ
ηενδίγεηαζ ακ μζ ιαεδηέξ ιάεμοκ κα δζαηνίκμοκ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ελδβήζεςκ ηαζ κα
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ακαπηφζζμοκ ηνζηήνζα ιε ηα μπμία κα ιπμνμφκ κα εειεθζχκμοκ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηζξ
αδοκαιίεξ ηςκ ελδβήζεχκ ημοξ. Κακέκαξ δεκ πνέπεζ κα αιθζζαδηεί υηζ πνέπεζ κα
εκεαννφκμοιε ηζξ αζηζμθμβίεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα ηζξ δζμνεχκμοιε, ακηί απθχξ κα ημοξ
ζοζηήκμοιε κα απμικδιμκεφζμοκ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ.
Γ. Ακοζιαηζηυξ παναηηήναξ ηςκ ιεβεεχκ ηδξ ηζκδιαηζηήξ
ημπυξ ηδξ ένεοκαξ Γ.1, ιε ηίηθμ «Αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ αλπζκαηηθφ ραξαθηήξα
ηεο θηλεκαηηθήο», δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε ζημκ Κακαδά ιε 73 ιαεδηέξ 15-17 εηχκ, ήηακ
κα ιεθεηήζεζ ηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ιενζηά ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο ακοζιαηζημφ
παναηηήνα ηςκ ιεβεεχκ ηδξ ηζκδιαηζηήξ. Οζ ιαεδηέξ είπακ δζδαπεεί ιε παναδμζζαηή
δζδαζηαθία ιδπακζηή βζα έκα έημξ αθθά δεκ είπακ ιεθεηήζεζ ημκ ακοζιαηζηυ παναηηήνα ηδξ
ηαπφηδηαξ. Ζ πανέιααζδ έβζκε ιε πείναια ηαζ παναδμζζαηή επελδβδιαηζηή δζδαζηαθία.
Γζαπζζηχεδηε (ιεηά απυ δζαβχκζζια) υηζ ιυκμ ημ 50% ημο δείβιαημξ ηςκ ιαεδηχκ είπακ
ηαηακμήζεζ ηδκ ζφκεεζδ ηςκ ηάεεηςκ ηαποηήηςκ ημο ηζκδημφ. Σμ άθθμ 50% ηςκ ιαεδηχκ
ηνάηδζε ηζξ πνυηενεξ ακηζθήρεζξ ημοξ ή δεκ εκδζαθένεδηακ. Ο ενεοκδηήξ εεςνεί υηζ ακ
οπήνπε ακαθοηζηή ζογήηδζδ ηςκ ακελάνηδηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ηίκδζδξ ηαζ
θαιαάκμκηακ οπυρδ ηαζ μζ πνυηενεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ, ίζςξ ηυηε κα μδδβμφκηακ μζ
ιαεδηέξ ζε ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ηζκδιαηζηήξ.
Γ. Σαρχηεηα, δχλακε, επηηάρπλζε
Ζ ένεοκα Γ.1, ιε ηίηθμ «Ζ παξαδεηγκαηηθή αιιαγή ζηελ κεραληθή: Οη επηδξάζεηο ησλ
ηζηνξηθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο», πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Γενιακία, ζε
254 ιαεδηέξ 16-17 εηχκ, ιε ζημπυ κα εθέβλεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ έκκμζεξ
ηδξ ηαπφηδηαξ, ηδξ επζηάποκζδξ ηαζ ηδξ δφκαιδξ. Υνδζζιμπμζήεδηε δ παναδμζζαηή
δζδαζηαθία ιε ηαοηυπνμκεξ ακαθμνέξ ζημκ Ανζζημηέθδ, ημκ Γαθζθαίμ ηαζ ημκ Νεφηςκα ηαζ
ζοβηνίζεζξ ηςκ ακαθμνχκ αοηχκ ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ. Οζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ
υηζ δ ζζημνία ηδξ θοζζηήξ είκαζ έκα ιέζμ πμο αμδεάεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ
ηζξ ζδέεξ ημοξ ηαζ κα οπμζηδνζπεεί δ ακηζπανάεεζδ ηαζ δ εηιάεδζδ ηςκ κέςκ επζζηδιμκζηχκ
εκκμζχκ. ιςξ μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ πνχηα κα απανζειήζεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζηέρδξ
ηςκ ιαεδηχκ, κα εκημπίζεζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ημοξ ζδέεξ, ηαηυπζκ κα ζηναθεί πνμξ ηζξ
ζζημνζηέξ ηαζ ιεηά ζηζξ επζζηδιμθμβζηέξ εεςνήζεζξ.
ηδκ ένεοκα Γ.2, ιε ηίηθμ «Γηεξεχλεζε ησλ δηαηζζεηηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ ζηε Φπζηθή κε
εξσηεκαηνιφγηα αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ, TIMSS – 1995» δ μπμία εκηάζζεηαζ ζημ δζεεκέξ
πνυβναιια TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study),
πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Νμναδβία, ιε ενςηδιαημθυβζμ ακμζηημφ ηαζ ηθεζζημφ ηφπμο.
Δθέβπεδηακ ιαεδηέξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ακάιεζα ζηζξ έκκμζεξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ δ
δφκαιδ ηαζ δ επζηάποκζδ. Ζ ένεοκα έδεζλε υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ιεβαθφηενεξ δοζημθίεξ ιε
ηδκ έκκμζα ηδξ επζηάποκζδξ απυ ηδκ έκκμζα ηδξ δφκαιδξ, ζδζαίηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα ηδκ
ηαηεφεοκζή ημοξ. Μζα πζεακή ενιδκεία αοημφ ημο απμηεθέζιαημξ, ζφιθςκα ιε ημκ
ενεοκδηή, ιπμνεί κα είκαζ υηζ δ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο θμνέα, είκαζ πζμ εφημθμ κα βίκεζ
ακηζθδπηή βζα ιζα δφκαιδ απυ υηζ βζα ηδκ επζηάποκζδ ηαζ επζπθέμκ, ιπμνμφιε κα ημ
ενιδκεφζμοιε ςξ έκδεζλδ υηζ δ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ ηαηαηενιαηζζιέκδ. Γδθαδή,
ηαζ υηακ έπμοκ ιζα ζςζηή ζδέα βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ δφκαιδξ, δ ηαηακυδζή ημοξ δεκ είκαζ
ααεζά χζηε κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ επζηάποκζδξ. Πανυθα αοηά, οπάνπμοκ
μνζζιέκα ηιήιαηα μνεήξ ζηέρδξ πμο εα ιπμνμφζακ κα απμηεθέζμοκ ημ εειέθζμ βζα
πεναζηένς ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ πανακμήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ. Ακ μ ηαεδβδηήξ ανεζ ηάηζ
ζςζηυ ζηδ θάεμξ απάκηδζδ, αοηή δ θακεαζιέκδ απάκηδζδ ιπμνεί κα βίκεζ αθεηδνία
ζογήηδζδξ ηαζ κα ακηζιεηςπζζηεί ιέζς ηδξ δζδαζηαθίαξ.
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Δ. Κχκαηα
Ζ ένεοκα Δ.1, ιε ηίηθμ «Ζ επηκνλή ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηε
δηάδνζε ηνπ θχκαηνο», πναβιαημπμζήεδηε ζε 138 Σασθακδμφξ ιαεδηέξ 13 ηαζ 15 εηχκ. Ζ
ένεοκα έβζκε ζε 2 μιάδεξ ιαεδηχκ, βζα κα ζοβηνίκεζ ηα απμηεθέζιαηα. Ζ ιία μιάδα ηςκ 13
εηχκ δεκ είπε δζδαπεεί ηα ηφιαηα ηαζ δ άθθδ ηςκ 15 εηχκ ηα είπε δζδαπεεί ιε ημκ
παναδμζζαηυ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ηαζ μζ δφμ μιάδεξ ηςκ
ιαεδηχκ έπμοκ ζπεδυκ ηαοηυζδιεξ εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ πμθφ
ζδιακηζηυ δεδμιέκμο υηζ, ακ μζ ιαεδηέξ πμο είκαζ δφμ πνυκζα ιεβαθφηενμζ ηαζ έπμοκ
ιεθεηήζεζ ημ εέια, ελαημθμοεμφκ κα ηάκμοκ ηζξ ίδζεξ θάεμξ επζθμβέξ, ηυηε μ παναδμζζαηυξ
ηνυπμξ δζδαζηαθίαξ δεκ επζθένεζ ηαιία εκκμζμθμβζηή αθθαβή ζηζξ εδναζςιέκεξ πανακμήζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ.
πλφςηζε ησλ επξεκάησλ
Σα πζμ ζδιακηζηά εονήιαηα βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ ηα
αηυθμοεα:
Γεληθέο παξαηεξήζεηο
οπκά απακημφκ ιε ηδ δζαίζεδζδ ηαζ υπζ ιε ηδ θμβζηή.
Γζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ, μ ίδζμξ ιαεδηήξ ιπμνεί κα δχζεζ πενζζζυηενεξ απυ ιία
απακηήζεζξ.
Μέζε ηαρχηεηα (έξεπλα Α.1).
Ακ ηαζ βκςνίγμοκ ημκ μνζζιυ ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ δεκ ιπμνμφκ κα ημκ εθανιυζμοκ.
Γχλακε θαη θίλεζε (έξεπλεο Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Β.6, Β.7, Β.8, Γ.2).
Ζ ηαπφηδηα είκαζ δφκαιδ.
Θεςνμφκ υηζ δ ηίκδζδ πνεζάγεηαζ ιζα ζοκεπή δφκαιδ.
Θεςνμφκ υηζ δ ανπζηή δφκαιδ αζηείηαζ ζοκεπχξ ζημ ζχια ηαηά ηδκ ηίκδζή ημο.
Θεςνμφκ υηζ δ ηίκδζδ πνεζάγεηαζ ιζα ζοκεπή δφκαιδ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηίκδζδξ.
Αζπάγμκηαζ ηζξ ζδέεξ ημο Ανζζημηέθδ.
Ακ έκα ζχια δνειεί δεκ αζημφκηαζ ζε αοηυ δοκάιεζξ.
Ακ ζ‘ έκα ζχια δεκ αζημφκηαζ δοκάιεζξ ηυηε ημ ζχια δεκ ηζκείηαζ.
Έκα ηζκμφιεκμ ζχια έπεζ ιζα δφκαιδ ιέζα ημο.
Με ηδκ επίδναζδ ζηαεενήξ δφκαιδξ ηα ζχιαηα ηζκμφκηαζ ιε ζηαεενή ηαπφηδηα.
θα ηα ακηζηείιεκα ηεθζηά ζηαιαημφκ κα ηζκμφκηαζ υηακ ιδδεκζζηεί δ δφκαιδ.
Έκα ζχια επζαναδφκεηαζ ηαζ ζηαιαηά, ηαεχξ δ δφκαιή ημο ααειζαία εθαηηχκεηαζ.
Ζ ηαπφηδηα εκυξ ζχιαημξ είκαζ ακάθμβδ ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ δφκαιδξ πμο εθανιυγεηαζ ζε
αοηυ.
Μζα δφκαιδ πμο αζηείηαζ απυ ημ πένζ ιαξ ζε έκα ακηζηείιεκμ ελαημθμοεεί κα αζηείηαζ ζημ
ακηζηείιεκμ αηυιδ ηαζ υηακ ημ πένζ ιαξ εβηαηαθείρεζ ημ ακηζηείιεκμ.
Βαξπηηθή δχλακε, βάξνο, βαξχηεηα (έξεπλα Β.1, Β.2, Β.3, Β.7, Γ.2).
Πμθθέξ θμνέξ αβκμμφκ ηδκ πανμοζία ηδξ αανοηζηήξ δφκαιδξ.
Ζ αανφηδηα εκενβεί ιυκμ ζε ζχιαηα πμο πέθημοκ.
Σα αανφηενα ακηζηείιεκα πέθημοκ πζμ βνήβμνα.
Ζ αανοηζηή δφκαιδ είκαζ ίδζα ζε υθα ηα ζχιαηα πμο πέθημοκ.
ηακ ιζα ιπάθα πεηάβεηαζ ρδθά ηυηε ζημ ακχηαημ ζδιείμ ηδξ δζαδνμιήξ ηδξ δεκ επζδνά
ηαιζά αανοηζηή δφκαιδ.
Σα ζχιαηα πμο ηα αθήκμοιε εθεφεενα, ιπμνμφκ κα ηζκδεμφκ ιυκμ πνμξ ηα ηάης.
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θα ηα ακηζηείιεκα ιπμνμφκ κα ηζκδεμφκ ιε ηδκ ίδζα εοημθία ακ δεκ οπάνπεζ αανφηδηα.
Σμ αάνμξ ημο ακηζηεζιέκμο δεκ είκαζ δ δφκαιδ ηδξ αανφηδηαξ.
Ζ αανφηδηα δνα ιυκμ ζηα αανζά ζχιαηα.
Γεκ οπάνπεζ αανφηδηα ζημ δζάζηδια. Σα ζχιαηα ζημ δζάζηδια δεκ έπμοκ αάνμξ.
χλζεζε ηαρπηήησλ (έξεπλα Γ.1).
Γοζημθεφμκηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ ακοζιάηςκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ ηαποηήηςκ.
Γεκ έπμοκ ηαηακμήζεζ πθήνςξ ηδκ ανπή ακελανηδζίαξ ηςκ ηζκήζεςκ.
Δπηηάρπλζε (έξεπλα Β.6, Γ.1, Γ.2).
Μπενδεφμοκ ηζξ έκκμζεξ ηαπφηδηα – επζηάποκζδ.
Ζ επζηάποκζδ ηαζ δ ηαπφηδηα έπμοκ πάκηα ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ.
Ακ δ ηαπφηδηα είκαζ ιδδέκ ηυηε ηαζ δ επζηάποκζδ είκαζ ιδδέκ.
Έκα ζχια πμο δνειεί δεκ ιπμνεί κα επζηαποκεεί.
Ακ αολάκεηαζ δ ηαπφηδηα αολάκεηαζ ηαζ δ επζηάποκζδ.
Ζ επζηάποκζδ εκυξ ζχιαημξ πμο πέθηεζ ελανηάηαζ απυ ηδ ιάγα ημο.
Έκα ζχια πμο ηάκεζ μιαθή ηοηθζηή ηίκδζδ δεκ έπεζ επζηάποκζδ.
Κχκαηα (έξεπλα Δ.1).
Ζπδηζηά ηφιαηα ορδθυηενδξ ζοπκυηδηαξ ιπμνμφκ κα ηζκδεμφκ βνδβμνυηενα απυ υ, ηζ εηείκα
ηςκ παιδθυηενςκ ζοπκμηήηςκ.
Ζπδηζηά ηφιαηα ιεβαθφηενδξ έκηαζδξ ηζκμφκηαζ βνδβμνυηενα βζαηί έπμοκ ορδθυηενεξ ηζιέξ
ηδξ εκένβεζαξ.
Σα ηφιαηα ιε ιεβαθφηενμ πθάημξ έπμοκ πενζζζυηενδ εκένβεζα, ςξ εη ημφημο ηζκμφκηαζ πζμ
βνήβμνα.
Ζ ηαπφηδηα ηςκ ηοιάηςκ αθθάγεζ υηακ αθθάλμοιε ηδ ζοπκυηδηα.
Ρφινο πξνζνκνηψζεσλ ζε Ζ/Τ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο θπζηθήο
ε ιία απυ ηζξ ένεοκεξ πμο ακαζημπμφιε (ηδκ Β.4) πνδζζιμπμζήεδηακ πνμζμιμζχζεζξ ζε
οπμθμβζζηή πμο ακαπανζζημφκ ηδ δφκαιδ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ανέεδηε υηζ μ ζοκδοαζιυξ
πνμζμιμζχζεζξ ηαζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή.
Δλάθθμο, απυ ηδκ ένεοκα Γ.1 πνμέηορε υηζ δ ζζημνία ηδξ θοζζηήξ είκαζ έκα ιέζμ πμο
αμδεάεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ ηαζ κα οπμζηδνζπεεί δ
ακηζπανάεεζδ ηαζ δ εηιάεδζδ ηςκ κέςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ.
πκπεξάζκαηα
Ακαηεθαθαζχκμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ αοηήξ δζαπζζηχκμοιε υηζ μζ εκαθθαηηζηέξ
ακηζθήρεζξ ζηδκ ηζκδιαηζηή ηςκ ιαεδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ειθακίγμοκ δφμ
παναηηδνζζηζηά. Αθεκυξ ζηδνίγμκηαζ ζηζξ δζαζζεδηζηέξ ή ειπεζνζηέξ ζδέεξ ημοξ, πμο
αζςιαηζηά απμηυιζζακ, αθεηένμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ πμο απμηυιζζακ
απυ ηδ δζδαζηαθία, μζ μπμίεξ υιςξ δεκ έπμοκ βίκεζ πθήνςξ ηαηακμδηέξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ
παναδμζζαηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ, δδθαδή δ δζάθελδ ηαζ ημ ζηείνμ πείναια, δεκ ιπμνμφκ κα
επζθένμοκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή. Αθθά αηυιδ ηαζ ακ μ εηπαζδεοηζηυξ δζαπζζηχζεζ υηζ επήθεε
εκκμζμθμβζηή αθθαβή, αοηή δεκ είκαζ ιυκζιδ, δζανηεί βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια, υζμ
ζπεδυκ δζανηεί ηαζ δ δζδαζηαθία, υπςξ έδεζλακ μζ ένεοκεξ.
Ζ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηχπζζδ επμιέκςξ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεςκ απαζηεί ηάηζ
παναπάκς απυ αοηυ πμο πνμζθένεζ δ παναδμζζαηή δζδαζηαθία. Ζ ζοκενβαηζηή ηαζ
επμζημδμιδηζηή ιέεμδμξ (Βμζκζάδμο 2002, Κυηημηαξ 2003, Κμοθασδήξ 1994,
Μαηζαββμφναξ 2002, πονμπμφθμο-Καηζάκδ 2001, Σζαπανθήξ 1991, 2002, 2009), ιε πνήζδ
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κέςκ ηεπκμθμβζχκ υπςξ μζ πνμζμιμζχζεζξ (Ράπηδξ & Ράπηδ 2001, βμονμπμφθμο &
Κμοηνμοιάκμξ 2001, μθμιςκίδμο 1999), ημ πείναια (Κυηημηαξ 2003, Σζαπανθήξ 1991,
2009, πονμπμφθμο-Καηζάκδ 2005), έπμοκ πμθφ ηαθφηενα ηαζ πζμ ιυκζια απμηεθέζιαηα.
Σέθμξ, πνέπεζ κα θδθεμφκ απμθάζεζξ βζα κα ελαθεζθεμφκ μζ αδοκαιίεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ζοζηδιάηςκ (Φθμονήξ 2000), ζημπεφμκηαξ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ημο ιαεδηή αθθά επίζδξ ηαζ
ζηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (Abell 2007) ζε πζμ επμζημδμιδηζηέξ ιμνθέξ
δζδαζηαθίαξ.
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Αρηιιέαο Μαλδξίθαο, Κσλζηαληίλνο θνξδνχιεο
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο &
Δπηζηεκνινγίαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο
amandrik@otenet.gr, kostas4skordoulis@gmail.com
Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ ηα ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα ιζαξ δζδαηηζηήξ αημθμοείαξ βζα
ηδ δζδαζηαθία ημο θαζκμιέκμο ημο ακέιμο ιέζς ηδξ πνήζδξ πεζναιάηςκ, θμβζζιζημφ ηαζ δζαδζηηφμο.
Ζ δζδαηηζηή αημθμοεία εθανιυζηδηε ζε μιάδα οπμρδθίςκ δαζηάθςκ-θμζηδηχκ ημο ΠΣΓΔ ημο
Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαηά ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2008-2009. Σα
απμηεθέζιαηα ηαηέδεζλακ ζαθή αεθηίςζδ ηςκ βκχζεςκ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ηαζ ακέδεζλακ
πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηχπζζακ ζηδ δζαπείνζζδ εκκμζχκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ζηδ δοκαηυηδηα
πνμζακαημθζζιμφ, ζηδκ ακαβκχνζζδ ζοιαυθςκ ηαζ ζηδκ ενιδκεία δζαβναιιάηςκ.
Abstract
In the present paper a teaching sequence on the wind and its results is described through the use of
hands-on experiments, software and the internet. This teaching sequence was practised on prospective
elementary teachers, currently undergraduate students of the Faculty of Education, University of
Athens, during winter semester 2008-2009. The research findings demonstrated a proper improvement
to students‘ knowledge and revealed problems concerning confusion of science concepts and
phenomena, capability of orientation, recognition of symbols and interpretation of diagrams.

Δηζαγσγή
Σα ηεθεοηαία πνυκζα ποηκχκμοκ μζ πνμηάζεζξ βζα επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ
Πενζααθθμκηζηέξ Δπζζηήιεξ (Veal et al. 2002) ηαζ ηαοηυπνμκα βζα εζζαβςβή ηδξ
πενζααθθμκηζηήξ ζοκζζηχζαξ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Meichtry et al.
2001). Ο ααζζηυξ θυβμξ βζα ηδ δζαηφπςζδ αοηχκ ηςκ αζηδιάηςκ είκαζ υηζ μζ Πενζααθθμκηζηέξ
Δπζζηήιεξ ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ηςκ
εηπαζδεομιέκςκ, ηαεχξ ειααεφκμοκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ
ιεθεημφκ ημοξ θοζζημφξ ηαζ ακενςπμβεκείξ πανάβμκηεξ πμο ηα επδνεάγμοκ.
Σα ιεηεςνμθμβζηά θαζκυιεκα απμηεθμφκ ζδακζηυ πεδίμ βζα ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ επζζηδιχκ
(Kahl 2001) ηαζ απμηεθμφκ ημ εειαηζηυ πονήκα πμθθχκ δζδαηηζηχκ πνμηάζεςκ πμο
απεοεφκμκηαζ ζε ιαεδηέξ (Lee & Butler-Songer 2003) ή ζε οπμρήθζμοξ εηπαζδεοηζημφξ
(Whittaker & Ackerman 2002), ηαεχξ ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ημκ ηνυπμ ενβαζίαξ ηςκ
επζζηδιυκςκ υζμ ηαζ ιε ηδ πνήζδ αοηήξ ηδξ βκχζδξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή.
Πανυθα αοηά, βζα ημ θαζκυιεκμ ημο ακέιμο δεκ εκημπίγμκηαζ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία
απμηθεζζηζηέξ ένεοκεξ, πανά ιυκμ επζιένμοξ ζημζπεία ζε ένεοκεξ βζα ηδκ ηαηαβναθή
ακηζθήρεςκ βεκζηυηενςκ ιεηεςνμθμβζηχκ θαζκμιέκςκ (Stepans & Kuehn 1985, Dove 1998,
Papadimitriou & Londridou 2001, Henriques 2002). Δπίζδξ, μ άκειμξ δεκ ειθακίγεηαζ ςξ
ακηζηείιεκμ δζδαζηαθίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ πανά ηδκ ειπθμηή ηδξ ηίκδζδξ ηςκ
νεοζηχκ ζηδκ ενιδκεία ηαζ ηαηακυδζή ημο (Rozier & Viennot 1991). Χζηυζμ, ημ θαζκυιεκμ
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ημο ακέιμο ηαηέπεζ ζδιακηζηή εέζδ ζηδ Μεηεςνμθμβία ηαεχξ ζπεηίγεηαζ α) ιε θαζκυιεκα
ιεηαηνμπήξ ηδξ δθζαηήξ ηαζ ηδξ βήζκδξ αηηζκμαμθίαξ ζε άθθεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ α) ιε αηναία
ηαζνζηά θαζκυιεκα πμο εκδέπεηαζ κα απμηεθμφκ έκδεζλδ ηθζιαηζηχκ αθθαβχκ β) ιε ηδ
δζάποζδ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ ζε ημπζηή ηθίιαηα.
Με αάζδ ηα παναπάκς δεδμιέκα ακαπηφλαιε ιζα δζδαηηζηή αημθμοεία βζα ηδ δζδαζηαθία
ημο θαζκμιέκμο ημο ακέιμο ζε οπμρήθζμοξ εηπαζδεοηζημφξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. ηδκ
πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεηαζ ζφκημια δ δζδαηηζηή αημθμοεία ηαζ ακαθοηζηά ηα
απμηεθέζιαηα απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ζε θμζηδηέξ ημο ΠΣΓΔ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ
ηαηά ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2008-2009.
ρεδηαζκφο θαη πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο αθνινπζίαο
Ζ δζδαηηζηή αημθμοεία ζπεδζάζηδηε ιε αάζδ ημ ιμκηέθμ δζενεοκδηζηήξ ιάεδζδξ Learning
for Use (Μάεδζδ βζα πνήζδ), ημ μπμίμ δίκεζ έιθαζδ ζηδ πνδζζιυηδηα ηδξ βκχζδξ ηαζ
δζαεέηεζ ηέζζενα δζαηνζηά παναηηδνζζηζηά: α) Δίκαζ πνμζακαημθζζιέκμ ζε ιεθέηεξ
πενίπηςζδξ α) Πνεζαεφεζ ιζα ζζμννμπδιέκδ δζενεοκδηζηή παζδαβςβζηή πνμζέββζζδ β)
Θεςνεί απαναίηδηδ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ δζενεφκδζδ δ) Οδδβεί ζηδ θήρδ
απμθάζεςκ ααζζζιέκςκ ζε ηεηιήνζα (Edelson 2001).
Ζ δζδαηηζηή αημθμοεία βζα ηδ δζδαζηαθία ημο θαζκμιέκμο ημο ακέιμο απμηεθείηαζ απυ ηνία
ιένδ. ημ πνχημ ιένμξ (εκκμζμθμβζηυ επίπεδμ) ιεθεηχκηαζ ηαζ ενιδκεφμκηαζ μζ μνζγυκηζεξ
ηαζ ηαηαηυνοθεξ ηζκήζεζξ ημο αένα, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ ημκ άκειμ, ηα ιέηςπα ηαζνμφ ηαζ
ηδ εενιμηναζζαηή ακαζηνμθή (αθ. Lutgens & Tarbuck 2007). Γζα ημ ζημπυ αοηυ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ακηίζημζπα ηνεζξ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ ιε ηδ αμήεεζα ζοζηεοήξιμκηέθμο νμήξ νεοζηχκ ηαζ ζοζηεοήξ δδιζμονβίαξ αενίςκ ιαγχκ. Δπζπθέμκ,
πνδζζιμπμζμφκηαζ δομ εθανιμβέξ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, υπςξ αοηή ζημ
http://www.phys.ufl.edu/~matchev/MET1010/notes/ ActiveFigures/A_54_files/A_54.swf βζα
ηζξ μνζγυκηζεξ ηζκήζεζξ ηςκ αενίςκ ιαγχκ ηαζ ιζα άθθδ πμο ηαηαζηεοάζαιε ζημ Δνβαζηήνζμ
βζα ηζξ θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο οδνμθμβζημφ ηφηθμο.
ημ δεφηενμ ιένμξ (ζοιαμθζηυ επίπεδμ) ιεθεηχκηαζ ηαζ ενιδκεφμκηαζ εζδζηά ζφιαμθα ηςκ
ακέιςκ, χζηε κα ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί δ δζεφεοκζδ & δ έκηαζδ ηςκ ακέιςκ ζε
ιεηεςνμθμβζημφξ πάνηεξ ηαζ ιεηεςνμθμβζηά δεθηία (αθ. Meyer 2006). Γζα ημ ζημπυ αοηυ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηανπήκ ιεηεςνμθμβζηά υνβακα (πολίδα, ακειμδείηηδξ, ακειυιεηνμ), μ
ζοκμπηζηυξ ηφηθμξ ηαζ ημ ακειμθυβζμ. Έπεζηα, πνδζζιμπμζείηαζ εθανιμβή θμβζζιζημφ ιε
ηζκμφιεκμοξ ιεηεςνμθμβζημφξ πάνηεξ πμο ηαηαζηεοάζηδηε ζημ Δνβαζηήνζμ (αθ. Μακδνίηαξ
η.ά. 2009) ηαζ ιεηεςνμθμβζημί πάνηεξ απυ ηαεδιενζκέξ εθδιενίδεξ. Σέθμξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ
μζ ζζημζεθίδεξ ηδξ Δεκζηήξ Μεηεςνμθμβζηήξ Τπδνεζίαξ (ΔΜΤ), ημο Δεκζημφ
Αζηενμζημπείμο Αεδκχκ (ΔΑΑ) ηαζ ημο Δθθδκζημφ Κέκηνμο Θαθαζζίςκ Δνεοκχκ
(ΔΛΚΔΘΔ).
ημ ηνίημ ιένμξ (πνδζηζηυ επίπεδμ-ηαεδιενζκήξ γςήξ) ιεθεηχκηαζ δ ζοζπέηζζδ ημο ακέιμο
ηαζ ηδξ ημπμβναθίαξ ιε ηδκ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ (αθ. Hewitt & Jackson 2003) ηαζ
ηαθθζενβείηαζ δ ζηακυηδηα επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ ιε αάζδ αοηή ηδ βκχζδ. Γζα ημ ζημπυ
αοηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηανπήκ εζδζηά δζαβνάιιαηα απυ ηδκ ζζημζεθίδα ημο ΤΠΔΥΧΓΔ,
πάνηδξ ηδξ Αηηζηήξ ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο θεηακμπεδίμο ηδξ Αεήκαξ, πάνηδξ ηδξ
Δθθάδαξ ιε επζζήιακζδ ηδξ μνμζεζνάξ ηδξ Πίκδμο, ιεηεςνμθμβζημί πάνηεξ απυ ηαεδιενζκή
εθδιενίδα ηαζ εθανιμβή εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ πμο ηαηαζηεοάζηδηε ζημ Δνβαζηήνζμ ιε
ζημπυ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ ηαζνζηχκ παναιέηνςκ ακάθμβα ιε ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ
αηιμζθαζνζηή νφπακζδ. Έπεζηα, επζθφμκηαζ πνμαθήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πνυαθερδ ηδξ
αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ, ηδκ πναβιαημπμίδζδ εκυξ ηαλζδζμφ ιε ζζηζμθυνμ ηαζ ηδκ
εβηαηάζηαζδ ιζαξ ακειμβεκκήηνζαξ. Σέθμξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ζζημζεθίδεξ ημο
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Πακεονςπασημφ οζηήιαημξ Πνμεζδμπμίδζδξ βζα επζηίκδοκα ηαζνζηά θαζκυιεκα ηαζ ηδξ
Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ ςξ ακηίζημζπμο εεκζημφ θμνέα.
ηφρνη ηεο έξεπλαο
Ζ δζδαηηζηή αημθμοεία πμο ακαπηφπεδηε είπε εκκέα δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ, μζ μπμίμζ
απμηεθμφκ ηαοηυπνμκα ηαζ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, πμο εα δζενεοκδεμφκ ηαζ εα
ζογδηδεμφκ ζηδκ πανμφζα ενβαζία: α) Πχξ ελδβείηαζ δ δδιζμονβία ημο ακέιμο; α) Πχξ
ελδβείηαζ δ δδιζμονβία ηςκ ιεηχπςκ ηαζνμφ; β) Πχξ ελδβείηαζ δ δδιζμονβία ηδξ
εενιμηναζζαηήξ ακαζηνμθήξ; δ) Πμζα είκαζ ηα ζφιαμθα ηςκ ακέιςκ ζε ιεηεςνμθμβζηυ
πάνηδ; ε) Πχξ δζαηνίκεηαζ δ δζεφεοκζδ ηαζ δ έκηαζδ ημο ακέιμο πάκς ζε ιεηεςνμθμβζημφξ
πάνηεξ; ζη) Πχξ ακαγδημφιε έβηονμ ιεηεςνμθμβζηυ δεθηίμ ηαζ πχξ δζαηνίκμοιε ηα
παναηηδνζζηζηά ημο ακέιμο ζε αοηυ; γ) Πχξ ζοζπεηίγεηαζ μ άκειμξ ιε ηδκ αηιμζθαζνζηή
νφπακζδ; δ) Πμζμ νυθμ παίγεζ δ ημπμβναθία ζηζξ επζδνάζεζξ ημο ακέιμο; ε) Πχξ θαιαάκμοιε
απμθάζεζξ ιε αάζδ βκχζεζξ & δελζυηδηεξ βζα ημκ άκειμ ζε επίπεδμ ηαεδιενζκχκ
πνμαθδιάηςκ;
Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία
Ζ δζδαηηζηή αημθμοεία εθανιυζηδηε ηαηά ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ ημο αηαδδιασημφ έημοξ
2008-2009 ζημ πθαίζζμ ημο ηοιαζκυιεκμο ιαεήιαημξ «Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ Πενζαάθθμκ –
Δνβαζηδνζαηή πνμζέββζζδ» ζε ελήκηα (60) οπμρήθζμοξ εηπαζδεοηζημφξ – θμζηδηέξ ημο
ΠΣΓΔ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ. Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ
πνδζζιμπμζήεδηακ: α) ηα ενςηδιαημθυβζα πμο ζοιπθήνςζακ μζ θμζηδηέξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ
δζδαηηζηή πανέιααζδ α) ηα θφθθα ενβαζίαξ πμο ζοιπθήνςκακ μζ θμζηδηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ β) διζδμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ ηςκ θμζηδηχκ πμο έβζκακ ιεηά ηδκ
μθμηθήνςζδ ηδξ πανέιααζδξ.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Σα απμηεθέζιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ αημθμφεςξ πνμένπμκηαζ απυ μιάδεξ ενςηήζεςκ πμο
εθέβπμοκ ηδκ επίηεολδ ηάεε δζδαηηζημφ ζηυπμο λεπςνζζηά. ε ηάεε πενίπηςζδ έπεζ βίκεζ
ζοκδοαζιυξ ζημζπείςκ απυ υθα ηα πνμακαθενεέκηα ενεοκδηζηά ενβαθεία.
Βεθηίςζδ
ηαηαβνάθδηε
ζηδκ
ηαηακυδζδ
ημο
ιδπακζζιμφ
δδιζμονβίαξ
ημο
ακέιμο
ςξ
μνζγυκηζαξ ιεηαηίκδζδξ αενίςκ
ιαγχκ θυβς δζαθμνάξ πζέζεςκ (πζκ.
1). Καηά ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ
απακηήζεςκ ιε αάζδ ζδιαζζμθμβζηή
ακάθοζδ πενζεπμιέκμο, ημ πμζμζηυ
ηςκ θμζηδηχκ πμο ελδβμφκ ιε
επζζηδιμκζηά απμδεηηυ ηνυπμ ημ
ιδπακζζιυ δδιζμονβίαξ ημο ακέιμο
αολήεδηε απυ 2% ζε 37%. Δπίζδξ,
μζ θμζηδηέξ πμο δήθςζακ πθήνδ
άβκμζα βζα ημ εέια ιεζχκμκηαζ απυ 65% ζημ 13% ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ. Γεκζηά, μζ
45 απυ ημοξ 60 θμζηδηέξ ημο δείβιαημξ αεθηίςζακ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ιεηά ηδ δζδαζηαθία. Ζ
δζαθμνά ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή
(Z=-5,718, p= ,000).
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Χζηυζμ, οπάνπμοκ αηυια ιεβάθα πενζεχνζα αεθηζςηζηχκ πανειαάζεςκ, ηαεχξ μζ απμθφηςξ
μνεέξ απακηήζεζξ παναιέκμοκ ζε ζπεηζηά παιδθά πμζμζηά, εκχ ανηεηέξ βναπηέξ απακηήζεζξ
δείπκμοκ υηζ μζ θμζηδηέξ ελαημθμοεμφκ κα δζαηδνμφκ ζφβποζδ ιεηαλφ εκκμζχκ ηαζ δζάθμνεξ
πανακμήζεζξ. Μζα ζοκήεδξ ζφβποζδ είκαζ δ ηαφηζζδ ηςκ μνζγυκηζςκ επζθακεζαηχκ ηζκήζεςκ
ημο αένα, πμο απμηεθμφκ ημκ άκειμ, ιε ηζξ ηαηαηυνοθεξ ηζκήζεζξ πμο πνμηαθμφκηαζ θυβς
δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ ηαζ πνμδβμφκηαζ ηςκ μνζγυκηζςκ. Αοηυ δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ηδ
βεκζηυηενδ πνμαθδιαηζηή δζαπείνζζδ ημο υνμο «νεφιαηα», ηα μπμία άθθμηε ενιδκεφμκηαζ ςξ
«μνζγυκηζα ηίκδζδ ημο αένα», άθθμηε ςξ «ηίκδζδ ηςκ αένζςκ ιαγχκ ιε ηαηαηυνοθδ
δζεφεοκζδ» ηαζ άθθμηε ςξ «ζοκμθζηή ηοηθζηή ηίκδζδ».
Γζα ημοξ πενζζζυηενμοξ θμζηδηέξ είκαζ δοζδζάηνζημ ακ δ ηαηαηυνοθδ ηίκδζδ ημο αένα
πνμηαθεί δζαθμνά πίεζδξ ή ημ ακηίεεημ. Φαίκεηαζ κα εεςνμφκ πςξ δ φπανλδ ορδθήξ
αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ πνμηαθεί ηδκ ηάεμδμ αενίςκ ιαγχκ, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
ζοιααίκεζ ημ αηνζαχξ ακηίεεημ. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, θαίκεηαζ κα οζμεεημφκ ημ
ιμκηέθμ ηδξ πζεζμ-δφκαιδξ (Kariotoglou & Psillos 1993), εεςνμφκ δδθαδή ηδκ πίεζδ ιζα
δφκαιδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ αάνμξ ηαζ ηδκ ποηκυηδηα ημο νεοζημφ ηαζ ηάκμοκ επζθεηηζηέξ
ζοκδέζεζξ ιεηαλφ πίεζδξ-ποηκυηδηαξ ηαζ πίεζδξ-εενιμηναζίαξ: «…Κάκεζ ηοηθζηή… απυ ηδ
ιία πζέγεζ μ αέναξ ηαζ ζπνχπκεζ ημ οβνυ πνμξ ηα ηάης… ένπεηαζ ηάκεζ ηοηθζηή ηίκδζδ ηζ
ακεααίκεζ πνμξ ηα πάκς πάθζ…» (Φ6). Δίκαζ παναηηδνζζηζηή δ έηθναζδ υηζ δ αηιμζθαζνζηή
πίεζδ «αζηεί» ιζα δφκαιδ: «…υηακ είκαζ ηνφμξ μ αέναξ ηαζ επμιέκςξ ζοζηέθθεηαζ, αζηεί
ιεβαθφηενδ αηιμζθαζνζηή πίεζδ, θυβς ημο υηζ είκαζ πζμ ζοιπαβήξ, έπεζ ιεβαθφηενδ
ποηκυηδηα…» (Φ44).
Μζηνή αεθηίςζδ πανμοζίαζε δ ζηακυηδηα ηςκ θμζηδηχκ κα ελδβμφκ ηδ δδιζμονβία ηςκ
ιεηχπςκ ιε υνμοξ νμήξ νεοζηχκ, ηαεχξ ημ ανπζηυ πμζμζηυ μνεχκ απακηήζεςκ αολήεδηε
απυ 22% ζε 28% ιεηά ηδ δζδαζηαθία, πανυηζ ζοκμθζηά δ αεθηίςζδ ηςκ απακηήζεςκ
δζαπζζηχεδηε κα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (Ε=-2,842, p= ,004). Γεκζηά, μζ 27 απυ ημοξ 60
θμζηδηέξ ημο δείβιαημξ αεθηίςζακ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, 8 θμζηδηέξ
έδςζακ απάκηδζδ ιε θζβυηενα μνεά ζημζπεία ηαζ 25 έδςζακ απάκηδζδ ίδζμο επζπέδμο. Ζ
ενιδκεία πμο ιπμνεί κα δμεεί βζα ηζξ δοζημθίεξ ηςκ θμζηδηχκ ζημκ ηνυπμ ζπδιαηζζιμφ ηςκ
ιεηχπςκ ιέζς ημο δεφηενμο πεζνάιαημξ ααζίγεηαζ ηαηανπήκ ζηζξ δοζημθίεξ δζαπείνζζδξ
εκκμζχκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ αθθά ηαζ ζημκ εθάπζζημ δζαεέζζιμ πνυκμ βζα παναηήνδζδ
πμο επζηνέπεζ ημ ζπεηζηυ πείναια θυβς ηδξ ηαπφηδηαξ ιε ηδκ μπμία βίκμκηαζ μζ ηζκήζεζξ ηςκ
νεοζηχκ.
διακηζηή αεθηίςζδ δζαπζζηχεδηε ζηδκ βκχζδ βζα ηδ εενιμηναζζαηή ακαζηνμθή. Δκχ ζημ
ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ ιυκμ ημ 3% ηςκ θμζηδηχκ έδςζε ηδκ μνεή απάκηδζδ βζα ημκ ηνυπμ
ζπδιαηζζιμφ ημο θαζκμιέκμο ηαζ ημ 73% απάκηδζε «δεκ βκςνίγς», ζημ ηεθζηυ ημ 52%
θαίκεηαζ κα πνμζδζμνίγεζ ηζξ αζηίεξ ημο θαζκμιέκμο ηαζ ημ 87% ηζξ ζοκέπεζέξ ημο. Ζ δζαθμνά
ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (Ε=6,608, p= ,000). Πανυθα αοηά, δζαπζζηχεδηακ πνμαθήιαηα ζηδκ πανμπή ελήβδζδξ βζα ημ
ζπδιαηζζιυ κεθχκ ςξ ιένμξ ημο οδνμθμβζημφ ηφηθμο. Πμθθμί θμζηδηέξ πανμοζίαζακ
ζδιακηζηά πνμαθήιαηα έηθναζδξ. ε ιζα πενίπηςζδ δζαπζζηχεδηε ηαζ πάθζ δ πανακυδζδ
υηζ ημ αίηζμ ηδξ ακμδζηήξ ηίκδζδξ ημο αένα, πμο εα ζοιποηκςεεί βζα κα ζπδιαηζζημφκ κέθδ,
είκαζ δ παιδθή αηιμζθαζνζηή πίεζδ, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δ παιδθή αηιμζθαζνζηή
πίεζδ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ακμδζηήξ ηίκδζδξ ημο αένα. Σμ ζδιακηζηυηενμ εφνδια, υιςξ,
ήηακ υηζ ημ 10% ηςκ θμζηδηχκ ακηζθήθεδηε ηδ θέλδ «κέθμξ» ιε ηδκ έκκμζα ηδξ
ζοζζχνεοζδξ ηαοζαενίςκ.
διακηζηή αεθηίςζδ ηαηαβνάθδηε ζηδκ ακαβκχνζζδ ζοιαυθςκ, δ μπμία δζαπζζηχεδηε ζε
ηνεζξ μιάδεξ ενςηήζεςκ εθέβπμο (πζκ. 2). ηδκ ακαβκχνζζδ μνβάκςκ, εκχ ανπζηά ιυκμ ημ
25% ηςκ θμζηδηχκ ιπμνμφζε κα μκμιάζεζ ημκ ακειμδείηηδ ηαζ ημ 47% ημ ακειυιεηνμ, ζημ
ηέθμξ ημ 95% πνμζδζμνίγεζ ηδκ πολίδα ηαζ ημκ ακειμδείηηδ ςξ υνβακα πνμζδζμνζζιμφ ηδξ
δζεφεοκζδξ ημο ακέιμο (Ε=-6,118, p= ,000). ημκ ηνυπμ μκμιαζίαξ ηςκ ακέιςκ, εκχ ανπζηά
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ιυκμ ημ 22% ηςκ θμζηδηχκ βκχνζγακ υηζ μ άκειμξ μκμιάγεηαζ ιε αάζδ ημ ζδιείμ
πνμέθεοζδξ, ζημ ηέθμξ ηδξ πανέιααζδξ υθμζ μζ οπμρήθζμζ εηπαζδεοηζημί ημκ μκμιάγμοκ ιε
ζςζηυ ηνυπμ. Δπζπθέμκ, ημ 78% έιαεε κα δζααάγεζ ζςζηά ημ ακειμθυβζμ, πνάβια πμο
ζδιαίκεζ υηζ αεθηίςζε ηαζ ηδκ ζηακυηδηα πνμζακαημθζζιμφ (Ε=-4,539, p= ,000). ηδκ
ζηακυηδηα ακάβκςζδξ ζοιαυθςκ ζε
ιεηεςνμθμβζημφξ πάνηεξ, ημ 75% ηςκ
θμζηδηχκ πνμζδζμνίγεζ ζημ ηέθμξ
ζςζηά ηδ δζεφεοκζδ ηαζ ημ 57% ηδκ
έκηαζδ ημο ακέιμο ιε αάζδ ημ εζδζηυ
ζφιαμθμ ημο ζοκμπηζημφ ηφηθμο, ημ
μπμίμ ήηακ ιδ ακαβκςνίζζιμ ζηα
ανπζηά ενςηδιαημθυβζα (Ε=-3,843, p=
,000). διεία πμο πανμοζίαζακ
δοζημθίεξ ζε αοηυ ημ δζδαηηζηυ ζηυπμ
ήηακ δ πενζμνζζιέκδ ζηακυηδηα πνμζακαημθζζιμφ, δ εθθζπήξ πνμδβμφιεκδ εκαζπυθδζδ ιε
υνβακα ιέηνδζδξ, θάεδ ζηδκ ακάβκςζδ ημο πνςιαηζημφ οπμικήιαημξ πανηχκ ηαζ ζε
ιζηνυηενμ ααειυ θάεδ ζημκ ηνυπμ ακάβκςζδξ ημο ζοκμπηζημφ ηφηθμο.
διακηζηή αεθηίςζδ πανμοζζάζηδηε
ζηδκ ζηακυηδηα δζάηνζζδξ ηςκ ακέιςκ
ζημοξ ιεηεςνμθμβζημφξ πάνηεξ, δ μπμία
δζαπζζηχεδηε
ζε
ηνεζξ
μιάδεξ
ενςηήζεςκ εθέβπμο (πζκ. 3). ζμκ
αθμνά ηδκ ζηακυηδηα πνμζδζμνζζιμφ
ηδξ δζεφεοκζδξ ηςκ ακέιςκ ιε αάζδ ημκ
ηακυκα ηδξ δελζυζηνμθδξ δζάηαλήξ ημοξ
βφνς απυ ηα ορδθά αανμιεηνζηά
ζοζηήιαηα ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ, ημ
ανπζηυ 7% υζςκ είπακ επζθέλεζ ηδ
ζςζηή απάκηδζδ αολήεδηε ζε 67% (Ε=6,184, p= ,000). ζμκ αθμνά ηδκ ζηακυηδηα ζοζπέηζζδξ ηδξ έκηαζδξ ηςκ ακέιςκ ιε ηδκ
ποηκυηδηα ηαζ ηζξ απμζηάζεζξ ηςκ ζζμαανχκ, ημ ανπζηυ 8% υζςκ είπακ επζθέλεζ ηδ ζςζηή
απάκηδζδ αολήεδηε ζε 85%, εκχ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ πενζμπχκ υπμο επζηναηεί άπκμζα, μζ
ζςζηέξ απακηήζεζξ αολήεδηακ απυ 40% ζε 93% (Ε=-6,304, p= ,000). ζμκ αθμνά ηδκ
ζηακυηδηα πνμζδζμνζζιμφ ηςκ ιεηααμθχκ ηςκ ακέιςκ πμο πνμηαθεί δ ηίκδζδ αανμιεηνζηχκ
ζοζηδιάηςκ & ιεηχπςκ, πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ θμζηδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηζκδφκμοξ
πμο οπμδδθχκμκηαζ ιε ζφιαμθα ζε έκα ιεηεςνμθμβζηυ πάνηδ ηαζ αζηζμθμβμφκ επζηοπχξ ηδκ
απάκηδζή ημοξ (Ε=-4,804, p= ,000). Δπζιένμοξ δοζημθίεξ ηςκ θμζηδηχκ δζαπζζηχεδηε ηαηά
ηζξ ζοκεκηεφλεζξ υηζ μθείθμκηαζ: ζηδκ ακηίζηνμθδ εθανιμβή ημο δελζυζηνμθμο ηακυκα
δζάηαλδξ ακέιςκ βφνς απυ ηα ορδθά αανμιεηνζηά, ζηδκ πανακυδζδ υηζ ημ ζφιαμθμ Υ
ζδιαίκεζ παιδθήξ έκηαζδξ ακέιμοξ ή παιδθέξ εενιμηναζίεξ, ζηδκ πανακυδζδ υηζ έκα
αανμιεηνζηυ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ιζα πενζμπή υζμ ιαηνζά ηζ ακ ανίζηεηαζ ηαζ ζε
πνμαθήιαηα πνμζακαημθζζιμφ.
Γεκ ηαηαβνάθδηε αεθηίςζδ ζηδκ ζηακυηδηα εφνεζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ακέιμο ζηα
ιεηεςνμθμβζηά δεθηία, υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ζε ελεζδζηεοιέκεξ ζζημζεθίδεξ ζημ δζαδίηηομ,
ηαεχξ μζ απυθοηα μνεέξ απακηήζεζξ αολήεδηακ ιυθζξ απυ 32% ζε 35% (πζκ. 4). Δπζιένμοξ
ζημζπεία δείπκμοκ υηζ ημ 53% ηςκ οπμρδθίςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαηάθενκακ κα πνμζδζμνίζμοκ
ζςζηά ηδ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο ηαζ ημ 50% ηδκ έκηαζδ ημο ακέιμο πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία,
εκχ ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ιεηά ηδ δζδαζηαθία ήηακ 61% ηαζ 73%. Ζ δζαθμνά ηςκ ζςζηχκ
απακηήζεςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (Ε=-,772, p= ,440)
ηαζ είκαζ μ ιμκαδζηυξ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ ηδξ δζδαηηζηήξ αημθμοείαξ πμο θαίκεηαζ υηζ δεκ
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επζηεφπεδηε ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ. ηδκ ενχηδζδ αοηή αεθηζχεδηακ θζβυηενμζ θμζηδηέξ απυ
ηάεε άθθδ ενχηδζδ (17), έδςζακ πεζνυηενδ απάκηδζδ πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ απυ ηάεε άθθδ
ενχηδζδ (13) ηαζ πανέιεζκακ ζηα ίδζα επίπεδα μζ ιζζμί θμζηδηέξ ημο δείβιαημξ (30). Οζ
ηφνζεξ αζηίεξ, πμο ενιδκεφμοκ ηδκ απμηοπία επίηεολδξ ημο δζδαηηζημφ ζηυπμο, υπςξ
πνμζδζμνίζηδηακ ή επζαεααζχεδηακ απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηςκ θμζηδηχκ, είκαζ α) δ έθθεζρδ
αηνίαεζαξ ηαηά ηδκ απυδμζδ ηδξ απάκηδζδξ πμο μθείθεηαζ ζε αζαζφκδ ηαζ επζπμθαζυηδηα α)
δ έθθεζρδ ελμζηείςζδξ ιε ηδκ ηθίιαηα ιπμθυν, δ μπμία εκδέπεηαζ κα μθείθεηαζ ζημκ
πενζμνζζιέκμ πνυκμ εκαζπυθδζδξ ιε αοηήκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ β)
πνμαθήιαηα ιε ημκ ηακυκα μκμιαημδμζίαξ ηςκ ακέιςκ ή ημοθάπζζημκ ιε ημκ ηνυπμ
εθανιμβήξ ημο ηαζ δ) πνμαθήιαηα πνμζακαημθζζιμφ.
Βεθηίςζδ ζδιεζχεδηε ζηδκ ζηακυηδηα ζοζπέηζζδξ ημο ακέιμο ιε ηδκ αηιμζθαζνζηή
νφπακζδ. Καηά ηδκ πνχηδ επαθή ιε
ηα βςκζαηά δζαβνάιιαηα ιυκμ ημ 3%
ημο
δείβιαημξ
ιπμνμφζε
κα
απμδχζεζ επαηνζαχξ ηδ ζδιαζία
ημοξ, εκχ ζημ ηέθμξ ημ πμζμζηυ αοηυ
θηάκεζ ημ 32%. Δπίζδξ, ζε ενχηδζδ
εθανιμβήξ ημο θφθθμο ενβαζίαξ ημ
80% ηςκ θμζηδηχκ ηαηάθενε κα
εκημπίζεζ πυθεζξ ιε αολδιέκδ
πζεακυηδηα
αηιμζθαζνζηήξ
νφπακζδξ ιε αάζδ ιυκμ ημοξ ακέιμοξ πμο επζηναημφκ ζε αοηέξ ηαζ κα ημ αζηζμθμβήζεζ
επανηχξ. οκμθζηά, μζ 27 απυ ημοξ 60 θμζηδηέξ ημο δείβιαημξ αεθηίςζακ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ
ιεηά ηδ δζδαζηαθία, 9 θμζηδηέξ έδςζακ απάκηδζδ ιε θζβυηενα μνεά ζημζπεία ηαζ 24 έδςζακ
απάκηδζδ ίδζμο επζπέδμο. Ζ δζαθμνά ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία
είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (Ε=-3,599, p= ,000). Ζ ζδιακηζηυηενδ πανακυδζδ πμο
δζαπζζηχεδηε ζε ιενίδα θμζηδηχκ ηαηά ηδκ ενιδκεία ηςκ βςκζαηχκ δζαβναιιάηςκ, ήηακ υηζ
ζοβπέμοκ ηα βεςβναθζηά ζδιεία ημο θεηακμπεδίμο ιε ηα ζδιεία πνμέθεοζδξ ηςκ ακέιςκ. Χξ
απμηέθεζια, ζοιπεναίκμοκ υηζ ζηα ΝΓ ημο θεηακμπεδίμο οπάνπεζ ιεβάθδ νφπακζδ ηαζ ζηα
ΒΑ ιζηνή νφπακζδ, ακηί ημο μνεμφ υηζ μζ ΝΓ άκειμζ αολάκμοκ ηδ νφπακζδ, εκχ μζ ΒΑ
άκειμζ ηδ ιεζχκμοκ. Δπίζδξ, παναηδνήεδηε υηζ ημ θεηακμπέδζμ εεςνήεδηε απυ ιενζημφξ ςξ
πνυηοπμ ακαθμνάξ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο έαθεπακ κυηζμοξ ακέιμοξ ημοξ εεςνμφζακ
αζεεκείξ ηαζ ζοιαάθθμκηεξ ζηδκ αφλδζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ. Δπζπθέμκ,
ηαηαβνάθδηε δ πανακυδζδ υηζ υζμ ιεβαθχκεζ δ έκηαζδ ημο ακέιμο, ηυζμ πενζζζυηενμζ
νφπμζ ιεηαθένμκηαζ. Σέθμξ, ηάπμζμζ θμζηδηέξ ειπθέημοκ ζηζξ ενιδκείεξ ημοξ ηδ αζμιδπακζηή
δναζηδνζυηδηα ηαζ ηδ δυιδζδ ηδξ πυθδξ, ςζηυζμ, μ αηνζαήξ ηνυπμξ ειπθμηήξ ημοξ
παναιέκεζ ζοβηεποιέκμξ.
Βεθηίςζδ ζδιεζχεδηε ζηδκ ζηακυηδηα ακαβκχνζζδξ ημο νυθμο ηδξ ημπμβναθίαξ ζηζξ
επζδνάζεζξ ημο ακέιμο. Σδκ εζδζηή ημπμβναθία ημο θεηακμπεδίμο ηδξ Αεήκαξ ακαβκχνζγε ημ
80% ηςκ θμζηδηχκ, αθθά ιυκμ ημ 18% ηαηακμμφζε ελανπήξ υηζ ειπμδίγεηαζ δ έλμδμξ ηςκ ΝΓ
ακέιςκ. Σεθζηά, ημ 32% ηςκ θμζηδηχκ πμο έδςζε μθμηθδνςιέκδ ενιδκεία ζηα βςκζαηά
δζαβνάιιαηα είκαζ ημ ηεθζηυ πμζμζηυ υζςκ έπμοκ ηαηακμήζεζ πθήνςξ ημ νυθμ ηδξ
ημπμβναθίαξ ζηδ δζαζπμνά ηαζ δζάποζδ ηςκ νφπςκ ζημ θεηακμπέδζμ ηδξ Αεήκαξ, εκχ
δζαπζζηχεδηακ δομ ηφνζεξ πανακμήζεζξ ζε πμζμζηά πενίπμο 15% ημο δείβιαημξ. Ζ πνχηδ
πανακυδζδ αθμνά ηδκ εκηφπςζδ υηζ μζ άκειμζ θένκμοκ ημοξ αηιμζθαζνζημφξ νφπμοξ ιέζα
ζημ θεηακμπέδζμ ηαζ υπζ υηζ αοημί πανάβμκηαζ απυ ημ αζηζηυ ζοβηνυηδια ηδξ πνςηεφμοζαξ!
Ζ δεφηενδ πανακυδζδ αθμνά ηδκ εκηφπςζδ υηζ ηα αμοκά πμο οπάνπμοκ ζηα αυνεζα ηαζ
ακαημθζηά ηδξ πυθδξ ειπμδίγμοκ ημοξ αυνεζμοξ ακέιμοξ κα εζζέθεμοκ ζημ θεηακμπέδζμ, βζ΄
αοηυ ηαζ ζηα δζαβνάιιαηα πανμοζζάγμκηαζ ιεζςιέκεξ μζ ηζιέξ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ
υηακ πκέμοκ ΒΑ άκειμζ. ζμκ αθμνά ηδκ Πίκδμ, ημ 78% θαίκεηαζ υηζ ηαηακμεί ημ νυθμ ηδξ
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μνμζεζνάξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ηαζνμφ ηαζ ημο ηθίιαημξ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ. Χζηυζμ,
δζαπζζηχεδηε υηζ μζ θέλεζξ «ηαζνυξ» ηαζ «ηθίια» πνδζζιμπμζμφκηαζ ιενζηέξ θμνέξ ιε
ηαοηυζδιμ κυδια, υηζ μνζζιέκμζ θμζηδηέξ ειπθέημοκ απνυζιεκα ημ εέια ηδξ αηιμζθαζνζηήξ
νφπακζδξ παναζονυιεκμζ απυ ηδκ πενίπηςζδ ημο θεηακμπεδίμο ηδξ Αεήκαξ ηαζ υηζ
οπάνπμοκ ζαθείξ δοζημθίεξ πνμζακαημθζζιμφ, υπςξ οπμδδθχκεηαζ απυ ηδ ζοκεπή πνήζδ
ηςκ υνςκ «δελζά», «ανζζηενά», «πάκς», «ηάης» ακηί ηςκ ακηίζημζπςκ μνεχκ «ακαημθζηά»,
«δοηζηά», «αυνεζα», «κυηζα». οκμθζηά, μζ 27 απυ ημοξ 60 θμζηδηέξ αεθηίςζακ ηζξ
απακηήζεζξ ημοξ ιεηά ηδ δζδαζηαθία. Ζ δζαθμνά ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ
δζδαζηαθία είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (Ε=-4,599, p=,000).
διακηζηή αεθηίςζδ ηαηαβνάθδηε ζηδκ
ζηακυηδηα επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, ζηα
μπμία ειπθέηεηαζ ςξ πανάιεηνμξ μ
άκειμξ (πζκ. 5). Σμ 20% ηςκ θμζηδηχκ
πμο δήθςζε ανπζηά υηζ εα εκδιενςεεί
απυ ελεζδζηεοιέκδ ζζημζεθίδα βζα ηδκ
επίθοζδ ηαεδιενζκμφ πνμαθήιαημξ
αολάκεηαζ ηεθζηά ζε 92% έπμκηαξ ζημ
ιεηαλφ αολήζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο βζα ηδκ
φπανλδ ελεζδζηεοιέκςκ ζζημζεθίδςκ ηαζ
έπμκηαξ ηαθθζενβήζεζ ηζξ ζπεηζηέξ
δελζυηδηεξ
δζενεφκδζδξ
ηςκ
ηαηάθθδθςκ ζημζπείςκ. Δπίζδξ, εκχ ςξ ζοκδεέζηενδ πδβή πθδνμθυνδζδξ είπακ ηαηαβναθεί
ανπζηά ηα ηδθεμπηζηά δεθηία (40%) ζημ ηέθμξ πενζμνίγμκηαζ ζημ 8%. Σέθμξ, δεκ οπάνπμοκ
ηαευθμο ειπεζνζηέξ απακηήζεζξ («εα ημζηάλς ημκ μονακυ») ζηα ηεθζηά ενςηδιαημθυβζα, εκχ
ακηίεεηα ειθακίγμκηαζ απακηήζεζξ βζα δζαζηαφνςζδ πδβχκ. οκμθζηά, μζ 40 απυ ημοξ 60
θμζηδηέξ ημο δείβιαημξ αεθηίςζακ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ιεηά ηδ δζδαζηαθία. Ζ δζαθμνά ηςκ
ζςζηχκ απακηήζεςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (Ε=-5,132,
p=,000). οιπεναζιαηζηά, θαίκεηαζ υηζ ηαθθζενβήεδηε ζε ζδιακηζηυ ααειυ δ ζηακυηδηα ηςκ
θμζηδηχκ κα θαιαάκμοκ απμθάζεζξ, πμο ααζίγμκηαζ ζε ηεηιήνζα, ηα μπμία απέηηδζακ ηδ
δελζυηδηα ηαζ κα ηα εκημπίγμοκ ηαζ κα ηα αλζμθμβμφκ.
πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο
Ζ δζδαηηζηή αημθμοεία πμο ακαπηφπεδηε θαίκεηαζ υηζ αεθηίςζε ηζξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ
ηςκ θμζηδηχκ ζηδ δζαπναβιάηεοζδ θαζκμιέκςκ πμο έπμοκ ςξ επίηεκηνμ ημκ άκειμ, ηαεχξ
ηαηαβνάθδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε μηηχ απυ ημοξ εκκέα δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ.
Χζηυζμ, δεκ ακηζιεηςπίζηδηακ πθήνςξ βεκζηυηενα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ
δζαπείνζζδ εκκμζχκ απυ ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, ιε ηδκ ζηακυηδηα πνμζακαημθζζιμφ ηαζ ιε
ηδκ ακάβκςζδ ζοιαυθςκ, ηθζιάηςκ & δζαβναιιάηςκ. Χξ εη ημφημο, εεςνμφιε πνήζζιδ ηδ
δδιζμονβία ιζαξ ζοκεηηζηήξ εκυηδηαξ ιε εέια «Αηιυζθαζνα» εκηυξ ηδξ οπμπνεςηζηήξ
εηπαίδεοζδξ ζηα εβπεζνίδζα Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ ηδ ζοιπενίθδρδ ζηα ΓΔΠΠ-ΑΠ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ δναζηδνζμηήηςκ πεζνζζιμφ μνβάκςκ, πνμζακαημθζζιμφ, ιεηνήζεςκ &
ιαηνμπνυκζαξ ηαηαβναθήξ ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ.
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ακάπηολδξ, ηαζ ενεοκδηζηήξ επζηφνςζδξ,
δζδαηηζημφ οθζημφ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαηακυδζδξ ιαεδηχκ θοηείμο βζα ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο
θαζκυιεκμο ημο εενιμηδπίμο. Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ ζηδνίγεηαζ ζηδκ πνμζέββζζδ ηδξ δζενχηδζδξ
(inquiry) ηαζ επζπεζνεί κα ηαεμδδβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ ανπζηά επζιένμοξ ζδέεξ ζηζξ
μπμίεξ ζηδνίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηαζ κα ηζξ ζοκεέζμοκ ζηαδζαηά, χζηε κα μζημδμιήζμοκ ημ ιδπακζζιυ
θεζημονβίαξ ημο. Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ έπεζ εθανιμζηεί ζε ιζα μιάδα 28 ιαεδηχκ θοηείμο ηαζ έπμοκ
ζοθθεβεί δεδμιέκα πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο, ιέζς βναπηχκ ένβςκ αλζμθυβδζδξ ηαζ
ζοκεκηεφλεςκ, χζηε κα δζενεοκδεεί δ ελέθζλδ ζηδκ ηαηακυδζή ημοξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ
επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ θακενχκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ημο δζδαηηζημφ οθζημφ κα πνμςεεί
απμηεθεζιαηζηά ηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ. Δζδζηυηενα, ηαηαδεζηκφμοκ ηδ
ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα πενζβνάθμοκ ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκυιεκμο
ηαζ κα ημκ εθανιυγμοκ ζε ακμίηεζεξ ηαηαζηάζεζξ βζα κα δζαηοπχζμοκ πνμαθέρεζξ βζα ηδ
εενιμηναζία ηδξ βδξ.
Abstract
The present study reports on a research attempt to develop and empirically verify the potential
effectiveness of a teaching module on the greenhouse effect for high school students. The teaching and
learning materials embody an inquiry-based activity sequence that gradually guides the students to
develop aspects of the greenhouse effect and to synthesize them so as to formulate the mechanism
underlying its operation. The teaching and learning materials have been implemented with a group of
28 high-school students and we collected data on their conceptual understanding, prior to and after the
implementation, through open-ended written tasks and interviews. These data indicate the potential of
the teaching module to effectively promote students‘ conceptual understanding. Specifically, they
demonstrate a significant improvement in students‘ ability to describe the mechanism underlying the
operation of the greenhouse effect and to apply it in unfamiliar situations to derive predictions about
the temperature of the earth‘s surface.

Δηζαγσγή
Παναδμζζαηά, δ δζδαζηαθία ηδξ θοζζηήξ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ζηδνίγεηαζ ζε
εβπεζνίδζα πμο ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια εειαηζηχκ εκμηήηςκ ηαζ πενζμνίγμκηαζ ζοκήεςξ
ζηδκ απθή πανάεεζδ ελδβήζεςκ βζα δζάθμνα θοζζηά θαζκυιεκα, ζε ηεθζηή ιμνθή, ηαζ
μνζζιχκ βζα ζπεηζηέξ έκκμζεξ (Kesidou & Roseman 2002) ιεηαεέημκηαξ ηδκ έιθαζδ ζηδκ
επίθοζδ πμζμηζηχκ πνμαθδιάηςκ. Αοηή δ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ηείκεζ κα εοκμεί ηδκ
ακηίθδρδ υηζ έκαξ απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ κα ακηαπμηνζεεί ηακείξ ιε επζηοπία ζηζξ
απαζηήζεζξ ιαεδιάηςκ θοζζηήξ πενζθαιαάκεζ ηδκ απμικδιυκεοζδ μνζζιχκ βζα έκκμζεξ,
εεςνδιάηςκ ή κυιςκ ηαζ ηδκ απμζηήεζζδ αθβυνζειςκ βζα ηδκ επίθοζδ πμζμηζηχκ
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πνμαθδιάηςκ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ αοηή δ πνμζέββζζδ ζοπκά ηείκεζ κα πζζηχκεηαζ υκηςξ ιε
«ρδθή επίδμζδ» είκαζ ζαθέξ υηζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ μδδβεί ζε πναβιαηζηή εκκμζμθμβζηή
ηαηακυδζδ (McDermott 1991). Ο ζδιακηζηυηενμξ ίζςξ θυβμξ βζα αοηυ είκαζ δ ζφβηνμοζδ
αοηήξ ηδξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ιε ηδκ ηνέπμοζα ηαηακυδζδ βζα ημ πχξ μζημδμιείηαζ δ
ιάεδζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ. Δζδζηυηενα, δ ζφβηνμοζδ έβηεζηαζ ζηδκ πανάηαιρδ ηδξ
ακάβηδξ κα πανέπεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ δ εοηαζνία κα ειπθέημκηαζ ζε δζενβαζίεξ δζενχηδζδξ
(inquiry) ηαζ ιέζα απυ ηαηάθθδθδ ζηήνζλδ κα ζοθθέβμοκ δεδμιέκα ηαζ κα ακαπηφζζμοκ μζ
ίδζμζ εκκμζμθμβζηά ιμκηέθα ηα μπμία κα εθανιυγμοκ βζα κα ενιδκεφμοκ ηαζ κα πνμαθέπμοκ
ηδ θεζημονβία θαζκμιέκςκ ηαζ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ηαείζηαηαζ
πνμθακήξ δ ακάβηδ βζα ιεηάεεζδ ηδξ έιθαζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ δ μπμία, ςζηυζμ,
ζοκμδεφεηαζ απυ δζάθμνεξ πνμτπμεέζεζξ. Μζα απυ αοηέξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακάβηδ
ζπεδζαζιμφ δζδαηηζημφ οθζημφ πμο κα ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ αοηή ηδ ιεηάεεζδ. Ζ πανμφζα
ενβαζία ζοκδέεηαζ ιε αοηή ηδκ ακάβηδ, αθμφ εζηζάγεζ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ενεοκδηζηή
επζηφνςζδ δζδαηηζημφ οθζημφ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ εειαηζηή εκυηδηα· ημ ιδπακζζιυ
θεζημονβίαξ ημο θαζκυιεκμο ημο εενιμηδπίμο. Δζδζηυηενα, ζε αοηή ηδκ ενβαζία ζοκμρίγεηαζ
δ δμιή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ πμο έπεζ ακαπηοπεεί ηαζ πανμοζζάγμκηαζ
ειπεζνζηά δεδμιέκα πμο έπμοκ πνμηφρεζ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο ζημ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ.
Ζ επζθμβή βζα επζηέκηνςζδ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εειαηζηή πενζμπή ιπμνεί κα αζηζμθμβδεεί ιε
δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Έκαξ απυ αοημφξ πενζθαιαάκεζ ηδκ εονεία ακαβκχνζζδ ηδξ ηαηακυδζδξ
ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο ςξ ααζζηήξ ιαεδζζαηήξ επζδίςλδξ (NRC 1996),
εκδεπμιέκςξ θυβς ηδξ ζφκδεζήξ ημο ιε ημ επίηαζνμ ημζκςκζημ-επζζηδιμκζηυ γήηδια ηδξ
παβηυζιζαξ εένιακζδξ. Έκαξ άθθμξ θυβμξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ ιέπνζ
ζηζβιήξ ειπεζνζηή ένεοκα ακαθμνζηά ιε ηδκ ακάπηολδ δζδαηηζηχκ επζκμήζεςκ πμο κα
εζηζάγμοκ ζημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο. Πανά ηδκ ζδζαίηενδ πνμζμπή πμο έπεζ θάαεζ ημ
θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο ζηδκ ενεοκδηζηή αζαθζμβναθία ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ, δ ακάπηολδ ηαζ εειεθίςζδ πνμηάζεςκ βζα ηδ δζδαηηζηή δζαπείνζζδ ημο
ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ ημο δεκ έπεζ ηφπεζ επανημφξ ηαζ ζοζηδιαηζημφ πεζνζζιμφ. Ακηίεεηα,
δ έιθαζδ ζηδ ιέπνζ ζηζβιήξ ένεοκα ζε αοηή ηδκ πενζμπή εζηζάγεηαζ ηονίςξ ζηδκ ηαηαβναθή
ηςκ ζηάζεςκ ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο.
οκμπηζηά, ηα εονήιαηα πμο έπμοκ πνμηφρεζ απυ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ αθμνμφκ ζηδκ ηάζδ
ηςκ ιαεδηχκ κα ζοζπεηίγμοκ, ζοκήεςξ αζηζαηά, ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο ιε ηδκ ηνφπα
ημο υγμκημξ (Boyes & Stanisstreet 1993, Koulaidis & Christidou 1998, Österlind 2005) ηαζ κα
ημ πενζβνάθμοκ ςξ έκα πενζααθθμκηζηυ πνυαθδια ηαοηίγμκηάξ ημ ιε ηδκ παβηυζιζα
εένιακζδ αβκμχκηαξ ηδ θεζημονβία ημο ςξ ιζαξ δζενβαζίαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ φπανλδ
γςήξ ζημκ πθακήηδ (Koulaidis & Christidou 1998). Σα εονήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηακυδζδ
ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο, δ μπμία έπεζ
θάαεζ αζζεδηά θζβυηενδ πνμζμπή, ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ αδοκαιία ημοξ κα δζαηνίκμοκ ακάιεζα
ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ηδκ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεζ δ βδ ηαζ κα πνμζδζμνίζμοκ ιε
ζαθήκεζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ αηιυζθαζνα ειπμδίγεζ ηδ δζάδμζδ εενιυηδηαξ
(αηηζκμαμθίαξ) απυ ηδ βδ (Andersson & Wallin 2000, Koulaidis & Christidou 1999).
ημ οπυθμζπμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ ζοκμρίγεηαζ δ δμιή ημο δζδαηηζημφ οθζημφ,
πνμζδζμνίγμκηαζ ιεεμδμθμβζηά ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ ηδ ζοθθμβή
ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο ηαζ πανμοζζάγμκηαζ
εκδεζηηζηά απμηεθέζιαηα απυ ηδκ επελενβαζία ιένμοξ αοηχκ ηςκ δεδμιέκςκ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
πκκεηέρνληεο
Ζ εθανιμβή ημο δζδαηηζημφ οθζημφ πναβιαημπμζήεδηε ζημ πθαίζζμ εκυξ ηαθμηαζνζκμφ
ιαεδηζημφ μιίθμο θοζζηήξ. ηδ δζδαζηαθία ζοιιεηείπακ 28 ιαεδηέξ Β‘ ηαζ Γ‘ Λοηείμο. Οζ
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ιαεδηέξ αοημί είπακ εηηεεεί ζηδ ζοιααηζηή δζδαζηαθία βζα ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο
(ζηδ Γ‘ Γοικαζίμο) δ μπμία πενζμνίγεηαζ ζηδκ επζθακεζαηή πενζβναθή ηδξ ζδέαξ υηζ ιένμξ
ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο θεφβεζ απυ ηδ βδ ζοβηναηείηαζ απυ έκα ζηνχια αενίςκ ιε απμηέθεζια
ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα ημκηά ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ. Γζα
ηδκ οθμπμίδζδ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ ηαζ ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ
ιαεδηχκ απαζηήεδηακ ζοκμθζηά 8 δζδαηηζηέξ πενίμδμζ δζάνηεζαξ 110 θεπηχκ. Οζ ιαεδηέξ
ήηακ πςνζζιέκμζ ζε μιάδεξ ηςκ δφμ ή ηνζχκ αηυιςκ ηαζ ηαεμδδβμφκηακ απυ ημ δζδαηηζηυ
οθζηυ, χζηε κα οθμπμζήζμοκ ηδκ αημθμοεία δναζηδνζμηήηςκ. ε πνμηαεμνζζιέκα ζδιεία,
ηάεε μιάδα ζογδημφζε ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ πηοπέξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο είπε
μθμηθδνχζεζ, εκχ ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία πναβιαημπμζμφκηακ δμιδιέκεξ ζογδηήζεζξ ημο
εηπαζδεοηζημφ ιε υθεξ ηζξ μιάδεξ ιαεδηχκ ηαοηυπνμκα.
Γνκή δηδαθηηθνχ πιηθνχ
Συζμ δ δυιδζδ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ υζμ ηαζ δ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ πμο αημθμοεήεδηε
ηαηά ηδκ οθμπμίδζή ημο ζηδνίπεδηε ζημ πνυηοπμ Φπζηθή κε Γηεξψηεζε (McDermott et al.,
1996). Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ πενζθαιαάκεζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ακηίζημζπα θφθθα
ενβαζίαξ πμο ηαεμδδβμφκ ημοξ ιαεδηέξ κα ηάκμοκ ζοβηεηνζιέκεξ παναηδνήζεζξ ηαζ κα
ακαπηφλμοκ δζάθμνεξ ζδέεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο ηζξ μπμίεξ
αλζμπμζμφκ ζηδ ζοκέπεζα βζα κα μζημδμιήζμοκ ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο. Έηζζ, δ
έιθαζδ δεκ ανίζηεηαζ ζηδκ πενζβναθή ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο αθθά ζηδ ζηαδζαηή
ζφκεεζδ ημο ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ ημο. οκμπηζηά, μ ιδπακζζιυξ πμο επζδζχηεηαζ κα
ακαπηφλμοκ μζ ιαεδηέξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ζδέα υηζ δ αηιυζθαζνα ηδξ βδξ επζηνέπεζ ζηδκ δθζαηή
αηηζκμαμθία κα ηδ δζαπενάζεζ εκχ ζε ιεβάθμ ααειυ είκαζ αδζαθακήξ πνμξ ηδ θζβυηενμ
δζαπεναζηζηή αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεζ δ βδ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, δ εενιμηναζία ζηδκ
επζθάκεζα ηδξ βδξ δζαηδνείηαζ ζε ζδιακηζηά ρδθυηενα επίπεδα ζοβηνζηζηά ιε ηδ
εενιμηναζία πμο εα επζηναημφζε εάκ δεκ οπήνπε ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο.
Ζ δυιδζδ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ ζηδνίπεδηε ζηδκ ακάθοζδ ημο επζδζςηυιεκμο
ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ ημο θαζκυιεκμο ημο εενιμηδπίμο ζηζξ επζιένμοξ ζδέεξ πμο ημ
ζοκεέημοκ. Μέζα απυ ηδκ αημθμοεία δναζηδνζμηήηςκ μζ ιαεδηέξ ηαεμδδβμφκηαζ ανπζηά κα
επελενβαζημφκ αοηέξ ηζξ επζιένμοξ ζδέεξ ηαζ αημθμφεςξ κα ηζξ ζοκεέζμοκ, χζηε κα
δζαιμνθχζμοκ ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο. Σμ δζδαηηζηυ
οθζηυ, δμιείηαζ ζε πέκηε εκυηδηεξ. Ζ πνχηδ, δ μπμία θεζημονβεί ςξ αθυνιδζδ, πανμοζζάγεζ
δζάθμνα παναδείβιαηα αηναίςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ απμζημπεί κα αμδεήζεζ ημοξ
ιαεδηέξ κα πνμζδζμνίζμοκ ημ ζφζηδια πμο ζπεηίγεηαζ ιε αοηά (ήθζμξ, επζθάκεζα βδξ,
αηιυζθαζνα). Ζ δεφηενδ εκυηδηα εζηζάγεζ ζηδ δζάδμζδ εκένβεζαξ ιέζς εενιυηδηαξ απυ ημκ
ήθζμ ζηδ βδ. Δζδζηυηενα, ζογδηά ημοξ ιδπακζζιμφξ δζάδμζδξ εκένβεζαξ ιε εενιυηδηα ηαζ
επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδ δζάδμζδ ιέζς αηηζκμαμθίαξ ςξ ηδξ ηαηαθθδθυηενδξ βζα κα
πενζβνάρεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηδξ βδξ ιε ημκ ήθζμ. Δπίζδξ, δίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ
ζδέα υηζ υθα ηα ζχιαηα εηπέιπμοκ αηηζκμαμθία, ημ είδμξ ηδξ μπμίαξ δζαθμνμπμζείηαζ
ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία ηςκ ακηζηεζιέκςκ. Ζ έιθαζδ ζηδκ ηνίηδ εκυηδηα ανίζηεηαζ ζηδ
δζενεφκδζδ ηςκ πζεακχκ εκδεπυιεκςκ βζα ηδκ ηαηάθδλδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ ζε
μπμζμδήπμηε ζχια (ιπμνεί κα δζαπενάζεζ ημ οθζηυ, κα απμννμθδεεί απυ αοηυ ή/ηαζ κα
ακαηθαζηεί ζηδκ επζθάκεζά ημο) ηαζ κα εζηζάζμοκ ζηδκ εθανιμβή ημοξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
αθθδθεπίδναζδξ ήθζμο - βδξ (ιε ή πςνίξ αηιυζθαζνα). Ζ επυιεκδ εκυηδηα επζηεκηνχκεηαζ
ζηδ δζενεφκδζδ ημο νυθμο ηδξ αηιυζθαζναξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδκ
επζθάκεζα ηδξ βδξ. οβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ δζελάβμοκ ιζα πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ
μπμία ιεθεημφκ πχξ δ εθανιμβή ιζαξ δζαθακμφξ ιειανάκδξ ζηδκ ακμζηηή επζθάκεζα εκυξ
δμπείμο ιε άιιμ πμο ανίζηεηαζ εηηεεεζιέκμ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, επδνεάγεζ ηδ
ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ άιιμο. Οζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ζηδκ επελενβαζία αοημφ
ημο ζοζηήιαημξ ςξ ακαθμβζημφ ιμκηέθμο ημο ζοζηήιαημξ ήθζμξ-επζθάκεζα βδξ-αηιυζθαζνα
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βδξ επζζδιαίκμκηαξ ηζξ ακηζζημζπίεξ ηαζ ακακηζζημζπίεξ ημοξ. Σέθμξ, δ πέιπηδ εκυηδηα
ηαεμδδβεί ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκεέζμοκ ηζξ επζιένμοξ ζδέεξ πμο ιεθέηδζακ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ
εκυηδηεξ μζημδμιχκηαξ ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο. Δπίζδξ,
πενζθαιαάκεζ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ ειπθέημοκ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ εθανιμβή αοημφ ημο
ιδπακζζιμφ βζα κα ακαθφζμοκ ηζξ ζοκέπεζεξ οπμεεηζηχκ ζεκανίςκ βζα ζοβηεηνζιέκεξ
ιεηααμθέξ ζηζξ παναιέηνμοξ ημο ζοζηήιαημξ ήθζμξ-βδ-αηιυζθαζνα.
πιινγή δεδνκέλσλ
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ έπμοκ ζοθθεβεί
δεδμιέκα ιέζς επηά ζοκμθζηά ένβςκ αλζμθυβδζδξ ακμζηημφ ηφπμο πμο εζηίαγακ ζε δζάθμνεξ
ζδέεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο (π.π.
εενιζηή αθθδθεπίδναζδ ζςιάηςκ, πενζβναθή ιδπακζζιμφ, δζαηφπςζδ πνμαθέρεςκ βζα ηδ
εενιμηναζία ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ βδξ έπεζηα απυ ζοβηεηνζιέκεξ ιεηααμθέξ ζηζξ παναιέηνμοξ
ημο ζοζηήιαημξ ήθζμξ – επζθάκεζα βδξ – αηιυζθαζνα βδξ, δζάηνζζδ θαζκυιεκμο εενιμηδπίμο
ηαζ παβηυζιζαξ εένιακζδξ). Σα ένβα αλζμθυβδζδξ ζοιπθδνχεδηακ βναπηχξ απυ ημκ ηάεε
ιαεδηή πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ. Δπίζδξ έπμοκ ζοθθεβεί δεδμιέκα ιέζς
αημιζηχκ ζοκεκηεφλεςκ απυ ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ ιαεδηχκ (46% πνζκ ηαζ 79% ιεηά ηδ
δζδαζηαθία). Οζ ζοκεκηεφλεζξ ζηδνίπεδηακ ζηα βναπηά ένβα αλζμθυβδζδξ ηαζ ηα δεδμιέκα
πμο πνμέηορακ αλζμπμζήεδηακ ηονίςξ βζα κα πανέπμοκ πνυζεεηδ πθδνμθυνδζδ βζα ημ
ζηεπηζηυ ηςκ ιαεδηχκ.
Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ
Σα δεδμιέκα απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ εηηέεδηακ ζε δζαδζηαζίεξ επελενβαζίαξ ιε
αάζδ ημ πνυηοπμ ηδξ ακάθοζδξ πενζεπμιέκμο (content analysis)(Weber 1990). Δζδζηυηενα, μζ
απακηήζεζξ μνβακχεδηακ ζηαδζαηά ζε ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα ιε ημ ζηεπηζηυ ζημ μπμίμ
ζηδνίγμκηακ, χζηε κα ακαπανίζηαηαζ δ δζαθμνμπμίδζή ημοξ ακαθμνζηά ιε ηδκ εβηονυηδηα
ηαζ ηδκ πθδνυηδηά ημοξ. Οζ ηαηδβμνίεξ δεκ είπακ πνμηαεμνζζηεί αθθά δζαιμνθχεδηακ ηαηά
ηδ δζαδζηαζία ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηνμπμπμζήεδηακ ζε δζάθμνεξ
πενζπηχζεζξ, χζηε κα πενζβνάθμοκ υζμ ημ δοκαηυ ηαθφηενα ηα δεδμιέκα ηαζ ηδ
δζαθμνμπμίδζδ πμο οθίζηακηαζ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ έπμοκ εηηεεεί
επίζδξ ζε πμζμηζηή ακάθοζδ, χζηε κα αλζμθμβδεεί ημ ιαεδζζαηυ υθεθμξ πμο απμηυιζζακ μζ
ιαεδηέξ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε ημ δζδαηηζηυ οθζηυ.
Λυβς πενζμνζζιχκ ζηδκ έηηαζδ, δ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πενζμνίγεηαζ
απμηθεζζηζηά ζε δφμ απυ ηα ένβα αλζμθυβδζδξ, ηα μπμία αθμνμφκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
ιαεδηχκ βζα ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο. Σμ πνχημ ένβμ
αλζμθυβδζδξ γδηά απυ ημοξ ιαεδηέξ κα πενζβνάρμοκ πενζθδπηζηά αοηυ ημ ιδπακζζιυ εκχ ημ
δεφηενμ γδηά κα ημκ εθανιυζμοκ βζα κα δζαηοπχζμοκ (πμζμηζηέξ) πνμαθέρεζξ βζα ηδ
εενιμηναζία ηδξ βδξ δεδμιέκςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιεηααμθχκ ζηζξ παναιέηνμοξ ημο
ζοζηήιαημξ. Δζδζηυηενα, γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα πνμζδζμνίζμοκ πχξ εα έιμζαγε δ
εενιμηναζία ηδξ βδξ ακ δ αηιυζθαζνα ήηακ ποηκυηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ οδναηιχκ.
Απνηειέζκαηα
Έξγν αμηνιφγεζεο Η:
Ζ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζε αοηυ ημ ένβμ αλζμθυβδζδξ μδήβδζε ζηδ
δζαιυνθςζδ ηνζχκ ηαηδβμνζχκ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1, ζενανπδιέκεξ
ακάθμβα ιε ημ ααειυ πθδνυηδηαξ ηαζ εβηονυηδηάξ ημοξ (δ πνχηδ βναιιή πανμοζζάγεζ ηδ
θζβυηενμ έβηονδ ηαηδβμνία ηαζ δ ηεθεοηαία ηδκ πζμ έβηονδ ηαζ πθήνδ)
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Πίκαηαξ 1: Καηδβμνζμπμίδζδ απακηήζεςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο
ημο εενιμηδπίμο
Καηδβμνία
Γεκ πενζβνάθεηαζ ιδπακζζιυξ
Αυνζζηδ ακαθμνά ζημκ «εβηθςαζζιυ» ηδξ δθζαηήξ
αηηζκμαμθίαξ ζηδ βδ
Έβηονδ πενζβναθή ιδπακζζιμφ θεζημονβίαξ

Ανπζηή
αλζμθυβδζδ
Ν
%
15
53

Σεθζηή
αλζμθυβδζδ
Ν
%
4
17

12

43

4

17

1
28

4
100

16
24*

66
100

*4 ιαεδηέξ απμοζίαγακ ηαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ.

Ζ πνχηδ ηαηδβμνία, δ μπμία ηαηαηάζζεηαζ ζηδ παιδθυηενδ εέζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ
εκδιενυηδηά ηδξ, πενζθαιαάκεζ ηζξ πενζπηχζεζξ ιαεδηχκ μζ μπμίμζ δεκ απεοεφκεδηακ άιεζα
ζημ ενχηδια. οκήεςξ, πενζμνίγμκηακ ζηδκ πανάεεζδ ζημζπείςκ πμο εεςνμφζακ ζπεηζηά ιε
ημ θαζκυιεκμ πςνίξ ςζηυζμ κα επζπεζνμφκ κα πενζβνάρμοκ ηάπμζμ ιδπακζζιυ πμο κα ελδβεί
ηδ θεζημονβία ημο. Έκα πανάδεζβια απάκηδζδξ απυ αοηή ηδκ ηαηδβμνία είκαζ ημ ελήξ: «Σν
θαηλφκελν είλαη φηαλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ δηαπεξλνχλ ην φδνλ πνπ πξνζηαηεχεη ηε γε θαη έηζη
πξνθαιείηαη κεγαιχηεξε ζεξκφηεηα, δειαδή αχμεζε βαζκψλ θειζίνπ.». Αοηή δ ηαηδβμνία
απάκηδζδξ ήηακ δ επζηναηέζηενδ ηαηά ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ (Ν=15, 53%) εκχ δ
ζοπκυηδηα ειθάκζζήξ ηδξ πενζμνίζηδηε αζζεδηά ιεηά ηδ δζδαζηαθία (Ν=4, 17%).
Οζ απακηήζεζξ πμο εκηάπεδηακ ζηδκ επυιεκδ ηαηδβμνία επζπείνδζακ κα ζογδηήζμοκ
ημ νυθμ ηδξ αηιυζθαζναξ αθθά πενζμνίζηδηακ ζηδκ αυνζζηδ ηαζ αζαθή ακαθμνά ζηδ
δοκαηυηδηά ηδξ κα εβηθςαίγεζ αηηζκμαμθία. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ ιαεδηέξ πμο
απάκηδζακ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ δεκ δζέηνζκακ ακάιεζα ζηδκ αηηζκμαμθία πμο πνμζπίπηεζ ζηδκ
επζθάκεζα ηδξ βδξ απυ ημκ ήθζμ ηαζ ηδκ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεηαζ απυ αοηή, υπςξ θαίκεηαζ
ζημ αηυθμοεμ εκδεζηηζηυ πανάδεζβια: «Κάπνηεο απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ αλαθινχληαη απφ
ηελ επηθάλεηα ηεο γεο φκσο ιφγσ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπγθξαηνχληαη ζηελ
αηκφζθαηξα θαη αλαθιψληαη πίζσ ζηε γε κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.». ηδκ
ηαηδβμνία αοηή εκηάπεδηακ 12 απακηήζεζξ (43%) απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ μζ μπμίεξ
ιεζχεδηακ ζε ηέζζενζξ (17%) ηαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ.
Ζ ηνίηδ ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ ηζξ απακηήζεζξ μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα
εεςνδεμφκ έβηονεξ. οβηεηνζιέκα, ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ μζ ιαεδηέξ δζέηνζκακ νδηά
ακάιεζα ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ηδκ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα
ηδξ βδξ ηαζ πνμζδζυνζζακ ηάπμζμ ιδπακζζιυ μ μπμίμξ ακαθενυηακ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο
ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ αθθδθεπζδνμφκ αοηά ηα δφμ είδδ αηηζκμαμθίαξ ιε ηδκ αηιυζθαζνα ηαζ
ηζξ ζοκέπεζεξ πμο απμννέμοκ βζα ηδ εενιμηναζία ηδξ βδξ. Γζα πανάδεζβια, έκαξ απυ αοημφξ
ημοξ ιαεδηέξ δήθςζε υηζ «Ο ήιηνο εθπέκπεη νξαηή αθηηλνβνιία ζηε γε ηεο νπνίαο ε
αηκφζθαηξα είλαη δηαθαλήο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αθηηλνβνιία. Έηζη ε αθηηλνβνιία ηνπ
ήιηνπ εηζέξρεηαη ζηελ γε ζεξκαίλνληαο ηελ θαη εθπέκπεη θαη απηή αθηηλνβνιία ε νπνία είλαη κε
νξαηή θαη ε αηκφζθαηξα ηεο γεο είλαη αδηαθαλήο ζε ηέηνηνπ είδνπο αθηηλνβνιία, άξα ε
αηκφζθαηξα απνξξνθά ηελ αθηηλνβνιία ηεο γεο απμάλνληαο έηζη ηε ζεξκνθξαζία ηεο.» Δίκαζ
ζδιακηζηυ κα παναηδνήζεζ ηακείξ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ απακηήζεςκ πμο δυεδηακ ηαηά ηδκ
ηεθζηή αλζμθυβδζδ εκηάζζμκηαζ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία (Ν=16, 66%) ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδκ
ζδζαίηενα παιδθή ζοπκυηδηα ημοξ πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία (Ν=1, 4%).
Ζ ζφβηνζζδ ηςκ ζοπκμηήηςκ ειθάκζζδξ ηςκ ηνζχκ ηαηδβμνζχκ απάκηδζδξ πνζκ ηαζ
ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ, ιε ημ ζηαηζζηζηυ έθεβπμ Wilcoxon, ηαηαδεζηκφεζ ζδιακηζηή
δζαθμνμπμίδζδ (z=−3.74, p<.001, r =.55), δ μπμία απμηεθεί έκδεζλδ ελέθζλδξ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ δεδμιέκμο υηζ πνμηφπηεζ απυ ηδ ιείςζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ειθάκζζδξ
ηςκ δφμ πνχηςκ ηαηδβμνζχκ απάκηδζδξ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ αφλδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ
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ειθάκζζδξ ηδξ ηνίηδξ ηαηδβμνίαξ. Ζ αεθηίςζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ
ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο ήηακ επίζδξ πνμθακήξ ζηα
δεδμιέκα απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ, υπμο μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ήηακ ζε εέζδ κα δζαηοπχζμοκ
θεπημιενείξ πενζβναθέξ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ αηυθμοεμ απυζπαζια:
Δξεπλεηήο: Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο κε ιίγα ιφγηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ;
Μαζεηήο: Ο ήιηνο εθπέκπεη αθηηλνβνιία, νξαηή αθηηλνβνιία θαη ε αηκφζθαηξα ηεο γεο είλαη
δηαθαλήο ζηελ νξαηή αθηηλνβνιία γηα απηφ δηαπεξλά ηελ αηκφζθαηξα θαη απνξξνθάηαη απφ ηε
γε ηεο νπνίαο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηεο. Ζ γε εθπέκπεη αθηηλνβνιία αιιά κε νξαηή επεηδή
δελ είλαη πνιχ ςειή ε ζεξκνθξαζία. Ζ αηκφζθαηξα είλαη αδηαθαλήο ζηε κε νξαηή αθηηλνβνιία
γηα απηφ ηελ απνξξνθά θαη ηελ εθπέκπεη μαλά πίζσ γηα απηφ ε αθηηλνβνιία είλαη παγηδεπκέλε
κέζα ζηε γε, κέζα ζηελ αηκφζθαηξα θαη απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία.
Έξγν αμηνιφγεζεο ΗΗ:
Ζ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ένβμ αλζμθυβδζδξ ΗΗ μδήβδζε ζηδ
δζαιυνθςζδ επίζδξ ηνζχκ ηαηδβμνζχκ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πζμ ηάης πίκαηα (ζηδκ
πνχηδ βναιιή θαίκεηαζ δ θζβυηενμ εκδιενςιέκδ ηαηδβμνία ηαζ ζηδκ ηεθεοηαία δ πζμ έβηονδ
ηαζ πθήνδξ ηαηδβμνία).
Πίκαηαξ 2: Καηδβμνζμπμίδζδ απακηήζεςκ ιαεδηχκ
Καηδβμνία
Γζαηφπςζδ πνυαθερδξ πςνίξ ζπεηζηή αζηζμθυβδζδ
Γζαηφπςζδ πνυαθερδξ ηαζ αζηζμθυβδζδ ιε αυνζζηδ ακαθμνά ζημ νυθμ
ηδξ αηιυζθαζναξ ςξ ειπμδίμο ζηδ δζάδμζδ αηηζκμαμθίαξ
Γζαηφπςζδ έβηονδξ πνυαθερδξ ηαζ αζηζμθυβδζδ ιε ακαθμνά ζηδκ
ζδζυηδηα ηδξ αηιυζθαζναξ κα ειπμδίγεζ ηδ δζάδμζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ
πμο εηπέιπεζ δ βδ, δ μπμία δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ δθζαηή
αηηζκμαμθία.

Ανπζηή
αλζμθυβδζδ
Ν
%
10
36

Σεθζηή
αλζμθυβδζδ
Ν
%
1
4

18

64

7

29

0

0

16

67

28

100

24*

100

*4 ιαεδηέξ απμοζίαγακ ηαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ.

Ζ πνχηδ ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ ημοξ ιαεδηέξ πμο μοζζαζηζηά απέηοπακ κα πανέπμοκ
ζπεηζηή ηαζ ζοβηεηνζιέκδ αζηζμθυβδζδ πμο κα ηεηιδνζχκεζ ηδκ πνυαθερή ημοξ. Αοηή δ
ηαηδβμνία απάκηδζδξ ειθακίζηδηε ζε δέηα πενζπηχζεζξ ηαηά ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ (36%)
ηαζ ζε ιία πενίπηςζδ ηαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ (4%). Έκα εκδεζηηζηυ πανάδεζβια
απάκηδζδξ είκαζ ημ ελήξ: «Ζ ζεξκνθξαζία ζα απμαλφηαλ γηαηί ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
επεξεάδεηαη απφ ηνπο ξχπνπο. Έηζη φηαλ ζηελ αηκφζθαηξα καδεπφηαλ πεξηζζφηεξν CO2 θαη
πδξαηκνί ζα επεξέαδε ηε γε.»
Ζ επυιεκδ ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ ηζξ απακηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ
πνμζπάεδζακ κα αζηζμθμβήζμοκ ηδκ πνυαθερή ημοξ ιε ακαθμνά ζημ νυθμ ηδξ αηιυζθαζναξ
ζηδκ μπμία απέδςζακ ιε αυνζζημ ηνυπμ ηδ δοκαηυηδηα κα θεζημονβεί ςξ ειπυδζμ ζηδκ
δθζαηή αηηζκμαμθία δ μπμία πνμζπίπηεζ ζε αοηήκ είηε άιεζα είηε ιεηά απυ ηδκ ακάηθαζή ηδξ
ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ. Γζα πανάδεζβια, έκαξ ιαεδηήξ απάκηδζε υηζ «ε ζεξκνθξαζία ινγηθά
ζα απμαλφηαλ γηαηί νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ζα έκελαλ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο γεο αθνχ ην ζηξψκα
αεξίσλ θαη πδξαηκψλ δελ ζα ηηο άθελε λα θχγνπλ». Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ μζ
ιαεδηέξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ δεκ δζέηνζκακ νδηά ακάιεζα ζηδκ αηηζκμαμθία πμο
εηπέιπεηαζ απυ ηδκ επζθάκζα ηδξ βδξ ηαζ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο πνμζπίπηεζ ζε αοηήκ.
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Αοηή δ ηαηδβμνία απάκηδζδξ ήηακ δ ζοπκυηενδ ηαηά ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ (Ν=18, 64%)
εκχ ηαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ειθακίζηδηε ζε επηά πενζπηχζεζξ (29%).
Ζ ηνίηδ ηαηδβμνία, δ μπμία ειθακίζηδηε ιυκμ ζηα δεδμιέκα απυ ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ
(Ν=16, 67%), πενζθαιαάκεζ ημοξ ιαεδηέξ πμο δζαηφπςζακ ζςζηή πνυαθερδ ηαζ
ακαθένεδηακ, άιεζα ή έιιεζα, ζηδκ ζδζυηδηα ηδξ αηιυζθαζναξ κα είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ
δζαθακήξ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο πνμζπίπηεζ ζε αοηήκ αθθά αδζαθακήξ ζηδ ιδ μναηή
αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεηαζ απυ ηδ βδ. Γζα πανάδεζβια, έκαξ ιαεδηήξ απάκηδζε υηζ «Αλ
ήηαλ πην ππθλή, επεηδή ζα πεξλνχζαλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη ε κε νξαηή πνπ ζα έθπεκπε ε γε
ζα παγηδεπφηαλ πην πνιιή, ζα ζπζζσξεπφηαλ πην πνιιή ζεξκηθή ελέξγεηα ζηελ αηκφζθαηξα ηεο
γεο θαη αλ ήηαλ πην ππθλή ε αηκφζθαηξα ζα ήηαλ πην έληνλν ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη
ζα απμαλφηαλ πην πνιχ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε. Απηφ γίλεηαη θαη ζηελ Αθξνδίηε. Δίλαη
πνιχ ππθλή ε αηκφζθαηξα ηεο θαη είλαη πνιχ έληνλν ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.»
Ζ ζφβηνζζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ ηαηδβμνζχκ απάκηδζδξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαηηζηή
πανέιααζδ, ιε ημκ έθεβπμ Wilcoxon, ηαηαδεζηκφεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνμπμίδζδ
(z=−3.84, p<.001, r =.54) δ μπμία ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ απμηεθεί έκδεζλδ ελέθζλδξ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ.
πκπεξάζκαηα
Σα δεδμιέκα πμο πανμοζζάζηδηακ ζηδκ ενβαζία ηαηαδεζηκφμοκ ηδ δοκαηυηδηα ημο
δζδαηηζημφ οθζημφ πμο έπεζ ζπεδζαζηεί κα πνμςεεί απμηεθεζιαηζηά ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
ιαεδηχκ βζα ημ ιδπακζζιυ θεζημονβίαξ ημο θαζκυιεκμο ημο εενιμηδπίμο. Δζδζηυηενα, δ
ζηακυηδηα πμο επέδεζλακ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ κα εθανιυγμοκ αοηυ ημ ιδπακζζιυ ζε
ακμίηεζα ζεκάνζα βζα κα δζαηοπχζμοκ ζπεηζηέξ πνμαθέρεζξ απμηεθεί ιζα αλζυπζζηδ έκδεζλδ
πναβιαηζηήξ ηαζ θεζημονβζηήξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ. Σαοηυπνμκα, θαιαάκμκηαξ οπυρδ
υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ είπακ ήδδ εηηεεεί ζηδ ζοιααηζηή δζδαζηαθία βζα ημ ιδπακζζιυ
θεζημονβίαξ ημο θαζκυιεκμο, ηα δεδμιέκα απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ ζοκάδμοκ ιε ημκ
ζζπονζζιυ πμο δζαηοπχεδηε ζημ εζζαβςβζηυ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ αδοκαιία
ημο παναδμζζαημφ δζδαηηζημφ πνμηφπμο κα πνμςεήζεζ απμηεθεζιαηζηά εκκμζμθμβζηή
ηαηακυδζδ. Μζα πνυζεεηδ πηοπή ηδξ ζφβηνζζδξ ημο ζοιααηζημφ πνυηοπμο βζα ηδ δζδαζηαθία
ημο θαζκυιεκμο ημο εενιμηδπίμο ηαζ ηδξ πανμφζαξ δζδαηηζηήξ πνυηαζδξ αθμνά ζηζξ
πνμκζηέξ ημοξ απαζηήζεζξ. Πνμθακχξ, δ εθανιμβή ημο πνμηεζκυιεκμο δζδαηηζημφ οθζημφ
λεπενκά ηαηά πμθφ ημ πνυκμ πμο δζαηίεεηαζ ζημ ζοιααηζηυ πνυηοπμ δζδαζηαθίαξ βζα ηδ
δζδαζηαθία ηδξ μπμζαζδήπμηε έκκμζαξ ηαζ αοηυ εέηεζ έκα γήηδια βζα ηδκ ηαηαθθδθυηδηά ημο.
Ζ εέζδ πμο θαίκεηαζ κα δζαιμνθχκεηαζ ζηδκ ενεοκδηζηή αζαθζμβναθία ζε ζπέζδ ιε αοηυ ημ
γήηδια, δ μπμία οπμζηδνίγεζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ δζδαηηζηήξ ιαξ πνυηαζδξ, πνμηείκεζ
ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ζε ηεκηνζηέξ έκκμζεξ αολάκμκηαξ ηαοηυπνμκα ημ αάεμξ
ηδξ επελενβαζίαξ ημοξ (NRC, 2007). Αοηυ ακαιέκεηαζ υηζ αολάκεζ ηδκ πζεακυηδηα κα
ακαπηφζζμοκ μζ ιαεδηέξ θεζημονβζηή εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ, εκχ, ηαοηυπνμκα, πανέπεζ ηδ
δοκαηυηδηα βζα πανάθθδθδ πνμχεδζδ πνυζεεηςκ ααζζηχκ επζδζχλεςκ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ, υπςξ δ ηαηακυδζδ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα
δελζμηήηςκ ζοθθμβζζιμφ (π.π. ιδπακζζηζηυξ ζοθθμβζζιυξ).
ε αοηυ ημ ζηάδζμ, ηα δζαεέζζια ενεοκδηζηά δεδμιέκα ηοβπάκμοκ πεναζηένς επελενβαζίαξ,
χζηε κα εκημπζζημφκ ηαζ κα ηεηιδνζςεμφκ πηοπέξ ηδξ αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα
ήηακ πνήζζιμ κα ηνμπμπμζδεμφκ, χζηε κα εκζζποεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ.
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία εζηζάγεζ ζημ ζπεδζαζιυ ιζαξ Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ Γζδαζηαθίαξ ηαζ Μάεδζδξ
βζα ηδ Φαζκυιεκδ Κίκδζδ ηδξ εθήκδξ ηαζ απμηεθεί ιένμξ ιζαξ εονφηενδξ ένεοκαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ
ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ ημο οζηήιαημξ Ήθζμξ-Γδ-εθήκδ απυ εηπαζδεοηζηή ζημπζά. Ζ εκ θυβς Αημθμοεία
ζπεδζάζηδηε βζα κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιέζμ ‗μζημδυιδζδξ‘, απυ ηδ ιενζά ηςκ ιαεδηχκ, ηδξ
επζζηδιμκζηήξ πθδνμθμνίαξ υηζ δ εθήκδ πενζθένεηαζ βφνς απυ ηδ Γδ ιε πενίμδμ έκα οκμδζηυ
ιήκα. Κμιαζηυ ζδιείμ ηδξ αημθμοείαξ απμηεθεί δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ εκαθθαηηζηήξ ακηίθδρδξ ηςκ
ιαεδηχκ υηζ δ εθήκδ ειθακίγεηαζ ηάεε ιένα ηδκ ίδζα χνα ζημκ μονακυ, βεβμκυξ πμο υπςξ
πνμηφπηεζ απυ ηδ αζαθζμβναθία οπμαάθθεηαζ απυ ηδκ εονέςξ δζαδεδμιέκδ άπμρδ υηζ δ εθήκδ είκαζ
πάκημηε μναηή ηδ κφπηα.
Abstract
The present study focuses on the design of a Teaching and Learning Sequence concerning the Moon‘s
Apparent Movement. It is part of a broader research regarding relative movements of the Sun-EarthMoon system from an educational point of view. The concerned Sequence was designed as a means of
teaching the Moon‘s revolution around the Earth within a Synodic month. Crucial point of the
Sequence seems to be dealing with students‘ alternative idea that the Moon rises everyday at the same
time, which, as bibliography shows, is imposed by the widely spread, erroneous belief that the Moon
is always visible at night.

Δηζαγσγή
Δδχ ηαζ ηνεζξ δεηαεηίεξ ανηεημί ενεοκδηέξ ελέηαζακ ηζξ ζδέεξ ιαεδηχκ ηαεχξ ηαζ εκδθίηςκ
βζα δζάθμνα θαζκυιεκα απυ ημ πχνμ ηδξ Αζηνμκμιίαξ (Lelliott & Rollnick 2010). Μενζηέξ
απυ ηζξ ένεοκεξ αοηέξ αθμνμφζακ ηαζ ηδ Φαζκυιεκδ Κίκδζδ ηδξ εθήκδξ (Mant & Summers
1993, Sharp 1996, Bekiroglou 2007, Plummer 2009, Starakis & Halkia 2010).
Οζ Mant & Summers (1993) ακάθοζακ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ είημζζ (20) δαζηάθςκ απυ ημ
Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ηαζ ανήηακ υηζ ημ 80% απυ αοημφξ εεςνμφκ υηζ δ εθήκδ, ιε ζδιείμ
ακαθμνάξ αηίκδημ παναηδνδηή πάκς ζηδ Γδ, θαίκεηαζ κα ηζκείηαζ ζημκ μονακυ εκχ μζ
οπυθμζπμζ (20%), ανέεδηακ κα έπμοκ ακηίεεηδ άπμρδ.
Ο Bekiroglou (2007) ακάθοζε ηζξ βναπηέξ απακηήζεζξ ηνζάκηα–έλζ (36) εηπαζδεουιεκςκ
ηαεδβδηχκ θοζζηήξ. Οζ ηονζυηενεξ ακηζθήρεζξ πμο πνμέηορακ ζε ζπέζδ ιε ηδ Φαζκυιεκδ
Κίκδζδ ηδξ εθήκδξ ήηακ μζ αηυθμοεεξ: α) δ εθήκδ ακαηέθθεζ ηαζ δφεζ ηάεε ιένα ηδκ ίδζα
χνα (36%) α) δ εθήκδ μφηε ακαηέθθεζ μφηε δφεζ (33%) β) δεκ ιπμνμφιε κα δμφιε ηδ
εθήκδ ηδκ διένα (17%).
Ο Sharp (1996) πναβιαημπμίδζε ζοκεκηεφλεζξ ζε ζανάκηα-δφμ (42) ιαεδηέξ ηδξ 5δξ ηαζ 6δξ
ηάλδξ απυ δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ κυηζμ-δοηζηήξ Αββθίαξ ηαζ δζαπίζηςζε υηζ μζ πενζζζυηενμζ

~ 398 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

απυ αοημφξ (62%) εεςνμφκ πςξ δε θαιαάκεζ πχνα Φαζκυιεκδ Κίκδζδ ηδξ εθήκδξ ζημκ
μονακυ.
Ζ Plummer (2009) πήνε ζοκεκηεφλεζξ ζοκμθζηά απυ 60 ιαεδηέξ ηδξ 1δξ, 3δξ (primary
school) ηαζ 8δξ ηάλδξ (middle school) ιζαξ ιζηνήξ πυθδξ ζηα ηεκηνμδοηζηά ηςκ Ζ.Π.Α. Απυ
ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ δζαπίζηςζε υηζ υζμ αολάκεζ δ δθζηία ηςκ παζδζχκ αολάκεζ
ηαζ ημ πμζμζηυ εηείκςκ πμο εεςνμφκ: α) υηζ δ εθήκδ είκαζ μναηή ηδκ διένα α) υηζ δ εθήκδ
θαίκεηαζ κα ηζκείηαζ ζημκ μονακυ, ζοκεπχξ.
Σέθμξ μζ Starakis & Halkia (2010) πήνακ ζοκεκηεφλεζξ ζηδκ Δθθάδα απυ ζανάκηα (40)
ιαεδηέξ ηδξ 5δξ ηαζ 6δξ ηάλδξ πέκηε (5) δδιμηζηχκ ζπμθείςκ ημο θεηακμπεδίμο Αηηζηήξ ηαζ
δζενεφκδζακ ηονίςξ ημοξ ενιδκεοηζημφξ ιδπακζζιμφξ ημο θαζκμιέκμο ηαζ υπζ ιυκμ ηδ
θαζκμιεκμθμβζηή ημο αάζδ. Ζ ακάθοζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ έδεζλε υηζ μζ πενζζζυηενμζ
ιαεδηέξ ημο δείβιαημξ (77,5%) ακαβκςνίγμοκ ηδ Φαζκυιεκδ Κίκδζδ ηδξ εθήκδξ ςξ
θαζκυιεκμ ηαζ ιάθζζηα ηδ ζοκδέμοκ ιε ηζκήζεζξ ηδξ Γδξ ή ηδξ εθήκδξ ζημ δζάζηδια πςνίξ
πανάθθδθα κα ηδξ απμδίδμοκ ακενςπμηεκηνζηά ηαζ ηεθεμθμβζηά παναηηδνζζηζηά. Χζηυζμ δ
εκαθθαηηζηή ακηίθδρδ υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ημο δείβιαημξ υηζ δ εθήκδ είκαζ πάκηα μναηή ηδ
κφπηα (εθηφο εάλ θάπνηα ζχλλεθα εκπνδίδνπλ ηε ζέαζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνθνξηθέο ηνπο
απαληήζεηο) ημοξ μδδβεί ζηδκ οζμεέηδζδ ηςκ παναηάης απυρεςκ:
α) Ζ εθήκδ ειθακίγεηαζ ζημκ μονακυ, ηάεε ιένα, ιε ηαεοζηένδζδ 24 ςνχκ. Γζα αοηυ ημ
θυβμ, μζ πζμ δδιμθζθείξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ελδβήζμοκ ημ
θαζκυιεκμ, είκαζ εηείκεξ πμο ημ απμδίδμοκ είηε ζηδκ 24ςνδ ζδζμπενζζηνμθή ηδξ Γδξ βφνς
απυ ημκ άλμκά ηδξ (40%) είηε ζηδκ 24ςνδ πενζθμνά ηδξ εθήκδξ βφνς απυ ηδ Γδ (12,5%).
α) Ζ εθήκδ ιπμνεί κα θακεί ηδ ιένα ζημκ μονακυ ιυκμ θίβμ πνζκ ηδ Γφζδ ή/ηαζ θίβμ ιεηά
ηδκ Ακαημθή ημο Ήθζμο. Ζ άπμρδ αοηή ηαηαδεζηκφεζ ιζα πνμζπάεεζα, απυ πθεονάξ
ιαεδηχκ, εκζςιάηςζδξ παναηδνδζζαηχκ δεδμιέκςκ (Σδ εθήκδ ηδκ παναηδνμφιε ζημκ
μονακυ ηαζ ηδ ιένα) ζημ πθαίζζμ ιίαξ εκαθθαηηζηήξ ακηίθδρδξ (δ εθήκδ είκαζ πάκηα μναηή
ηδ κφπηα).
β) Ο Ήθζμξ ηαζ δ εθήκδ ανίζημκηαζ ζοκεπχξ ζε εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ ζε ζπέζδ ιε ηδ Γδ
εέζεζξ. Πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ ζπεηζηέξ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ιαεδηχκ βζα ηζξ ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ
ημο ζοζηήιαημξ Ήθζμξ - Γδ - εθήκδ (Jones et. al. 1987, Osborne et. al. 1994, Sharp 1996,
Taylor et. al. 2003) έπμοκ δείλεζ υηζ μπμηεδήπμηε μζ ιαεδηέξ ημπμεεημφκ ημκ Ήθζμ ηαζ ηδ
εθήκδ ζε εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ, ζε ζπέζδ ιε ηδ Γδ, εέζεζξ, ημ ηάκμοκ ζηδ αάζδ
βεςηεκηνζηχκ εεςνήζεςκ ημο ζοζηήιαημξ Ήθζμξ-Γδ-εθήκδ.
Δκ ηαηαηθείδζ μζ Starakis & Halkia (2010) οπμβναιιίγμοκ ηδκ ακαβηαζυηδηα δζδαζηαθίαξ ηδξ
Φαζκυιεκδξ Κίκδζδξ ηδξ εθήκδξ ςξ ιζαξ λεπςνζζηήξ εκυηδηαξ ζημ πθαίζζμ εκυξ ακαθοηζημφ
πνμβνάιιαημξ βζα ημ φζηδια Ήθζμξ-Γδ-εθήκδ. Τπμζηδνίγμοκ υηζ δ παναηήνδζδ ηδξ
Ακαημθήξ ηδξ εθήκδξ ιε ηαεοζηένδζδ πενίπμο πεκήκηα (50) θεπηχκ ηάεε ιένα, εα
ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ημ ζδιείμ αθεηδνίαξ βζα ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ άπμρδξ
υηζ δ εθήκδ δεκ είκαζ πάκημηε μναηή ηδ κφπηα επεζδή πενζθένεηαζ βφνς απυ ηδ Γδ ιέζα ζε
έκα ζοκμδζηυ ιήκα. Έηζζ, εα επζπεζνδεεί ημ πέναζια απυ ηδκ αζζεδηδνζαηή βκχζδ ηδξ
Φαζκυιεκδξ Κίκδζδξ ηδξ εθήκδξ (ιε ζδιείμ ακαθμνάξ αηίκδημ παναηδνδηή πάκς ζηδ Γδ)
ζηδκ αθαζνεηζηή βκχζδ ηδξ μζημδυιδζδξ ιμκηέθμο βζα ηζξ ηζκήζεζξ Γδξ-εθήκδξ ζε ζπέζδ ιε
ημκ Ήθζμ (ιε ζδιείμ ακαθμνάξ αηίκδημ παναηδνδηή πμο ανίζηεηαζ έλς απυ ημ Ζθζαηυ
φζηδια). Δπζπθέμκ, εα δδιζμονβδεεί δ αθμνιή βζα ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ άπμρδξ ηςκ
παζδζχκ υηζ μ Ήθζμξ ηαζ δ εθήκδ ανίζημκηαζ ζοκεπχξ ζε εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ, ζε ζπέζδ
ιε ηδ Γδ, εέζεζξ.
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Φαηλφκελε θίλεζε ηεο ειήλεο (επηζηεκνληθφ κνληέιν)
Ζ εθήκδ ακαηέθθεζ ιε 50 πενίπμο θεπηά ηαεοζηένδζδ ηάεε διένα. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ
βεβμκυξ υηζ δ εθήκδ πενζθένεηαζ βφνς απυ ηδ Γδ (ιέζα ζε έκα ζοκμδζηυ ιήκα) ιε ηδκ ίδζα
θμνά ιε ηδκ μπμία ηαζ δ Γδ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημκ εαοηυ ηδξ (ιέζα ζε πενίπμο 24
χνεξ). Έηζζ δ Γδ πνεζάγεηαζ θίβμ πενζζζυηενμ πνυκμ ηάεε διένα βζα κα πενζζηναθεί,
πνμηεζιέκμο κα «πνμθάαεζ» ηδ εθήκδ ζηδκ ηνμπζά ηδξ. Δπεζδή δ Γδ πενζζηνέθεηαζ απυ ηδ
Γφζδ πνμξ ηδκ ακαημθή, δ εθήκδ θαίκεηαζ κα ακαηέθθεζ απυ ηδκ Ακαημθή, κα δζαζπίγεζ ημκ
Οονακυ ηαζ κα δφεζ ζηδ Γφζδ (Υαθηζά 2006).
Ζ έξεπλα
Θεσξεηηθφ Πιαίζην
Ζ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ιένμξ ιζαξ εονφηενδξ, εκ ελεθίλεζ, ένεοκαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ
ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ ημο οζηήιαημξ Ήθζμξ-Γδ-εθήκδ απυ εηπαζδεοηζηή ζημπζά ηαζ ααζίγεηαζ
ζημ ιμκηέθμ ηδξ ―Γζδαηηζηήξ Δπακμζημδυιδζδξ‖. Πνυηεζηαζ βζα έκα ιμκηέθμ ζημ μπμίμ δ
ακάθοζδ ηδξ δμιήξ ημο επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ειπεζνζηέξ ένεοκεξ
ζπεηζηέξ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ζηυπμ ημ ζπεδζαζιυ
δζδαζηαθζχκ μζ μπμίεξ εα μδδβμφκ ζε απμηεθεζιαηζηυηενδ ιάεδζδ (Duit et. al. 2005). ημ
πθαίζζμ αοηυ ζπεδζάγμκηαζ Γζδαηηζηέξ Αημθμοείεξ Γζδαζηαθίαξ ηαζ Μάεδζδξ μζ μπμίεξ ηαηά
ηδκ εθανιμβή ημοξ ζοκζζημφκ ενβαθεία παναημθμφεδζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ ηςκ
ιαεδηχκ (Méheut & Psillos 2004).
Ακαθμνζηά ιε ηδκ ένεοκά ιαξ, ζημ πθαίζζμ ημο ιμκηέθμο ηδξ «Γζδαηηζηήξ
Δπακμζημδυιδζδξ», έθααε πχνα ηαη‘ ανπάξ ιία πνμηαηανηηζηή ακάθοζδ ηδξ δμιήξ ημο
επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο βζα ηζξ ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ ημο ζοζηήιαημξ Ήθζμξ-Γδ-εθήκδ
ηαεχξ ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ αζηνμκμιζηχκ θαζκμιέκςκ ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ηζκήζεζξ
αοηέξ. Αημθμφεδζε δ πναβιαημπμίδζδ πζθμηζηχκ ενεοκχκ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ
δζενεοκήεδηακ μζ ακηζθήρεζξ ιαεδηχκ βζα ιενζηά απυ αοηά ηα αζηνμκμιζηά θαζκυιεκα
ζοκεπζημονμφιεκδ απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ. Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ αδιάηςκ
αοηχκ μδήβδζε:
1) ζηδκ επζθμβή ηαζ εζηίαζδ ηςκ αηυθμοεςκ ηζκήζεςκ ημο οζηήιαημξ Ήθζμξ-Γδ-εθήκδ
(ιε ζδιείμ ακαθμνάξ αηίκδημ παναηδνδηή πμο ανίζηεηαζ εηηυξ ημο Ζθζαημφ οζηήιαημξ):
α) Ηδζμπενζζηνμθή ηδξ Γδξ βφνς απυ ημ κμδηυ ηδξ άλμκα ιε πενίμδμ πενίπμο 24 χνεξ
α) Πενζθμνά ηδξ εθήκδξ βφνς απυ ηδ Γδ, ιε πενίμδμ έκα οκμδζηυ ιήκα (πενίπμο 29
διένεξ) ηαζ θμνά ίδζα ιε ηδ θμνά Ηδζμπενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ
β) Πενζθμνά ηδξ Γδξ βφνς απυ ημκ Ήθζμ ιε πενίμδμ έκα πνυκμ
ηαζ 2) ζημ ζπεδζαζιυ ιζαξ Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ Γζδαζηαθίαξ ηαζ Μάεδζδξ ιε ζηυπμ ηδ
δζενεφκδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ‗ιάεδζδξ‘ ιαεδηχκ ηδξ 5δξ Γδιμηζημφ, ακαθμνζηά ιε αοηέξ ηζξ
ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ. Ζ εκ θυβς Γζδαηηζηή Αημθμοεία απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ (3) εκυηδηεξ:
Α) Φαηλφκελε Κίλεζε ηνπ Ήιηνπ
Β) Φαηλφκελε Κίλεζε ηεο ειήλεο θαη
Γ) Δλαιιαγή ησλ Δπνρψλ.
Κάεε ιία απυ ηζξ εκυηδηεξ αοηέξ επζδζχηεηαζ κα απμηεθέζεζ ημ ιέζμ βζα ηδκ ‗μζημδυιδζδ‘
ημο επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο ιζαξ απυ ηζξ πνμακαθενεείζεξ ηζκήζεζξ (ζδζμπενζζηνμθή ηδξ
Γδξ, πενζθμνά εθήκδξ βφνς απυ ηδ Γδ ηαζ πενζθμνά Γδξ βφνς απυ Ήθζμ, ακηίζημζπα), εκχ
δ δζάνενςζδ ηςκ εκμηήηςκ είκαζ ζπμκδοθςηή ηαεχξ ηα ζοιπενάζιαηα ηάεε ιίαξ εκυηδηαξ
απμηεθμφκ πνμαπαζημφιεκα βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ επυιεκδξ.
Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ εζηζάγμοιε ιυκμ ζημ Β‘ ιένμξ ηδξ Γζδαηηζηήξ
Αημθμοείαξ, δδθαδή ζηδ Φαζκυιεκδ ηίκδζδ ηδξ εθήκδξ.
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