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ρεδηαζκφο ηνπ Β‟ κέξνπο ηεο Γηδαθηηθήο Αθνινπζίαο
Σμ Β‘ ιένμξ ηδξ Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ αθμνά ηδ ιεθέηδ ηδξ Φαζκυιεκδξ Κίκδζδξ ηδξ
εθήκδξ ζημκ μονακυ. Χξ ααζζηυ ηδξ ζηυπμ έπεζ ηδκ ‗μζημδυιδζδ‘ απυ ηδ ιενζά ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ πθδνμθμνίαξ υηζ δ εθήκδ πενζθένεηαζ βφνς απυ ηδ Γδ ιε
πενίμδμ έκα οκμδζηυ ιήκα. Χξ απμηέθεζια ηδξ ιεθέηδξ ηδξ πνχηδξ εκυηδηαξ ηδξ
Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ (Φαζκυιεκδ Κίκδζδ ημο Ήθζμο) μζ ιαεδηέξ πμο εα πθμδβδεμφκ ζηδ
δεφηενδ εκυηδηα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ήδδ υηζ δ Γδ ζδζμπενζζηνέθεηαζ ιε πενίμδμ πενίπμο 24
χνεξ ηαζ θμνά ακηίεεηδ απυ ηδ θμνά ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ.
ε πνχηδ θάζδ επζθέπηδηε μ ζπεδζαζιυξ δναζηδνζμηήηςκ ιε ζηυπμ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ
εκαθθαηηζηήξ ακηίθδρδξ υηζ δ εθήκδ ειθακίγεηαζ ζημκ μονακυ, ηάεε ιένα, ιε ηαεοζηένδζδ
24 ςνχκ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ ζπεδζάζηδηακ δφμ (2) δναζηδνζυηδηεξ:
Α. Μία δναζηδνζυηδηα παναημθμφεδζδξ ηδξ Φαζκυιεκδξ Κίκδζδξ ηδξ εθήκδξ ιέζς ιίαξ
αημθμοείαξ θςημβναθζχκ (εζηυκα 1) μζ μπμίεξ ηνααήπηδηακ απυ ημ ίδζμ ζδιείμ, ηδκ ίδζα
διένα ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα (ακά 25 θεπηά). Ζ πνήζδ θςημβναθζχκ ςξ ενβαθείμο
έιιεζδξ παναηήνδζδξ, ζφκμθμ ηδξ Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ, πνμηζιήεδηε έκακηζ ηδξ άιεζδξ
παναηήνδζδξ ημο μονακμφ, δζυηζ είκαζ πζμ εθζηηή ζημ πθαίζζμ ηςκ πνμκζηχκ πενζμνζζιχκ ημο
ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ. Ζ παναηήνδζδ ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ηδκ αηυθμοεδ ενχηδζδ:
« Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη ε ειήλε θαίλεηαη λα αιιάδεη ζέζε φζν πεξλάεη ε ψξα;»

Δηθφλα 1: Αημθμοεία θςημβναθζχκ (ηδκ ίδζα ιένα) δ μπμία δείπκεζ ηδ Φαζκυιεκδ Κίκδζδ ηδξ
εθήκδξ (βζα ηδκ μζημκμιία ημο πχνμο ζηδκ εζηυκα ειθακίγμκηαζ ιυκμ 3 απυ ηζξ θςημβναθίεξ πμο
εθήθεδζακ)

Β. Αημθμοεεί ιζα δναζηδνζυηδηα πνυαθερδξ ηδξ εέζδξ ηδξ εθήκδξ (ιε μδδβυ ηδκ πνχηδ
θςημβναθία ηδξ πνμακαθενεείζαξ αημθμοείαξ θςημβναθζχκ) ηδκ ίδζα χνα ηδξ επυιεκδξ ηαζ
ηδξ ιεεεπυιεκδξ ιέναξ (εζηυκα 2). Ζ αζηζμθυβδζδ ηδξ ζπεηζηήξ πνυαθερδξ ζπεδζάζηδηε κα
βίκεζ πνμζμιμζχκμκηαξ μζ ιαεδηέξ ζςιαηζηά ηζξ ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ Γδξ-εθήκδξ, ηζκμφιεκμζ
ακά δφμ. Ζ ζςιαηζηή πνμζμιμίςζδ πνμηζιήεδηε είηε ςξ ενβαθείμ ακάδεζλδξ ακηζθήρεςκ
είηε ηαζ ςξ ενβαθείμ δζενεφκδζδξ (ζηδ ζοκέπεζα), έκακηζ ηδξ πνήζδξ ζθαζνζηχκ ιμκηέθςκ,
επεζδή επζηνέπεζ ζημ ιαεδηή κα πνμζμιμζχκεζ ημ θαζκυιεκμ ηυζμ ςξ παναηδνδηήξ πάκς ζηδ
Γδ (υηακ πνμζμιμζχκεζ ηδκ Γδ) υζμ ηαζ ςξ παναηδνδηήξ ημο Ζθζαημφ οζηήιαημξ (υηακ
παναημθμοεεί ημοξ άθθμοξ ιαεδηέξ κα πνμζμιμζχκμοκ ημ θαζκυιεκμ). Έηζζ δζεοημθφκεηαζ δ
ζφγεολδ ηδξ δζαζζεδηζηήξ ειπεζνίαξ παναηήνδζδξ ιε ηδκ αθαζνεηζηή βκχζδ ηδξ ενιδκείαξ
ημο θαζκμιέκμο.
Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πζθμηζηχκ ενεοκχκ, μζ πενζζζυηενμζ απυ
ημοξ ιαεδηέξ πμο πνυηεζηαζ κα πθμδβδεμφκ ζηδκ Γζδαηηζηή Αημθμοεία ακαιέκεηαζ κα
πνμαθέρμοκ υηζ δ εθήκδ ηαζ ηζξ άθθεξ δφμ (2) διένεξ εα ανίζηεηαζ ζημ ίδζμ ζδιείμ.
Λαιαάκμκηαξ πανάθθδθα οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ εα βκςνίγμοκ ήδδ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ
εκυηδηα ηδξ Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ πςξ δ Γδ ζδζμπενζζηνέθεηαζ ιε πενίμδμ πενίπμο 24
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χνεξ, ακαιέκεηαζ κα απμδχζμοκ ηδ Φαζκυιεκδ Κίκδζδ ηδξ εθήκδξ απμηθεζζηζηά ζηδκ
Ηδζμπενζζηνμθή ηδξ Γδξ (ηαζ κα εεςνήζμοκ ηδ εθήκδ αηίκδηδ, ιε ζδιείμ ακαθμνάξ αηίκδημ
παναηδνδηή ημο Ζθζαημφ οζηήιαημξ)

19:23 1/8/2009

19:23 2/8/2009

Δηθφλα 2: Γναζηδνζυηδηα πνυαθερδξ ηςκ εέζεςκ ηδξ εθήκδξ ηδκ ίδζα χνα ηδξ επυιεκδξ ηαζ ηδξ
ιεεεπυιεκδξ ιέναξ

Δπυιεκμξ ζηυπμξ ημο ζπεδζαζιμφ ηδξ Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ ήηακ δ πνυηθδζδ
«δοζανέζηεζαξ» ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμτπάνπμοζα ακηίθδρδ ηδξ 24ςνδξ πενζμδζηυηδηαξ ηδξ
Φαζκυιεκδξ Κίκδζδξ ηδξ εθήκδξ ηαεχξ ηαζ δ μζημδυιδζδ ηδξ ακηίθδρδξ υηζ δ εθήκδ
πενζθένεηαζ βφνς απυ ηδ Γδ ιε θμνά ίδζα ιε ηδ θμνά ζδζμπενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ. Πνμξ ηδκ
ηαηεφεοκζδ αοηή ζπεδζάζηδηακ ακηίζημζπα δφμ (2) επζπθέμκ δναζηδνζυηδηεξ:
Γ. Μία δναζηδνζυηδηα παναηήνδζδξ ζε ζπεηζηή αημθμοεία ηνζχκ (3) θςημβναθζχκ ηδξ
εέζδξ ηδξ εθήκδξ ζημκ μονακυ, ηδκ ίδζα αηνζαχξ χνα (19:23) αθθά ζε ηνεζξ (3)
δζαθμνεηζηέξ διένεξ (31/7, 1/8 ηαζ 2/8/2009). ηδκ αημθμοεία αοηή δ εθήκδ θαίκεηαζ ηάεε
ιένα κα ειθακίγεηαζ υθμ ηαζ πζμ Ακαημθζηά (εζηυκα 3).

Δηθφλα 3: 3 Φςημβναθίεξ ηνααδβιέκεξ ηδκ ίδζα χνα, απυ ημ ίδζμ ζδιείμ, ιε δζαθμνά θάζδξ 24 ςνχκ

Γ. Μία δναζηδνζυηδηα δζενεφκδζδξ ηδξ ενιδκείαξ ηςκ κέςκ παναηδνδζζαηχκ δεδμιέκςκ,
ιε ηδ αμήεεζα ηδξ πνμακαθενεείζαξ ζςιαηζηήξ πνμζμιμίςζδξ ηςκ ζπεηζηχκ ηζκήζεςκ Γδξεθήκδξ ηαεχξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ εκυξ επζδαπέδζμο νμθμβζμφ, 24ςνδξ πενζμδζηυηδηαξ (κε θνξά
αληίζεηε απφ ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ), ιέζα ζημ μπμίμ εα ζδζμπενζζηνέθεηαζ μ
ιαεδηήξ/ηνζα πμο εα πνμζμιμζχκεζ ζςιαηζηά ηδκ ζδζμπενζζηνμθή ηδξ Γδξ (εζηυκα 4). Με
δεδμιέκδ ηδ βκχζδ ηδξ 24ςνδξ ζδζμπενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ, μζ ιαεδηέξ πμο εα ζοιιεηάζπμοκ
ακαιέκεηαζ κα δζαπζζηχζμοκ, ιέζς ηδξ ζςιαηζηήξ πνμζμιμίςζδξ, υηζ ιέζα ζε 24 χνεξ
πνέπεζ κα έπεζ ιεηαηζκδεεί ηαζ δ εθήκδ ‗θίβμ‘ βφνς απυ ηδ Γδ ιε θμνά ίδζα ιε ηδ θμνά
ζδζμπενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ (εζηυκα 5).
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Δηθφλα 4: Δπζδαπέδζμ νμθυζ 24ςνδξ πενζμδζηυηδηαξ ιέζα ζημ μπμίμ εα ζδζμπενζζηνέθεηαζ μ
ιαεδηήξ/ηνζα πμο εα πνμζμιμζχκεζ ηδκ ζδζμπενζζηνμθή ηδξ Γδξ

Δηθφλα 5: Με δεδμιέκδ ηδ βκχζδ ηδξ 24ςνδξ ζδζμπενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ, μζ ιαεδηέξ πμο εα
ζοιιεηάζπμοκ ακαιέκεηαζ κα δζαπζζηχζμοκ, ιέζς ηδξ ζςιαηζηήξ πνμζμιμίςζδξ, υηζ ιέζα ζε 24
χνεξ πνέπεζ κα έπεζ ιεηαηζκδεεί ηαζ δ εθήκδ ‗θίβμ‘ βφνς απυ ηδ Γδ ιε θμνά ίδζα ιε ηδ θμνά
ζδζμπενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ

Ο ηεθεοηαίμξ ζηυπμξ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ αοημφ ημο ηιήιαημξ ηδξ Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ
ήηακ δ δζενεφκδζδ ημο πνυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ιία πθήνδ πενζθμνά ηδξ εθήκδξ βφνς απυ
ηδ Γδ. Έηζζ ζπεδζάζηδηακ μζ δφμ ηεθεοηαίεξ δναζηδνζυηδηεξ:
Δ. Μία δναζηδνζυηδηα παναημθμφεδζδξ ηαζ ζφβηνζζδξ ηδξ Φαζκυιεκδξ Κίκδζδξ ηδξ
εθήκδξ ιέζς ηνζχκ (3) αημθμοεζχκ θςημβναθζχκ μζ μπμίεξ ηνααήπηδηακ απυ ημ ίδζμ
ζδιείμ, ζηα ίδζα ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα, αθθά ζε ηνία επάθθδθα 24ςνα. Μέζα απυ ηδ
~ 403 ~

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

δναζηδνζυηδηα αοηή ακαιέκεηαζ κα πνμηφρεζ δ δζαπίζηςζδ υηζ δ εθήκδ θαίκεηαζ ηάεε ιένα
πενίπμο ζημ ίδζμ ζδιείμ ιε πνμκζηή ηαεοζηένδζδ (ακά διένα) πενίπμο 50 θεπηχκ (εζηυκα
6).

Δηθφλα 6: 3 Φςημβναθίεξ ηνααδβιέκεξ, απυ ημ ίδζμ ζδιείμ, ζε ηνία επάθθδθα 24ςνα, μζ μπμίεξ
δείπκμοκ υηζ δ εθήκδ ειθακίγεηαζ ζημ ίδζμ ζδιείμ ζημκ μονακυ ιε πενίμδμ πενίπμο 24 χνεξ ηαζ 50
θεπηά

Δηθφλα 7: Δπζδαπέδζμ νμθυζ 24ςνδξ πενζμδζηυηδηαξ (ιε ακαβναθή θεπηχκ ηαζ υπζ ςνχκ)

Μεηά ηαζ απυ αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα ακαιέκεηαζ κα πνμηφρεζ ημ ζοιπέναζια υηζ «Ζ
θαζκυιεκδ ηίκδζδ ηδξ εθήκδ ζημκ μονακυ, μθείθεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ηδξ πθήνμοξ
ζδζμπενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ ιέζα ζε πενίπμο 24 χνεξ ηαζ ηδξ πενζθμνάξ ηδξ εθήκδξ βφνς απυ
ηδ Γδ ζε 29 πενίπμο διένεξ».
ρνιηαζκφο

πςξ ακαθένεδηε ζηδκ ανπή, δ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ηιήια ιζαξ εονφηενδξ ένεοκαξ
πάκς ζηδκ ―Γζδαηηζηή Δπακμζημδυιδζδ‖ ηςκ ζπεηζηχκ ηζκήζεςκ ημο ζοζηήιαημξ ΉθζμξΓδ-εθήκδ. Μέζα ζε αοηυ ημ δζδαηηζηυ πθαίζζμ, οπάνπεζ ζοκεπήξ αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα
ζηζξ ηνεζξ (3) ημο ζοκζζηχζεξ: α) ακάθοζδ ηδξ δμιήξ ημο επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο α)
ειπεζνζηή ένεοκα ηςκ ακηζθήρεςκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ β) ημ
ζπεδζαζιυ ηδξ δζδαζηαθίαξ (Duit et al. 1997).
ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάζηδηε μ ζπεδζαζιυξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ εκυξ ηιήιαημξ ιίαξ
Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ Γζδαζηαθίαξ ηαζ Μάεδζδξ, ημ μπμίμ ηιήια αθμνά ηδ Φαζκυιεκδ
Κίκδζδ ηδξ εθήκδξ. Ζ Γζδαηηζηή αοηή Αημθμοεία πνμέηορε απυ ημ ζοκδοαζιυ ηςκ
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απμηεθεζιάηςκ ηδξ ακάθοζδξ ημο ζπεηζημφ επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ ηδξ πζθμηζηήξ
ένεοκαξ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ εκ θυβς θαζκυιεκμ.
ημ πθαίζζμ ηδξ ζοκεπμφξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ζοκζζηςζχκ ηδξ «Γζδαηηζηήξ
Δπακμζημδυιδζδξ», μ ζπεδζαζιυξ ηδξ Γζδαηηζηήξ Αημθμοείαξ απμηεθεί ηδ αάζδ βζα ηδ
δζελαβςβή ημο επυιεκμο ζηαδίμο ηδξ ένεοκαξ ημ μπμίμ ζημπεφεζ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ
δζαδζηαζζχκ ιάεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ακαθμνζηά ιε ηζξ ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ ημο ζοζηήιαημξ
Ήθζμξ-Γδ-εθήκδ. οβηεηνζιέκα, ζε φ,ηη αθνξά ζην ηκήκα ηεο Γηδαθηηθήο Αθνινπζίαο πνπ
παξνπζηάζηεθε ζηελ εξγαζία απηή, εα δζενεοκδεεί ακ ηαζ ηαηά πυζμ είκαζ δοκαηυκ ιαεδηέξ
ηδξ 5δξ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζπέζδ αζηίμο ηαζ αζηζαημφ ιεηαλφ
εκυξ θαζκμιέκμο ηδξ ηαεδιενζκήξ ημοξ ειπεζνίαξ (Φαζκυιεκδ Κίκδζδ ηδξ εθήκδξ) ηαζ ηςκ
δφμ ηζκήζεςκ πμο ημ πνμηαθμφκ (Ηδζμπενζζηνμθή ηδξ Γδξ ζε πενίπμο 24 χνεξ ηαζ Πενζθμνά
ηδξ εθήκδξ βφνς απυ ηδ Γδ ζε έκα οκμδζηυ ιήκα), πμζεξ δοζημθίεξ πανμοζζάγμκηαζ, ηαεχξ
επίζδξ ηαζ πμζεξ βεκζηυηενεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε θαζκυιεκα αζηνμκμιίαξ ηαζ
θοζζηήξ ιπμνεί κα επδνεάγμοκ αοηή ηδ ζπέζδ.
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ιεθέηδ δζενεοκά ημ επζπέδμ βκχζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ δζαθυνςκ μιάδςκ Δθθήκςκ
θμζηδηχκ βζα ηδκ Δλέθζλδ ιέζς Φοζζηήξ Δπζθμβήξ. Γζεκενβήεδηε ιε πνήζδ εκυξ δμηζιαζιέκμο
ενςηδιαημθμβίμο (CINS) ηαζ απακηήεδηε απυ 312 θμζηδηέξ ηςκ Σιδιάηςκ Βζμθμβίαξ ηαζ ΣΔΑΠΖ
ημο ΔΚΠΑ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ έδεζλακ υηζ μζ Έθθδκεξ θμζηδηέξ ημο δείβιαημξ
οπενηενμφζακ ζαθχξ ηςκ θμζηδηχκ/νζχκ ηδξ ακηίζημζπδξ ένεοκαξ ζηζξ ΖΠΑ, ζοβηεηνζιέκα
οπενηενμφκ ζοκμθζηά ζηδ βκχζδ ηςκ 9 απυ ηζξ 10 επζιένμοξ έκκμζεξ ημο CINS ηαζ οζηενμφκ έκακηζ
ηςκ αιενζηακχκ μιμίςκ ημοξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ «αζμηζηυ δοκαιζηυ». Ζ ελμζηείςζδ ηςκ
οπμμιάδςκ ηςκ Δθθήκςκ θμζηδηχκ ιε ηζξ επζιένμοξ έκκμζεξ ηδξ Δλέθζλδξ ιέζς Φοζζηήξ Δπζθμβήξ,
ήηακ ορδθυηενδ ζημοξ 4εηείξ θμζηδηέξ Βζμθμβίαξ ηαζ παιδθυηενδ ζηζξ θμζηήηνζεξ ημο ΣΔΑΠΖ,
επζαεααζχκμκηαξ ηδκ άπμρδ υηζ υζμ αολάκεζ μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ απυ ηδκ δζδαζηαθία ή/ηαζ μ
ααειυξ εκαζπυθδζδξ ιε ημ βκςζηζηυ πεδίμ, αολάκεζ ηαζ δ ακηίζημζπδ ελμζηείςζδ ηαζ βκχζδ. Πανυθα
αοηά αηυια ηζ αοημί μζ θμζηδηέξ είπακ ααεζά νζγςιέκεξ πανακμήζεζξ.
Abstract
The purpose of the present study was to investigate the level of knowledge and understanding that
different groups of Greek students have for Evolution via Natural Selection. It was carried out by the
use of a valid and reliable questionnaire (CINS) that was completed by 312 students of the Biology
and Preschool Education Departments at the University of Athens. Results revealed a higher
performance of the Greek students compared to the USA students: higher in 9 out of 10 concepts of
the CINS and lower in the concept ―biotic potential‖. Between the sub-groups of Greek students, 4th
year Biology students showed the highest scoring confirming the view that the higher the degree of
satisfaction from teaching or the degree of involvement with a specific domain, the higher the
familiarity and knowledge, as well. However, even those students still have deeply rooted
misconceptions about the theory of Evolution.

Δηζαγσγή
Ζ Θεςνία ηδξ Δλέθζλδξ απμηεθεί έκακ ζδιακηζηυ ζηαειυ ζηδκ ζζημνία ηδξ Βζμθμβίαξ ηαζ απυ
πμθθμφξ μνίγεηαζ ςξ δ ηεκηνζηή εκμπμζδηζηή εεςνία βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ επζζηήιδ, δζυηζ
ιπμνεί κα ελδβεί ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ πμζηζθυηδηα ηαζ ηδκ εκυηδηα ηδξ γςήξ (National
Research Council 1985, National Association of Biology Teachers 1995, Demastes et al.
1995). Άθθςζηε, ζφιθςκα ιε ημκ Dobzhansky (1973), ρσξίο ην θψο ηεο εμέιημεο ε βηνινγία
γίλεηαη έλαο ζσξφο απφ δηάθνξα γεγνλφηα, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη ελδηαθέξνληα ή
αμηνπεξίεξγα, αιιά δελ ζπγθξνηνχλ ζαλ ζχλνιν κηα εηθφλα κε λφεκα.
ιςξ, πανά ηα 150 πνυκζα πμο ιεζμθάαδζακ απυ ηδκ εειεθίςζδ ηδξ εεςνίαξ αοηήξ απυ ημκ
Κάνμθμ Γαναίκμ ηαζ ηδκ ηαοηυπνμκδ ακάπηολδ ηδξ ελεθζηηζηήξ αζμθμβίαξ ζε έκα απυ ηα
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πθέμκ δοκαιζηά πεδία ένεοκαξ, δ εεςνία αοηή ελαημθμοεεί κα ιδκ είκαζ ηαηακμδηή απυ ημ
εονφ ημζκυ. Αοηυ μθείθεηαζ ηυζμ ζε εεςνδηζηά γδηήιαηα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ ίδζα ηδ
εεςνία υζμ ηαζ ζε παζδαβςβζηά γδηήιαηα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ δζδαηηζηή
ακαπθαζζίςζδ ηδξ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ (Ευβηγα, Καιπμονάηδξ & Νμηανάξ 2009). Δκχ, μ
Gould (2002) οπμζηδνίγεζ υηζ: «ε εθπαίδεπζε ζηε Βηνινγία, ρσξίο ηελ έλλνηα ηεο Δμέιημεο,
είλαη θάηη ζαλ ηελ Δθπαίδεπζε ζηε Υεκεία ρσξίο ηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα», απυ ηδκ άθθδ,
ζφιθςκα ιε ημκ Κνζιπά (2009), οπάνπεζ ιζα πενζεςνζμπμίδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ ελέθζλδξ
ηαζ ιζα ηάζδ ελάθεζρήξ ηδξ εκχ ακαδεζηκφμκηαζ ελεζδζηεοιέκεξ ηεπκζηέξ ηαζ θεπημιένεζεξ. Οζ
ζοββναθείξ ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ ακηζβνάθμοκ ζπαζιςδζηά αθθά ζε πενζμνζζιέκδ
έηηαζδ πμθφ ηαθά λεκυβθςζζα εβπεζνίδζα αθθά θαίκμκηαζ μζ εθθείρεζξ ημοξ ζηδκ έηεεζδ ηςκ
υνςκ ηαζ ηςκ ιδπακζζιχκ, ημοξ μπμίμοξ δεκ έπμοκ ηαηακμήζεζ εζξ αάεμξ.
Θεςνήζαιε, θμζπυκ, εκδζαθένμκ κα αζπμθδεμφιε ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια, ζε ιία
πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ημο επζπέδμο βκχζδξ ηαζ ααειμφ ηαηακυδζδξ ηςκ επζιένμοξ
εκκμζχκ ηδξ Δλεθζηηζηήξ Θεςνίαξ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηδξ Βζμθμβίαξ ηαζ ηδξ Παζδαβςβζηήξ. Χξ
ενεοκδηζηυ ενβαθείμ επζθέλαιε έκα βκςζηυ ηαζ δμηζιαζιέκμ ενςηδιαημθυβζμ, υπςξ είκαζ ημ
ηεζη Conceptual Inventory of Natural Selection (CINS) (Anderson, Fisher & Norman 2002),
ημ μπμίμ ιεηαθνάγμοιε ςξ «Δκκμζμθμβζηυξ Καηάθμβμξ ηδξ Φοζζηήξ Δπζθμβήξ» ηαζ ημ μπμίμ
«εθανιυζαιε» ζε δζάθμνεξ οπμμιάδεξ θμζηδηχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ.
Μενζηά απυ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο εέζαιε δζαιμνθχκμκηαζ ςξ ελήξ:
 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη αηζζάλνληαη νη θνηηεηέο απφ ην βαζκφ πνπ έρνπλ δηδαρζεί ηε
Θεσξία ηεο Δμέιημεο κέζσ ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο;
 Πνηα είλαη ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ζε θάζε κηα απφ ηηο εξσηήζεηο θαη ζην ζχλνιν ηνπ
ηεζη;
 Πφζν θαιά θαηαλννχλ νη θνηηεηέο ηελ θάζε επηζηεκνληθή έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζην ηεζη;
 Τπάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο επηδφζεηο ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ κε εθείλεο ησλ
Ακεξηθαλψλ θνηηεηψλ;
 Πσο ζπζρεηίδεηαη ν βαζκφο δηδαζθαιίαο, κε ην επίπεδν ζπνπδψλ θαη ηελ επίδνζε ησλ
θνηηεηψλ;
Μεζνδνινγία
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε κεζνδνινγία ηνπ CINS θαη ην δείγκα ηεο αξρηθήο έξεπλαο ζηηο ΖΠΑ
πςξ πνμακαθένεδηε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεζη απμηεθείηαζ απυ 20 ενςηήζεζξ μζ μπμίεξ
ηαθφπημοκ 10 ααζζηέξ ζδέεξ. θεξ μζ ζδέεξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ ενςηδιαημθυβζμ
πανμοζζάγμκηαζ παναηάης ιε πθάβζα βναιιαημζεζνά ηαζ επζπθέμκ ιε οπμβνάιιζζδ
πανμοζζάγμκηαζ μζ ααζζηέξ ζδέεξ πμο εα ιαξ απαζπμθήζμοκ: Οζ μνβακζζιμί δίκμοκ
πενζζζυηενμοξ απμβυκμοξ απυ αοημφξ πμο ιπμνμφκ κα ζοκηδνήζμοκ μζ δζαεέζζιμζ πυνμζ.
Ακαθενυιαζηε ζημ βηνηηθφ δπλακηθφ ηαζ ηδκ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο. θα ηα ιέθδ εκυξ είδμοξ
ακηαβςκίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ βζα ημοξ δζαεέζζιμοξ πυνμοξ. Οζ πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη,
οπάνπεζ
αληαγσληζκφο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα μνζζιέκμζ μνβακζζιμί δεκ επζαζχκμοκ
(πεξηνξηζκέλε επηβίσζε).
Οζ μνβακζζιμί ιέζα ζε έκα είδμξ δζαθένμοκ μ έκαξ απυ ημκ άθθμ ζηα ηθδνμκμιζηά
βκςνίζιαηα ηαζ αοηυ μκμιάγεηαζ γελεηηθή πνηθηιφηεηα. Οζ παναθθαβέξ πνμηφπημοκ ιέζς
ιεηαθθάλεςκ ηαζ βεκεηζηχκ ακαζοκδοαζιχκ (πξνέιεπζε ηεο πνηθηιφηεηαο). Οζ ιεηαθθάλεζξ
ηαζ μ βεκεηζηυξ ακαζοκδοαζιυξ είκαζ ηπραία βεβμκυηα πμο ιπμνμφκ κα δχζμοκ επεξγεηηθά,
νπδέηεξα ή επηβιαβή γλσξίζκαηα. Έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ πνηθηιφηεηαο θιεξνλνκείηαη ηαζ
ηαηά αοηυ ημκ ηνυπμ μζ βμκείξ πενκμφκ ζημοξ απμβυκμοξ ημοξ ηα βκςνίζιαηα ημοξ. Μεηαλφ
αοηχκ ηςκ απμβυκςκ, αοημί πμο είκαζ ηαθφηενα πνμζανιμζιέκμζ, δδθαδή ηαζνζάγμοκ
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ηαθφηενα ιε ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ ηείκμοκ κα έπμοκ ορδθυηενδ επζηοπία ζηδκ
παναβςβή απμβυκςκ (δηαθνξηθή επηβίσζε, βησζηκφηεηα, αλαπαξαγσγηθή επηηπρία)…
Γζαιέζμο ηδξ δζαθμνμπμζδιέκδξ ακαπαναβςβζηήξ επζηοπίαξ, δ ζοπκυηδηα ηςκ δζαθμνεηζηχκ
βεκεηζηχκ ηφπςκ ιέζα ζημκ πθδεοζιυ ιπμνεί κα ιεηααθδεεί ηαεχξ πνμπςνάιε απυ βεκζά ζε
βεκζά (απφγνλνη κε ηξνπνπνίεζε, εμέιημε, αιιαγή ζηελ δεμακελή γνληδίσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ, πιεζπζκηαθή αιιαγή)… Ο πιεζπζκφο ηαείζηαηαζ ηαθφηενα πνμζανιμζιέκμξ ζημ
πενζαάθθμκ ιέζς ηδξ ακαπαναβςβήξ πενζζζυηενμ πνμζανιμζιέκςκ αηυιςκ (πξνζαξκνγή)…
ηακ δομ πθδεοζιμί εκυξ εκζαίμο είδμοξ πςνζζημφκ μ έκαξ απυ ημκ άθθμ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ
δζάζηδια απυ ηάπμζμ θοζζηυ, ζοιπενζθμνζζηζηυ, πνμκζηυ ή άθθμ θνάβια ιπμνεί κα
απμηθίκμοκ ηυζμ πμθφ ιεηαλφ ημοξ χζηε κα ηαηαζημφκ δζαθμνεηζηά είδδ (πξνέιεπζε ησλ
εηδψλ).
Σμ ζοβηεηνζιέκμ ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείηαζ απυ 20 ζοκμθζηά ενςηήζεζξ (αθ. Πανάνηδια):
μζ ενςηήζεζξ 1-10 ακηζζημζπμφκ δ ηάεε ιζα ζε ιία λεπςνζζηή έκκμζα, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε
ηζξ ενςηήζεζξ 11-20, πςνίξ αέααζα κα αημθμοεείηαζ δ ίδζα ζεζνά. Σμ βεκζηυηενμ εονφηενμ
πθαίζζμ υπμο ακαθένμκηαζ μζ ενςηήζεζξ 1-8 είκαζ μζ ζπίκμζ ηςκ κδζζχκ Γηαθάπαβημξ, εκχ
βζα ηζξ ενςηήζεζξ 9-13 είκαζ μζ θεαζζηέξ ηδξ Βεκεγμοέθαξ ηαζ βζα ηζξ ενςηήζεζξ 14-20 μζ
ζαφνεξ ηςκ Κακανίςκ Νήζςκ.
Σμ δείβια ηδξ ανπζηήξ ένεοκαξ ήηακ 206 ζπμοδαζηέξ εκυξ ιεβάθμο αζηζημφ ημθθεβίμο ηδξ
Νυηζαξ Καθζθυνκζαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εανζκμφ ελαιήκμο ημ 2002. Οζ ζπμοδαζηέξ αοημί
δεκ είπακ ςξ ηφνζμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδ Βζμθμβία. Ζ ζοιπθήνςζδ ημο ηεζη έβζκε ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ αθθά πνζκ ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ έκκμζεξ ηδξ Φοζζηήξ
Δπζθμβήξ.
Γείγκα παξνχζεο έξεπλαο
Σμκ πθδεοζιυ ζηυπμ ηδξ ένεοκάξ ιαξ απμηεθμφζακ μζ θμζηδηέξ Βζμθμβίαξ ηςκ Δθθδκζηχκ
Πακεπζζηδιίςκ ηαεχξ ηαζ μζ θμζηδηέξ ημο Σιήιαημξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ Αβςβήξ ζηδκ
Πνμζπμθζηή Ζθζηία ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ. Ζ δζακμιή, ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηαηαπχνδζδ
ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ εθανιυζηδηε ηδκ πενίμδμ Οηηςανίμο 2009 – Μαΐμο 2010 ζηδκ
Αεήκα. Σα ενεοκδηζηά δεδμιέκα ζοβηεκηνχεδηακ απυ ηδ δζακμιή ηςκ ηεζη είηε ιε
ζοιπθήνςζδ βναπηχκ ενςηδιαημθμβίςκ είηε ιέζς Γζαδοηηίμο ιε πνήζδ ηoο Survey Console
ιζαξ ενεοκδηζηήξ ημκζυθαξ ζδζαίηενα εφπνδζηδξ ηαζ εθηοζηζηήξ. Ζ επζθμβή ημο δείβιαημξ
έβζκε ιε απθή ηοπαία δεζβιαημθδρία ηαζ ηεθζηά ζοβηεκηνχζαιε 312 ενςηδιαημθυβζα, δ
επελενβαζία ηςκ μπμίςκ έβζκε ιε ηδ αμήεεζα ημο ηαηζζηζημφ Παηέημο SPSS 18.00.
Απνηειέζκαηα
Ζ πνχηδ ιεηααθδηή πμο ελεηάγμοιε είκαζ αοηή ηδξ «Οιάδαξ» δ μπμία ηαεμνίγεηαζ απυ ημ
έημξ ζπμοδχκ, ηδ ααειίδα ηαζ ημ Σιήια θμίηδζδξ. ηδκ μιάδα Α ηαηαηάλαιε ημοξ 72
θμζηδηέξ ημο Βζμθμβζημφ ηιήιαημξ ηςκ 3 πνχηςκ εηχκ, (27 πνςημεηείξ, 23 δεοηενμεηείξ ηαζ
22 ηνζημεηείξ), ζηδκ μιάδα Β ημοξ ηεηανημεηείξ (Ν=21) ηαζ επί πηοπίς (Ν=102) ημο ίδζμο
Σιήιαημξ (ζοκμθζηά 123 θμζηδηέξ), ζηδκ μιάδα Γ 66 ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ ημο
Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ «Γζδαηηζηή Βζμθμβίαξ ηαζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ» ηαζ
ζηδκ μιάδα Γ ηζξ 51 θμζηήηνζεξ ημο ΣΔΑΠΖ (5 δεοηενμεηείξ, 29 ηνζημεηείξ, 14 ηεηανημεηείξ
ηαζ 3 επί πηοπίς).
ημκ Πίκαηα 1, απεζημκίγεηαζ μ ααειυξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Δλέθζλδξ βζα ηάεε μιάδα ημο
δείβιαημξ ηςκ Δθθήκςκ θμζηδηχκ, ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα 0-4, υπμο 0= δεκ έπμοκ δζδαπεεί
ηαευθμο ηδκ Δλέθζλδ ηαζ 4= ηδκ έπμοκ δζδαπεεί πάνα πμθφ.
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Πίλαθαο 1: Βαειυξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Δλέθζλδξ βζα ηάεε μιάδα ηςκ Δθθήκςκ θμζηδηχκ.

Οιάδα θμζηδηχκ
Πνςημεηείξ - ηνζημεηείξ θμζηδηέξ ημο Βζμθμβζημφ (Α)
Σεηανημεηείξ ηαζ επί πηοπίς θμζηδηέξ ημο Βζμθμβζημφ (Β)
Μεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ (Γ)
Φμζηήηνζεξ ΣΔΑΠΖ (Γ)
χλνιν

N Μέζδ Σζιή
70
1,61
123
2,66
56
1,75
51
1,33
300
2,02

Σ.Α.
,873
1,047
,899
,931
1,103

Γζαπζζηχκμοιε υηζ ζημ ζφκμθυ ημοξ εηηζιμφκ υηζ έπμοκ δζδαπεεί θίβμ ηδκ ελέθζλδ, εκχ μζ
θμζηήηνζεξ ημο ΣΔΑΠΖ δδθχκμοκ υηζ ηδκ έπμοκ δζδαπεεί πμθφ θίβμ. Γζα κα ελεηάζμοιε ακ
οπάνπμοκ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ μιάδεξ υζμκ αθμνά ζημ ααειυ δζδαζηαθίαξ ηδξ ελέθζλδξ
ακάιεζα ζε ηάεε μιάδα θμζηδηχκ ηαζ δεδμιέκμο υηζ ημ δείβια ιαξ δεκ ειθάκζγε ηακμκζηή
ηαηακμιή εθανιυζαιε ημκ ιδ παναιεηνζηυ έθεβπμ Mann-Whitney. Γζαπζζηχζαιε υηζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά (p<0,05) δζαθμνμπμζείηαζ δ μιάδα ηςκ ηεηανημεηχκ ηαζ επί πηοπίς
θμζηδηχκ ημο Βζμθμβζημφ (μιάδα Β) απυ ηζξ οπυθμζπεξ μιάδεξ. Οζ θμζηδηέξ ηδξ Β μιάδαξ
δδθχκμοκ ιε ζδιακηζηή δζαθμνά (αθ. Πίκαηα 1) υηζ αζζεάκμκηαζ πενζζζυηενμ
ζηακμπμζδιέκμζ απυ ημ ααειυ πμο έπμοκ δζδαπηεί ηδκ εεςνία ηδξ Δλέθζλδξ ιέζς ηδξ Φοζζηήξ
Δπζθμβήξ, βεβμκυξ απυθοηα θμβζηυ δζυηζ είκαζ αοημί μζ μπμίμζ έπμοκ δζδαπεεί ή ανίζημκηαζ ζε
δζαδζηαζία παναημθμφεδζδξ ιαεδιάηςκ ιε ηαεανά ελεθζηηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ
πνμζακαημθζζιυ. Ο ζοβηνζηζηά παιδθυηενμξ ααειυξ δζδαζηαθίαξ ηδξ ελέθζλδξ πμο
δδθχκεηαζ απυ ημοξ ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ ημο ΠΜ «Γζδαηηζηή Βζμθμβίαξ ηαζ Νέεξ
Σεπκμθμβίεξ» ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ εκ θυβς θμζηδηέξ δεκ είκαζ υθμζ Βζμθυβμζ ηζ υηζ
ηάπμζμζ είκαζ εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημί πμο έπμοκ απμθμζηήζεζ πμθφ παθαζυηενα.
Ζ ζοκμθζηή επίδμζδ ηάεε μιάδαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ μιάδςκ απυ ηζξ ΖΠΑ ζημ ηεζη CINS
δίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 2. Τρδθυηενδ επίδμζδ ειθακίγμοκ μζ ηεηανημεηείξ ηαζ επί πηοπίς
θμζηδηέξ ημο Βζμθμβζημφ (μιάδα Β) πμο δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απυ ηζξ οπυθμζπεξ
μιάδεξ ηςκ Δθθήκςκ θμζηδηχκ (p<0,05) εηηυξ απυ ηδκ μιάδα ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ
(μιάδα Γ) (Mann-Whitney test, p=0,279>0,05). Σδ παιδθυηενδ επίδμζδ έπμοκ μζ θμζηδηέξ
ηδξ μιάδαξ α ηςκ ΖΠΑ ηαζ αημθμοεμφκ μζ θμζηήηνζεξ ημο ΣΔΑΠΖ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά
ζοιθςκμφκ απυθοηα ιε ηα δεδμιέκα πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1, απμδεζηκφμκηαξ υηζ
δ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ δζδαζηαθία ηδξ ελέθζλδξ (μιάδα Β) έπεζ απμηέθεζια ηδκ πθδνέζηενδ
ηαζ ζε αάεμξ ηαηακυδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Δλέθζλδξ ιέζς ηδξ Φοζζηήξ Δπζθμβήξ. Δπζπθέμκ, μζ
Έθθδκεξ θμζηδηέξ είπακ ζοκμθζηά ηαθφηενδ επίδμζδ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ ζηζξ ΖΠΑ.
Πίλαθαο 2: Ζ ζοκμθζηή επίδμζδ ηάεε μιάδαξ θμζηδηχκ ηαζ ηςκ θμζηδηχκ ηςκ ΖΠΑ ηαζ ζηζξ 20
ενςηήζεζξ ημο ενςηδιαημθμβίμο.

Οιάδα θμζηδηχκ
Πνςημεηείξ - ηνζημεηείξ θμζηδηέξ ημο Βζμθμβζημφ (Α)
Σεηανημεηείξ ηαζ επί πηοπίς θμζηδηέξ ημο Βζμθμβζημφ (Β)
Μεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ (Γ)
Φμζηήηνζεξ ΣΔΑΠΖ (Γ)
φκμθμ Δθθήκςκ θμζηδηχκ ημο δείβιαημξ (Α+Β+Γ+Γ)
Φμζηδηέξ ΖΠΑ (α)
Φμζηδηέξ ΖΠΑ (α)
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Μέζδ ηζιή
11,83
15,07
14,23
9,71
13,14
8,21
10,42

Σ.Α.
3,619
2,977
3,886
4,225
4,148
3,07
3,31
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ημκ Πίκαηα 3 πανμοζζάγεηαζ δ επίδμζδ ηάεε μιάδαξ, αθθά ηαζ ζοκμθζηά ηςκ Δθθήκςκ
θμζηδηχκ ημο δείβιαηυξ ιαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ θμζηδηχκ ηςκ ΖΠΑ (Anderson, Fisher &
Norman 2002) βζα ηάεε ενχηδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ιε ηδ ιμνθή πμζμζημφ (%) ζςζηχκ
απακηήζεςκ. Οζ Έθθδκεξ θμζηδηέξ έπμοκ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ ιε
ελαίνεζδ ηζξ ενςηήζεζξ 1, 11 ηαζ 12. Οζ δφμ πνχηεξ ενςηήζεζξ εκηάζζμκηαζ ηαζ μζ δφμ ζηδκ
έκκμζα «αζμηζηυ δοκαιζηυ».
Πίλαθαο 3: Πμζμζηυ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ ακά μιάδα βζα ηάεε ενχηδζδ ηαζ οπυ ιεθέηδ έκκμζα.

Πμζμζηυ (%) ζςζηχκ απακηήζεςκ ακά μιάδα (%)
Έκκμζα οπυ ιεθέηδ

Βζμηζηυ Γοκαιζηυ
Φοζζημί Πυνμζ
Πθδεοζιζαηή ζηαεενυηδηα
Δκδμπθδεοζιζαηέξ αθθαβέξ

Πενζμνζζιέκδ επζαίςζδ

Πνμέθεοζδ πμζηζθμιμνθίαξ

Κθδνμκυιδζδ πμζηζθυηδηαξ
Πνμέθεοζδ εζδχκ

Δκδμπθδεοζιζαηή πμζηζθυηδηα

Γζαθμνζηή επζαίςζδ

πεηζγυιεκδ
ενχηδζδ (#)

Α

Β

Γ

Γ

1

38,9

41,5

45,5

43,1

οκ/ηή
Α,Β,Γ,
Γ
43,2

11

41,7

56,9

59,1

29,4

49,8

63,1

2

93,1

90,2

86,4

60,8

85,7

61,2

14

68,1

64,2

72,7

62,7

66,3

51,5

3

91,7

97,6

98,5

74,5

92,7

48,7

12

29,2

36,6

43,9

27,5

35,0

48,7

4

36,1

65,9

59,1

27,5

50,2

18,2

13

51,4

82,1

71,2

39,2

63,5

28,3

(17)

45,8

67,5

53.0

52,9

55,9

38,8

5

80,6

88,6

86,4

68,6

83,0

67,2

15

62,5

82,9

75,8

41,2

68,7

42,3

6

66,7

87,0

75,8

37,3

71,1

14,5

(15)

62,5

82,9

75,8

41,2

68,7

42,3

19

66,7

87,0

81,8

49,0

72,9

33,7

7

47,2

78,0

75,8

41,2

63,8

55,0

17

45,8

67,5

53.0

52,9

55,9

38,8

8

45,8

74,8

65,2

39,2

59,3

41,4

20

72,2

91,9

77,3

47,1

75,7

22,3

9

55,6

64,2

63,6

60,8

61,1

52,0

16

86,1

90,2

90,9

80,4

86,9

80,6

10

62,5

88,6

74,2

42,2

70,8

55,5

18

41,7

70,7

66,7

47,1

58,1

39,1
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ΖΠΑ
69,4

Προφορικζσ Εργαςίεσ

Ζ επζιένμοξ ελέηαζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ Δθθήκςκ θμζηδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο ηεζη
έδςζε ηζ έκα επζπθέμκ εκδζαθένμκ απμηέθεζια: μζ θμζηδηέξ ειθακίγμοκ «αζοκέπεζα» ζηζξ
ενςηήζεζξ πμο εκηάζζμκηαζ ζηδκ ίδζα έκκμζα. Με θίβα θυβζα εκχ έκαξ θμζηδηήξ απακηά
ζςζηά ζηδ ιία ενχηδζδ απακηά θάεμξ ζηδκ άθθδ ηζ αοηυ ζοιααίκεζ βζα ηζξ 9 απυ ηζξ 10
έκκμζεξ (Πίκαηαξ 4). Ζ ιμκαδζηή έκκμζα πμο δεκ έπεζ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ
θμζηδηχκ είκαζ δ «πνμέθεοζδ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ» (ενςηήζεζξ 9 ηαζ 16). Αοηυ δείπκεζ υηζ
αηυια ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο έπμοιε ορδθά πμζμζηά ζςζηχκ απακηήζεςκ ζε ηάπμζα
ενχηδζδ, έκαξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυξ ανζειυξ απυ ημοξ θμζηδηέξ πμο απάκηδζακ ζςζηά ζε
αοηήκ απακηά εζθαθιέκα ζηδκ άθθδ πμο ζημπεφεζ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ ίδζαξ έκκμζαξ ηδξ
Δλέθζλδξ. Ηδζαίηενα εκδζαθένμκ είκαζ υηζ ηδ ιζηνυηενδ ζοκέπεζα ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ
ειθάκζζακ μζ θμζηδηέξ πμο πήνακ ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ααειμθμβία ζημ ηεζη, δδθαδή μζ
θμζηδηέξ ηδξ μιάδαξ Β ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ ζοκέπεζα μζ θμζηήηνζεξ ηδξ μιάδαξ Γ (ΣΔΑΠΖ)
(Πίκαηαξ 4). Αοηυ ζοκάδεζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ μζ θμζηήηνζεξ ηδξ μιάδαξ Γ (ΣΔΑΠΖ) είκαζ
αοηέξ πμο είπακ ηαζ ηδ παιδθυηενδ επίδμζδ ζημ ηεζη, δδθαδή απακημφκ ςξ επί ημ πθείζημκ
θάεμξ ηαζ ζηζξ δφμ ενςηήζεζξ ηάεε έκκμζαξ.
Πίλαθαο 4: Ζ ζοκέπεζα ηάεε μιάδαξ ηαζ ημο ζοκυθμο Δθθήκςκ θμζηδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ ηάεε οπυ
ιεθέηδ έκκμζαξ*.

14 -2
A Z
p
B Z
P
Γ Z
p
Γ Z
p
 Z
p

11 - 1

12 - 3

13 - 4

Εεφβδ ενςηήζεςκ
15 - 5
19 - 6

17 - 7

20 - 8

16 - 9

18 - 10

-3,530

-,365

-6,564

-2,117

-2,600

,000

-,180

-3,657

-4,315

,000

,715

,000

,034

,009

1,000

,857

,000

,000

,011

-4,824

-2,967

-8,547

-3,651

-1,257

,000

-1,982

-3,656

-4,824

-3,479

-2,535

,000

,003

,000

,000

,209

1,000

,047

,000

,000

,001

-2,065

-1,877

-6,000

-2,309

-1,698

-1,633

-2,887

-1,886

-3,530

-1,291

,039

,061

,000

,021

,090

,102

,004

,059

,000

,197

-,218

-1,698

-4,000

-1,732

-3,300

-1,414

-1,342

-,943

-1,890

-,905

,827

,090

,000

,083

,001

,157

,180

,346

,059

,366

-5,892(a)

-2,025(b)

-13,174(a)

-4,859(b)

-4,724(a)

-,728(b)

-2,316(a)

-5,347(b)

-7,484(b)

-4,005(a)

,000

,043

,000

,000

,000

,467

,021

,000

,000

,000

a Βαζζζιέκμ ζε εεηζηέξ ζεζνέξ.
b Βαζζζιέκμ ζε ανκδηζηέξ ζεζνέξ.
* Wilcoxon Signed Ranks Test

πδήηεζε
Οζ Έθθδκεξ ηεηανημεηείξ ηαζ επί πηοπίς θμζηδηέξ Βζμθμβίαξ μζ μπμίμζ είκαζ αοημί πμο έπμοκ δζδαπηεί
πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθδ μιάδα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα ηδ εεςνία ηδξ Δλέθζλδξ ιέζς Φοζζηήξ
Δπζθμβήξ, είκαζ πενζζζυηενμ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηζξ επζιένμοξ ηδξ έκκμζεξ απυ υηζ μζ άθθεξ μιάδεξ
Δθθήκςκ θμζηδηχκ, αθθά ηζ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηςκ ΖΠΑ, ηαεχξ μζ επζδυζεζξ ημοξ ζημ ηεζη CINS
ήηακ ορδθυηενεξ. Δπζαεααζχκεηαζ, δδθαδή, δ άπμρδ υηζ υζμ αολάκεζ δ παναημθμφεδζδ ιαεδιάηςκ
βφνς απυ ηδκ Δλέθζλδ ηυζμ ιεζχκμκηαζ μζ πανακμήζεζξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ (Nehm &
Schonfeld 2007). Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ θάκδηε υιςξ υηζ αοηέξ μζ πανακμήζεζξ είκαζ
ααεζά νζγςιέκεξ ηαζ μ πνυκμξ ηαζ μ ηνυπμξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Δλέθζλδξ πνμθακχξ δεκ ήηακ ανηεηυξ βζα
κα εηνζγςεμφκ, αθμφ θάκδηε υηζ μζ θμζηδηέξ δεκ ηαηακμμφκ ζε αάεμξ αθθά επζθακεζαηά ηδκ Δλέθζλδ
ηαεχξ ειθακίγμοκ ιεβάθδ αζοκέπεζα ζηζξ επζιένμοξ απακηήζεζξ ημοξ βζα ηάεε οπυ ιεθέηδ έκκμζα. Με
ελαίνεζδ ηζξ δφμ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ «πνμέθεοζδ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ» υπμο μζ θμζηδηέξ
ειθακίγμοκ ιεβάθδ ζοιθςκία ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ, ζηα οπυθμζπα γεφβδ ενςηήζεςκ απακημφκ ζςζηά
ζηδ ιία ηαζ θακεαζιέκα ζηδκ άθθδ. ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πνμέθεοζδξ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ απυ ιεβάθμ
ιενίδζμ ηςκ θμζηδηχκ ιάθθμκ ζοιαάθθεζ δ ιεβάθδ πανμοζία ηδξ Γεκεηζηήξ ηυζμ ζημ Ακαθοηζηυ
Πνυβναιια ημο ζπμθείμο υζμ ηαζ ζηα Πνμβνάιιαηα πμοδχκ ηςκ Βζμθμβζηχκ Σιδιάηςκ. Ζ
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ζφβποζδ πμο επζηναηεί ζηζξ οπυθμζπεξ έκκμζεξ εα πνέπεζ κα ιαξ ακδζοπήζεζ ακ ακαθμβζζημφιε υηζ μζ
θμζηδηέξ ηδξ μιάδαξ Β (ηεηανημεηείξ ηαζ επί πηοπίς θμζηδηέξ Βζμθμβίαξ) είκαζ αοημί πμο ζε θίβμ
ηαζνυ πζεακυκ κα ανίζημκηαζ ιέζα ζε ιζα ζπμθζηή ηάλδ ηαζ εα ηθδεμφκ κα δζδάλμοκ ηδκ Δλέθζλδ
ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ. Χζηυζμ, ακάθμβα είκαζ ηα δεδμιέκα ηαζ απυ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, δδθαδή μζ
ιέθθμκηεξ εηπαζδεοηζημί δεκ είκαζ ηαηάθθδθα πνμεημζιαζιέκμζ, ηυζμ ζημ βκςζηζηυ (Nadelson 2009)
υζμ ηαζ ζημ δζδαηηζηυ ζηέθμξ (Frey, Lively & Brodie 2010), βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ εεςνίαξ ηδξ
Δλέθζλδξ. Γοζηοπχξ, αοηή δ ακεημζιυηδηά ημοξ εα ιεηαηοθήζεζ ζημοξ ιαεδηέξ είηε δζδάζημκηαξ
επζθακεζαηά ηδκ Δλέθζλδ είηε απμθεφβμκηάξ ηδκ. Πζζηεφμοιε θμζπυκ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα
ακαδεζηκφεζ έκα ηεκυ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο εα πνέπεζ κα θδθεεί πνςηανπζηά
οπυρδ ακ επζεοιμφιε δ δζδαζηαθία ηδξ Δλέθζλδξ κα θάαεζ ηδ εέζδ πμο ηδξ αλίγεζ ζημ εθθδκζηυ
ζπμθείμ.
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Παξάξηεκα
οκμπηζηή πανμοζίαζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο
1.
Ση ζα ζπλέβαηλε αλ ηνπνζεηνχζακε ζε έλα απφ ηα λεζηά απηά έλα δεπγάξη ζπίλσλ θάησ απφ ηδαληθέο
ζπλζήθεο, ρσξίο αξπαθηηθά θαη κε άθζνλε ηξνθή ψζηε φια ηα άηνκα λα επηδνχλ. Γίλνληαο απεξηφξηζην ρξφλν:
2.
Οη ζπίλνη ησλ λεζηψλ Γθαιακπάγθνο ρξεηάδνληαη ηξνθή θαη λεξφ.[Σί γίλεηαη] Όηαλ ε ηξνθή θαη ην λεξφ
ζπαλίδνπλ...
3. [Σί γίλεηαη...] Άπαμ θαη έλαο πιεζπζκφο ζπίλσλ έρεη δήζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν λεζί γηα πνιιά ρξφληα:
4.
Πνηεο είλαη νη πξσηαξρηθέο αιιαγέο πνπ απαληνχλ ζηαδηαθά, ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, ζηνλ πιεζπζκφ ησλ
ζπίλσλ;
5.
Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ηνπ ξάκθνπο ηνπο, θάπνηνη απφ ηνπο ζπίλνπο παίξλνπλ λέθηαξ απφ
ηα άλζε, άιινη ηξψλε ζθνπιήθηα απφ ηνπο θνξκνχο, θάπνηνη ηξψλε κηθξνχο ζπφξνπο θαη θάπνηνη ηξψλε κεγάια
θαξχδηα. Πνηα θξάζε πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο ζπίλνπο θαη ηα απνζέκαηα ηεο
ηξνθήο;
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6.
Πψο έθαλαλ γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηνπο νη δηάθνξνη ηχπνη ησλ ξακθψλ πνπ έρνπλ νη ζπίλνη ζηα
λεζηά Γθαιάπαγθνο;
7.
Πνηνο ηχπνο πνηθηιφηεηαο ησλ ζπίλσλ πέξαζε ζηνπο απνγφλνπο;
8.
Ση ήηαλ απηφ πνπ έθαλε ηνπο πιεζπζκνχο ησλ πνπιηψλ πνπ είραλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη κεγέζε
ξάκθνπο λα θαηαζηνχλ μερσξηζηά είδε θαηαλεκεκέλα ζηα δηάθνξα λεζηά;
9.
Έλαο ηππηθφο θπζηθφο πιεζπζκφο ιεβηζηψλ απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο ιεβηζηψλ. Πνηα θξάζε
πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηνπο ιεβηζηέο ελφο είδνπο ζε έλα απνκνλσκέλν πιεζπζκφ;
10.
Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα (fitness) είλαη έλαο φξνο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο βηνιφγνπο γηα λα
εμεγήζεη ηελ εμειηθηηθή επηηπρία νξηζκέλσλ νξγαληζκψλ. Πνην ραξαθηεξηζηηθφ, απφ ηα παξαθάησ, ζα ζεσξνχζε
έλαο βηνιφγνο σο ην πιένλ ζεκαληηθφ ζην λα θαζνξηζζεί πνηνη ιεβηζηέο ήζαλ νη πιένλ «πξνζαξκνζκέλνη»;
11.
(Πξν)- ππνζέηνληαο πσο ππάξρνπλ ηδαληθέο ζπλζήθεο κε αθζνλία ηξνθήο θαη ρψξνπ, ρσξίο ηελ
παξνπζία ζεξεπηψλ, ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ζε κία κεγάιε ιίκλε εηνπνζεηείην έλα δεπγάξη ιεβηζηψλ;
12.
Άπαμ θαη έλαο πιεζπζκφο ιεβηζηψλ εγθαηαζηαζεί γηα αξθεηά ρξφληα ζε κία αιεζηλή (φρη ηδαληθή) ιίκλε
καδί κε άιινπο νξγαληζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεξεπηψλ, ηη είλαη πηζαλφλ λα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκφ;
13.
Πνηεο είλαη νη πξσηαξρηθέο αιιαγέο πνπ απαληνχλ ζηαδηαθά ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ
ιεβηζηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ;
14.
Οη ζαχξεο ηξέθνληαη απφ κηα πνηθηιία εληφκσλ θαη θπηψλ. Πνηα θξάζε πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηε
δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο γηα ηηο ζαχξεο ζηα Καλάξηα Νεζηά;
15.
Ση λνκίδεηε πσο ζπκβαίλεη αλάκεζα ζηηο ζαχξεο ελφο είδνπο φηαλ ηα απνζέκαηα ηεο ηξνθήο είλαη
πεξηνξηζκέλα;
16.
Ο πιεζπζκφο ησλ ζαπξψλ απνηειείηαη απφ εθαηνληάδεο αηφκσλ ζαχξαο. Πνηα θξάζε πεξηγξάθεη
θαιχηεξα ην πφζν φκνηεο κπνξεί λα είλαη κεηαμχ ηνπο;
17.
Πνηα θξάζε ζα πεξηέγξαθε θαιχηεξα ην πψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ζαχξεο κεηαθέξνληαη απφ ηε κία
γελεά ζηελ επφκελε;
18.
Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο βηνιφγνπο γηα λα εμεγήζεη ηελ
εμειηθηηθή επηηπρία νξηζκέλσλ νξγαληζκψλ. ηνλ πίλαθα πεξηγξάθνληαη ηέζζεξηο θαληαζηηθέο ζειπθέο ζαχξεο.
Πνηα απφ ηηο ζαχξεο ζα ζεσξνχζε θάπνηνο βηνιφγνο σο ηελ «πιένλ πξνζαξκνζκέλε»;
αφνα Α
αφνα Β
αφνα Γ
αφνα Γ
Μήημξ ζχιαημξ
20cm
12cm
10cm
15cm
Απυβμκμζ πμο επζαζχκμοκ ςξ ηδκ
19
28
22
26
ςνζιυηδηα
Ζθζηία εακάημο
4 έηδ
5 έηδ
4 έηδ
6 έηδ
Ζ ζαφνα Β
Ζ ζαφνα Γ
Ζ ζαφνα Γ
Ζ ζαφνα Α
έπεζ
είκαζ
έπεζ ηδκ πζμ
είκαζ οβζήξ,
Παναηδνήζεζξ
γεοβανχζεζ
ζημον/ιδ
ιεβάθδ
δοκαηή ηαζ
ιε πμθθέξ
ηαζ πμθφ
εδαθζηή
έλοπκδ
ζαφνεξ
βνήβμνδ
ηαημπή
19.
Απφ πνχ είλαη πηζαλφηεξν λα πξνήιζαλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο, νη
δηαθνξεηηθφηεηεο ζην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο ζηα ηξία είδε ζαχξαο ;
20.
Πνηνο πηζαλφο παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ αιιαγή ηνπ ελφο είδνπο ζαχξαο ζηα ηξία
δηαθνξεηηθά είδε ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ;
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Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα ενβαζία δζενεοκήεδηακ μζ ζδέεξ 312 Δθθήκςκ ιαεδηχκ δδιμζίςκ θοηείςκ ζπεηζηά ιε
ηδ βεκεηζηή ηαζ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα ιε ηδ πνήζδ ενςηδιαημθμβίμο. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ πμθφ
πενζμνζζιέκδ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ βεκεηζηήξ, εκχ μζ ιαεδηέξ δε θαίκεηαζ
κα ηαηακμμφκ ηζξ ζπέζεζξ ιεβέεμοξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ειπθεηυιεκςκ αζμθμβζηχκ δμιχκ (πονήκαξ,
πνςιυζςια, βμκίδζμ ηαζ DNA). Ζ πθεζμρδθία ηςκ ενςηδεέκηςκ ζοκδέεζ ηα βμκίδζα ιε ηδκ
ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ μνβακζζιχκ, αθθά, δε βκςνίγμοκ υηζ ηα βμκίδζα έπμοκ
ηάπμζα οθζηή οπυζηαζδ μφηε υηζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παναβςβή άθθςκ ιαηνμιμνίςκ. Ζ πθεζμκυηδηα
ηςκ ιαεδηχκ δε ιπμνεί κα δζαηνίκεζ ηζξ δζαθμνέξ πμο οπάνπμοκ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηφπςκ ηοηηανζηήξ
δζαίνεζδξ (ιίηςζδ, ιείςζδ) μφηε ημοξ ζημπμφξ πμο ελοπδνεημφκ. Οζ ιαεδηέξ πζζηεφμοκ, επίζδξ, υηζ
ηάεε ηοηηανζηυξ ηφπμξ πενζέπεζ ιυκμ ηδ βεκεηζηή πθδνμθμνία πμο πνεζάγεηαζ βζα κα επζηεθέζεζ ηδ
θεζημονβία ημο. Οζ Έθθδκεξ ιαεδηέξ έπμοκ ιεβάθα ηεκά βκχζεςκ ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ
ακαπαναβςβή ηαζ δεκ ηαηακμμφκ ημοξ ιδπακζζιμφξ μφηε ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ αιθζβμκίαξ.
Abstract
In this paper, the ideas related to genetics and inheritance amongst 312 Greek high school students
were investigated using a questionnaire. The results showed very poor understanding of the concepts
and processes of genetics, while students do not seem to understand the relations between certain
biological structures, such as the nucleus, chromosomes, genes and DNA. The majority of the sample
identified genes as the source of inherited information, but very few showed a clear understanding of
the gene as a physical entity or entangled genes in the production of other macromolecules. Most of
the students cannot distinguish the differences between the two types of cell division nor their
purposes. Students also believe that every cell type contains only the amount of genetic information
they need for their specific function. Greek students share also great lack of knowledge concerning
reproduction and they do not understand the mechanisms or the advantages of sexual reproduction.

Δηζαγσγή
Με ηδκ ηαπεία ακάπηολδ ζημ ημιέα ηδξ βεκεηζηήξ, ηνίκεηαζ πμθφ ζδιακηζηή δ ηαηακυδζδ ηςκ
ζπεηζηχκ ιε αοηή εειάηςκ, ηαεχξ μζ εθανιμβέξ ηδξ ζφβπνμκδξ βεκεηζηήξ (ηθςκμπμίδζδ,
ακάθοζδ DNA, βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκμζ μνβακζζιμί) εβείνμοκ ζδιακηζηά πμθζηζηά,
μζημκμιζηά, δεζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά ενςηήιαηα (Marbach-Ad 2001). Σα εέιαηα αοηά
ζογδημφκηαζ εκηαηζηά ζε δζάθμνεξ πχνεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ Δθθάδαξ, υπμο έκα
ορδθυ επίπεδμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ααζζηήξ εηπαίδεοζδξ απαζηείηαζ ιεηαλφ ημο ημζκμφ βζα κα
ακηζιεηςπίζεζ ηέημζα γδηήιαηα ηαζ κα δχζεζ εκδιενςιέκδ ζοβηαηάεεζδ βζα ηζξ πνήζεζξ ηςκ
κέςκ ηεπκμθμβζχκ (Marbach-Ad 2001, Dawson & Schibeci 2003). φιθςκα ιε ηδ δζεεκή
αζαθζμβναθία, έκα απυ ηα πζμ δφζημθα πεδία ηδξ επζζηήιδξ είκαζ δ βεκεηζηή, δ μπμία επίζδξ
απμηεθεί έκα απυ ηα δοζημθυηενα εέιαηα ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηδξ αζμθμβίαξ ζημ
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βοικάζζμ (Lewis & Wood-Robinson 2000, Banet & Ayuso 2003), αθθά ηαζ ζε
πακεπζζηδιζαηά ηιήιαηα (Wynne, Stewart & Passmore 2001). Βέααζα, δ ηαηακυδζδ ηςκ
θαζκμιέκςκ ηδξ βεκεηζηήξ απμηεθεί πνυηθδζδ υπζ ιυκμ βζα ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ βζα ημοξ
δζδάζημκηεξ αζμθμβία ηαζ βεκεηζηή.
Έπμοκ πναβιαημπμζδεεί πμθθέξ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
εκκμζχκ ηδξ βεκεηζηήξ, μζ μπμίεξ ακαθένμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ θηςπή ηαηακυδζδ ηςκ
δζαδζηαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιεηαθμνά ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ, αθθά ηαζ έθθεζρδ
ααζζηχκ βκχζεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ δμιέξ πμο ειπθέημκηαζ ζε αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ, υπςξ είκαζ
βζα πανάδεζβια ημ DNA, ημ βμκίδζμ, ημ πνςιυζςια ηαζ ημ ηφηηανμ (Bahar et al. 1999a,b,
Lewis et al. 2000a,b,c, Smith & Williams 2007).
Οζ παναπάκς ένεοκεξ επζηεκηνχκμκηαζ ζοκήεςξ ζε ιαεδηέξ ιζαξ ηάλδξ ή ιζαξ
δθζηζαηήξ μιάδαξ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία επζθέπεδηακ ιαεδηέξ δζαθμνεηζηχκ ηάλεςκ
(Α‘ Λοηείμο ηαζ Γ‘ Λοηείμο) ηαζ ελεηάζηδηε ημ επίπεδμ ηςκ βκχζεχκ ημοξ, αθθά ηαζ ηοπυκ
δζαθμνέξ πμο οπάνπμοκ ζηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ ζδέεξ ιεηαλφ ημοξ. ηυπμξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ
ανπζηά κα απμηοπχζμοιε ημ επίπεδμ βκχζεςκ πμο έπμοκ μζ Έθθδκεξ ιαεδηέξ ζε εέιαηα
βεκεηζηήξ ηαζ ηθδνμκμιζηυηδηαξ, αθθά ηαζ κα ηαηαβνάρμοιε ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηαζ
πανακμήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ. Δίκαζ βεκζηχξ απμδεηηυ υηζ μζ άκενςπμζ έπμοκ εκαθθαηηζηέξ
ζδέεξ ηαζ ακηζθήρεζξ απυ ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή βζα πμθθέξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ (Driver
et al. 1985), ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαζ έκκμζεξ ηδξ βεκεηζηήξ (Lewis, Leach & WoodRobinson 2000a,b,c). Δπζπθέμκ, πνμζπαεήζαιε κα εκημπίζμοιε ηζξ δζαθμνέξ ζημ επίπεδμ
βκχζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ δφμ ηάλεςκ (Α‘ ηαζ Γ‘ Λοηείμο), έηζζ χζηε κα πνμζδζμνίζμοιε
ηδκ πζεακή επίδναζδ ημο ζζπφμκημξ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ζε αοηυ.
Τιηθφ – Μεζνδνινγία
ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 312 ιαεδηέξ: 152 ιαεδηέξ πμο θμζημφκ ζηδ Α‘ Λοηείμο
(48,7%) ηαζ 160 ιαεδηέξ πμο θμζημφκ ζηδ Γ‘ Λοηείμο (51,3%), απυ ημοξ μπμίμοξ μζ 23 (7,4%
επί ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ) ήηακ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, ηδκ μπμία έπεζ επζθέλεζ
ιία ιεζμρδθία Δθθήκςκ ιαεδηχκ ιε εζδζηυ εκδζαθένμκ ζε πεδία ηδξ Τβείαξ, Ηαηνζηχκ ηαζ
Βζμθμβζηχκ Δπζζηδιχκ. ημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδηχκ μζ 148 (47,4%) ήηακ αβυνζα ηαζ μζ 164
(52,6%) ημνίηζζα.
Οζ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο επζθέπεδηακ, ηαεχξ έπμοκ μθμηθδνχζεζ ημκ οπμπνεςηζηυ
ηφηθμ ζπμοδχκ ημοξ ζημ ζπμθείμ, έπμκηαξ δζδαπεεί ηδ Βζμθμβία ζακ λεπςνζζηυ βκςζηζηυ
ακηζηείιεκμ ηυζμ ηαηά ηδκ Α‘ υζμ ηαζ ηαηά ηδ Γ‘ Γοικαζίμο. Οζ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο
ανίζημκηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζήξ ημοξ, έπμκηαξ δζδαπεεί πζμ
θεπημιενχξ βεκεηζηή ζημ ιάεδια ηδξ Βζμθμβίαξ ηαηά ηδ Β‘ Λοηείμο, εκχ δζδάζημκηαζ
Βζμθμβία ηαζ ζηδ Γ‘ ηάλδ, ζε επίπεδμ βεκζηήξ παζδείαξ αθθά ιζα ιενίδα ιαεδηχκ δζδάζηεηαζ
Βζμθμβία ηαζ ζε επίπεδμ ηαηεφεοκζδξ, υπμο δζδάζημκηαζ βεκεηζηή ιε πενζζζυηενεξ
θεπημιένεζεξ.
Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε ιεηαθναζιέκμ ενςηδιαημθυβζμ απυ
ηδκ πνςηυηοπδ ένεοκα ηςκ Lewis ηαζ Wood-Robinson (2000) ιε ηίηθμ: ―Genes,
chromosomes, cell division and inheritance - do students see any relationship?‖ πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζε Βνεηακμφξ ιαεδηέξ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ δζακειήεδηε ηαηά ημ πνμκζηυ
δζάζηδια Οηηςανίμο 2009 ηαζ Μανηίμο 2010, ζε ιαεδηέξ πέκηε δδιμζίςκ θοηείςκ ηδξ
Αεήκαξ ηα μπμία επζθέλαιε ηοπαία. Σμ ενςηδιαημθυβζμ πενζεθάιαακε ενςηήζεζξ αημιζηήξ
ζοιπθήνςζδξ ηθεζζημφ ηαζ ακμζπημφ ηφπμο, ηζξ μπμίεξ πςνίζαιε ζε ηέζζενεζξ ααζζηέξ
εειαηζηέξ εκυηδηεξ: α) επίπεδα μνβάκςζδξ ηςκ γςκηακχκ μνβακζζιχκ, α) θφζδ ηδξ βεκεηζηήξ
πθδνμθμνίαξ, β) ιεηαθμνά ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ (ιίηςζδ, ιείςζδ, ακαπαναβςβή,
δζάηνζζδ ζςιαηζηχκ ηαζ ακαπαναβςβζηχκ ηοηηάνςκ) ηαζ δ) ιεηάθναζδ ηδξ βεκεηζηήξ
πθδνμθμνίαξ.
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ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ημο δείβιαηυξ ιαξ ενβάγμκηακ ηαζ μζ δφμ βμκείξ
(64,7%). Ζ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ιε ηδ πνήζδ ημο ζηαηζζηζημφ παηέημο
SPSS 16.0. Γζα ηδ δζενεφκδζδ δζαθμνχκ ιεηαλφ ηςκ απακηήζεςκ ςξ πνμξ ημ θφθμ, ηαζ ςξ
πνμξ ηδ ζπμθζηή ηάλδ εθανιυζαιε Independent Samples t-test. Γζα ηδ δζενεφκδζδ πζεακχκ
επζδνάζεςκ ημο επαββέθιαημξ ηςκ βμκέςκ ή ημο ιμνθςηζημφ ημοξ επζπέδμο οπμθμβίζαιε ημκ
ζοκηεθεζηή ζοζπέηζζδξ Pearson. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ μνίζηδηε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ
ζδιακηζηυηδηαξ α=0,05.
Απνηειέζκαηα – πδήηεζε
Γε ανέεδηακ βζα ηαιία ενχηδζδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ μφηε
ακαθμνζηά ιε ημ επάββεθια ηςκ βμκέςκ (Δπάββεθια παηένα: p>0,05, Δπάββεθια ιδηέναξ:
p>0,05) μφηε ακαθμνζηά ιε ημ ιμνθςηζηυ ημοξ επίπεδμ (Μυνθςζδ παηένα: p>0,05,
Μυνθςζδ ιδηέναξ: p>0,05). Χζηυζμ, ανέεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ακάιεζα
ζηα δομ θφθα βζα ηζξ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ηδ βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε ημοξ
υνμοξ «πνςιυζςια» (t=-2,269, d.f.=310, p=0,024), «πονήκαξ» (t=-2,970, d.f.=308, p=0,003)
ηαζ «αθθδθυιμνθμ» (t=-4,451, d.f.=183, p=0,001) ηαζ ζοβηεηνζιέκα, ανέεδηε υηζ ηα
ημνίηζζα δίκμοκ ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζςζηέξ απακηήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηα αβυνζα ζηζξ
παναπάκς ενςηήζεζξ.
Δπίπεδα νξγάλσζεο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ
Εδηήζαιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα αάθμοκ ζε ζεζνά ιεβέεμοξ απυ ημ ιεβαθφηενμ ζημ ιζηνυηενμ
ηζξ ελήξ αζμθμβζηέξ δμιέξ: μνβακζζιυξ, ηφηηανμ, πονήκαξ, πνςιυζςια, βμκίδζμ ηαζ DNA.
Συζμ μζ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο (90,6%) υζμ ηαζ μζ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο (87,5%)
ακαβκςνίγμοκ ημκ μνβακζζιυ ςξ ημ ιεβαθφηενμ επίπεδμ μνβάκςζδξ, εκχ πενίπμο έκαξ ζημοξ
δφμ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ, ημπμεεημφκ ζηδ ζςζηή ζεζνά ημ ηφηηανμ ηαζ ημκ πονήκα.
Μυκμ έκαξ ζημοξ ηέζζενζξ πενίπμο εεςνεί υηζ ημ πνςιυζςια είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ημ
βμκίδζμ, εκχ έκαξ ζημοξ έλζ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ εεςνμφκ θακεαζιέκα ημ βμκίδζμ
ιεβαθφηενμ απυ ημ πνςιυζςια. Δπίζδξ, έκαξ ζημοξ πέκηε ιαεδηέξ ακαβκςνίγεζ υηζ ημ
βμκίδζμ ζοκίζηαηαζ απυ DNA. πςξ δζαπζζηχζαιε ηαζ απυ ηδκ πνςηυηοπδ ένεοκα ηςκ Lewis
ηαζ Wood-Robinson (2000), αοηή δ δοζημθία δζάηνζζδξ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ δμιχκ
αοηχκ (βμκίδζμ, DNA, πνςιυζςια η.θπ.) δεκ είκαζ ηάηζ πμο παναηηδνίγεζ ιυκμ ημοξ Έθθδκεξ
ιαεδηέξ. Καζ μζ Βνεηακμί ιαεδηέξ ιάθθμκ αδοκαημφκ κα αάθμοκ ζηδ ζςζηή ζεζνά ημοξ
παναπάκς υνμοξ.
Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ (πάκς απυ 90%) δδθχκεζ υηζ έπεζ αημφζεζ
βζα ηζξ πενζζζυηενεξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ μνβακζζιχκ: δέκηνα, εδθαζηζηά, ζμί, ιφηδηεξ,
ααηηήνζα ηαζ έκημια. Δηείκμ πμο πνμηαθεί έηπθδλδ είκαζ ιζα ιεβάθδ ιενίδα ιαεδηχκ ηαζ
απυ ηζξ δφμ ηάλεζξ δδθχκεζ υηζ δεκ λένεζ απυ πυζα ηφηηανα απμηεθμφκηαζ μζ θηένεξ, ιε
πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ ιζζμφξ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο (57,9%), ηαεχξ ηαζ ημ 41,2% ηδξ Γ‘
Λοηείμο κα ιδκ ηζξ έπμοκ μφηε αημοζηά ζακ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ.
Οζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ (70-90%) βκςνίγμοκ υηζ ηα δέκηνα, ηα
εδθαζηζηά ηαζ ηα έκημια είκαζ πμθοηφηηανμζ μνβακζζιμί. Ακαθμνζηά ιε ημκ ανζειυ
ηοηηάνςκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, μζ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο απακημφκ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ
υηζ μζ ζμί (37,5%), μζ ιφηδηεξ (50%) ηαζ ηα ααηηήνζα (52%) είκαζ ιμκμηφηηανμζ μνβακζζιμί.
Οζ απακηήζεζξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο, μζ μπμίμζ ζηδκ πθεζμρδθία
ημοξ (42,1%) ακαβκςνίγμοκ ημοξ ζμφξ ςξ αηοηηανζηέξ ιμνθέξ γςήξ, βκχζδ ηδκ μπμία είπακ
απμηηήζεζ μζ ιαεδηέξ θίβμ ηαζνυ πνζκ ηθδεμφκ κα ζοιπθδνχζμοκ ηα ενςηδιαημθυβζα, ηαεχξ
δ μνβάκςζδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ δζδάζηεηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ αζμθμβίαξ βεκζηήξ
παζδείαξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο.
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Οζ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ θαίκεηαζ κα είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδκ έκκμζα ημο
πονήκα, ηαεχξ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ δίκμοκ ζςζηέξ απακηήζεζξ βζα ηδ εέζδ ημο πονήκα,
ζημ ηέκηνμ ή υπζ ημο ηοηηάνμο (62,5% βζα ηδκ Α‘ ηαζ 55% βζα ηδ Γ‘ Λοηείμο), αθθά ηαζ βζα
ηδ θεζημονβία ημο πονήκα θακεαζιέκεξ απακηήζεζξ δίκεζ ζε ηάεε πενίπηςζδ θζβυηενμ απυ ημ
6% ηςκ ιαεδηχκ. Δπίζδξ, μζ ιαεδηέξ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ ακαβκςνίγμοκ ηδ ζπμοδαζυηδηα
ημο πονήκα βζα ηδ θεζημονβία εκυξ ηοηηάνμο, εκχ έκα ιζηνυ πμζμζηυ αοηχκ πμο απακημφκ
(8,8% βζα ηδκ Α‘ ηαζ 5,5% βζα ηδ Γ‘ Λοηείμο) ζοβπέεζ ηδκ έκκμζα ημο πονήκα ζηδ αζμθμβία
(μνβακίδζμ) ιε ηδκ έκκμζα ημο πονήκα ζηδ πδιεία (πονήκαξ αηυιμο), δίκμκηαξ απακηήζεζξ
υπςξ «μ πονήκαξ πενζέπεζ πνςηυκζα, δθεηηνυκζα ηαζ κεηνυκζα».
Καηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο
Ζ πθεζμρδθία ηςκ ενςηδεέκηςκ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ ακαβκχνζζε ηα βμκίδζα ζακ ηδκ πδβή
ηδξ ηθδνμκμιμφιεκδξ πθδνμθμνίαξ. Χζηυζμ, εκδζαθένμκ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ πμθφ θίβμζ
ιαεδηέξ θάκδηε κα ηαηακμμφκ υηζ έκα βμκίδζμ έπεζ οθζηή οπυζηαζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ
ζε ηάπμζμ πνςιυζςια, ηαεχξ ζηδκ ενχηδζδ «Πμφ ανίζημκηαζ ηα βμκίδζα;» πενζζζυηενμζ
απυ ημοξ ιζζμφξ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ δεκ έδςζε απάκηδζδ (Α‘ ηάλδ: 59,2%, Γ‘
ηάλδ: 51,2%), εκχ - απυ αοημφξ πμο απάκηδζακ - έκαξ ζημοξ δφμ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο
ηαζ δφμ ζημοξ ηνεζξ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο ημπμεεηεί ηα βμκίδζα ζημ βεκεηζηυ οθζηυ/DNA.
Μυκμ ημ 6% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Γ‘ Λοηείμο ημπμεεηεί ηα βμκίδζα ζηα πνςιμζχιαηα, βεβμκυξ
πμο ακηακαηθά ηδκ αδοκαιία ηςκ ιαεδηχκ κα ακηζθδθεμφκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δμιχκ
αοηχκ, υπςξ θάκδηε ηαζ απυ ηδκ ενχηδζδ ηαηάηαλδξ ηςκ αζμθμβζηχκ δμιχκ. Ζ αδοκαιία
αοηή απμηοπχκεηαζ επίζδξ ηαζ ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ «Πμφ ανίζημκηαζ
ηα πνςιμζχιαηα», υπμο ιυθζξ ημ 17,1% ηδξ Α‘ ηαζ ημ 14,4% ηδξ Γ‘ Λοηείμο απακημφκ υηζ
αοηά ανίζημκηαζ ζηα ηφηηανα βεκζηά ή ζημκ πονήκα ημο ηοηηάνμο, εκχ πενίπμο ημ 10% ημο
ζοκυθμο ηςκ ιαεδηχκ απακημφκ υηζ ηα πνςιμζχιαηα ανίζημκηαζ ζημ DNA.
Ακαθμνζηά ιε ηδ ζδιαζία ηςκ πνςιμζςιάηςκ ηαζ ηςκ βμκζδίςκ, δ πθεζμρδθία ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ (ζε ηάεε πενίπηςζδ πάκς απυ 55%) δε βκςνίγεζ ηδκ απάκηδζδ,
εκχ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο (12%) ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ ηάλδξ
(4%), δίκμοκ θακεαζιέκεξ απακηήζεζξ ιε ημ απμηέθεζια αοηυ κα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ
(t=2,295, d.f.=285, p=0,022<0,05). Απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο δίκμοκ ηάπμζα απάκηδζδ, ημ 59,1%
ηδξ Α‘ ηαζ ημ 87,1% ηδξ Γ‘ Λοηείμο δδθχκμοκ υηζ ηα βμκίδζα ηαεμνίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά
ή/ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ εκυξ μνβακζζιμφ, εκχ ιυθζξ 9 άημια απυ υθμ ημ δείβια (2,9%)
βκςνίγμοκ υηζ ηα βμκίδζα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παναβςβή πνςηεσκχκ. Δπζπθέμκ, ημ 12,5% ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ Α‘ Λοηείμο ζοζπεηίγμοκ ηα πνςιμζχιαηα ιε ημκ ηαεμνζζιυ ημο θφθμο, εκχ ημ
ακηίζημζπμ πμζμζηυ βζα ηδ Γ‘ Λοηείμο είκαζ 3,8%.
φβποζδ παναηδνήεδηε, επίζδξ, ηαζ ζηδκ ενιδκεία ημο υνμο «βεκεηζηή πθδνμθμνία».
Λζβυηενμ απυ 40% ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζηζξ δφμ ηάλεζξ ημο Λοηείμο απάκηδζε ζηδκ ενχηδζδ
«Σζ εκκμμφιε ιε ημκ υνμ βεκεηζηή πθδνμθμνία;», ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ ηάλδξ κα έπμοκ
ιεβαθφηενα πμζμζηά θακεαζιέκςκ απακηήζεςκ (14,5%), έκακηζ ημο πμζμζημφ 1,9% ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ Γ‘ ηάλδξ (t=3,907, d.f.=264, p=0,001). Οζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ
ιαεδηέξ πμο απακημφκ, ζοκέδεζακ ηδ βεκεηζηή πθδνμθμνία ιε ηα παναηηδνζζηζηά, πςνίξ,
ςζηυζμ, κα πνμζδζμνίζμοκ ιε αεααζυηδηα ηδ ζπέζδ αοηή.
Αηυιδ, ιζα ζδιακηζηή ιενίδα ιαεδηχκ δε θάκδηε κα ακαβκςνίγεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ
βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ πνςιμζςιάηςκ. Φάκδηε, ιάθζζηα, κα πζζηεφμοκ υηζ έκαξ
μνβακζζιυξ ιπμνμφζε κα πενζέπεζ πνςιμζχιαηα, πςνίξ κα έπεζ βεκεηζηή πθδνμθμνία. Γζα
πανάδεζβια, 9,2% ηςκ ενςηδεέκηςκ ηδξ Α‘ Λοηείμο ηαζ ημ 4,4% αοηχκ ηδξ Γ‘ Λοηείμο
πζζηεφμοκ υηζ ηα δέκηνα δεκ πενζέπμοκ βεκεηζηή πθδνμθμνία, πενζέπμοκ υιςξ πνςιμζχιαηα.
Αηυιδ, 18,4% ηδξ Α‘ ηάλδξ ηαζ 28,6% ηδξ Γ‘ ηάλδξ πζζηεφμοκ υηζ μζ ιφηδηεξ δεκ πενζέπμοκ
πνςιμζχιαηα, αθθά πενζέπμοκ βεκεηζηή πθδνμθμνία. Σέθμξ, μζ Έθθδκεξ ιαεδηέξ αβκμμφκ ημ
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βεβμκυξ υηζ υθμζ μζ γςκηακμί μνβακζζιμί πενζέπμοκ βεκεηζηή πθδνμθμνία. Έηζζ, έκαξ ζημοξ
ηνεζξ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο ηαζ έκαξ ζημοξ πέκηε πενίπμο ηεθεζυθμζημοξ δήθςζακ υηζ μζ
ιζηνμμνβακζζιμί (ζμί, ιφηδηεξ, ααηηήνζα) δεκ πενζέπμοκ βεκεηζηή πθδνμθμνία.
Καηαλφεζε ηεο κεηαθνξάο ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο
ε υ, ηζ αθμνά ηδ ιεηαθμνά ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ, έκα ιζηνυ πμζμζηυ ιαεδηχκ ήηακ ζε
εέζδ κα λεπςνίζεζ ηα ζςιαηζηά απυ ηα ακαπαναβςβζηά ηφηηανα. Δκχ ημ 70% ηςκ ιαεδηχκ
ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ ηάκεζ ηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ηοηηανζηχκ ηφπςκ (Α: δπαηζηά
ηφηηανα ιεηαλφ ημοξ, Β: δπαηζηυ ηφηηανμ ιε κεονζηυ ηφηηανμ, Γ: δπαηζηυ ηφηηανμ ιε
ζπενιαηζηυ ηφηηανμ ηαζ Γ: ζπενιαηζηά ηφηηανα ιεηαλφ ημοξ), ιυκμ έκαξ ζημοξ ηέζζενεζξ
ιαεδηέξ αζηζμθμβεί ηδκ απάκηδζή ημο. Απυ αοημφξ, μζ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο απακημφκ
ζςζηά ζε πμζμζηυ 8%, εκχ μζ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο ζε πμζμζηυ 15%, ιε ηδ δζαθμνά αοηή
κα ειθακίγεηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ηαζ βζα ηζξ ηέζζενεζξ ζοβηνίζεζξ (Α: t=3,927, d.f.=256,
p=0,001, Β: t=3,426, d.f.=272, p=0,001, Γ: t=4,050, d.f.=242, p=0,001, Γ: t=3,763, d.f.=263,
p=0,001). Απυ ηζξ αζηζμθμβήζεζξ ημοξ θάκδηε υηζ δ πθεζμρδθία εεςνεί πςξ ηα δζαθμνεηζηά
ζςιαηζηά ηφηηανα πενζέπμοκ ιυκμ ηδ βεκεηζηή πθδνμθμνία πμο πνεζάγμκηαζ πνμηεζιέκμο κα
επζηεθέζμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ, αθμφ ιυκμ έκαξ ζημοξ ηέζζενεζξ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ
ηάλεςκ ακηζθαιαάκεηαζ ζςζηά υηζ υθα ηα ζςιαηζηά ηφηηανα πμο πνμένπμκηαζ απυ έκα άημιμ
εα πενζέπμοκ ηδκ ίδζα βεκεηζηή πθδνμθμνία.
Ακαθμνζηά ιε ηα δομ είδδ ηοηηανζηχκ δζαζνέζεςκ (ιίηςζδ, ιείςζδ), μζ Έθθδκεξ
ιαεδηέξ αδοκαημφκ κα πνμζδζμνίζμοκ ζςζηά ηυζμ ημκ ανζειυ ηςκ πνςιμζςιάηςκ υζμ ηαζ
ημ είδμξ ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ζηα εοβαηνζηά ηφηηανα, αθθά ηαζ κα δζαηνίκμοκ ηα δφμ
είδδ δζαζνέζεςκ ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ, ζπεηζηά ιε ηδ ιίηςζδ, ημ 23,7% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Α‘
Λοηείμο ηαζ ημ 21,9% ηςκ ιαεδηχκ ηςκ ηεθεζυθμζηςκ ημο Λοηείμο επζθέβμοκ ημ ζςζηυ
πνςιμζςιζηυ ανζειυ ηαζ ηαοηυπνμκα ηδκ ίδζα βεκεηζηή πθδνμθμνία ζηα εοβαηνζηά
δενιαηζηά ηφηηανα ζε ζπέζδ ιε ημ ιδηνζηυ ηφηηανμ. Μεβάθμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ
βεβμκυξ υηζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο (41%), δεκ δίκμοκ ηαιία απάκηδζδ βζα ημκ
ανζειυ ηςκ πνςιμζςιάηςκ ζηα κέα δενιαηζηά ηφηηανα, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α‘
ηάλδξ (24%). Ακ ηαζ εα πενζιέκαιε μζ ιεβαθφηενμζ ιαεδηέξ κα απακημφκ ζςζηυηενα, δ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αοηή δζαθμνά (t=- 3,905, d.f.=277, p=0,001), μθείθεηαζ πζεακυκ
αθεκυξ ζηδκ έθθεζρδ δζδαηηζημφ πνυκμο βζα ηδκ δζδαζηαθία ημο ηοηηανζημφ ηφηθμο ζηδκ Β‘
Λοηείμο, αθεηένμο ζηδκ απνμεοιία ηςκ ιεβαθφηενςκ ιαεδηχκ κα ζοιπθδνχζμοκ ηα
ενςηδιαημθυβζα. ε υ, ηζ αθμνά ηδ ιείςζδ, ιυκμ έκαξ ζημοξ είημζζ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ
ηάλεςκ ηαηακμεί υηζ μ ανζειυξ ηςκ πνςιμζςιάηςκ ιεζχκεηαζ ζημ ιζζυ ηαζ υηζ δ βεκεηζηή
πθδνμθμνία εα πμζηίθθεζ. Έκαξ ζημοξ πέκηε ιαεδηέξ ηδξ Α‘ ηάλδξ εκημπίγεζ ζςζηά ζε πμζα
είδδ ηοηηάνςκ πναβιαημπμζείηαζ ή υπζ δ ιίηςζδ ηαζ δ ιείςζδ, εκχ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ
ζηδ Γ‘ Λοηείμο είκαζ έκαξ ζημοξ ηνεζξ ιαεδηέξ.
Οζ Έθθδκεξ ιαεδηέξ έπμοκ εθθζπείξ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ έκςζδ ακαπαναβςβζηχκ
ηοηηάνςκ βζα ηδκ δδιζμονβία εκυξ μνβακζζιμφ. ηδκ ενχηδζδ πμο αθμνμφζε ζημκ ανζειυ
ηςκ πνςιμζςιάηςκ ζε έκα ζπενιαημηφηηανμ ζοβηνζηζηά ιε έκα ςμηφηηανμ, αθθά ηαζ ζημ
απμηέθεζια ηδξ έκςζήξ ημοξ βζα ηδ δδιζμονβία ημο γοβςημφ, μζ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο ζε
πμζμζηυ 21,1% πνμζδζμνίγμοκ ζςζηά ημκ ανζειυ ηςκ πνςιμζςιάηςκ, ηυζμ ζημ
ζπενιαημηφηηανμ υζμ ηαζ ζημ γοβςηυ. Ακηίζημζπα, ζηδ Γ‘ ηάλδ ημ πμζμζηυ αοηυ απμηεθεί ημ
28,1% ημο ζοκυθμο ηςκ ηεθεζυθμζηςκ.
Ζ αδοκαιία ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ κα ακηζθδθεμφκ ηδ ζοιαμθή ηδξ
ιείςζδξ ζηδκ φπανλδ βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ημ υηζ δεκ ηαηακμμφκ
πςξ δ ζελμοαθζηή ακαπαναβςβή είκαζ ζδιακηζηή βζα ημκ ηοπαίμ ζοκδοαζιυ ηςκ βμκζδίςκ.
Έηζζ, υηακ νςηήεδηακ βζα ηδ ζδιαζία ηδξ αιθζβμκίαξ ζημοξ μνβακζζιμφξ, εθάπζζημζ ιαεδηέξ
πνμενπυιεκμζ ιυκμ απυ ηδ Γ‘ Λοηείμο ακαβκχνζζακ υηζ μ ηφνζμξ ζημπυξ ηδξ ζελμοαθζηήξ
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ακαπαναβςβήξ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ πμο πνμζδίδεζ ελεθζηηζηυ πθεμκέηηδια
ζημοξ μνβακζζιμφξ.
διακηζηή δοζημθία οπήνπε ηαζ ζημ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ
βμκζιμπμίδζδξ (ζφκηδλδ βαιεηχκ) ηαζ ηςκ ιδπακζζιχκ ιε ημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ αοηή δ
ζοκέκςζδ (ζηα γχα ιε ζοκμοζία). Ζ δοζημθία αοηή έβζκε θακενή υηακ μζ ιαεδηέξ
νςηήεδηακ βζα ηδκ ακαπαναβςβή ζηα θοηά. Μυκμ ημ 27% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Α‘ Λοηείμο ηαζ
ημ 30% ηδξ Γ‘ θοηείμο βκχνζγε υηζ ζελμοαθζηή ακαπαναβςβή ζοκακηάηαζ ζηα θοηά. ζμζ
ιαεδηέξ απάκηδζακ ανκδηζηά βζα ηδ ζελμοαθζηή ακαπαναβςβή ηςκ θοηχκ δε ιπμνμφζακ κα
ακαβκςνίζμοκ ή κα πνμζδζμνίζμοκ έκα ιδπακζζιυ, πζεακά ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ απμοζία
ηάπμζαξ πνμθακμφξ ηίκδζδξ ζηα θοηά. Μάθζζηα, έκα πμζμζηυ 7% ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ
βκχνζγε ηδκ επζημκίαζδ, αθθά δεκ είπε ηαηακμήζεζ υηζ αοηή ζοιααίκεζ βζα κα θένεζ ζε επαθή
ηα βεκκδηζηά ηφηηανα. Ακηίεεηα, ηδκ έαθεπε ςξ ζημζπείμ αζελμοαθζηήξ ακαπαναβςβήξ.
Δλάθθμο, έκα πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ ιαεδηχκ (Α‘ ηάλδ: 68%, Γ‘ ηάλδ: 71%), δε εεςνεί ηδκ
ιείςζδ ςξ ιδπακζζιυ δδιζμονβίαξ ακαπαναβςβζηχκ ηοηηάνςκ ζηα θοηά.
Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε γελεηηθή πιεξνθνξία κεηαθξάδεηαη
Οζ Έθθδκεξ ιαεδηέξ θαίκεηαζ κα ακαβκςνίγμοκ ηδκ φπανλδ ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ, υιςξ δε
ιπμνμφκ κα πνμζδζμνίζμοκ ηζξ πδβέξ πνμέθεοζήξ ηδξ (βεκεηζηέξ ή/ηαζ πενζααθθμκηζηέξ). ηδκ
ενχηδζδ «Πχξ εα πενζβνάθαηε έκα αθθδθυιμνθμ», θζβυηενμ απυ ημ 4% ηδξ Α‘ ηαζ θζβυηενμ
απυ 9% ηδξ Γ‘ ηάλδξ βκχνζγε υηζ ηα αθθδθυιμνθα απμηεθμφκ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ εκυξ
βμκζδίμο, εκχ ζηδκ ενχηδζδ «Γζαηί ηα βμκίδζα είκαζ ζδιακηζηά;» μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ
πμο απακημφκ (πενίπμο 40% ηαζ βζα ηζξ δομ ηάλεζξ) ηυζμ ηδξ Α‘ υζμ ηαζ ηδξ Γ‘ Λοηείμο
δδθχκμοκ υηζ ηα βμκίδζα ηαεμνίγμοκ ηα θοζζηά ηαζ πκεοιαηζηά παναηηδνζζηζηά ημο αηυιμο.
Έηζζ, παν‘ υθμ πμο δέπμκηαζ υηζ έκα βμκίδζμ ιπμνεί κα ηαεμνίζεζ έκα παναηηδνζζηζηυ, δε
βκςνίγμοκ πχξ ιπμνεί κα ζοιαεί αοηυ, εκχ εθάπζζημζ ιαεδηέξ ζοκέδεζακ ημ βμκίδζμ ιε
ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ (πνςηεΐκδ).
Σα παναπάκς εονήιαηα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πενζμνζζιέκδ ηαηακυδζδ ηςκ
δζαδζηαζζχκ ηδξ ιίηςζδξ, ηδξ ιείςζδξ ηαζ ηδξ βμκζιμπμίδζδξ ηαζ ηδκ έθθεζρδ βκχζδξ βζα ηδ
ζπέζδ πνςιμζςιάηςκ ηαζ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ, ηαεζζηά δφζημθμ κα δμφιε πχξ αοημί μζ
ιαεδηέξ εα ιπμνμφζακ κα ηαηαθάαμοκ υηζ δ ιεηάθναζδ ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ιέζα
ζημκ μνβακζζιυ μδδβεί ζηδκ ακάπηολδ ζοβηεηνζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ.
χγθξηζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Γ‟ Λπθείνπ
οβηνίκμκηαξ ηζξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ Γ‘ ηάλδξ πμο δζδάζημκηαζ ιυκμ
ηδ αζμθμβία βεκζηήξ παζδείαξ ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ πμο παναημθμοεμφκ ηαζ ηδ
αζμθμβία εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, ηα απμηεθέζιαηα - υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ - έδεζλακ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηδκ ιεβάθδ πθεζμκυηδηα ηςκ απακηήζεςκ, ιε πμθφ θίβεξ
ελαζνέζεζξ.
Γζαπζζηχεδηε υηζ ζε υθεξ ηζξ εκυηδηεξ ηςκ ενςηήζεςκ μζ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ
ηαηεφεοκζδξ απακημφκ ιε ζςζηυ ηνυπμ, ιπμνμφκ ηαζ ηεηιδνζχκμοκ επανηχξ ηζξ απακηήζεζξ
ημοξ, εκχ θαίκεηαζ κα είκαζ πζμ εκδιενςιέκμζ βζα ηδ θφζδ ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ βζα
εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδ ιεηααίααζή ηδξ ιεηαλφ ηοηηάνςκ ηαζ ιεηαλφ μνβακζζιχκ. Αοηή δ
δζαθμνά ζημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ είκαζ απυννμζα ημο
βεβμκυημξ υηζ δζδάζημκηαζ ιία επζπθέμκ αζμθμβία εζδζημφ εκδζαθένμκημξ, ηαζ ιάθζζηα ιε
ελεζδίηεοζδ ζε εέιαηα ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ ηαζ βεκεηζηήξ, πμο απμηεθμφκ ηεκηνζημφξ άλμκεξ
αοηήξ ηδξ ένεοκαξ. Δπζπθέμκ, πνυηεζηαζ βζα ιαεδηέξ ορδθχκ επζδυζεςκ, μζ μπμίμζ
πνμζακαημθίγμκηαζ ζηα απαζηδηζηά πεδία ηςκ αζμθμβζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ηςκ επζζηδιχκ
οβείαξ.
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Πεγέο ησλ παξαλνήζεσλ - Δλαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ
Ζ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε δζεεκείξ ένεοκεξ έδεζλε υηζ μ παιδθυξ ααειυξ
ηαηακυδζδξ ηςκ πεδίςκ ηδξ βεκεηζηήξ δεκ είκαζ ιυκμ «εθθδκζηυ θαζκυιεκμ». Μζα ααζζηή
πδβή πανακμήζεςκ ζηδ βεκεηζηή είκαζ μζ εββεκείξ δοζημθίεξ ημο ακηζηεζιέκμο. Οζ δοζημθίεξ
ηςκ πεδίςκ ηδξ βεκεηζηήξ ηαζ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ αθμνμφκ ηονίςξ:
 ηδ ιδ μναηή ηαζ απνυζζηδ θφζδ ηςκ εκκμζχκ ηδξ βεκεηζηήξ
 ηδκ μνβάκςζδ ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα ηςκ εκκμζχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (ιαηνμζημπζηυ
επίπεδμ: μνβακζζιυξ, ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ: ηφηηανμ, ιμνζαηυ-αζμπδιζηυ επίπεδμ:
DNA, βμκίδζμ)
 ηδκ εηηεηαιέκδ βεκεηζηή μνμθμβία
 ημ πνμτπάνπμκ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ηςκ ιαεδηχκ, ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηδκ
ηαεδιενζκή ακηίθδρδ ηςκ θαζκμιέκςκ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ.
 ηδ δζδαζηαθία αοηχκ ηςκ πεδίςκ πςνίξ ηδκ απαναίηδηδ ζφκδεζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ
ιεηαλφ ημοξ.
Οζ δοζημθίεξ αοηέξ εκηείκμκηαζ θυβς ηδξ θφζδξ ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ. Σμ ακαθοηζηυ πνυβναιια βζα ηδ αζμθμβία ειθακίγεζ αζοκέπεζεξ ζηδ δζδαζηαθία
ηδξ Βζμθμβίαξ, ηυζμ ζηδ Β‘ Γοικαζίμο υζμ ηαζ ζηδκ Α‘ Λοηείμο. Δπζπθέμκ, οπάνπεζ
πνμκζηυξ ηαζ «ημπμθμβζηυξ» δζαπςνζζιυξ ηςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ πμο άπημκηαζ ηδξ
βεκεηζηήξ ζηδ δζδαηηέα φθδ, εκχ μζ δζδαηηζηέξ χνεξ ιεζχκμκηαζ δναιαηζηά ζημ Λφηεζμ.
Σέθμξ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ ζπμοδαζηέξ «ιαεαίκμοκ» αζμθμβία εοκμεί ηδκ επζθακεζαηή
ιάεδζδ ιε ζηείνα απμικδιυκεοζδ, εκχ εκζζπφεηαζ απυ ημ ελεηαζζμηεκηνζηυ ζφζηδια ηαζ ημκ
πνμζακαημθζζιυ ημο Λοηείμο ζηζξ πακεθθήκζεξ ελεηάζεζξ.
Απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα πνμέηορε, επίζδξ, έκαξ ιζηνυξ ανζειυξ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ
πμο έπμοκ μζ Έθθδκεξ ιαεδηέξ, μζ μπμίεξ είκαζ αλζμεαφιαζηα πανυιμζεξ ιε αοηέξ ηςκ
Βνεηακχκ ιαεδηχκ (Lewis & Wood-Robinson 2000). Οζ ηονζυηενεξ είκαζ μζ ελήξ:
 Σα βμκίδζα είκαζ ιεβαθφηενα απυ ηα πνςιμζχιαηα.
 Σα πνςιμζχιαηα ιμζνάγμκηαζ ελίζμο ζε ηάεε ηοηηανζηή δζαίνεζδ, πςνίξ κα έπεζ
πνμδβδεεί δζπθαζζαζιυξ ημο βεκεηζημφ οθζημφ.
 Ο νυθμξ ηςκ πνςιμζςιάηςκ είκαζ μ ηαεμνζζιυξ ημο θφθμο ημο ακενχπμο.
 Ζ ζοκεζζθμνά ηςκ δφμ θφθςκ ζηδ πνςιμζςιζηή ζφζηαζδ ημο κέμο μνβακζζιμφ είκαζ
άκζζδ, ιε ημ ζπενιαημηφηηανμ κα ζοκεζζθένεζ πενζζζυηενα πνςιμζχιαηα απυ ημ
ςμηφηηανμ.
 Ζ ζελμοαθζηή ακαπαναβςβή (αιθζβμκία) οπάνπεζ επεζδή πνμζθένεζ εοπανίζηδζδ ζηα
δφμ θφθα ή επεζδή απθά οπάνπμοκ ηα δφμ θφθα.
 Σα ηφηηανα πενζέπμοκ ιυκμ ηδ βεκεηζηή πθδνμθμνία πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα
επζηεθέζμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ.
Δθπαηδεπηηθέο πξνεθηάζεηο
Λαιαάκμκηαξ οπ‘ υρζκ ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ, ηα μπμία είκαζ ιάθθμκ
απμβμδηεοηζηά, ηνίκεηαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ μοζζαζηζηχκ αθθαβχκ, ιε ηονζυηενδ ηδκ
ακάβηδ βζα εηζοβπνμκζζιυ ηςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ πμο αημθμοεμφκηαζ ιέπνζ ζήιενα.
Δίκαζ ακάβηδ κα εβηαηαθεζθεεί ημ δαζηαθμηεκηνζηυ πνυηοπμ πμο οζμεεηείηαζ αηυιδ ηαζ
ζήιενα ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ. Αηυιδ, δ επζθακεζαηή ηαζ ζηείνα απμικδιυκεοζδ ηςκ
δζαθυνςκ πεδίςκ ηδξ βεκεηζηήξ, πςνίξ ηδκ μοζζαζηζηή ηαηακυδζή ημοξ μδδβεί ζε εθθζπή ηαζ
πανμδζηή βκχζδ ηαζ ηεθζηά ζε πμθθέξ πανακμήζεζξ. Αοηέξ μζ πναηηζηέξ, ακ ηαζ απέπμοκ πμθφ
απυ ηδκ ζδέα ημο επμζημδμιδηζζιμφ, ζοκεπίγμοκ ζήιενα κα εθανιυγμκηαζ ζε ιεβάθδ
ηθίιαηα ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ, πμο έπεζ παναηηήνα ελεηαζζμηεκηνζηυ.
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Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ ζαθέξ υηζ ηάηζ πνέπεζ κα αθθάλεζ ηαζ ζημ επίπεδμ ηςκ
ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηδξ αζμθμβίαξ, έηζζ χζηε κα δζαηεεεί ζε αοηήκ μ
απαναίηδημξ δζδαηηζηυξ πνυκμξ. Έηζζ, δ δζδαζηαθία ηδξ αζμθμβίαξ εα πνέπεζ κα εζζαπεεί ζε
υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο Γοικαζίμο ηαζ ημο Λοηείμο, πςνίξ κα οπάνπμοκ ηεκά ζηδ Β‘ Γοικαζίμο
ηαζ ζηδκ Α‘ Λοηείμο, εκχ πενζζζυηενμξ δζδαηηζηυξ πνυκμξ εα πνέπεζ κα δμεεί βζα ηδκ
δζδαζηαθία ηςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ ηδξ βεκεηζηήξ, ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ, αθθά ηαζ ηδξ
αζμηεπκμθμβίαξ. Ζ πανμφζα ενβαζία εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθθεζ ζημ ζπεδζαζιυ εκυξ πζμ
μθμηθδνςιέκμο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ βζα ηδ βεκεηζηή – ζηα πθαίζζα ημο
ιαεήιαημξ ηδξ αζμθμβίαξ – ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ εηπαίδεοζδξ.
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Πεξίιεςε
ημπυξ ηδξ πανμοζζαγυιεκδξ ενβαζίαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ παναβυκηςκ μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε
ηδκ απμδμπή ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ, ζημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πανμοζζαγυιεκδ ιεθέηδ δζενεοκήεδηακ ηα επίπεδα απμδμπήξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηδξ
ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ ζε 318 εηπαζδεοηζημφξ Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ, Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ
ηαεδβδηέξ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Δπίζδξ δζενεοκήεδηακ πανάβμκηεξ υπςξ μζ ακηζθήρεζξ βζα ηδ θφζδ
ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, μζ πνμδζαεέζεζξ ηδξ ζηέρδξ ηαζ δ ενδζηεοηζηυηδηα, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ
ζοζηαηζηά ζημζπεία ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ
παναβυκηςκ. ηα εονήιαηα ηαηαβνάθμκηαζ πενζμνζζιέκδ βκχζδ ηαζ ιέηνζα ςξ ορδθή απμδμπή ηδξ
εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ. Ζ απμδμπή ηδξ Δ.Σ. ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ζοβηνυηδζδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ. Δπίζδξ ηαηαβνάθμκηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηδξ απμδμπήξ ηαζ
ηςκ οπυ ιεθέηδ παναβυκηςκ ιε ζζπονυηενδ ηδκ ανκδηζηή ζοζπέηζζδ απμδμπήξ ηδξ ελεθζηηζηήξ
εεςνίαξ ηαζ ενδζηεοηζηυηδηαξ.
Abstract
In this study, we aimed to explore the factors related to the acceptance of Evolution Theory (E.T.)
among 318 Greek preschool, primary and secondary teachers. We use conceptual ecology for
biological evolution as a theoretical framework. We looked into the acceptance and the understanding
of evolutionary theory. Moreover, we look into factors like perceptions about the nature of Science,
thinking dispositions and religiosity, factors that are consisting parts of E.T. conceptual ecology.
Additionally we investigated the relationship between these factors. In our findings, we highlight the
restricted understanding of E.T. and moderate to high acceptance, depending on teachers‘ scientific
expertise. We also emphasize in significant correlations between the factors under study. The more
powerful correlation seems to be the negative one between acceptance of E.T. and teachers‘
religiosity.

Δηζαγσγή
Ζ Δλεθζηηζηή Θεςνία (Δ.Θ.) είκαζ εονέςξ πζα απμδεηηή ςξ ηεκηνζηή ηαζ εκμπμζδηζηή εεςνία
ηδξ Βζμθμβίαξ. ιςξ πανά ηδκ επζζηδιμκζηή ζπμοδαζυηδηα ηδξ, ζοπκέξ ζθοβιμιεηνήζεζξ
δείπκμοκ υηζ δ απμδμπή ηδξ Δ.Θ. απυ ημκ εκήθζημ πθδεοζιυ δζαθυνςκ πςνχκ είκαζ
πενζμνζζιέκδ (Miller et al 2006). Δπζπθέμκ, πανυηζ δ Δλέθζλδ ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηδκ
εηπαζδεοηζηή ένεοκα, ςξ έκκμζα-μοδυξ (threshold) βζα ηδ ιάεδζδ ζηδ Βζμθμβία (Kinchin
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2010), ζε πμθθέξ πχνεξ ημο ηυζιμο ηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηυζμ μζ
ιαεδηεουιεκμζ υζμ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί, παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθά επίπεδα ηαηακυδζδξ
ηαεχξ ηαζ απυ έκακ ιεβάθμ ανζειυ πανακμήζεςκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεςκ (Demastes
et al 1995, Dagher & BouJaoude 1997, Sinatra et al 2003, Βαζζθμπμφθμο & Λάηηα 2004,
Πνίκμο η.α. 2004, Kampourakis & Zogza 2007, Prinou et al 2008, Kampourakis & Zogza
2008). Δπζπθέμκ ιζα ζεζνά ενεοκχκ ηαηαδεζηκφεζ υηζ ηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαηαβνάθεηαζ
είηε ιεζςιέκδ απμδμπή ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ είηε υηζ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ανκδηζηή
ημζκςκζηή επζννμή (Rutledge & Mitchel 2007, Deniz, et al. 2008).
φιθςκα ιε ηδκ επζζηυπδζδ ημο Smith (2010), ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ απμδίδεηαζ ζηδ ζπέζδ
ιεηαλφ απμδμπήξ, πεπμζεήζεςκ ηαζ ηαηακυδζδξ ηδξ Δ.Θ. ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ακ αοηέξ μζ
εεςνδηζηέξ έκκμζεξ ζοκδέμκηαζ ή υπζ ηαζ ιε πζμ ηνυπμ. ε ιενζηέξ ένεοκεξ ηαηαβνάθεηαζ
εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ απμδμπήξ ηαζ ηαηακυδζδξ (Rutledge and Warden 2000, Deniz, et al.
2008, Papadopoulou et al. 2010), εκχ ζε άθθεξ δεκ ηαηαβνάθεηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή
ζπέζδ (Meadows et al. 2000, Brem et al. 2003). Ίζςξ είκαζ πζμ ζδιακηζηυ κα ιδκ
πενζμνζζεμφιε ζηδκ ιεθέηδ απμηθεζζηζηά ηδξ ζπέζδξ ηαηακυδζδξ – απμδμπήξ ηδξ Δ.Θ.,
ηαεχξ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ ενβαζίεξ ηαηαβνάθμκηαζ αζεεκείξ ζοζπεηίζεζξ ηαζ ηονίςξ
πενζμνζζιέκδ ενιδκεοηζηή δοκαηυηδηα ηδξ απμδμπήξ ιε υνμοξ απμηθεζζηζηά ηαηακυδζδξβκχζδξ, αθθά κα ιεθεηήζμοιε ηδκ απμδμπή ηδξ Δ.Θ. ζημ πθαίζζμ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ
μζημθμβίαξ ηδξ.
ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ (Posner et al. 1982) ηαζ ιάθζζηα ζημ
ακαεεςνδιέκμ ιμκηέθμ (Strike & Posner 1992) ακαβκςνίγεηαζ δ εειεθζχδδξ ζδιαζία εκυξ
ανζειμφ παναβυκηςκ ζημκ έθεβπμ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. Οζ Southerland & Sinatra
(2005) οπμζηδνίγμοκ υηζ επζαάθθεηαζ δ επζηέκηνςζδ ζηδκ ημιή βκςζηζηχκ ηαζ
ζοκαζζεδιαηζηχκ παναβυκηςκ, ηαεχξ έηζζ ακαβκςνίγμοιε υηζ δ ιάεδζδ δεκ ηαεμνίγεηαζ
ιυκμ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο πνμξ δζδαζηαθία πενζεπμιέκμο ή απυ ιδ ζοκεζδδηέξ
ζδζυηδηεξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ (π.π. ζηακυηδηα ζοθθμβζζιμφ ή πνμτπάνπμοζα βκχζδ).
Ζ εκκμζμθμβζηή μζημθμβία ηδξ Δ.Θ., υπςξ έπεζ πενζβναθεί απυ ημοξ Demastes, Good and
Peebles (1995), εηηυξ απυ ηδκ απμδμπή, πενζθαιαάκεζ επίζδξ ημοξ ελήξ πανάβμκηεξ: 1) ηζξ
πνμτπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ελέθζλδ – ηαηακυδζδ ηδξ ελεθζηηζηήξ
εεςνίαξ, 2) ημκ επζζηδιμκζηυ πνμζακαημθζζιυ, 3) ηδκ άπμρδ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ, 4)
ηδκ άπμρδ βζα ημκ αζμθμβζηυ ηυζιμ ηαζ 5) ημκ ενδζηεοηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Οζ Deniz et al.
(2008) πνμζδζμνίγμοκ, ηέζζενεζξ επζπθέμκ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ εκ δοκάιεζ ιε
ηδκ ελεθζηηζηή εεςνία: 1) ημ επίπεδμ ζοθθμβζζιμφ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ, 2) ηζξ ακηζθήρεζξ
πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ, 3) ηζξ επζζηδιμθμβζηέξ
πεπμζεήζεζξ ηαζ 4) ηζξ πνμδζαεέζεζξ ηδξ ζηέρεζξ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ.
Τζμεεηχκηαξ ημ πθαίζζμ πμο ζηζαβναθήεδηε πνζκ, ζημπυξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ δ
ειπεζνζηή δζενεφκδζδ ηδξ απμδμπήξ ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ
Πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ημο είδμοξ ηδξ ζπέζδξ
ιεηαλφ ηδξ απμδμπήξ ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ ηαζ παναβυκηςκ υπςξ δ ηαηακυδζδ ηδξ, μζ
απυρεζξ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ, ηζξ πνμδζαεέζεζξ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ημ ενδζηεοηζηυ
πνμζακαημθζζιυ ηςκ ίδζςκ ηαζ ημο άιεζμο πενζαάθθμκηυξ ημοξ. Μεηαλφ ηςκ
παναβυκηςκ/ζοζηαηζηχκ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ ηδξ Δ.Θ. επζθέπεδηακ αοημί πμο είηε
πμζμηζημπμζμφκηαζ, υπςξ είκαζ ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ ηδξ Δ.Θ. είηε ήδδ έπμοκ
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πμζμηζημπμζδεεί, υπςξ είκαζ δ απμδμπή ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ (Rutledge & Warden,
1999), μζ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ (Rutledge & Mitchell 2002) ηαζ μζ
πνμδζαεέζεζξ ηδξ ζηέρδξ (Stanovich & West 2007). Ζ ζδιαζία ημο ενδζηεοηζημφ
πνμζακαημθζζιμφ ακαδεζηκφεηαζ ζε πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ ζημ εθθδκζηυ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ
(Αεακαζίμο & Παπαδμπμφθμο 2009, Papadopoulou et al. 2010).
Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα δζαιμνθχκμκηαζ ςξ ελήξ:
Πμζμξ είκαζ μ ααειυξ απμδμπήξ ηαζ ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ ηδξ Δ.Θ.. απυ ημοξ/ηζξ
εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Πνςημαάειζαξ ηαζ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ζηδ πχνα ιαξ;
Πμζμ είκαζ ημ επίπεδμ ενδζηεοηζηυηδηαξ, μζ πνμδζαεέζεζξ ηδξ ζηέρδξ ηαζ μζ ακηζθήρεζξ βζα ηδ
θφζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ημο ίδζμο πθδεοζιμφ.
Πμζα είκαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ απμδμπήξ ηδξ Δ.Θ. ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ παναβυκηςκ;
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Οι ζςμμεηέσονηερ-οςζερ: ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 318 εηπαζδεοηζημί ηδξ
Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ, ηδξ Πνςημαάειζαξ ηαζ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ. Σα ααζζηά
παναηηδνζζηζηά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ πενζβνάθμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ 1,2,3,4,5,
ζηδκ εκυηδηα ‗Απμηεθέζιαηα-ογήηδζδ‘
Ζ ζςλλογή ηυν δεδομένυν: Ζ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ έβζκε ιε ενςηδιαημθυβζμ. Απυ ημ
ζφκμθμ ηςκ 318 ενςηδιαημθμβίςκ, ηα μπμία ζοβηεκηνχζαιε ηα 190 απακηήεδηακ
δθεηηνμκζηά ζηδ δζεφεοκζδ http://www.kwiksurveys.com?s= MMNII_5b8046b7, υπμο μζ
εηπαζδεοηζημί ηαηεοεφκεδηακ ιε εκδιενςηζηυ ιήκοια. Σα οπυθμζπα 128 δζακειήεδηακ είηε
ιε δθεηηνμκζηή αθθδθμβναθία είηε αοημπνμζχπςξ ηαζ απακηήεδηακ ιε ζοιααηζηυ ηνυπμ.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ απάκηδζακ ανπζηά ζε έκα ζφκμθμ δδιμβναθζηχκ ενςηήζεςκ μζ μπμίεξ
αθμνμφζακ ηα παναηηδνζζηζηά πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα (πίκαηεξ 1-5).
Ζ απνδνρή ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο εηηζιήεδηε ιε ηδ πνήζδ ηδξ θιίκαθαο ΜΑΣΔ
(Measure of Acceptance of the Theory of Evolution) πμο ακέπηολακ μζ Rutledge & Mitchell
(2002). Αοηή δ ιέηνδζδ απμηεθείηαζ απυ είημζζ πνμηάζεζξ, ζηζξ μπμίεξ δ δοκαηυηδηα
απάκηδζδξ πενζθαιαάκεηαζ ζε ιζα 5αάειζα ηθίιαηα ηφπμο Likert). Οζ 10 πνμηάζεζξ είπακ
εεηζηή δζαηφπςζδ βζα ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ ηαζ μζ άθθεξ δέηα ανκδηζηή, πνάβια πμο
απαίηδζε ακηίζηνμθδ ηςδζημπμίδζδ, έηζζ χζηε ημ 5 ζε ηάεε πνυηαζδ κα ακηζπνμζςπεφεζ ημκ
ορδθυ ααειυ απμδμπήξ ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ. Σμ πζεακυ ζημν ηδξ ηθίιαηαξ ηοιαίκεηαζ
ιεηαλφ 20 ηαζ 100.
Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο ιεηνήεδηε ιε ιζα ηθίιαηα 13 ζοκμθζηά
ενςηήζεςκ, ηδκ μπμία απμηέθεζακ ιζα οπμηθίιαηα 8 ενςηήζεςκ, ιε απάκηδζδ ςζηυ –
Λάεμξ – Γεκ βκςνίγς ηαζ ιζα οπμηθίιαηα 5 ενςηήζεςκ πμθθαπθήξ επζθμβήξ. Ζ πνχηδ
οπμηθίιαηα αθμνμφζε ηζξ βκχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ααζζηέξ παναδμπέξ ηδξ ελεθζηηζηήξ
εεςνίαξ ηαζ δ δεφηενδ αθμνμφζε ηδκ βκχζδ ιδπακζζιχκ ηαζ ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ
ελέθζλδ ηςκ πθδεοζιχκ. Σμ ζοκμθζηυ ζημν ηδξ ηθίιαηαξ οπμθμβίζηδηε ιε ηδκ άενμζζδ ηςκ
ζςζηχκ απακηήζεςκ, υπμο ζοκμθζηυ ζημν 13 ακηζπνμζςπεφεζ ορδθυ επίπεδμ ηαηακυδζδξ
ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ζημν 0 ακηζπνμζςπεφεζ απμοζία ηαηακυδζδξ.
Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απυ ιένμοξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ,
εηηζιήεδηε ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηθίιαηαξ ηςκ Rutledge & Warden (2000). Ζ ηθίιαηα
απμηεθείηαζ απυ 17 πνμηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ δ δοκαηυηδηα απάκηδζδξ πενζθαιαάκεηαζ ζε ιζα
5αάειζα ηθίιαηα Likert. Ζ ααειμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ έβζκε έηζζ χζηε δ πζμ ζςζηή
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απάκηδζδ ζε ηάεε πνυηαζδ κα έπεζ ζημν 5 ηαζ δ θζβυηενμ ζςζηή 1. Μ‘ αοηυ ημκ ηνυπμ
ααειμθυβδζδξ ημ πζεακυ ζημν ηδξ ηθίιαηαξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 17 ηαζ 85.
Γζα ηδκ εηηίιδζδ ησλ πξνδηαζέζεσλ ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο απυ ηζξ πμθθέξ ηθίιαηεξ ιέηνδζδξ
πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ιάεδζδξ ηδξ Δλεθζηηζηήξ
Θεςνίαξ πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ πζμ πνυζθαηδ εηδμπή ηδξ ηθίιαηα ΑΟΣ (Actively OpenMinded Thinking Scale) δ μπμία ακαπηφπεδηε απυ ημοξ Stanovich & West (2007). Ζ
ηθίιαηα απμηεθείηαζ απυ 41 πνμηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ πζεακέξ απακηήζεζξ είκαζ ηαζ πάθζ ιζα
πεκηααάειζα ηθίιαηα Likert. Αημθμοεήζαιε ημοξ Stanovich & West (2007) ζηδκ
ακαηςδζημπμίδζδ ηαζ ααειμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ ηαζ ζημκ οπμθμβζζιυ ζημν. Σμ πζεακυ
ζημν ηδξ ηθίιαηαξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 41 & 205.
Ζ Θξεζθεπηηθφηεηα ή Θξεζθεπηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο εηηζιήεδηε ιε έκα ζφκμθμ 5
ενςηήζεςκ, μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ηδκ ζοπκυηδηα ζοιιεημπήξ ζε εηηθδζζαζηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ, ηδκ πνμζςπζηή ακηίθδρδ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ βζα ηδ ενδζηεοηζηυηδηά ημοξ
υζμ ηαζ αοηήκ ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκηυξ ημοξ ηαζ ηέθμξ δφμ ενςηήζεζξ πμο
αθμνμφζακ ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ απέκακηζ ζηδ ενδζηεία βεκζηά ηαζ ζηζξ πενζβναθέξ ηδξ
Αβίαξ Γναθήξ εζδζηυηενα. Σμ πζεακυ ζημν ηθίιαηαξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 5 & 23.
Ζ ηαηαπχνδζδ, δ ακαηςδζημπμίδζδ ηαζ δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ έβζκε ιε ηδ πνήζδ ημο
ζηαηζζηζημφ παηέημο SPSS.13.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ζπεηζηά ακαθοηζηά ηα εονήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ απμδμπή ηδξ
Δ.Θ., ηαζ ζοκμπηζηά ηα ζοκμθζηά ζημν ηαζ ηα άθθα εονήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ
θμζπμφξ οπυ ιεθέηδ πανάβμκηεξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ. Σέθμξ πανμοζζάγμκηαζ μζ
ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ παναβυκηςκ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ ηδξ Δ.Θ.
Δπζπθέμκ ηαηαβνάθεηαζ υηζ δ ιέζδ δθζηία ηςκ ακδνχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα είκαζ
ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ιέζδ δθζηία ηςκ βοκαζηχκ ηαζ αοηή δ δζαθμνά είκαζ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηή (t=-6.062, df=306, Sig. 0,000). Δπίζδξ δ ιέζδ δθζηία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ
Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδ ιέζδ δθζηία ηςκ Γαζηάθςκ ηαζ αοηή
ιεβαθφηενδ απυ ηδ ιέζδ δθζηία ηςκ Νδπζαβςβχκ. Ακηίζημζπα δ ιέζδ πνμτπδνεζία ηςκ
ακδνχκ 17,7 πνυκζα, εκχ ηςκ βοκαζηχκ 13,3 πνυκζα ηαζ αοηή δ δζαθμνά είκαζ επίζδξ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (t=-4.084, Sig 0,000). Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηζξ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ,
ηα ορδθυηενα πμζμζηά ηαημπήξ ιεηαπηοπζαηχκ ηίηθςκ ειθακίγμκηαζ ζημοξ Βζμθυβμοξ (41%
ηςκ αηυιςκ ηζξ μιάδαξ) ζηζξ Νδπζαβςβμφξ (29,5% ηδξ μιάδαξ) ηαζ ζημοξ Υδιζημφξ (28,6%
ηδξ μιάδαξ)
Α) Ζ αποδοσή: Σμ ιέζμ ζημν ηδξ απμδμπήξ ηδξ Δ.Θ. βζα ημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ
δζαιμνθχκεηαζ ζημ 76,24 (min=34, max=95), ζημν ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ υνζμ ιεηαλφ
ιέηνζαξ ηαζ ορδθήξ απμδμπήξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ Rutledge & Sadler (2007),
100-89: πμθφ ορδθή απμδμπή, 88-77: ορδθή, 76-65: ιέηνζα, 64-53: παιδθή ηαζ 52-20: πμθφ
παιδθή απμδμπή. Σα ζημν απμδμπήξ ακά ηαηδβμνία ηαζ εζδζηυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ειθακίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 6. ηζξ ζηήθεξ ημο ανζζηενυ ιένμξ ημο πίκαηα 6 πανμοζζάγμκηαζ μζ
ιέζεξ ηζιέξ ημο ζημν απμδμπήξ, ιε ηζξ εζδζηυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
μιαδμπμζδιέκεξ ζε ηαεδβδηέξ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ Βζμθυβμοξ εεςνχκηαξ υηζ ημοξ
ηεθεοηαίμοξ αθμνά ηαηά ηφνζμ θυβμ, αθθά πνμθακχξ υπζ απμηθεζζηζηά, δ δζδαζηαθία ηδξ
Δ.Θ. ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. Έηζζ ηαηαβνάθμκηαζ δφμ μιάδεξ ιε ορδθή απμδμπή,
Βζμθυβμζ ηαζ ηαεδβδηέξ Φ.Δ. ηαζ δφμ ιε ιέηνζα, Γάζηαθμζ ηαζ Νδπζαβςβμί. Οζ απμηθίζεζξ
πμο παναηδνμφκηαζ ζημ ζημν ιεηαλφ ηςκ μιαδμπμζδιέκςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
είκαζ θίβμ πμθφ ακαιεκυιεκεξ, ιε ημ ορδθυηενμ ζημν κα ηαηαβνάθεηαζ ζημοξ Βζμθυβμοξ
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(80,25, ορδθή απμδμπή) ηαζ ημ παιδθυηενμ ζηζξ κδπζαβςβμφξ (72,73 ιέηνζα απμδμπή). ιςξ
εζηίαζδ ζηδ θεπημιενέζηενδ ηαηαβναθή ηζξ απμδμπήξ ιεηαλφ ηςκ εζδζημηήηςκ ηςκ Φ.Δ.
απμηαθφπηεζ υηζ ζηδκ μιάδα ηςκ Γεςθυβςκ ηαηαβνάθεηαζ δ ορδθυηενδ απμδμπή (83,67) ηαζ
ζημοξ Υδιζημφξ δ παιδθυηενδ (74,31). Ζ απμδμπή ηδξ Δ.Θ. απυ ημοξ Υδιζημφξ ειθακίγεηαζ
παιδθυηενδ απυ αοηή ηςκ δαζηάθςκ. Ζ επζζηδιμκζηή ζοβηνυηδζδ θαίκεηαζ κα παίγεζ
ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ απμδμπή ηδξ Δ.Θ., ηαεχξ μζ δζαθμνέξ ζηζξ ιέζεξ ηζιέξ ημο ζημν
ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ ηςκ εζδζημηήηςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ
(One way ANOVA, f=5,544, p≤0,01). πεηζηά ιε ημοξ άθθμοξ δδιμβναθζημφξ πανάβμκηεξ
θαίκεηαζ επίζδξ ςξ πνμξ ημ ζημν ηδξ απμδμπήξ κα έπμοκ ζδιαζία ημ θφθμ (ορδθυηενμ ζημν
ζημοξ άκδνεξ 79,11 απ‘ υηζ ζηζξ βοκαίηεξ 74,54, δζαθμνά ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή t=-3,671,
p≤0,01) ηαζ δ δθζηία, ηαεχξ δ δζαθμνά ημο ζημν ιεηαλφ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ είκαζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (One way ANOVA, f=3,022, p≤0,05), ακηίεεηα δεκ θαίκεηαζ μζ
ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ κα επδνεάγμοκ ημ ζημν απμδμπήξ ηδξ Δ.Θ.
Β) Ζ Καηαλφεζε: Σμ ιέζμ ζημν ηδξ ηαηακυδζδξ ηαηαβνάθεηαζ ζπεηζηά παιδθυ ζε υθεξ ηζξ
μιάδεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ (πίκαηαξ 6), ηαεχξ ανίζηεηαζ ανηεηά ημκηά ζημ ιέζμ ημο
εεςνδηζηά ακαιεκυιεκμο εφνμοξ ηδξ ηθίιαηαξ, ζημοξ δε δαζηάθμοξ ηαζ κδπζαβςβμφξ
ηαηαβνάθεηαζ ηαζ παιδθυηενμ ηαζ απυ αοηή ηδκ ηζιή. Σα γδηήιαηα ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ Δ.Θ.
απυ ημοξ Βζμθυβμοξ δεκ ιαξ αζθκζδίαζακ βζαηί πνμαθήιαηα ζηζξ ζπμοδέξ ημοξ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ Δ.Θ. ηαηαβνάθμκηαζ ζε ένεοκα πμο πνμδβήεδηε (Papadopoulou et al.
2010). Οζ δζαθμνέξ ζημ ζημν ηδξ ηαηακυδζδξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ μιάδςκ εηπαζδεοηζηχκ
είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ (One way ANOVA, f=5,486, p≤0,01), ηαζ πάθζ μζ Γεςθυβμζ
ηαηαβνάθμοκ ημ ορδθυηενμ ζημν. Θα πνέπεζ υιςξ κα παναηδνήζμοιε υηζ ηαεχξ δ μιάδα
ηςκ Γεςθυβςκ είκαζ πμθφ ιζηνή (Ν=6), επζαάθθεηαζ κα δζαηδνήζμοιε ιζα επζθφθαλδ ςξ πνμξ
αοηυ ημ εφνδια.
Γ) Καηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ: Σα ζημν πανμοζζάγμκηαζ ηαζ πάθζ
ζημκ πίκαηα 6. Θα ιπμνμφζαιε κα επζζδιάκμοιε ημ ορδθυηενμ ζημν πμο είκαζ αοηυ ηδξ
μιάδαξ ηςκ Φοζζηχκ ηαζ εα απμημθιήζμοιε κα ημ απμδχζμοιε ζηζξ πνμηάζεζξ ηζξ ηθίιαηαξ
πμο ειθακίγμοκ ηδκ ηθαζζζηή εζηυκα ηςκ Φ.Δ., αοηή πμο ηαηά ηφνζμ θυβμ ακηαπμηνίκεηαζ
ζηδ Φοζζηή. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ ημ ζημν ηςκ Νδπζαβςβχκ είκαζ
ορδθυηενμ απυ μιάδεξ εηπαζδεοηζηχκ υπςξ μζ Υδιζημί ηαζ μζ Γεςθυβμζ ηαζ αοηυ ημ εφνδια
πνήγεζ πεναζηένς δζενεφκδζδξ.
Γ) Οη πξνδηαζέζεηο ηεο ζθέςεο (ηθίιαηα ΑΟΣ) (πίκαηαξ 6). Σμ ιέζμ ζημν υπςξ ηαζ ηα
ζημν υθςκ ηςκ μιάδςκ είκαζ ρδθυηενα απυ ηδκ οπάνπμοζα ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία
ηαηαβναθή ζε ακηίζημζπμ δείβια εηπαζδεοηζηχκ Βζμθυβςκ ζηδκ Σμονηία (Deniz et al. 2008),
ζηδκ ίδζα ιεθέηδ πμο μζ πνμδζαεέζεζξ ηδξ ζηέρεζξ ηαηαβνάθμκηαζ ςξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ
ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ ηδξ Δ.Θ.
Δ) Ζ ζξεζθεπηηθφηεηα: Αλίγεζ κα ζπμθζαζεμφκ μζ δζαθμνέξ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ιεηαλφ ηςκ
μιάδςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηςκ Φ.Δ. (πίκαηαξ 6), ηαεχξ παναηδνμφκηαζ δζαηοιάκζεζξ απυ ημ
9,83, ζημν ηςκ Γεςθυβςκ έςξ ημ 13,42 ζημν ηςκ Φοζζηχκ.
Σ) Οη ζπζρεηίζεηο: Οζ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηδξ απμδμπήξ ηδξ Δ.Θ. ηαζ ηςκ άθθςκ
παναβυκηςκ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 7, ζημκ μπμίμ
επζζδιαίκμοιε ηζξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ ηζξ απμδμπήξ ιε υθμοξ ημοξ άθθμοξ
πανάβμκηεξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ, αζεεκείξ ζοζπεηίζεζξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ βζα ηδ θφζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (0,248 ηαζ 0,174
ακηίζημζπα) ηαζ ζζπονυηενεξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ πνμδζαεέζεςκ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ
ενδζηεοηζηυηδηαξ (0,442 ηαζ -0,515 ακηίζημζπα). Δπίζδξ επζζδιαίκμοιε ηδκ ανκδηζηή
ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ζημν απμδμπήξ ηδξ Δ.Θ. ηαζ ενδζηεοηζηυηδηαξ, ηαζ αοηυ ιπμνεί κα
ενιδκεοεεί ςξ ελήξ: ηα ορδθά ζημν ενδζηεοηζηυηδηαξ είκαζ πζεακυηενμ κα ζπεηίγμκηαζ ιε
παιδθά ζημν απμδμπήξ ηδξ Δ.Θ. απ‘ υηζ ημ ακηίεεημ.
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Πίλαθαο 1: Ζ εηπαζδεοηζηή οπδνεζία
Έηε ππεξεζίαο

πρλφηεηα

1-10
11-20
21-30
>30

133
74
88
14

χλνιν

309

Πίλαθαο 2: Ζ δθζηζαηή ζφκεεζδ

Πνζνζηφ %
43,0
23,9
28,5
4,5
100

Πίλαθαο 3: Ζ ααειίδα ηαζ δ εζδζηυηδηα

Ζιηθηαθή
νκάδα
<30
31-40
41-50
>50

πρλφηεηα

χλνιν

312

Πνζνζηφ %

12
102
114
84

3,8
32,7
36,5
26,9
100

Πίλαθαο 4: Ζ ηαηακμιή ημο θφθμο

Βαζκίδα Δηδηθφηεηα
Νδπζαβςβμί
Γάζηαθμζ
Άθθμζ
Καεδβδηέξ Φ.Δ.
Βηνιφγνη
Φπζηθνί
Υεκηθνί
Γεσιφγνη
Φπζηνγλψζηεο
Γεσπφλνη

πρλφηεηα

Πνζνζηφ %

Φχιν

πρλφηεηα

Πνζνζηφ %

78
70
1
152
78
24
42
6
1
1

25,9
23,3
0,3
50,5
25,9
8,0
13,9
2,0
0,3
0,3

Άκδναξ
Γοκαίηα
χλνιν

118
190
308

38,3
61,7
100

Μεηαπηπρηαθφ
Ναζ
πζ

πρλφηεηα
85
233

Πνζνζηφ %
26,7
73,3

χλνιν

301

100

χλνιν

318

100

Πίλαθαο 5: Οζ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ
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Πίλαθαο 6: Σα ιέζα ζημν ηδξ απμδμπήξ ηαζ ηςκ θμζπχκ παναβυκηςκ πμο ζοκζζημφκ ηδκ εκκμζμθμβζηή μζημθμβία ηδξ Δ.Θ. ηαηά ηαηδβμνία ηαζ εζδζηυηδηα
εηπαζδεοηζηχκ

ΤΝΟΛΗΚΑ

ΒΗΟΛΟΓΟΗ

Φ.Δ.

ΓΑΚΑΛΟΗ

ΝΖΠΗΑΓΧΓΓΟΗ

ΦΤΗΚΟΗ

ΥΖΜΗΚΟΗ

ΓΔΧΛΟΓΟΗ

Ν
Ζ απνδνρή ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο
( min=20, max=100)
Ζ θαηαλφεζε ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο
(min=0, max=13)
Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
(min=17, max=85)
Οη πξνδηαζέζεηο ηεο ζθέςεο
(min=41, max=205)
Ζ Θξεζθεπηηθφηεηα
(min=1, max=26)

Καζεγεηέο Φ.Δ.

281
76,24
(34-95)
7,14
(2-13)
58,72
(43-75)
150,75
(119-192)
12,79
(5-23)

74
80,25
(64-94)
8,19
(4-13)
59,29
(43-71)
151,97
(123-192)
12,12
(6-23)

74
76,25
(34-94)
7,70
(4-12)
59,16
(49-68)
152,04
(133-173)
12,97
(5-22)

70
75,28
(55-95)
6,39
(3-10)
57,65
(46-69)
147,20
(119-170)
13,05
(6-21)

75
72,73
(41-89)
6,04
(2-10)
59,14
(44-75)
151,50
(130-179)
12,98
(5-23)

24
77,15
(63-91)
7,25
(4-11)
61,00
(51-68)
148,68
(133-160)
13,42
(7-22)

42
74,31
(34-94)
7,24
(5-12)
58,69
(49-68)
152,90
(134-173)
13,40
(6-22)

6
83,67
(78-90)
9,25
(6-11)
57,50
(55-62)
158,40
(156-164)
9,83
(5-16)

Πίλαθαο 7: Ζ ζοκάθεζα (Pearson) ιεηαλφ ηςκ παναβυκηςκ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ ηδξ Δλεθζηηζηήξ Θεςνίαξ
Ζ απνδνρή ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο
Ζ θαηαλφεζε ηεο Δμειηθηηθήο Θεσξίαο
3. Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
4. Οη πξνδηαζέζεηο ηεο ζθέςεο
Ζ Θξεζθεπηηθφηεηα

1
1
0.248*
0.174*
0.442*
-0.515*

2
1
0,146**
0.226*
-0.110

*ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, p<0.01
**ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, p<0.05
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4

5

1
0,444*
-0.146**

1
-0.501

1
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πκπεξάζκαηα – Πξνεθηάζεηο ηεο έξεπλαο
Θεςνμφιε υηζ ζοκμρίγμκηαξ ηα ηφνζα εονήιαηα ηα μπμία ακαδεζηκφμκηαζ ζ‘ αοηή ηδκ
ενβαζία εα πνέπεζ κα ακαθένμοιε ηονίςξ ηδκ ειπεζνζηή ηεηιδνίςζδ ηδξ ανκδηζηήξ ζπέζδξ
ηδξ ενδζηεοηζηυηδηαξ ιε ηδκ απμδμπή ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ. ε ιζα επυιεκδ θάζδ ηδξ
επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ εα πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ημ πμζμζηυ ζοκεζζθμνάξ ηδξ
ενδζηεοηζηυηδηαξ ζηδ δζαηφιακζδ ηδξ απμδμπήξ βζα κα επζηονςεεί δ ηαηαβεβναιιέκδ
ζοζπέηζζδ ηαζ κα εηηζιδεεί πμζμηζηά ζηδκ ενιδκεία ηδξ απμδμπήξ. Αοηυ αέααζα αθμνά ηαζ
ημ ζφκμθμ ηςκ παναβυκηςκ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ μζημθμβίαξ. Μζα δεφηενδ επζζήιακζδ αθμνά
ηα ζημν πμο ηαηαβνάθμκηαζ ζηδκ μιάδα ηςκ Γεςθυβςκ, μζ μπμίμζ αέααζα
οπμακηζπνμζςπεφμκηαζ ζημ δείβια αοηήξ ηδξ ένεοκαξ. Ζ επζθεηηζηή ζοθθμβή δεδμιέκςκ
χζηε κα αολδεεί δ ζοιιεημπή ηςκ Γεςθυβςκ ζημ δείβια, ακ επζηονχζεζ ηζξ οπάνπμοζεξ
επζδυζεζξ είκαζ δοκαηυκ κα μδδβήζεζ ζε εκδζαθένμοζεξ δζδαηηζηέξ πνμηάζεζξ, ηαεχξ ηαηά
ηδκ άπμρή ιαξ εκζζπφεηαζ μ νυθμξ ηδξ βεςθμβζηήξ ιανηονίαξ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εεςνίαξ
ηδξ ελέθζλδξ (πνάβια ημ μπμίμ έπεζ ηαζ ζζημνζηή αάζδ). Καζ ηέθμξ ίζςξ αλίγεζ πεναζηένς
δζενεφκδζδξ δ ζπέζδ ημο θφθμο ηαζ ηονίςξ ηδξ δθζηίαξ ιε ημ ζημν απμδμπήξ χζηε κα
ηαεμνζζηεί θεπημιενέζηενα ημ πνμθίθ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε ηδκ ορδθή απμδμπή. Απυ ηδκ
ιέπνζ ηχνα ακάθοζδ πζεακμθμβμφιε υηζ είκαζ άκδνεξ, δθζηίαξ ιεβαθφηενδξ ηςκ 50 ηαζ
εεςνμφιε πμθφ πζεακυκ δ απμδμπή ηδξ Δ.Θ. είκαζ ζοζηαηζηυ ιζαξ εονφηενδξ νζγμζπαζηζηήξ
ηαοηυηδηαξ, πνάβια πμο πνμθακχξ εα πνέπεζ κα ηεηιδνζςεεί πθδνέζηενα.
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Οι αντιλόψεισ των παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ για την ϋννοια
«φυτό» - Η ςυνϋπεια των απαντόςεων και το δυναμικό καταγραφόσ
των εργαλεύων
Παπαδνπνχινπ Πελειφπε 1 & Λαδάξνπ Θενδψξα 2
1. Πακεπζζηήιζμ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ, Σιήια Νδπζαβςβχκ, ppapadopoulou@uowm.gr
2. Δηπαζδεοηζηυξ Πνμζπμθζηήξ Αβςβήξ, Απυθμζηδ Γζδαζηαθείμο ΣΔΠΑΔ Α.Π.Θ.,
theodolaz@gmail.com
Πεξίιεςε
Με ηδκ ένεοκα αοηή επζδζχηεηαζ κα ακζπκεοεμφκ μζ ακηζθήρεζξ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ βζα ηδκ
έκκμζα «θοηυ». ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 21 ιαεδηέξ εκυξ Νδπζαβςβείμο ιζαξ αζηζηήξ πενζμπήξ. Γζα
ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ πνδζζιμπμζήεδηακ ηνία δζαθμνεηζηά ενεοκδηζηά ενβαθεία, δ
ζοκέκηεολδ ακαβκχνζζδξ παναδεζβιάηςκ πνμζανιμζιέκδ ζηδκ δθζηζαηή μιάδα ηδξ ένεοκαξ, έκα
ένβμ μιαδμπμίδζδξ εζηυκςκ ηαζ ζπέδζα παζδζχκ. Ζ πνήζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ
αθμνμφζε ηονίςξ ζημκ έθεβπμ ηδξ ζοκέπεζαξ ηςκ απακηήζεςκ ηαζ επζπθέμκ ζηδκ εκίζποζδ ημο
εκδζαθένμκημξ ηςκ παζδζχκ υπςξ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα δζαζηαφνςζδξ ηαζ επζηφνςζδξ ηςκ εονδιάηςκ.
Aπυ ηα εονήιαηά ιαξ πνμηφπηεζ υηζ βζα ηα ιζηνά παζδζά, θοηυ είκαζ ηάηζ πνάζζκμ, πμο έπεζ θφθθα ή
θμοθμφδζα ηαζ είκαζ ηονίςξ ιζηνυ ζε ιέβεεμξ. Ζ πνήζδ ηνζχκ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ αθήκεζ κα
δζαθακεί ιζα ζπεηζηή αζοκέπεζα ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ, εκχ ημ ένβμ μιαδμπμίδζδξ ηανηχκ δίκεζ
κέα εονήιαηα, υζμκ αθμνά ζημ εφνμξ ηδξ έκκμζαξ «θοηυ».
Abstract
In this study, we looked into the perceptions that preschool children hold about the concept ―plant‖.
Twenty one preschoolers, attending an urban nursery school, were the participants of the study. Our
research instrumentation was consisted of three separate tools: The Interview about Instances
technique adapted for preschoolers, a classification task and children drawings. We implemented three
separate tools in order to examine the consistency of the answers and cross check the findings, but also
to enhance children‘s interest and active participation. In our findings, it is revealed that for young
children a ―plant‖, is something that is green, it has leaves or flowers but mainly is something small.
Comparing the findings of each research tool a relative inconsistency in children‘s answers is clear. In
classification task answers were revealed additional findings, related mainly to the width of the
concept ‖plant‖.

Δηζαγσγή
Σα παζδζά ιέζς ηςκ ιεηαλφ ημοξ αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ ιέζα απυ ηδκ ημζκςκζηή επαθή ηαζ
ηδ βθχζζα ανπίγμοκ ηαζ μζημδμιμφκ έκα εονφ θάζια ζδεχκ βζα ημ πχξ θεζημονβεί μ ηυζιμξ.
ηδ ζοκέπεζα ελενεοκμφκ ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημοξ, ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπίηζ, έηζζ είκαζ
πμθφ πζεακυ υηζ έπμοκ βκςνίζεζ ηα θοηά ηαεχξ ηα ελενεοκμφκ ιε υθεξ ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ
(Tunnicliffe 2001). Απυ ηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημοξ, ιε ηδκ εζςηενίηεοζδ ηαζ ηδκ
επελενβαζία ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ ειπεζνζχκ απυ ημκ ηυζιμ, ζοπκά ηαηαζηεοάγμοκ ιεηαλφ
ηςκ άθθςκ ηαζ βζα ημοξ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ, ακηζθήρεζξ ηαζ ακαπαναζηάζεζξ, πμο ιπμνεί
κα είκαζ είηε εθθζπείξ, είηε θακεαζιέκεξ, είηε απθμσηέξ ηαζ ανηεηά βεκζηεοιέκεξ.
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Ζ επζζηυπδζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ, απμηαθφπηεζ υηζ
μζ ιαεδηεουιεκμζ, δζαθυνςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ, εηηυξ απυ ημ πενζμνζζιέκμ εκδζαθένμκ βζα
ηδκ ιεθέηδ ηαζ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηα θοηά (Wandersee 1986, Strgar 2007), ακηζιεηςπίγμοκ
ηαζ μοζζχδεζξ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ ααζζηχκ εκκμζχκ ηαζ θαζκμιέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηα θοηά (βζα ζφκμρδ Driver et al. 1998, Ευβηγα 2006). Οζ Stavy & Wax (1989), μζ Tamir,
Gal-Choppin & Nussinovitz, R. (1991) ηαεχξ ηαζ μζ Angorro, Waxman & Medin (2008)
ακαθένμοκ υηζ δ ζοιπενίθδρδ ηςκ θοηχκ ζηα γςκηακά υκηα, δεκ είκαζ απμδεηηή ζε ιεβάθμ
ααειυ, ηαζ αοηυ παναηδνείηαζ ζε πμζηίθα πμθζηζζιζηά πθαίζζα. Άθθεξ ιεθέηεξ ηαηαβνάθμοκ
πμθφ πενζμνζζιέκεξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ έκκμζα «θοηυ», πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημ εφνμξ ηδξ
έκκμζαξ δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ μιάδεξ υπςξ ηα αβνζυπμνηα, ηα θαπακζηά ηαζ μζ ζπυνμζ
(Κυηημηαξ 2004) ημ δέκηνμ ηαζ ημ θμοθμφδζ (Stead 1980, Bell 1981, Leach et al. 1992) μζ
ηάηημζ ηαζ μζ ηζμοηκίδεξ (Gatt et al 2007), ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία εεςνμφκηαζ ςξ
μιάδεξ ακηίζημζπδξ ηάλδξ ιε ηα θοηά, εκχ ακηίεεηα θακεαζιέκα ημ ιακζηάνζ εκηάζζεηαζ ζηα
θοηά (Barman et al. 2006). Δπζπθέμκ δ πνήζδ βεκζηεοιέκςκ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ έκηαλδ
παναδεζβιάηςκ ζηδκ έκκμζα, είκαζ επίζδξ πμθφ πενζμνζζιέκδ (Κυηημηαξ, 2004).
H Bell (1981) εεςνεί πμθφ πζεακυ υηζ δ ζδιαζία ηδξ έκκμζαξ «θοηυ» κα ηαοηίγεηαζ ηονίςξ ιε
ηα ακευθοηα, ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο δ έκκμζα γχμ ηαοηίγεηαζ ιε ηα εδθαζηζηά. Καζ αοηή δ
εέζδ οπμζηδνίγεηαζ απυ εονήιαηα υπςξ ηςκ Mcnair & Stein (2001), υπμο υηακ γδηήεδηε κα
γςβναθίζμοκ έκα θοηυ, παζδζά ηαζ εκήθζηεξ, ημ ίδζμ ζοπκά, γςβνάθζζακ ή ζηέθηδηακ ηάπμζμ
θοηυ ιε θμοθμφδζα. Δπίζδξ μζ Gatt et al (2007) ακαθένμοκ ηδκ ηαηαβναθή ςξ πζμ δδιμθζθχκ
θοηχκ ημο ηνζακηάθοθθμο, ηδξ πμνημηαθζάξ ηαζ ηδξ θειμκζάξ. Πνμθακχξ υθα ηα ενεοκδηζηά
εονήιαηα ηα μπμία πνμακαθένεδηακ δεκ ζζπφμοκ βζα ηάεε πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, ηαεχξ
οπάνπμοκ ηαζ ακηίεεηα εονήιαηα, βζα πανάδεζβια μζ Chen & Ku (1999) ακαθένμοκ υηζ ημ
δέκηνμ απμηεθεί έκα ηοπζηυ πανάδεζβια ηδξ έκκμζαξ «θοηυ» βζα ηα παζδζά ζηδκ Σασαάκ.
Έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ δ δδιζμονβζηή ηαηακυδζδ ιζαξ επζζηδιμκζηήξ έκκμζαξ είκαζ οπανηηή
υηακ ηα παζδζά είκαζ ζε εέζδ υπζ ιυκμ κα πενζβνάρμοκ ηα ααζζηά ηδξ παναηηδνζζηζηά, αθθά
επίζδξ κα ηδκ εθανιυζμοκ ζε κέεξ ηαηαζηάζεζξ (Ausubel et all., (1978). ιςξ ζηδ δζεεκή
ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα έπεζ ηαηαβναθεί υηζ μζ εηπαζδεουιεκμζ δεκ εθανιυγμοκ ιε
ζδζαίηενα ζοκεπή ηνυπμ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηα αζμθμβζηά θαζκυιεκα αθ‘ εκυξ ηαζ
αθεηένμο έπμοκ ακαθενεεί πενζπηχζεζξ έθθεζρδξ ζοκέπεζαξ ζηζξ απακηήζεζξ ζε δζαδμπζηά
ένβα ζημ ίδζμ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ή αηυιδ ηαζ υηακ μζ πθδνμθμνδηέξ πνμζπαεμφκ κα
ακηαπμηνζεμφκ ηαζ πάθζ ζημ ίδζμ ένβμ (Brumby 1984, Engel Clough & Driver 1986, Palmer
1996). Αζοκέπεζεξ ηέημζμο είδμοξ είκαζ εκδζαθένμοζεξ. Έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ
μπμίμοξ μζ επζζηδιμκζηέξ ανπέξ είκαζ ζδιακηζηέξ είκαζ βζαηί είκαζ βεκζηεφζζιεξ ζε ιζα
εονφηδηα ηαηαζηάζεςκ. ιςξ μζ ιεθέηεξ πμο ακαθένεδηακ πζμ πάκς δείπκμοκ υηζ ηα παζδζά
δεκ ηζξ ακηζιεηςπίγμοκ έηζζ. Καηά ζοκέπεζα είκαζ ζδιακηζηυ κα πνμζδζμνίζμοιε ημοξ
πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ειπθέημκηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ εηπαζδεουιεκςκ κα εθανιυγμοκ ηζξ
έκκμζεξ ι‘ έκακ ηνυπμ ζοκεπή ή έζης πζμ απμδμηζηυ.
Δκηαζζυιεκδ ζημ πθαίζζμ πμο αδνά ζηζαβναθήεδηε πζμ πνζκ δ πανμφζα ένεοκα αθμνά ζηδ
δζενεφκδζδ αοηχκ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα
θοηυ, υζμ ηαζ ηδ ζοκέπεζα αοηχκ ηςκ ακηζθήρεςκ. οβηεηνζιέκα, μζ ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ
αοηήξ είκαζ:
Ζ ηαηαβναθή ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ παζδζχκ ημο Νδπζαβςβείμο βζα ηδκ έκκμζα «θοηυ». Καζ
εζδζηυηενα:
Πμζεξ μκηυηδηεξ ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ακαβκςνίγμοκ ςξ θοηά. Καζ πμζεξ υπζ.
Πμζα ηνζηήνζα επζηαθμφκηαζ βζα κα αζηζμθμβήζμοκ αοηή ημοξ ηδκ απυθαζδ.
Δπίζδξ, δ δζενεφκδζδ μνζζιέκςκ παναβυκηςκ πμο ιπμνεί κα επδνεάγμοκ ηζξ ακηζθήρεζξ
αοηέξ υπςξ είκαζ ημ είδμξ ηδξ ενεοκδηζηήξ ηεπκζηήξ ή ημο ένβμο ιε ηδ οθμπμίδζδ ηςκ μπμίςκ
απμηαθφπημκηαζ αοηέξ μζ ακηζθήρεζξ.
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ηδκ ενβαζία πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμοιε ζοκμπηζηά ηα εονήιαηα, ηα μπμία αθμνμφκ ζημκ
πνχημ ενεοκδηζηυ ζηυπμ ηαζ επζηεκηνςκυιαζηε ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ εονδιάηςκ πμο
αθμνμφκ ζημκ δεφηενμ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Ζ ένεοκα βζα ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ηδκ έκκμζα ημο «θοημφ», πναβιαημπμζήεδηε
ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2009-10 ζε έκα Νδπζαβςβείμ αζηζηήξ πενζμπήξ. Κνζηήνζα επζθμβήξ ημο
δείβιαημξ ήηακ: α) δ δθζηία ηςκ παζδζχκ α) δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζηδκ πενζμπή ημο
ζπμθείμο ζημ μπμίμ θμζημφζακ ηαζ β) δ δζάεεζδ ζοκενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο
ζπμθείμο ζηδκ πανμφζα ένεοκα. οβηεηνζιέκα, ζοιιεηείπακ 21 παζδζά, απυ ηα μπμία ηα 13
ήηακ κήπζα (8 ημνίηζζα ηαζ 5 αβυνζα) ηαζ ηα 8 πνμκήπζα (3 ημνίηζζα ηαζ 5 αβυνζα). Σα παζδζά
πνμένπμκηακ απυ ιεζαία αζηζηά ημζκςκζημμζημκμιζηά ζηνχιαηα πμο εα ιπμνμφζακ κα
εεςνδεμφκ ακηζπνμζςπεοηζηά πανυιμζςκ ζηνςιάηςκ ζηδκ Δθθάδα.
Ζ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο οζμεεηήεδηε, πνμηεζιέκμο κα ακζπκεοημφκ μζ ακηζθήρεζξ
ηςκ παζδζχκ βζα ηδκ έκκμζα «θοηυ», ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ απυ ηζξ εεςνδηζηέξ ανπέξ ηδξ
ημζκςκζημπμθζηζζιζηήξ πμζμηζηήξ πνμζέββζζδξ. Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ ενβαθείςκ ακίπκεοζδξ
ζδεχκ ηςκ παζδζχκ ιε αάζδ αοηή ηδκ πνμζέββζζδ επζθέπεδηε, πνμζανιυζεδηε ηαζ
ζπεδζάζηδηε έηζζ χζηε κα πενζθαιαάκεζ ηονίςξ δναζηδνζυηδηεξ ιε κυδια βζα ηα παζδζά,
ημκηά ζηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ημοξ, υπςξ αθήβδζδ ζζημνίαξ, παζπκίδζ
μιαδμπμίδζδξ, ζπέδζμ. Σέημζα ενβαθεία ζοκήεςξ δζεοημθφκμοκ ηα παζδζά κα ζηεθημφκ, κα
εηθναζημφκ ηαζ κα επζημζκςκήζμοκ ιε ημοξ άθθμοξ.
Ανπζηά πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ ηάλδ ιζα πνχηδ βκςνζιία ηςκ παζδζχκ ιε ηδκ ημφηθα-ιανζμκέηα, ημ
Γζαιακηή. ηδ ζοκέπεζα δ ιανζμκέηα απεοεφκεδηε ζηα παζδζά ιε αάζδ ημ ελήξ ζεκάνζμ:
«Ο Γηακαληήο ήηαλ κηα θάκπηα πνπ δνχζε κέρξη πξηλ ιίγν θαηξφ ζην δάζνο. Οη ηειεπηαίεο θαηαζηξνθέο
ησλ δαζψλ ηνλ αλάγθαζαλ λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηνπ θαη λα κέλεη ζε έλα θνπηί. Δπεηδή απηφο ν
ηξφπνο δσήο δελ ηνπ άξεζε, έςαρλε λα βξεη έλα θαηλνχξην κέξνο λα θηηάμεη ηε θσιηά ηνπ. Παξφηξπλε ηα
παηδηά λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είρε θέξεη καδί ηνπ δηάθνξεο εηθφλεο γηα
λα ξσηήζεη ηνπο θαηλνχξηνπο θίινπο ηνπ πνπ ζα ήηαλ θαιχηεξα γηα κηα θάκπηα λα ρηίζεη ηε θσιηά ηεο».
Σα παηδηά, ζηε πλέληεπμε, αλέθεξαλ αξρηθά ηη βιέπνπλ ζηελ εηθφλα, αλ είλαη θπηφ ή φρη θαη ζηε
ζπλέρεηα εμέθξαζαλ πνπ ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ρηίζεη ηε θσιηά ηνπ ν Γηακαληήο».
ρήκα 1: Ζ εζζαβςβζηή αθήβδζδ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ ζοκέκηεολδξ ακαβκχνζζδξ παναδεζβιάηςκ ηαζ
ηςκ άθθςκ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ.

οβηεηνζιέκα πνδζζιμπμζήεδηακ ηνία δζαθμνεηζηά ενεοκδηζηά ενβαθεία ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ
αοηά ηα ιέζα εα δνάζμοκ ζοιπθδνςιαηζηά ηαζ πνμηεζιέκμο κα εηιαζεφζμοιε πενζζζυηενεξ
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ εζξ αάεμξ δζενεφκδζδ ιαξ: Δξγαιείν 1. Ζ πλέληεπμε Αλαγλψξηζεο
Παξαδεηγκάησλ (Interview about Instances) πξνζαξκνζκέλε ζηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε Αθήγεζε Ηζηνξίαο. Δξγαιείν 2, Έξγν
Οκαδνπνίεζεο Καξηψλ. Δξγαιείν 3, ρέδην.
Οζ οκεκηεφλεζξ Ακαβκχνζζδξ Παναδεζβιάηςκ είπακ δζάνηεζα 15-20 θεπηά ηαζ
πναβιαημπμζήεδηακ, αημιζηά ιε ηδ ιμνθή ζογήηδζδξ ιε ιζα ημφηθα, αθμφ πνμδβήεδηε ιζα
ζφκημιδ αθδβδιαηζηή εζζαβςβή (πήια 1). Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ
πανμοζζάζεδηακ ζηα παζδζά ιζα – ιζα μζ ηάνηεξ ημο αμδεδηζημφ οθζημφ – έβπνςιεξ
θςημβναθίεξ μζ μπμίεξ απεζηυκζγακ: πμχδεξ θοηυ, εάικμ (δεκδνμθίαακμ), πεηαθμφδα,
παπανμφκεξ, δέκδνμ (αεθακζδζά), θςθζά πεθανβχκ ζε ζηφθμ ηδξ ΓΔΖ, ηανυηα, ηάηημ, ανάπμ,
παζδάηζ, βναζίδζ ηαζ ζημοπίδζα - ηαζ ημοξ γδηήεδηε κα ηζξ ακαβκςνίζμοκ. ε υπμζεξ ηάνηεξ
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πανμοζζάζεδηακ πνμαθήιαηα ακαβκχνζζδξ, ηα παζδζά αμδεήεδηακ απυ ηδκ ενεοκήηνζα
(ημφηθα) ιε ζοιπθδνςιαηζηέξ ενςηήζεζξ. Κάεε ηάνηα ζογδηήεδηε λεπςνζζηά ηαζ ηα παζδζά
ακέθενακ ηζ αθέπμοκ ζηδκ εζηυκα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έβζκακ μζ ηζξ δφμ ενςηήζεζξ πμο ηοπζηά
απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ ζοκέκηεολδξ ακαβκχνζζδξ παναδεζβιάηςκ: α) Δίκαζ αοηυ πμο αθέπεζξ
θοηυ; α) βζαηί είκαζ ή δεκ είκαζ θοηυ; ημ ηέθμξ, γδηήεδηε απυ ηάεε παζδί κα δδθχζεζ
ζοιπεναζιαηζηά ηζ είκαζ «θοηυ». Σδκ ζοκέκηεολδ αημθμφεδζε έκα παζπκίδζ Οκαδνπνίεζεο
ησλ ίδησλ θαξηψλ, ζε αοηέξ πμο απεζημκίγμοκ θοηά ηαζ ζε αοηέξ πμο απεζημκίγμοκ άθθα είδδ,
πάκηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αθήβδζδ ηδξ ανπζηήξ ζζημνίαξ. ημ ηέθμξ ηα παζδζά ζρεδίαζαλ
υ,ηζ εεςνμφκ θοηυ.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Απυ ημ οθζηυ πμο πνμέηορε απυ ηδ πλέληεπμε Παξαδεηγκάησλ, ημ Έξγν Οκαδνπνίεζεο ηαζ
ημ ρέδην βζα ηδκ κμδιαημδυηδζδ ηδξ έκκμζαξ «θοηυ», ηαηανπήκ ζοκμρίζεδηε δ πθδνμθμνία
α) βζα ημ εφνμξ πμο απμδίδμοκ ηα παζδζά ζηδκ έκκμζα ηαζ α) ζηδ ζοκέπεζα ακαθφεδηακ ηα
δεδμιέκα πμο αθμνμφζακ ημ αάεμξ ηδξ έκκμζαξ ηαζ ηζξ ζοκδεδειέκεξ ακηζθήρεζξ.
ζμκ αθμνά ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ημ ηζ είκαζ θοηυ, ζοκμπηζηά ακαθένμοιε
(ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα βζα ημ εφνμξ ηαζ ημ αάεμξ ηδξ έκκμζαξ ζημ Λαγάνμο &
Παπαδμπμφθμο 2010, οπυ δδιμζίεοζδ) υηζ αοηυ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ένεοκα είκαζ, υηζ βζα
ηα παζδζά Πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, θοηυ είκαζ ηάηζ πνάζζκμ, πμο έπεζ θφθθα ή θμοθμφδζα ηαζ
είκαζ ηονίςξ ιζηνυ ζε ιέβεεμξ. οκμπηζηά, ςξ πνμξ ημ αάεμξ ηδξ έκκμζαξ, ηα ηνζηήνζα πμο
ακέθενακ ηα παζδζά πζμ ζοπκά ήηακ ιμνθμθμβζηά, εκχ ηάπμζεξ θμνέξ α) ηαλζκυιδζακ ηα είδδ
ανπζηά ζε οπμμιάδεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε αάζδ ηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ,
εκέηαλακ ηζξ οπμμιάδεξ ζηδ βεκζηή ηαηδβμνία ηςκ θοηχκ, α) εεχνδζακ υηζ είδδ υπςξ δέκηνα,
θμοθμφδζα, βναζίδζ η.α. απμηεθμφζακ λεπςνζζηέξ μιάδεξ. Υνδζζιμπμίδζακ ζε ιζηνυ
πμζμζηυ ηνζηήνζα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ πανμοζία ηςκ ζδζμηήηςκ ηδξ γςήξ ζηα θοηά πςνίξ
υιςξ κα απμδεζηκφεηαζ υηζ εεχνδζακ ηα θοηά γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ, πνάβια ημ μπμίμ
οπενέααζκε ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ. Σέθμξ, ημ 1/3 ηςκ παζδζχκ πνδζζιμπμίδζε
ηνζηήνζα, πμο είπακ ζπέζδ ιε ημκ ςθεθζιζζιυ ζηδ ζπέζδ ακενχπμο - θοηχκ, ααζζγυιεκα
ηονίςξ ζε πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ εκχ βζα έκακ ιυκμ πθδνμθμνδηή
απμηέθεζε ζζπονυ ηνζηήνζμ ημ άνςια ηςκ θοηχκ.
Σα εονήιαηά ιαξ ζοβηθίκμοκ ιε εηείκα ηδξ δζεεκμφξ ενεοκδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ηαεχξ
ηαηαβνάθεηαζ υηζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ
πανυιμζεξ ιε αοηέξ παζδζχκ άθθςκ πςνχκ (Chen & Ku 1999, Mcnair & Stein 2001, Gatt et al
2007). Χζηυζμ, δ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηζξ άθθεξ, απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα
παζδζά πνδζζιμπμζχκηαξ έκα δζαθμνεηζηυ ενβαθείμ (Έξγν Οκαδνπνίεζεο) ηαλζκυιδζακ ηα
είδδ ιε ααζζηά ηνζηήνζα ιυκμ ημ πνάζζκμ πνχια ηαζ ηα θφθθα ιε απμηέθεζια κα είκαζ πζμ
ζςζηά ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ. Σμ εφνδια αοηυ δίκεζ κέα δεδμιέκα ζηδκ ένεοκα, υζμκ αθμνά
ζημ εφνμξ ηδξ έκκμζαξ «θοηυ».
Έκα ζδιακηζηυ, αθθά ακαιεκυιεκμ εφνδια ηδξ ένεοκαξ αοηήξ, ήηακ δ αζοκέπεζα ηςκ
απακηήζεςκ ηςκ παζδζχκ. Σέημζμο είδμοξ αζοκέπεζα παναηδνήεδηε ζπεδυκ ζε υθα ηα παζδζά
(πίκαηαξ 1), ελ άθθμο βζ‘ αοηυκ ημ θυβμ έβζκε ελ ανπήξ δ ενεοκδηζηή επζθμβή ηδξ πνήζδξ
ηνζχκ δζαθμνεηζηχκ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ. Δλαίνεζδ ζηδκ αζοκέπεζα ηςκ απακηήζεςκ
ήηακ δφμ ημνίηζζα (Π2 & Π10, πίκαηαξ 1), πςνίξ υιςξ αοηή δ ζοκέπεζα ζηζξ απακηήζεζξ κα
ζδιαίκεζ απαναίηδηα ηαζ επζζηδιμκζηά απμδεηηή απάκηδζδ ηαζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ. Ζ
πθδνμθμνήηνζα Π2, απμθφηςξ ζοκεπήξ ζηζξ απακηήζεζξ ηδξ ηαζ ζηζξ δφμ ηεπκζηέξ δεκ
ζοιπενζέθααε ηα ηανυηα ζημ εφνμξ ηδξ έκκμζαξ «θοηυ». Χξ πνμξ ηδ ζπέζδ ζοκεπμφξ ηαζ
απμδεηηήξ απάκηδζδξ, ημ ίδζμ παναηδνείηαζ ηαζ βζα υθμοξ ημοξ πθδνμθμνδηέξ/ηνζεξ.

~ 434 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

Π1
Π2
Π3
Π4
Π5
Π6
Π7
Π8
Π9
Π 10
Π 11
Π 12
Π 13
Π 14
Π 15
Π 16
Π 17
Π 18
Π 19
Π 20
Π 21

ΚΟΡΙΣΙ
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ΑΓΟΡΙ
ΑΓΟΡΙ
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ΚΟΡΙΣΙ
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ΚΟΡΙΣΙ
ΚΟΡΙΣΙ
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ΑΓΟΡΙ
ΑΓΟΡΙ
ΑΓΟΡΙ
ΚΟΡΙΣΙ
ΚΟΡΙΣΙ
ΑΓΟΡΙ

?

ΓΡΑΙΔΙ

ΚΑΚΣΟ

ΚΑΡΟΣΑ

ΔΕΝΣΡΟ

ΠΑΠΑΡΟΤΝΕ

ΘΑΜΝΟ

ΜΙΚΡΟ ΦΤΣΟ

ΦΤΛΟ

ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΣΕ

Πίλαθαο 1: Έιεγρνο ηεο ζπλέπεηαο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα ηξία εξεπλεηηθά έξγα.

?

?
?

?

?

Με πνάζζκμ πνχια ζδιεζχκμκηαζ ηα παναδείβιαηα βζα ηα μπμία οπήνλε αζοκέπεζα ζηζξ απυρεζξ ηςκ
παζδζχκ. Σμ ενςηδιαηζηυ (?) ζδιεζχκεηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπήνλε ανπζηυξ πνμαθδιαηζζιυξ.

Σμ εφνδια αοηυ δζαπζζηχκεηαζ ηονίςξ απυ ηδ δζαθμνά πμο παναηδνήεδηε ζηδκ ηαλζκυιδζδ
ηςκ εζδχκ ιε δφμ ενεοκδηζηά ενβαθεία. Δκχ ηαηά ηδ πλέληεπμε ηα παζδζά δεκ ακαβκχνζζακ
ςξ θοηά ηάπμζα είδδ, ηαηά ηδκ Οκαδνπνίεζε ηα ηαλζκυιδζακ εκηάζζμκηαξ ηα ζηδ βεκζηυηενδ
ηαηδβμνία ηςκ θοηχκ. Δπίζδξ πμθθά παζδζά ζημ ρέδην ημοξ γςβνάθζζακ ςξ θοηά είδδ, πμο
ανπζηά δεκ ηα ηαλζκυιδζακ ζηα θοηά.
ημκ πίκαηα 1, υπμο θήθεδηακ οπυρδ ηα δεδμιέκα ηαζ ηςκ ηνζχκ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ
(πλέληεπμε, Οκαδνπνίεζε, ρέδην), παναηδνμφιε υηζ:
πςξ πνμακαθέναιε ιυκμ δφμ πθδνμθμνήηνζεξ (Π2, Π10), δείπκμοκ απυθοηδ ζοκέπεζα ζηζξ
απυρεζξ ημοξ. Άθθμζ πέκηε πθδνμθμνδηέξ είκαζ αζοκεπείξ ιυκμ ζε έκα πανάδεζβια (Π3, Π8,
Π16, Π17, Π21) εκχ δ πθεζμρδθία ηςκ παζδζχκ (14 πθδνμθμνδηέξ) πανμοζίαζακ αζοκέπεζα
ζε πενζζζυηενεξ απυ ιζα πενζπηχζεζξ.
Σα παναδείβιαηα, ζηα μπμία ειθακίζηδηε πζμ ζοπκά αζοκέπεζα ήηακ μ εάικμξ, ημ δέκηνμ ηαζ
ηα ηανυηα ηαζ αοηή δ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ δομ ενβαθείςκ - ζοκέκηεολδ ηαζ ένβμ
ηαλζκυιδζδξ - είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (ζάκλνο: ζοκέκηεολδ Μ=0,48, SD=0,512, ένβμ
μιαδμπμίδζδξ Μ=0,95, SD=0,218, t(40)=-3,922, p=0,000), (δέληξν: ζοκέκηεολδ Μ= 0,43,
SD=0,507, ένβμ μιαδμπμίδζδξ Μ=0,86, SD=0,359, t(40)=-3,162, p=0,003), (θαξφηα:
ζοκέκηεολδ Μ=0,05, SD=0,218, ένβμ μιαδμπμίδζδξ Μ=0,62, SD=0,498, t(40)=-4,819,
p=000). Λζβυηενμ ζοπκά δ αζοκέπεζα ηαηαβνάθεηαζ ζηα θμοθμφδζα, ζημκ ηάηημ ηαζ ζημ
βναζίδζ (πήια 2 & Πίκαηαξ 1) ηαζ αοηή δ δζαθμνμπμίδζδ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή.
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ρήκα 2: οβηνζηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ ακαβκχνζζδξ παναδεζβιάηςκ ςξ θοηά ιε ηδ πνήζδ δφμ
ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ, ηδξ ζοκέκηεολδξ ακαβκχνζζδξ παναδεζβιάηςκ ηαζ ημο ένβμο μιαδμπμίδζδξ.

ηδκ πενίπηςζδ ημο ιζηνμφ θοημφ αθέπμοιε κα οπάνπεζ απυθοηδ ζοκέπεζα ζηζξ απυρεζξ ηςκ
παζδζχκ, ιε ελαίνεζδ έκακ ιυκμ πθδνμθμνδηή.
Σα απμηεθέζιαηα αοηά ήηακ ζε ιεβάθμ ααειυ ακαιεκυιεκα, βζαηί ακ δ αζοκέπεζα αοηή ζηζξ
απακηήζεζξ παναηδνείηαζ ζε δθζηίεξ υπμο δεκ οπάνπμοκ ακαπηολζαημί - βκςζηζημί
πενζμνζζιμί ηαζ ζε ανηεηά ζφκεεηεξ αζμθμβζηέξ έκκμζεξ, ηαη‘ ακαθμβία είκαζ ακαιεκυιεκμ
αοηυ κα ζοιααίκεζ ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ζε παζδζά πμο δ δθζηία ημοξ εέηεζ ζμαανμφξ
βκςζηζημφξ πενζμνζζιμφξ. ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, δ αζοκέπεζα πμο δζαπζζηχκεηαζ ζηζξ
απυρεζξ ηςκ πθδνμθμνδηχκ, εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζημ είδμξ ηςκ ένβςκ, πμο ηαθμφκηαζ
κα ακηαπμηνζεμφκ, εκχ εα είπε κυδια κα ελεηάζμοιε ημοξ πανάβμκηεξ πμο είκαζ πίζς απυ
αοηήκ ηδκ αζοκέπεζα, π.π. πμζα ηνζηήνζα πνδζζιμπμζμφκ ζημ έκα ηαζ ζημ άθθμ ένβμ. Δίκαζ ηα
ίδζα; Ή δζαθμνμπμζμφκηαζ;
οβηεηνζιέκα, υηακ ηα παζδζά ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ζηδ πλέληεπμε Αλαγλψξηζεο
Παξαδεηγκάησλ, ένπμκηαζ ακηζιέηςπα ιε ηάεε έκα πανάδεζβια λεπςνζζηά, πςνίξ κα έπμοκ ηδ
δοκαηυηδηα άιεζδξ ζφβηνζζδξ ιεηαλφ ηςκ παναδεζβιάηςκ. οβπνυκςξ, ηαθμφκηαζ κα
εκενβμπμζήζμοκ ιδπακζζιμφξ ζηέρδξ, πνμηεζιέκμο κα ηαλζκμιήζμοκ είδδ ηαζ κα
αζηζμθμβήζμοκ ηζξ απμθάζεζξ ημοξ. Ακ ηαζ δ δζαδζηαζία αοηή ηζκδημπμζεί ζδιακηζημφξ
βκςζηζημφξ ιδπακζζιμφξ, ςζηυζμ, πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ βζαηί ηα παζδζά πνέπεζ κα
επελενβαζημφκ πθδνμθμνίεξ, κα αλζμπμζήζμοκ πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ ηαζ κα ζοβηνίκμοκ απυ
ικήιδξ. Με δεδμιέκμοξ κμδηζημφξ ηαζ βκςζηζημφξ πενζμνζζιμφξ ηαζ έθθεζρδ ειπεζνζχκ, ηα
παζδζά ηςκ δθζηζχκ αοηχκ αζηζμθμβμφκ ηζξ απυρεζξ ημοξ πμθθέξ θμνέξ θακεαζιέκα αάζδ ηςκ
ακηζθήρεςκ, πμο έπμοκ ζπδιαηίζεζ ή δεκ είκαζ ζίβμονα βζα ηζξ απακηήζεζξ ημοξ.
ηδκ πενίπηςζδ ημο Έξγνπ Οκαδνπνίεζεο μζ ιαεδηέξ ηαλζκμιμφκ πανυιμζα είδδ έπμκηαξ ηδ
δοκαηυηδηα ηδξ άιεζδξ ζφβηνζζδξ ηςκ εζδχκ ιεηαλφ ημοξ. Μέζα απυ ηδ ζφβηνζζδ αοηή είκαζ
δοκαηή δ ακαηάθορδ ηςκ ημζκχκ ζδζμηήηςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ηα
είδδ πμο μιαδμπμζμφκ. Με άθθα θυβζα δ Οκαδνπνίεζε επζηνέπεζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ
παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ιε αάζδ αοηή ηδ ζφβηνζζδ βίκεηαζ δ ηαλζκυιδζδ, πςνίξ κα είκαζ
απαναίηδηδ δ εθανιμβή ηάπμζμο ηνζηδνίμο. Σμ ένβμ αοηυ θαίκεηαζ κα είκαζ πζμ
απμηεθεζιαηζηυ βζα ηα παζδζά αοηήξ ηδξ δθζηίαξ. Έηζζ, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ ιζηνμί ιαεδηέξ
ιέζα απυ ηδκ άιεζδ ζφβηνζζδ ηςκ εζδχκ ήηακ πζμ ζςζημί ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ. Ακ εεςνδεεί
υηζ μζ 21 πθδνμθμνδηέξ, ζημ ζφκμθμ ημοξ, έπνεπε κα απακηήζμοκ ζε 147 ενςηήζεζξ (21 Υ 7
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(είδδ θοηχκ) = 147) δζαπζζηχκεηαζ υηζ ζηδκ πλέληεπμε Αλαγλψξηζεο Παξαδεηγκάησλ ηα
παζδζά δίκμοκ 69 θακεαζιέκεξ απακηήζεζξ (69/147) εκχ ζημ Έξγν Οκαδνπνίεζεο ιυκμ 27
(27/147). ημκ ζοκμθζηυ ζηαηζζηζηυ έθεβπμ ιεηαλφ ηςκ δφμ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ ζοκέκηεολδ ακαβκχνζζδξ παναδεζβιάηςκ ηαζ ένβμ ηαλζκυιδζδξ – δ αεθηίςζδ ζηδκ ιέζδ
επίδμζδ ηςκ παζδζχκ ζηδκ επζηοπή ακαβκχνζζδ ηςκ παναδεζβιάηςκ/ηαλζκυιδζδ θοηχκ είκαζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (πλνιηθή Δπίδνζε πλέληεπμεο ζηελ αλαγλψξηζε παξαδεηγκάησλ:
M=3,57, SD=1,72, πλνιηθή Δπίδνζε Έξγνπ Οκαδνπνίεζεο Φπηψλ: Μ=5,67, SD=1,49,
t(40)=-4,214, p=000. Σμ ανκδηζηυ πνυζδιμ μθείθεηαζ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ ιέζδξ επίδμζδξ
ηαηά ημ ένβμ μιαδμπμίδζδξ παναδεζβιάηςκ). Ακηίεεηα ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ
ακηζπαναδεζβιάηςκ δ δζαθμνά ζηδκ επίδμζδ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. Δπίζδξ δ
ζοκμθζηή επίδμζδ ηςκ παζδζχκ ζηα δφμ ένβα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (πλνιηθή Δπίδνζε
πλέληεπμεο Μ=8,57, SD=1,72, πλνιηθή Δπίδνζε Έξγνπ Οκαδνπνίεζεο M=10,52, SD=1,50,
t(40)=-3,916, p=000).
Αηυια παναηδνήεδηε υηζ οπήνλε ιεβαθφηενδ ζοκέπεζα ζηζξ απυρεζξ ηςκ παζδζχκ ιε αάζδ ηα
δεδμιέκα ημο Έξγνπ Οκαδνπνίεζεο ηαζ ημο ρεδίνπ, πανυηζ ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ
ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ ηαζ ηδξ πλέληεπμεο Αλαγλψξηζεο Παξαδεηγκάησλ. Βέααζα ημ ρέδην
δεκ ιπμνμφιε κα ημ δμφιε ζε απυθοηδ ζφβηνζζδ ιε ηα άθθα δφμ ενεοκδηζηά ενβαθεία βζαηί
ήηακ άθθα ηα δεδμιέκα ημο ένβμο. Χζηυζμ ηαζ ιέζα απυ αοηήκ ηδ δζαδζηαζία δζαθάκδηε δ
αζοκέπεζα ηονίςξ βζα ηα δέκηνα ηαζ ηα θμοθμφδζα.
Θα πανμοζίαγε, επίζδξ, εκδζαθένμκ κα δμφιε ηα ηνζηήνζα πμο ηνφαμκηαζ πίζς απυ ηζξ
επζθμβέξ ηςκ παζδζχκ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ηδξ πλέληεπμεο, αθέπμοιε υηζ, υηακ ηα παζδζά
πνδζζιμπμζμφκ ιμνθμθμβζηά ηνζηήνζα βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ εζδχκ, είκαζ πζμ ζοκεπή. πςξ
πνμηφπηεζ απυ ηα δεδμιέκα ημο Πίκαηα 1 αθέπμοιε κα πανμοζζάγεηαζ ιεβαθφηενδ αζοκέπεζα
ζε είδδ υπςξ ηα δέκηνα, ηα θαπακζηά ηαζ θζβυηενδ ζηα θμοθμφδζα, ημ βναζίδζ. Αοηή δ
αζοκέπεζα εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζε ιεβάθμ ααειυ, ζηδκ ηαλζκμιία ηαζ ζηα πνμαθήιαηα
ζοιπενίθδρδξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζε αοηέξ ηζξ δθζηίεξ ηαεχξ είκαζ δφζημθμ βζα ηα ιζηνά
παζδζά κα ακηζθδθεμφκ έκα είδμξ ςξ ιένμξ ιζαξ οπμμιάδαξ ηαζ ζοβπνυκςξ κα εκηάζζεηαζ ζε
ιζα βεκζηυηενδ μιάδα. Γζα ηα θμοθμφδζα ηαζ ημ βναζίδζ είκαζ θζβυηενμ αζοκεπή ζε ζφβηνζζδ
ιε ηα δέκηνα ηαζ ηα θαπακζηά βζαηί ηνίκμοκ ιε αάζδ ζζπονά βζα ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ
ιμνθμθμβζηά ηνζηήνζα πμο είκαζ ηα άκεδ ηαζ ημ ιζηνυ ιέβεεμξ. Μζα ηέημζα ελήβδζδ εα
ιπμνμφζε κα δζηαζμθμβήζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ αζοκέπεζα πμο παναηδνήεδηε ζε εέιαηα
ηαλζκμιίαξ. Σα παζδζά ηνίκμοκ εκενβμπμζχκηαξ πζμ ζφκεεημοξ ιδπακζζιμφξ ζηέρδξ ηαζ
ζοπκά πέθημοκ ζε ζθάθιαηα.
Ακηίεεηα, ζηδκ Οκαδνπνίεζε, ηα παζδζά ιέζα απυ ηδκ άιεζδ ζφβηνζζδ εζηζάγμοκ ιυκμ ζε
ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ηαλζκμιμφκ ηα είδδ ιε αάζδ ηδκ μιμζυηδηα. Βαζζηυ
ηνζηήνζμ αοηήξ ηδξ ηαλζκυιδζδξ ήηακ ηονίςξ ημ πνάζζκμ πνχια.
πκπεξάζκαηα
οιπεναζιαηζηά ηαηαθήβμοιε, υηζ βκςνίγμκηαξ μζ εηπαζδεοηζημί ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ
βζα ηδκ έκκμζα ημο θοημφ εα ιπμνμφζακ κα ζοιαάθθμοκ ηαεμνζζηζηά ζημ κα λεπεναζημφκ ηα
ειπυδζα πμο ειθακίγμκηαζ ζηδκ ζηέρδ ημοξ, μνβακχκμκηαξ ηζξ ηαηάθθδθεξ παζδαβςβζηέξ
πανειαάζεζξ ηαζ ημ ηαηάθθδθμ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ. Ζ δζενεφκδζδ ζε αάεμξ ηδξ έκκμζαξ θοηυ
απυ ηα παζδζά εα ιπμνμφζε κα ζοκηεθέζεζ ζημ κα λεπεναζημφκ πνμαθήιαηα ζοιπενίθδρδξ
πμο παναηδνήεδηακ ζηδκ ηαλζκμιία ηςκ θοηχκ εκχ εα ζοκηεθμφζε ηαζ ζηδκ απμθοβή
πνμαθδιάηςκ αζοκέπεζαξ ζηζξ απυρεζξ ημοξ υζμκ αθμνά ζ ηα θοηά.
Μπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε υηζ ημ Έξγν Οκαδνπνίεζεξ είκαζ πζμ ηαηάθθδθμ ενεοκδηζηυ
ενβαθείμ βζα αοηέξ ηζξ δθζηίεξ, ακ εέθμοιε κα ιεθεηήζμοιε απθά ημ εφνμξ ηδξ έκκμζαξ, πμο
απμδίδμοκ ηα παζδζά ζηδκ έκκμζα θοηυ. Χζηυζμ, εα ήηακ ακεπανηέξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ
ζδεχκ ημοξ ηαζ ηδ δζενεφκδζδ ημο αάεμοξ πμο απμδίδμοκ ζηδκ έκκμζα. Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ
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δφμ ενβαθείςκ ελαζθαθίγεζ ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα βζαηί επζηνέπεζ κα δμφιε ηδ
ζοκέπεζα ζηδ πνήζδ ηςκ ηνζηδνίςκ, ηαεχξ ηαζ ηα ειπυδζα ηδξ ζηέρδξ ημοξ. Θα ήηακ, ίζςξ,
εκδζαθένμκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηα ζοβηεηνζιέκα ενβαθεία ζε επυιεκδ ένεοκα ιε άθθδ
δζαδμπή, πνδζζιμπμζχκηαξ πνχηα ηδκ Οκαδνπνίεζε ηαζ ημ ρέδην ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδ
πλέληεπμε.
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Πεξίιεςε
Ζ δζδαζηαθία ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ ζηδ Β΄ειζα εηπαίδεοζδ ηαεμνίγεηαζ ιεηαλφ άθθςκ απυ ημ
επίπεδμ εημζιυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα ηδ δζδάλμοκ, δδθαδή απυ ηδκ ηαημπή εη ιένμοξ ημοξ ηςκ
απαναίηδηςκ βκχζεςκ, αθθά ηαζ δελζμηήηςκ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα, επζπεζνμφιε κα
δζενεοκήζμοιε ακ μζ Έθθδκεξ εηπαζδεοηζημί ημο ηθάδμο ΠΔ04 ηαηέπμοκ ηζξ βκχζεζξ, απμδέπμκηαζ ηδ
εεςνία ηδξ ελέθζλδξ ηαζ κζχεμοκ πνμζςπζηά επανηείξ κα ηδ δζδάλμοκ. Σμ δείβια ιαξ απμηέθεζακ 39
εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημί ημο ηθάδμο μζ μπμίμζ ακ ηαζ θαίκεηαζ κα απμδέπμκηαζ ηδ εεςνία ηδξ
ελέθζλδξ, δζαεέημοκ ιέηνζα βκχζδ ηαζ ανηεηέξ θαιανηζακέξ ακηζθήρεζξ. οβηνίκμκηαξ βκςζηζηυ
επίπεδμ ηαζ πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ δζαπζζηχζαιε υηζ ανηεημί εηπαζδεοηζημί ακ ηαζ δζαεέημοκ ηζξ
απαζημφιεκεξ βκχζεζξ αζζεάκμκηαζ ακεπανηείξ ή ααέααζμζ κα δζδάλμοκ ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ,
δδθχκμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδκ ακάβηδ ημοξ βζα επζιυνθςζδ. Σζξ απακηήζεζξ ημοξ δεκ θαίκεηαζ κα
επδνεάγμοκ ημ θφθμ, δ δθζηία, ηα έηδ πνμτπδνεζίαξ ηαζ δ εζδζηυηδηα.
Abstract
The teaching of the theory of evolution in the secondary education is affected, among other factors, by
the level of educators‘ knowledge, acceptance of the theory of evolution, teaching skills and selfefficacy beliefs. This research is focused in measuring Greek secondary teachers‘ knowledge,
acceptance of the theory of evolution and self-efficacy beliefs. The sample consisted of 39 teachers
that answered in a questionnaire consisting of 42 questions. Results revealed that most teachers accept
the theory of evolution, although their knowledge level is moderate and some of them express
Lamarckian beliefs. It is interesting that teachers with relatively good knowledge of the concepts
necessary for the teaching of evolution have relatively low self-efficacy beliefs to teach it and the
majority of the teachers in our sample stresses the need for in-service training in the field. The results
don‘t seem to be affected by factors such as gender, age, in-service years and scientific field of their
studies.

Δηζαγσγή
Ζ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ έπεζ ακαβκςνζζηεί ςξ εκμπμζδηζηή ηςκ αζμθμβζηχκ επζζηδιχκ, δδθαδή
ςξ ημ ηεκηνζηυ ενιδκεοηζηυ ζφζηδια πμο ελαζθαθίγεζ ζοκμπή βζα ηα επί ιένμοξ αζμθμβζηά
ακηζηείιεκα ηαζ ζζημνζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ ακηίθδρδ ημο ηυζιμο. Χζηυζμ δ δζδαζηαθία ηδξ
ζοκάκηδζε ηαζ ζοκακηά ζε δζάθμνεξ πχνεξ ημο ηυζιμο πμζηίθα ειπυδζα ζηδκ εζζαβςβή ηδξ
ηαζ ζηδκ επανηή δζδαζηαθία ηδξ ζημ ζπμθείμ (Πνίκμο, Υαθηζά & ημνδμφθδξ, 2004). Έκα
απυ αοηά ηα ειπυδζα είκαζ ηαζ δ ακεημζιυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα ηδ δζδάλμοκ πμο έπεζ
δζαπζζηςεεί ςξ ιία απυ ηζξ αζηίεξ βζα ηδκ ακεπζηοπή εζζαβςβή ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ ζημ
ζπμθείμ ζε πμθθέξ πχνεξ ηαζ ενιδκεφεηαζ είηε ςξ έθθεζρδ ζπεηζηχκ βκχζεςκ (Jiménez
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Aleixandre, 1994∙ Nehm & Schonfeld, 2007) είηε ςξ έθθεζρδ ηςκ απαναίηδηςκ δελζμηήηςκ
βζα ηδ ιεημοζίςζδ ηςκ εεςνδηζηχκ επζζηδιμκζηχκ ηαζ ενεοκδηζηχκ βκχζεχκ ημοξ ζηδκ
πνάλδ (Γεςνβμβζάκκδξ, 2010). Ακ επζπθέμκ μζ εηπαζδεοηζημί δζαζζεάκμκηαζ υηζ είκαζ
ακέημζιμζ κα ακηεπελέθεμοκ ζε υ,ηζ απαζηεί δ δζδαζηαθία ηδξ ελέθζλδξ ηυηε μδδβμφκηαζ ζε
παιδθέξ πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ (Bandura, 1994), μζ μπμίεξ απμδεδεζβιέκα μδδβμφκ ζηδ ιδ
πνήζδ δζδαηηζηχκ ηεπκζηχκ ηαζκμηυιςκ ηαζ απμηεθεζιαηζηχκ βζα ηδ δζδαζηαθία αζμθμβζηχκ
εκκμζχκ (Enochs, Scharmann & Riggs 1995· Ghaith & Yaghi, 1997) μφηε ζε ιζα ζε αάεμξ
δζδαζηαθία (Ramey-Gassert & Shroyer, 1992).

οκεπχξ, ακ δ εημζιυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ μζ πνμζςπζηέξ ημοξ πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ
κα δζδάλμοκ ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ είκαζ ζηακμπμζδηζηέξ, δ δζδαζηαθία ηδξ ελέθζλδξ δεκ
ιπμνεί κα ζοκανηάηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδ εέζδ ηδξ ζημ επίζδιμ ΑΠ, αθθά ιπμνεί κα
δζαηνέπεζ θεζημονβζηά ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ηαζ κα οθμπμζείηαζ ιε επζηοπία
ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ επζιένμοξ εειάηςκ ηςκ θμζπχκ αζμθμβζηχκ εκμηήηςκ (ππ ακηζαζμηζηά,
εκημιμηηυκα, πνμζανιμβέξ ιεζμβεζαηχκ μζημζοζηδιάηςκ ζηδ θςηζά, αζιμζθαζνζκμπάεεζεξ).
ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε ζηo πθαίζζμ ημο Μεηαπηοπζαημφ
Γζπθχιαημξ Δζδίηεοζδξ ιε ηίηθμ «φβπνμκεξ ηάζεζξ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ Βζμθμβζηχκ
ιαεδιάηςκ ηαζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ», επζπεζνείηαζ κα δζενεοκδεεί ακ μζ εηπαζδεοηζημί ημο
ηθάδμο ΠΔ04 δζαεέημοκ ημ ηαηάθθδθμ βκςζηζηυ οπυααενμ, ακ απμδέπμκηαζ ηδ εεςνία ηδξ
ελέθζλδξ ηαζ ακ αζζεάκμκηαζ επανηείξ κα ηδ δζδάλμοκ.
Γείγκα θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γείβια ηδξ ένεοκάξ ιαξ απμηέθεζακ 39 εηπαζδεοηζημί ηδξ Β΄ειζαξ εηπαίδεοζδξ (20 άκηνεξ
ηαζ 19 βοκαίηεξ) πμο ημ ζπμθζηυ έημξ 2009-2010 δίδαζηακ αζμθμβία ζε δδιυζζα ζπμθεία ζηδκ
εονφηενδ πενζμπή Αεδκχκ – Πεζναζά ηαζ ημοξ μπμίμοξ ιπμνέζαιε κα πνμζεββίζμοιε είηε
ιέζς πνμζςπζηήξ επαθήξ είηε ιέζς ηςκ ΔΚΦΔ (Δνβαζηδνζαηά Κέκηνα Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ), ηαζ ιάθζζηα ζε εκδιενςηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιε εέια ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ.
Ακ ηαζ ημ δείβια δεκ είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηυ ημο πθδεοζιμφ ηςκ εθθήκςκ εηπαζδεοηζηχκ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, εεςνμφιε υηζ δ ένεοκα πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ. Σα
παναηηδνζζηζηά ημο δείβιαημξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ (71,8%) είκαζ ιεβαθφηενμζ απυ 40 εηχκ, μζ πενζζζυηενμζ (30,8%) έπμοκ ιέπνζ
5 έηδ οπδνεζίαξ ηαζ δ πθεζμκυηδηα (71,8%) είκαζ απυ ηζξ πενζμπέξ ηδξ πνςηεφμοζαξ ηαζ ηδξ
ζοιπνςηεφμοζαξ.
Πίλαθαο 1: Σα παναηηδνζζηζηά ημο δείβιαημξ.

Ζιηθία
<30
31-40
41-50
>51
χλνιν

λ(%)
3 (7,7)
8 (20,5)
17 (43,6)
11 (28,2)
39 (100,0)

Έηε ππεξεζίαο
1-5
6-10
11-19
>20

λ(%)
12 (30,8)
11 (28,2)
9 (23,1)
7( 17,9)
39 (100,0)

Πεξηνρή
Αεήκα-Θεζ/κίηδ
Αζηζηή
Ζιζαζηζηή

λ(%)
28 (71,8)
10 (25,6)
1 (2,6)
39 (100,0)

Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ ζοκηάπεδηε βναπηυ ενςηδιαημθυβζμ. Ανπζηά πενζείπε 48
ενςηήζεζξ ηαζ δζακειήεδηε ζε έκα δείβια 20 εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Β΄ειζαξ εηπαίδεοζδξ. Μεηά
απυ ημκ έθεβπμ εβηονυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ ηαηαθήλαιε ζε ζοκμθζηά 42 ενςηήζεζξ.
πςξ δζαιμνθχεδηε ηεθζηά ημ ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείημ απυ:
~ 440 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

9 ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ηδκ εζδζηυηδηα, ημ θφθμ, ηδκ δθζηία, ηα έηδ πνμτπδνεζίαξ,
ηοπυκ πνυζεεηα πηοπία, ημκ ηφπμ ημο ζπμθείμο, ηα έηδ πμο δίδαζηακ αζμθμβία, ημ ιέβεεμξ
ηςκ ηιδιάηςκ ηαζ ηδκ πενζμπή ημο ζπμθείμο υπμο οπδνεημφζακ μζ εηπαζδεοηζημί.
30 ενςηήζεζξ 5ααειδξ ηθίιαηαξ Likert πμο ζημπυ είπακ κα δζενεοκήζμοκ ημ ηαηά πυζμ ηα
οπμηείιεκα ηδξ ένεοκαξ ηαηακμμφκ ηαζ απμδέπμκηαζ ηδκ ελέθζλδ ηαζ
3 ενςηήζεζξ (μζ 30-33) 5ααειδξ ηθίιαηαξ Likert πμο ζημπυ είπακ κα δζενεοκήζμοκ ημ πυζμ
επανηείξ αζζεάκμκηαζ μζ εηπαζδεοηζημί κα δζδάλμοκ ηδκ ελέθζλδ.
Δηηυξ απυ ηζξ 9 ενςηήζεζξ πμο ιαξ εθμδίαζακ ιε ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ πνμθίθ ηςκ
οπμηεζιέκςκ ηδξ ένεοκαξ μζ οπυθμζπεξ ενςηήζεζξ ζοκηάπεδηακ ςξ ελήξ:
μζ 6 - 14 ακηθήεδηακ απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηςκ Rutledge & Warden (2000),
μζ ενςηήζεζξ 17 ηαζ 26 απυ ηδκ ενβαζία ηςκ Prinou, Chalkia & Skordoulis (2005)
ηαζ μζ οπυθμζπεξ δζαιμνθχεδηακ απυ ηζξ ζοββναθείξ.
Γζα ηάεε ενχηδζδ/δήθςζδ μζ ενςηχιεκμζ έπνεπε κα δδθχζμοκ ακ δηαθσλνχλ απνιχησο,
δηαθσλνχλ, νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, ζπκθσλνχλ, ζπκθσλνχλ απνιχησο ηαζ δ
απάκηδζή ημοξ ααειμθμβήεδηε απυ ηζξ ζοββναθείξ απμδίδμκηαξ ζημν= 5 ζημ «ζοιθςκχ
απμθφηςξ» βζα ηζξ «εεηζηά» δζαηοπςιέκεξ πνμηάζεζξ, δδθαδή εηείκεξ πμο δδθχκμοκ απμδμπή
ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ ή πμο δείπκμοκ ζαθή βκχζδ ηδξ ηαζ ακαθυβςξ ζημν=1 ζημ
«δζαθςκχ απμθφηςξ», εκχ βζα ηζξ «ανκδηζηά» δζαηοπςιέκεξ πνμηάζεζξ, δδθαδή εηείκεξ πμο
δδθχκμοκ ιδ απμδμπή ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ ή δζαηοπχκμοκ ηάπμζα θάεμξ ενιδκεία ημοξ
απμδχζαιε ζημν=5 ζημ «δζαθςκχ απμθφηςξ» ηαζ ακηζζημίπςξ ζημν=1 ζημ «ζοιθςκχ
απμθφηςξ». Ανκδηζηά δζαηοπςιέκεξ ήηακ μζ αηυθμοεεξ ενςηήζεζξ/δδθχζεζξ: 1, 3, 5, 8, 9, 10,
12, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28. Οζ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ζηζξ πεπμζεήζεζξ
επάνηεζαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ήηακ υθεξ εεηζηά δζαηοπςιέκεξ.
Ακ ηαζ απεοεοκεήηαιε ζε έκα ανηεηά ιεβαθφηενμ δείβια εηπαζδεοηζηχκ, πενίπμο 70, ηεθζηά
ζοβηεκηνχζαιε 39 ζοιπθδνςιέκα ενςηδιαημθυβζα απυ εηπαζδεοηζημφξ ηςκ μπμίςκ δ
εζδζηυηδηα ήηακ: 12 θοζζημί, 6 πδιζημί, 18 αζμθυβμζ, 4 βεςθυβμζ ηαζ 1 ιαεδιαηζηυξ.
Ζ αλζμπζζηία ηςκ ζημν ημο ενςηδιαημθμβίμο εθέβπεδηε ιέζς ημο δείηηδ α ημο Cronbach ηαζ
ανέεδηε ελαζνεηζηά ορδθή (α=0,890) (George & Mallery, 2003). Γζα υθα ηα ζηαηζζηζηά ηεζη
πνδζζιμπμζήζαιε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ ημ 0,05, εεςνχκηαξ μπμζαδήπμηε
παιδθυηενδ ηζιή ςξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή.
Απνηειέζκαηα
Oζ εηπαζδεοηζημί πανμοζζάγμοκ παιδθέξ επζδυζεζξ (<3 ζηδκ πεκηάααειδ ηθίιαηα Likert) ζε
έλζ (6) απυ ηζξ ηνζάκηα (30) ενςηήζεζξ/δδθχζεζξ ημο ενςηδιαημθμβίμο (Πίκαηαξ 2).
οβηεηνζιέκα, είκαζ πμθθμί εηείκμζ πμο πζζηεφμοκ υηζ δ θοζζηή επζθμβή αθμνά ηδκ επζαίςζδ
ημο ζζπονυηενμο αηυιμο(!), υηζ μζ μνβακζζιμί ιεηααάθθμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ
πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ αθθαβέξ ηάηζ πμο μδδβεί ζηδκ ελέθζλή
ημοξ ή υηζ κέμζ μνβακζζιμί πνμηφπημοκ υηακ ηάπμζα υνβακα δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ.
Παναηδνμφιε δδθαδή ηάπμζεξ ειιέκμοζεξ Λαιανηζακέξ πανακμήζεζξ (ζδίςξ υζμκ αθμνά ηδκ
έκκμζα ηδξ πνμζανιμβήξ). Χζηυζμ, ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ απμδμπή ηδξ
εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ μζ εηπαζδεοηζημί είπακ ζημν ιεβαθφηενμ ημο 3 (Πίκαηαξ 1), δδθαδή
απμδέπμκηαζ ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ. Ο ιέζμξ υνμξ επίδμζήξ ημοξ ζημ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ
3,36 (±0,52), θακενχκμκηαξ ιζα ιέηνζα βκχζδ ηαζ απμδμπή ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ.
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Πίλαθαο 2: Οζ επζδυζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ ηδξ ένεοκαξ πμο αθμνμφκ ημ βκςζηζηυ
οπυααενυ ημοξ ιε θείκμοζα ηαηάηαλδ ςξ πνμξ ηδκ επίδμζή ημοξ.

Δξψηεζε/δήισζε

Μέζε επίδνζε (η.α.)

6.Ζ ελέθζλδ είκαζ ιία έβηονδ επζζηδιμκζηή εεςνία

4,3 (0,7)

7.Οζ μνβακζζιμί πμο οπάνπμοκ ζήιενα είκαζ ημ απμηέθεζια
ελεθζηηζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο επήθεακ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηαημιιονίςκ
εηχκ

4,4 (1,0)

4.Σα απμθζεχιαηα απμηεθμφκ ιανηονίεξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ελέθζλδξ

4,3 (1,0)

8.Ζ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ ααζίγεηαζ ζε εζηαζίεξ ηαζ υπζ ζε έβηονεξ
επζζηδιμκζηέξ παναηδνήζεζξ ηαζ ένεοκεξ

4,2 (1,0)

15.Σα δζαεέζζια ζημζπεία είκαζ αιθζθεβυιεκα βζα ημ ηαηά πυζμκ υκηςξ
ζοιααίκεζ δ ελέθζλδ

4,1 (0,9)

1.Οζ επίηηδηεξ αθθαβέξ ηθδνμκμιμφκηαζ

4,1 (1,0)

12.Οζ μνβακζζιμί οπάνπμοκ ζήιενα ζηδκ ίδζα μοζζαζηζηά ιμνθή πμο
πάκηα είπακ
30.φιθςκα ιε ηδ θοζζηή επζθμβή ηα άημια ιε ηα ηαθφηενα
πνμζανιμζιέκα ηθδνμκμιζηά παναηηδνζζηζηά επζαζχκμοκ ηαζ
ακαπανάβμκηαζ
17.Ζ ελέθζλδ απμηεθεί εκμπμζδηζηή έκκμζα βζα υθδ ηδ αζμθμβία
22.Οζ άκενςπμζ έπμοκ ιεβαθφηενδ ζοββεκζηή ζπέζδ ιε ημοξ πζεήημοξ
ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζηφθμοξ
11.Ζ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ ενιδκεφεζ δκ πμζηζθυηδηα παναηηδνζζηζηχκ
ηαζ ζοιπενζθμνχκ πμο παναηδνείηαζ ζημοξ μνβακζζιμφξ

4,1 (1,0)
4,2 (1,1)
4,0 (1,0)
4,0 (1,0)
4,0 (1,1)

14.Ζ δθζηία ηδξ Γδξ είκαζ πενίπμο 4 - 5 δζζεηαημιιφνζα πνυκζα

4,1 (1,2)

29.Γζα κα βίκεζ ακηζθδπηή δ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ πνέπεζ κα βίκεζ ζαθέξ
υηζ δεκ οπάνπεζ ζημπζιυηδηα

3,8 (1,0)

10.Οζ πενζζζυηενμζ μνβακζζιμί ειθακίζηδηακ πάκς ζηδ Γδ ηδκ ίδζα
πενίπμο πνμκζηή πενίμδμ

3,9 (1,2)

28.Ζ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ δεκ εεςνείηαζ αλζυπζζηδ δεδμιέκμο υηζ ηα
ανπεία ηςκ απμθζεςιάηςκ είκαζ αζοκεπή ηαζ εθθζπή

3,7 (1,0)

19.ηακ δζαηφπςζε ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ ηςκ εζδχκ μ Γαναίκμξ, δεκ
βκχνζγε ημ ιδπακζζιυ ηθδνμκυιδζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ

3,8 (1,2)

24.Ζ ελέθζλδ μζημδμιεί ζε υ,ηζ πνμτπάνπεζ, μπυηε υζμ ιεβαθφηενδ
πμζηζθία οπάνπεζ ζήιενα ηυζμ ιεβαθφηενδ εα είκαζ δ ελεθζηηζηή
δοκαιζηή
9.Ζ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα εθεβπεεί επζζηδιμκζηά
13.Ζ ελεθζηηζηή εεςνία οπμζηδνίγεηαζ απυ πναβιαηζηά, ζζημνζηά ηαζ
ενβαζηδνζαηά δεδμιέκα
2.Οζ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ιζηνμαζαημφ ηαζ ακενχπζκμο ηοηηάνμο είκαζ
ααζζηά ίδζεξ
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20.Ζ ηθδνμκυιδζδ ηςκ επίηηδηςκ παναηηδνζζηζηχκ είκαζ άπμρδ πμο
πνςημδζαηοπχεδηε απυ ημκ Λαιάνη
25.Ζ ελέθζλδ είκαζ ιία εεςνία πμο ελδβεί πχξ άνπζζε
(πνςημειθακίζηδηε) δ γςή ζηδ Γδ
26.Νέα βκςνίζιαηα ειθακίγμκηαζ ζημοξ μνβακζζιμφξ απμηθεζζηζηά
επεζδή ηα πνεζάγμκηαζ βζα κα επζαζχζμοκ
21.Ζ ελέθζλδ είκαζ δ δζαδζηαζία πμο μδδβεί ζηδκ ηεθεζμπμίδζδ εκυξ
είδμοξ
3.Όξγαλα νξγαληζκψλ, ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά, αηξνθνχλ
θαη έηζη πξνθχπηνπλ νξγαληζκνί κε λέα ραξαθηεξηζηηθά

3,5 (1,2)
3,1 (1,1)
3,1 (1,2)
3,1 (1,4)
2,9 (1,4)

18.Μία αηθλίδηα θιηκαηηθή αιιαγή κείδνλνο θιίκαθαο ην πηζαλφηεξν
είλαη λα επηθέξεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε θπηά θαη δψα
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο

2,6 (1,2)

23.Έλα είδνο εληφκνπ έγηλε αλζεθηηθφ, κεηά απφ ζπρλή ρξήζε θάπνηνπ
εληνκνθηφλνπ, δηφηη κεξηθά άηνκα απφ ηνλ πιεζπζκφ ζπλήζηζαλ ην
εληνκνθηφλν θαη κεηαβίβαζαλ απηήλ ηελ ηδηφηεηα ζηνπο απνγφλνπο ηνπο.

2,8 (1,4)

27.Ζ θπζηθή επηινγή ιακβάλεη ρψξα θάζε θνξά ζε νξγαληζκνχο πνπ
πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο

2,5 (1,1)

16.Ζ ζεσξία ηεο εμέιημεο, πνπ πξφηεηλε ν Κάξνινο Γαξβίλνο ήηαλ ε
αιιαγή ζε πιεζπζκνχο, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, σο απφθξηζε ζε
πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο

2,3 (1,1)

5.Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ππάξρεη αγψλαο γηα επηβίσζε γη‟ απηφ
θαη επηθξαηεί ν ηζρπξφηεξνο

2,1 (1,3)

Ακαθμνζηά ιε ηζξ πνμζςπζηέξ πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαηυξ ιαξ
15,4% αζζεάκμκηαζ υηζ δεκ έπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα κα δζδάλμοκ ηδκ ελέθζλδ ηαζ
28,2% είκαζ ααέααζμζ βζα ηδκ επάνηεζα ηςκ ζπεηζηχκ βκχζεχκ ημοξ (Δζηυκα 1). Γδθαδή,
πενίπμο μζ ιζζμί εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαηυξ ιαξ κζχεμοκ κα ιεζμκεηημφκ ή είκαζ ααέααζμζ
ζπεηζηά ιε ηζξ βκχζεζξ ημοξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα. Πανυθα αοηά 70,1% δεκ πημμφκηαζ απυ
ηζξ πζεακέξ ακηζπαναεέζεζξ πμο δ δζδαζηαθία ηδξ ελέθζλδξ ιπμνεί κα εβείνεζ ζηδκ ηάλδ
(Δζηυκα 2).

Δηθφλα 1: Καηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακάθμβα ιε ημ ααειυ ζοιθςκίαξ ημοξ ζηδ
δήθςζδ «Έρσ επαξθείο γλψζεηο γηα λα δηδάμσ ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο».
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Δηθφλα 2: Καηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακάθμβα ιε ημ ααειυ ζοιθςκίαξ ημοξ ζηδ
δήθςζδ «Παξφηη ε ζεσξία ηεο εμέιημεο κπνξεί λα εγείξεη αληηπαξαζέζεηο ζηελ ηάμε αηζζάλνκαη
αζθαιήο λα ηε δηδάμσ».

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ιέηνζεξ επζδυζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ βκςζηζηυ ημιέα ηαζ ημ
αίζεδια ααεααζυηδηαξ πμο δζαηαηέπεζ ζπεδυκ ημοξ ιζζμφξ απυ αοημφξ ζπεηζηά ιε ηδ
δζδαζηαθία ηδξ ελέθζλδξ δ ακάβηδ βζα επζιυνθςζδ πμο δδθχκεζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (79,5%) ηαηαδεζηκφεζ ηδκ έθθεζρδ ηςκ ηαηάθθδθςκ δζδαηηζηχκ
ενβαθείςκ (Δζηυκα 3).

Δηθφλα 3: Καηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακάθμβα ιε ημ ααειυ ζοιθςκίαξ ημοξ ζηδ
δήθςζδ «Μνπ είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε θάπνηαο επηκφξθσζεο πξνηνχ δηδάμσ ηε ζεσξία ηεο
εμέιημεο».

Γζα κα ελεηάζμοιε πμζα δ ζπέζδ ιεηαλφ βκςζηζημφ οπυααενμο-απμδμπήξ ηδξ ελέθζλδξ ηαζ
ηςκ πνμζςπζηχκ πεπμζεήζεςκ επάνηεζαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ υζμκ αθμνά ηδ δζδαζηαθία ηδξ
οπμθμβίζαιε βζα ηάεε εηπαζδεοηζηυ ημ ζοκμθζηυ ζημν ημο ζηζξ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ημ
βκςζηζηυ ημιέα, ημ μπμίμ ακηζζημζπμφζε ζηδ ιέζδ ηζιή ηςκ επζδυζεχκ ημο ζηζξ 30
ενςηήζεζξ, ηαζ ακηίζημζπα ημ ζημν ημο ζηζξ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ζηζξ πεπμζεήζεζξ
επάνηεζαξ (δ ιέζδ ηζιή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ενςηήζεςκ). Καζ ηα δφμ ζημν ηοιαίκμκηακ απυ
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1-5. Γζα κα ζοβηνίκμοιε ηα δφμ ζημν ηάεε οπμηεζιέκμο εθανιυζαιε ημκ ιδ παναιεηνζηυ
έθεβπμ Wilcoxon Signed Ranks Test βζα ηζξ δφμ αοηέξ ιέζεξ επζδυζεζξ, ηαεχξ δεκ πθδνμφκηακ
ημ ηνζηήνζμ ηδξ ηακμκζηυηδηαξ (p<0,05). Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ:
43,5% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακ ηαζ έπμοκ έκα ζπεηζηά ηαθυ βκςζηζηυ οπυααενμ ηαζ
απμδέπμκηαζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ έπμοκ ζοβηνζηζηά παιδθυηενεξ
πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ κα ηδ δζδάλμοκ,
15,3% είπακ ορδθυηενεξ πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζημ
βκςζηζηυ ημιέα ηαζ
41,0% είπακ ηζξ ίδζεξ επζδυζεζξ ζημ βκςζηζηυ ημιέα ηαζ ζηζξ πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ (z= 2,116, p=0,034<0,05).
οιπεναζιαηζηά, ζε υ,ηζ αθμνά ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ μζ
εηπαζδεοηζημί ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ έπμοκ ηονίςξ ακάβηδ ζε δζδαηηζηέξ ηεπκζηέξ
ηαζ ενβαθεία απαναίηδηα βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ ελέθζλδξ ηαζ θζβυηενμ ζημ ακηίζημζπμ
βκςζηζηυ οπυααενμ (Δζηυκα 4).
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Δηθφλα 4: Καηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακάθμβα ιε ηα ζημν ημοξ ζημ βκςζηζηυ
οπυααενμ-απμδμπή ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ ηαζ ζηζξ πεπμζεήζεζξ επάνηεζαξ.

Οζ πανάβμκηεξ θφθμ, δθζηία, εζδζηυηδηα, έηδ πνμτπδνεζίαξ ηαζ ηφπμξ ζπμθείμο ανέεδηε
ιέζς ημο Kruskal-Wallis Test υηζ δεκ επδνεάγμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ηζξ απακηήζεζξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ (p>0.05).
ΤΕΖΣΖΖ
Πανά ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ ηαηαθήλαιε ζε ιενζηά εκδζαθένμκηα ζοιπενάζιαηα
υπςξ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ απμδέπμκηαζ ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ, υιςξ
ημ βκςζηζηυ ημοξ οπυααενμ είκαζ ζπεηζηά ιέηνζμ, εκχ έπμοκ ηάπμζεξ ειιέκμοζεξ
Λαιανηζακέξ πανακμήζεζξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα οπμκμιεφμοκ ημ δζδαηηζηυ απμηέθεζια.
Χζηυζμ, μζ πενζζζυηενμζ αζζεάκμκηαζ αζθαθείξ κα ηδ δζδάλμοκ ακ ηαζ δδθχκμοκ υηζ είκαζ
ακαβηαία ηάπμζμο είδμοξ επζιυνθςζδ.
Σέθμξ, πνμξ ιεβάθδ ιαξ έηπθδλδ δζαπζζηχζαιε υηζ πανάβμκηεξ υπςξ δ δθζηία, ηα έηδ
οπδνεζίαξ, αθθά ηονίςξ δ εζδζηυηδηα δεκ παίγμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ
δζαιυνθςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Γεδμιέκμο υηζ εηηυξ ηςκ αζμθυβςκ μζ οπυθμζπμζ
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εηπαζδεοηζημί δεκ έπμοκ δζδαπεεί ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ ζηδ δζάνηεζα ηςκ θμζηδηζηχκ ημοξ
πνυκςκ αθθά έπμοκ ηζξ ίδζεξ επζδυζεζξ ζηζξ βκχζεζξ ηαζ ηδκ απμδμπή ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ
ιάθθμκ εα πνέπεζ κα πνμαθδιαηίζεζ ηα Βζμθμβζηά Σιήιαηα κα ακαιμνθχζμοκ ηα
Πνμβνάιιαηα πμοδχκ ημοξ.
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υνεδρύα 7: Διδαςκαλύα και Μϊθηςη ςτη Υυςικό
Αντιλόψεισ των μαθητών τησ Α΄ Λυκεύου για την τριβό και τουσ
νόμουσ τησ. Πρόταςη για διδακτικό παρϋμβαςη ς’ ϋνα ςυνεργατικό
και εποικοδομητικό περιβϊλλον μϊθηςησ.
Επαγγεινπνύινπ Αλαζηαζία, Μίραο Παύινο
Δημοκρίηειο Πανεπιζηήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοηικής Εκπαίδεσζης
anevag@hol.gr, pmichas@eled.duth.gr
Πεξίιεςε. ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ μ ζπεδζαζιυξ ιζαξ δζδαηηζηήξ αημθμοείαξ πμο ααζίγεηαζ
ζημ επμζημδμιδηζηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ ζοκδοαζιέκμ ιε ημ ζοκενβαηζηυ ιμκηέθμ ιάεδζδξ, βζα ηδ
δζδαζηαθία ηδξ ηνζαήξ ακάιεζα ζε ζηενεά ζχιαηα. Πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα
ηδξ πανέιααζδξ: 1. μζ ιαεδηέξ οπμαθήεδηακ ζε ζοκεκηεφλεζξ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ
ημοξ (πνμέθεβπμξ), 2. ζημ πεζναιαηζηυ ηιήια εθανιυζηδηε δ δζδαηηζηή πανέιααζδ, εκχ ζημ ηιήια
εθέβπμο πναβιαημπμζήεδηε παναδμζζαηή δζδαζηαθία, 3. δζελήπεδ ιεηαέθεβπμξ ιε βναπηά ενςηδιαημθυβζα.
Σα απμηεθέζιαηα απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ έδεζλακ οπενμπή ηδξ επμζημδμιδηζηήξ
πανέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία, ςξ πνμξ: ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα
πνδζζιμπμζμφκ ζςζηά ηδκ ηνζαή ζημκ 1μ ηαζ 2μ κυιμ ημο Νεφηςκα, κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ ελάνηδζδ ηδξ
ηνζαήξ μθίζεδζδξ απυ ηδκ ηάεεηδ δφκαιδ πμο ζοιπζέγεζ ηζξ επζθάκεζεξ επαθήξ, υηακ δ δφκαιδ αοηή δεκ
είκαζ ίζδ ιε ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ ηαζ κα ενιδκεφμοκ θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ πνδζζιμπμζχκηαξ
ημοξ κυιμοξ ηδξ ηνζαήξ μθίζεδζδξ.
Abstract. The aim of our research was the construction of an instruction based to the constructivist model of
instruction combined with the cooperative learning, with intention to teach the friction of solid bodies in
High School. In order to assess the effectiveness of our instruction: 1. the students were interviewed so that
we were able to reveal and record their misconceptions, 2. we applied our constructivist instruction to the
experimental group and the traditional instruction to the control group, 3.the students answered a post-test
questionnaire. The comparison of the students‘ records show that students in the experimental group are
better than their counterparts in the control group, in: a) making connections between friction and the
Newton laws, b) understanding the relevance between the kinetic (sliding) friction and the reactive force
(the perpendicular force to the area of contact ), when this force isn‘t equal to the weight of the body and c)
applying the laws of sliding friction in explaining their daily life experiences.

Δηζαγσγή
Ζ ένεοκα ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ έπεζ ηονίανπμ ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ
πμζυηδηαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Φ.Δ. ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ πνμζακαημθίγεηαζ
ζηζξ ελήξ ηαηεοεφκζεζξ:
 ηδ δζαηφπςζδ εεςνζχκ ιάεδζδξ ηαζ ζηδ δδιζμονβία ηαζ εθανιμβή ακηίζημζπςκ δζδαηηζηχκ
ιμκηέθςκ (π.π. επμζημδμιδηζηή ιάεδζδ).
 ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ βζα δζάθμνα θοζζηά θαζκυιεκα.
 ηδκ ακάπηολδ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ ηαζ δζδαηηζηχκ ενβαθείςκ ζφιθςκα ιε ηα πμνίζιαηα ηςκ
δφμ πνμδβμφιεκςκ ηφπςκ ένεοκαξ.
ηδκ πανμφζα ενβαζία ηαηαβνάθμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ δφμ παναπάκς ηεθεοηαίςκ
ηαηεοεφκζεςκ ένεοκαξ, ζηδ εειαηζηή εκυηδηα ηδξ ηνζαήξ, ζηδκ επζθμβή ηδξ μπμίαξ ζοκδβυνδζε:1)
ημ βεβμκυξ υηζ ζημ πανεθευκ έπμοκ βίκεζ πμθθέξ ένεοκεξ πμο αθμνμφκ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ
βζα ηζξ δοκάιεζξ, ςζηυζμ εθάπζζηεξ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ηνζαή ή μζ ακαθμνέξ ημοξ είκαζ
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πενζμνζζιέκεξ, αθμφ ελεηάγμοκ ηδκ ηνζαή ςξ ιία πενίπηςζδ δφκαιδξ, 2) δ δοκαηυηδηα κα
πνμζεββζζεεί δ ηνζαή ςξ ιζα ηεκηνζηή έκκμζα, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε δζάθμνεξ εκυηδηεξ ηδξ
Φοζζηήξ (υπςξ κυιμζ ημο Νεφηςκα, ηοηθζηή ηίκδζδ, ζπεηζηή ιεηαθμνζηή ηαζ πενζζηνμθζηή
ηίκδζδ, εκένβεζα). Άθθςζηε δ Σνζαμθμβία απμηεθεί έκακ έβηονμ ηθάδμ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ
ιδπακμθμβίαξ (Mate 2008, Hahner & Spencer 1998) ιε ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ (π.π.
nanotechnology) ηαζ μζημκμιζηή ζδιαζία (π.π. αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ηαοζίιςκ ιεζχκμκηαξ
ηζξ απχθεζεξ εκένβεζαξ θυβς ηνζαήξ).
Δλαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηξηβή
Οζ ένεοκεξ βζα ηδκ ηνζαή ζε επίπεδμ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. ε
ένεοκα ηςκ Stead ηαζ Osborne (1981), οπήνπακ ιαεδηέξ πμο ηαφηζζακ ηδκ ηνζαή ιε αοηυ πμο μζ
Φοζζημί μκμιάγμοκ δφκαιδ ακηίδναζδξ (π.π. δφκαιδ απυ ηδκ ηανέηθα πνμξ ημκ άκενςπμ πμο
ηάεεηαζ πάκς ζ΄ αοηή). Δπζπθέμκ δ ηνζαή ζοζπεηίζεδηε ιε ηδκ ηίκδζδ: «Δάκ δεκ οπάνπεζ ηίκδζδ,
ηυηε δεκ οπάνπεζ ηαζ ηνζαή.» Γζα ιενζημφξ ιαεδηέξ, δ ηνζαή ήηακ δ ίδζα δ ηίκδζδ (π.π. δ ηνζαή
είκαζ πυζμ βνήβμνα ηζκείηαζ-ηνίαεηαζ έκα πνάβια). Ζ ζδέα υηζ οπάνπεζ πενζζζυηενδ ηνζαή εάκ δ
ηαπφηδηα είκαζ ιεβαθφηενδ, μδήβδζε ζε ζδέεξ υηζ δ ηνζαή είκαζ ιεβαθφηενδ εάκ έκα ζχια
βθζζηνάεζ ζε ιεβαθφηενδ απυζηαζδ. φιθςκα ιε ημοξ Κμοημοηζάηδ η.ά. (2004) μζ πενζζζυηενμζ
ιαεδηέξ ηδξ Α΄ Λοηείμο ειθάκζζακ αδοκαιία κα εθανιυζμοκ ημκ 1μ κυιμ ημο Νεφηςκα υηακ
αζηείηαζ μνζγυκηζα δφκαιδ F ζε αηίκδημ ζχια ηαζ είηε ακέθενακ υηζ δ (ζηαηζηή) ηνζαή είκαζ
ιεβαθφηενδ απυ ηδκ F είηε υηζ δεκ αζηείηαζ άθθδ μνζγυκηζα δφκαιδ ζημ ζχια εηηυξ απυ ηδκ F.
Δπίζδξ εεςνμφζακ υηζ βζα κα ιεηαηζκήζμοιε μνζγυκηζα έκα ζχια πνέπεζ κα αζηήζμοιε μνζγυκηζα
δφκαιδ ιεβαθφηενδ απυ ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ. ηδκ ένεοκα αοηή πναβιαημπμζήεδηε δ
δζδαζηαθία ηδξ ηνζαήξ ιε ηδ αμήεεζα θμβζζιζημφ.
Γζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ ηνζαήξ ζηδ δεοηενμαάειζα ή ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, μζ
Παηνζκυπμοθμξ η.ά. (2002) ηαζ μζ Ringlein & Robbins (2004) πνμηείκμοκ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ
(πνήζδ αζζεδηήνςκ ηαζ Ζ/Τ βζα πναβιαημπμίδζδ πεζναιάηςκ, πνμζμιμίςζδ ζε ιζηνμζημπζηυ
επίπεδμ),εκχ μζ Besson ηαζ Viennot (2004) πνδζζιμπμζμφκ ηα «εκδζάιεζα ιμκηέθα» (mesoscopic
models).Οζ Besson et al. (2007) ακέπηολακ ηαζ εθάνιμζακ ιζα δζδαηηζηή – ιαεδζζαηή αημθμοεία,
ζηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ εηηεθμφκ πεζνάιαηα, πνδζζιμπμζμφκ αζζεδηήνεξ ηαζ Ζ/Τ βζα ηαηαζηεοή
δζαβναιιάηςκ ηαζ ιεθεημφκ ημοξ ιδπακζζιμφξ παναβςβήξ ηνζαήξ πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβήζμοκ
κμδηζηά ιμκηέθα πνήζζια βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ηνζαήξ.
Λαιαάκμκηαξ ζμαανά οπυρδ:α)ηδ δοκαηυηδηα εηηέθεζδξ ηαζ επακάθδρδξ ηδξ δζδαηηζηήξ
ιεευδμο, πμο πνμηείκμοιε, απυ υθμοξ ημοξ ηαεδβδηέξ Φοζζηήξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ,
ηαζ α) ημκ εθθζπή ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ ηςκ εθθδκζηχκ ζπμθείςκ (αίεμοζεξ ενβαζηδνίςκ,
υνβακα, οθζηά, Ζ/Τ), ζπεδζάζαιε ιζα επμζημδμιδηζημφ ηφπμο δζδαηηζηή πανέιααζδ ζ‘ έκα
ζοκενβαηζηυ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ, υπμο μζ ιαεδηέξ ενβάζηδηακ ιε θφθθα ενβαζίαξ (πςνίξ ηδ
πνήζδ Ζ/Τ) εηηεθχκηαξ μιαδζηέξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ζπεδζαζιέκεξ ιε απθά οθζηά.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
θνπφο
Οζ ζηυπμζ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ:
Α) Ζ δζενεφκδζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ ηνζαή (ζηαηζηή ηαζ μθίζεδζδξ) ηαζ
βζα ημοξ κυιμοξ ηδξ ηνζαήξ μθίζεδζδξ.
Β) Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ δ πναβιαημπμίδζδ ηςκ δζδαζηαθζχκ (παναδμζζαηή ζημ ηιήια εθέβπμο ηαζ
επμζημδμιδηζηή ζημ πεζναιαηζηυ ηιήια)
Γ) Ζ ζφβηνζζδ ηδξ επμζημδμιδηζηήξ ιε ηδκ παναδμζζαηή ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ, ιέζς ηδξ δζαθμνάξ
ζηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ.
Μέζα ηεο έξεπλαο
Ζ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία πναβιαημπμζήεδηε ζε ηνεζξ θάζεζξ: πνμέθεβπμξ, δζδαζηαθίεξ ζημ
πεζναιαηζηυ ηιήια ηαζ ηιήια εθέβπμο ηαζ ιεηαέθεβπμξ. Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ηάεε
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ενχηδζδ
ηαηδβμνζμπμζήεδηακ ηαζ ζοιπενζθήθεδηακ ζε πίκαηεξ. Οζ ηαηδβμνίεξ ηαζ
οπμηαηδβμνίεξ ηαλζκμιήεδηακ ζε θείκμοζα ηαηαηυνοθδ απυηθζζδ απυ ηδκ επζζηδιμκζηά
απμδεηηή άπμρδ. Ζ ααειμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ έβζκε ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηθίιαηαξ, ζηδκ μπμία:
μζ ακαπάκηδηεξ αλζμθμβμφκηακ ιε 0, μζ ιδ ηαηαηάλζιεξ ιε ααειυ 1,μζ θάεμξ ιε ααειυ 2, μζ
ιενζηχξ θακεαζιέκεξ ιε ααειυ 3-5, μζ εθθζπείξ ιε 6-9 ηαζ μζ επζζηδιμκζηά μνεέξ ιε 10. Γζα κα
δζαπζζηςεεί δ επίδναζδ ηδξ ηάεε ιεευδμο δζδαζηαθίαξ ζηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ, ζε ηάεε
ενχηδζδ οπμθμβίγεηαζ δ ιέζδ ηζιή βζα ηάεε ηεζη (πνμεθέβπμο ηαζ ιεηαεθέβπμο) ηαζ αθαζνμφκηαζ
βζα ηάεε ηιήια (εθέβπμο ηαζ πεζναιαηζηυ). Οζ δζαθμνέξ αοηέξ ζοβηνίκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ
ηιδιάηςκ ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 0.05 ή 5%.Σμ ζηαηζζηζηυ ηεζη πμο
πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ ημ two independent sample t-test, εκχ ηα απμηεθέζιαηα επζαεααζχεδηακ ιε
ημ Mann-Whitney U-test, ημ μπμίμ είκαζ έκα ιδ-παναιεηνζηυ ηεζη βζα ιδ-ηακμκζηέξ ηαηακμιέξ.
Γείγκα
Σμ πεδίμ ένεοκάξ ιαξ ήηακ 20 ιαεδηέξ (14 αβυνζα ηαζ 6 ημνίηζζα) Α΄ Λοηείμο ημο 1μο Λοηείμο
Τιδηημφ ζηδκ Αεήκα. Υςνίζηδηακ ζε δφμ ηιήιαηα, εθέβπμο ηαζ πεζναιαηζηυ, ιεζηηήξ επίδμζδξ,
ιε αάζδ ηδκ επίδμζή ημοξ ζηδ Φοζζηή (ζφιθςκα ιε ηδκ ηνίζδ ηδξ ηαεδβήηνζάξ ημοξ ζημ ζπμθείμ),
έηζζ χζηε ηα δφμ ηιήιαηα κα είκαζ ζζμδφκαια. Ζ ένεοκα δζελήπεδ ημ Γεηέιανζμ ημο 2009 ηαζ μζ
ιαεδηέξ, πνζκ ημκ πνμέθεβπμ, είπακ δζδαπεεί απυ ημ δζδαηηζηυ εβπεζνίδζμ ιυκμ ημ ηεθάθαζμ ηςκ
Κζκήζεςκ. Δπμιέκςξ δ ηεθεοηαία θμνά πμο είπακ αζπμθδεεί ιε δοκάιεζξ ήηακ ζηδ Β΄ Γοικαζίμο.
Αοηυ είπε ςξ ζοκέπεζα μζ δζδαζηαθίεξ κα δζανηέζμοκ επζπθέμκ χνεξ απυ ημ πνμαθεπυιεκμ βζαηί μζ
ιαεδηέξ δεκ ήηακ ζε εέζδ: i)κα ζπεδζάγμοκ δοκάιεζξ, ii)κα πνδζζιμπμζμφκ ημοξ κυιμοξ ημο
Νεφηςκα, iii)κα ακαθφμοκ δοκάιεζξ ζε ζοκζζηχζεξ (π.π. ημ αάνμξ ζχιαημξ ζε ηεηθζιέκμ επίπεδμ).
Γηαδηθαζία
Ο πξνέιεγρνο
ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ένεοκαξ πήναιε αημιζηέξ ηαζ διζδμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ απυ ηάεε
ιαεδηή ημο δείβιαηυξ ιαξ (Cohen, Manion & Morrison 2000). Ο ιαεδηήξ απακημφζε πνμθμνζηά
ζ‘ έκα ενςηδιαημθυβζμ - ηεζη Φοζζηήξ 15 ενςηήζεςκ, πμο είπε ιπνμζηά ημο εηηυξ εάκ έπνεπε κα
ζπεδζάζεζ ή κα οπμθμβίζεζ δοκάιεζξ, μπυηε απακημφζε ηαζ βναπηχξ. Οζ ενςηήζεζξ ήηακ ακμζηημφ
ηφπμο ή πμθθαπθήξ επζθμβήξ ιε δζηαζμθυβδζδ ηδξ απάκηδζδξ ηαζ δζενεοκμφζακ ηζξ ζδέεξ ηςκ
ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε: α) ηδ ζηαηζηή ηνζαή (δφκαιδ ιεηααθδημφ ιέηνμο, ζφκδεζδ ηδξ ηνζαήξ ιε ημκ
1μ κυιμ ημο Νεφηςκα βζα αηζκδζία), α) ηδκ ηνζαή μθίζεδζδξ (ζφκδεζδ ηδξ ηνζαήξ ιε ημκ 1μ κυιμ
ημο Νεφηςκα βζα εοεφβναιιδ μιαθή ηίκδζδ, ζφκδεζδ ιε ημ 2μ κυιμ ημο Νεφηςκα), β) ημοξ
πανάβμκηεξ απυ ημοξ μπμίμοξ ελανηάηαζ δ ηνζαή μθίζεδζδξ (είδμξ ηνζαυιεκςκ επζθακεζχκ, ηάεεηδ
δφκαιδ πμο ζοιπζέγεζ ηζξ δφμ επζθάκεζεξ) ηαζ δ) ημοξ πανάβμκηεξ απυ ημοξ μπμίμοξ δεκ ελανηάηαζ
δ ηνζαή μθίζεδζδξ (ηαπφηδηα μθίζεδζδξ, ειααδυκ επζθάκεζαξ ζοκεπαθήξ, μνζγυκηζα ελςηενζηή
δφκαιδ, δζακουιεκδ απυζηαζδ).
Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηδαζθαιηψλ
Ζ παναδμζζαηή δζδαζηαθία ζπεδζάζηδηε ιε αάζδ ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ, πςνίξ κα
θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ. Χζηυζμ, μζ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ
εθέβπμο, δζδάπηδηακ ηα ίδζα εέιαηα, υζμκ αθμνά ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο
πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ.
Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο πναβιαημπμζήζαιε ζημ πεζναιαηζηυ ηιήια ήηακ επμζημδμιδηζημφ
ηφπμο, ζηδκ μπμία αημθμοεήζαιε ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηα ζηάδζα ηςκ Driver &Oldham (Υαθηζά
2010): πνμζακαημθζζιυξ, ακάδεζλδ ζδεχκ (είπε ήδδ πναβιαημπμζδεεί ιε ημκ πνμέθεβπμ),
ακαδυιδζδ ηςκ ζδεχκ, εθανιμβή ηςκ κέςκ ζδεχκ ηαζ ακαζηυπδζδ ηςκ αθθαβχκ. Δπζπθέμκ
πνμζπαεήζαιε κα μζημδμιήζμοιε έκα ζοκενβαηζηυ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ βζαηί πζζηεφμοιε υηζ
αοηυ μδδβεί ζε ηαθφηενα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα, ζδζαίηενα ζε απαζηδηζηά ιαεήιαηα, υπςξ αοηυ
ηςκ Φ.Δ., εκχ ζοβπνυκςξ εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ
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(Lazarowitz &Hertz-Lazarowitz 1998). οκαηυθμοεα ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ βζα ημ ζπεδζαζιυ
ηδξ δζδαηηζηήξ ιαξ πανέιααζδξ απμηέθεζε μ ζοβηεναζιυξ ηδξ ζοκενβαηζηήξ βκςζηζηήξ
δζαδζηαζίαξ ιε ηζξ επμζημδμιδηζηέξ εέζεζξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Έηζζ ζηδνζπηήηαιε ζε
ηνεζξ παζδαβςβζηέξ ανπέξ, πμο είκαζ:
1. Ζ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ημο ιαεδηή πνδζζιεφεζ ςξ εηηίκδζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, βζ‘
αοηυ ηαζ εα πνέπεζ κα αλζμπμζείηαζ δζδαηηζηά.
2. Ζ βκχζδ μζημδμιείηαζ εκενβδηζηά απυ ημοξ ιαεδηέξ ζηα πθαίζζα ζοκενβαηζηχκ δνάζεςκ.
3. Ζ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία είκαζ απμηεθεζιαηζηή υηακ ελαζθαθίγεζ ηδκ εκενβυ ειπθμηή ημο
ιαεδηή.
Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηα πνςηυημθθα ζοκέκηεολδξ πνμέθεβπμο ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, ζπεδζάζαιε, βζα ηδ
δζδαηηζηή πανέιααζδ:
ηα ιαεδζζαηά- δζδαηηζηά ένβα πμο πνδζζιμπμίδζε δ δζδάζημοζα (ενςηήζεζξ, ιεηαθμνέξ ηαζ
ακαθμβίεξ, ιμκηεθμπμίδζδ βζα ηδκ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ηνζαήξ ζημ ιζηνυημζιμ),
ηα ιαεδζζαηά ένβα ημο θφθθμο ενβαζίαξ πμο ήηακ: ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ πμο εηηεθμφκηακ
απυ ηζξ μιάδεξ ηςκ ιαεδηχκ, επίθοζδ πνμαθήιαημξ (problem solving), άζηδζδ βζα ηαηαζηεοή
βναθζηήξ πανάζηαζδξ ηαζ ελαβςβή ημο ιαεδιαηζημφ ηφπμο ηδξ ηνζαήξ, ενςηήζεζξ εθανιμβήξ ηδξ
κέαξ βκχζδξ ζηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ ηαζ ζοιπθήνςζδ πίκαηα ζφβηνζζδξ ηςκ απυρεχκ
ημοξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία ( θάζδ ηδξ ακαζηυπδζδξ).
Πενζβνάθμοιε ακηζπνμζςπεοηζηά δφμ δναζηδνζυηδηεξ ημο θφθθμο ενβαζίαξ: Ζ 9 δ
δναζηδνζυηδηα ζπεδζάζηδηε βζα κα έθεμοκ μζ ιαεδηέξ ζε βκςζηζηή ζφβηνμοζδ ιε ηζξ
εκαθθαηηζηέξ απυρεζξ: «ζμ αολάκεηαζ δ ηαπφηδηα, δ ηνζαή μθίζεδζδξ ιεβαθχκεζ βζαηί ημ ζχια
ηνίαεηαζ πενζζζυηενμ, ή ιζηναίκεζ βζαηί δ ηίκδζδ βίκεηαζ πζμ εφημθα». Δίκαζ ιζα ενβαζηδνζαηήπεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα ιε πνμαπμθαζζζιέκδ δζαδζηαζία ηαζ άβκςζημ βζα ημοξ ιαεδηέξ
ζοιπέναζια. Οζ ιαεδηέξ αθμφ εηηεθέζμοκ ημ πείναια ηαθμφκηαζ κα εθανιυζμοκ ιζα ζηναηδβζηή
επίθοζδξ βκςζημφ πνμαθήιαημξ. Πζμ ακαθοηζηά (Knight 2004): 1) κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ
βκχζεζξ ημοξ απυ ηδκ ηζκδιαηζηή, 2) κα ζπεδζάζμοκ έκα δζάβναιια ηίκδζδξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ
ημο δζακφζιαημξ ηδξ επζηάποκζδξ ηαζ ηδξ ηαπφηδηαξ ζε δζαθμνεηζηά ζδιεία ηδξ ηνμπζάξ, 3) κα
ζπεδζάζμοκ έκα δζάβναιια εθεφεενμο ζχιαημξ βζα κα πνμζδζμνζζημφκ μζ δοκάιεζξ πμο αζημφκηαζ
ζημ ζχια, 4) κα δδιζμονβήζμοκ ιζα απεζημκζζηζηή ακαπανάζηαζδ, υπμο ζδιεζχκμκηαζ ηα
δεδμιέκα ηαζ ηα ζφιαμθα ηαζ 5) κα ηάκμοκ πνήζδ ηςκ ελζζχζεςκ ηδξ Κζκδιαηζηήξ ηαζ Μδπακζηήξ
(ιαεδιαηζηή ακαπανάζηαζδ) βζα κα θοεεί ημ πνυαθδια.
Ζ 10δ δναζηδνζυηδηα (ιένμξ iv έςξ ix) ημο θφθθμο ενβαζίαξ, δ μπμία παναηίεεηαζ ζημ
πανάνηδια, ζηυπμ είπε κα απμδείλμοκ μζ ιαεδηέξ υηζ δ ηνζαή μθίζεδζδξ δεκ ελανηάηαζ απυ ηδ
δφκαιδ πμο εθανιυγμοιε ζημ ζχια ηαζ μφηε απυ ηδ δζακουιεκδ απυζηαζδ ιέπνζ αοηυ κα
ζηαιαηήζεζ. Δίκαζ ιζα επίθοζδ πνμαθήιαημξ (problem solving) ζηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ
(Βθάπμξ 2004): 1) κα ζπεδζάζμοκ μζ ίδζμζ ημ πνυαθδια, 2) κα βνάρμοκ ηδ ζπεηζηή εεςνία, 3) κα
ηαηαζηνχζμοκ ιζα ζηναηδβζηή επίθοζδξ , 4) κα θφζμοκ ημ πνυαθδια ηαζ 5) κα αλζμθμβήζμοκ ηδ
θφζδ. Απυ ηδ ζημπζά ηδξ Δπμζημδυιδζδξ, είκαζ ιζα εκενβδηζηή ιαεδζζαηή δναζηδνζυηδηα, υπμο μ
ιαεδηήξ ειπθέηεηαζ μοζζαζηζηά, ακαπηφζζμκηαξ δδιζμονβζηή ηαζ ηνζηζηή ζηέρδ.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαζθαιηψλ
ημ ηιήια εθέβπμο μζ δζδαζηαθίεξ είπακ ζοκμθζηή δζάνηεζα 4 δζδαηηζηέξ χνεξ εκχ ζημ
πεζναιαηζηυ ηιήια 7 χνεξ. Ζ δζαθμνά αοηή μθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ πνμδβμφιεκδξ ειπεζνίαξ απυ
ημοξ ιαεδηέξ ηυζμ ζημκ πεζναιαηζζιυ ζε ενβαζηήνζμ (δεκ ήλενακ κα πεζνίγμκηαζ υνβακα υπςξ ημ
δοκαιυιεηνμ ηαζ ημ πνμκυιεηνμ),υζμ ηαζ ζε ενβαζία ζε μιάδεξ, μπυηε δ υθδ δζαδζηαζία ήηακ
πνςηυβκςνδ βζ‘ αοημφξ. Δπζπθέμκ δ πναηηζηή ενβαζία πμο δζελάβεηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ είκαζ πζμ
πνμκμαυνα δζαδζηαζία απυ ηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία.
ημκ πνμέθεβπμ είπε γδηδεεί απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ κα ζοιπθδνχζμοκ 5
μκυιαηα ζοιιαεδηχκ ημοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εα ήεεθακ κα ζοκενβαζημφκ ζε μιάδα Φοζζηήξ.
Καηαζηεοάζαιε ημ ημζκςκζυβναιια ημο ηιήιαημξ ηαζ θαααίκμκηαξ οπυρδ ηδκ επίδμζδ ηςκ
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ιαεδηχκ ζημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ, δδιζμονβήζαιε 2 μιάδεξ ηςκ 5 ιαεδηχκ, εηενμβεκείξ ηαζ ιε
πνμζεηηζηά επζθεβιέκδ ζφκεεζδ (π.π. ηάεε μιάδα απμηεθμφκηακ απυ έκα άνζζημ ιαεδηή, 3
ιέηνζμοξ ηαζ έκακ αδφκαημ). Πνμζπαεήζαιε κα ιοήζμοιε ημοξ ιαεδηέξ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ
ζοκενβαηζηήξ ιαεδηζηήξ μιάδαξ, πνάβια πμο ήηακ δφζημθμ ηαζ πνμκμαυνμ, βζα παζδζά πμο δεκ
είπακ πνμδβμφιεκδ ειπεζνία. Πζζηεφμοιε πςξ αοηυ εομδχεδηε ςξ έκα ααειυ αθμφ, υπςξ
παναηδνήζαιε απυ ηζξ αζκηεμζημπδιέκεξ δζδαζηαθίεξ:
 Σα ιέθδ ηςκ μιάδςκ είπακ θεηηζηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ ενβάζηδηακ ζοθθμβζηά.
 Οζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ αζζεάκμκηακ οπεφεοκμζ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ ηαζ ηδ
ιάεδζή ημοξ ηαζ πνμζπαεμφζακ κα αμδεήζμοκ ηα «αδφκαηα» ιέθδ ηδξ μιάδαξ.
 Ο ηάεε ιαεδηήξ ζοκεζζέθενε ζφιθςκα ιε ηζξ δοκαηυηδηέξ ημο, αθθά αηυια ηαζ μζ «αδφκαημζ»
ιαεδηέξ πανμηνφκμκηακ κα μθμηθδνχζμοκ ημ ένβμ ηαζ υπζ κα ακηζβνάρμοκ απυ ημοξ ηαθμφξ
ιαεδηέξ.
 Σα ιέθδ ηςκ μιάδςκ ιέζα απυ δζαθςκίεξ ακαεεςνμφζακ ηδκ ανπζηή ημοξ άπμρδ, ζοκέεεηακ
κέεξ εέζεζξ ηαζ αλζμθμβμφζακ ζδέεξ, πςνίξ κα επειααίκεζ δ ενεοκήηνζα.
Ζ ενεοκήηνζα πνμζπάεδζε κα μζημδμιήζεζ έκα μιαδμζοκενβαηζηυ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ ζημ
μπμίμ εκεάννοκε ημοξ ιαεδηέξ κα ζηέθημκηαζ εθεφεενα, ζοκηυκζγε ηζξ εκένβεζεξ ηαζ ηζξ
δναζηδνζυηδηέξ ημοξ ηαζ ημοξ αμδεμφζε κα ζοκδοάζμοκ ηδ κέα βκχζδ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηαζ ηςκ δφμ εζδχκ δζδαζηαθίαξ έβζκε πνμαμθή ζε δζαθάκεζεξ Power-Point: ηςκ
ζοιπεναζιάηςκ ηαζ ηςκ εθανιμβχκ ηδξ ηνζαήξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή, ζηίηζςκ ιε εέια «Ζ ηνζαή
ζε ηυιζηξ» (Φςηεζκυπμοθμξ 1983), ημο ιμκηέθμο ηςκ αθθδθμζοιπθεηυιεκςκ επζθακεζχκ ηαζ ημο
ιμκηέθμο ηςκ ημπζηχκ ζοβημθθήζεςκ (Bowden &Tabor 1950, Besson et al. 2007) βζα ηδκ
ενιδκεία ηδξ θφζδξ ηδξ ηνζαήξ ζε ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ, δίκμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ έιθαζδ υπζ
ιυκμ ζημ πχξ εα δζδάλμοιε ηάηζ αθθά ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ιαξ. ημοξ ιαεδηέξ δε
δυεδηακ ζδιεζχζεζξ βζα ιεθέηδ ζημ ζπίηζ.
Ο κεηαέιεγρνο
Πναβιαημπμζήεδηε ζημ ίδζμ δείβια ιε ημ ίδζμ ενςηδιαημθυβζμ ιε ημκ πνμέθεβπμ, ζημ μπμίμ
υιςξ μζ ιαεδηέξ απάκηδζακ βναπηά. Πανυθμ πμο δζελήπεδ έκα ιήκα ιεηά ημ πέναξ ηςκ
δζδαζηαθζχκ, μζ ιαεδηέξ είπακ ιυθζξ εζζαπεεί ζημ ηεθάθαζμ ηδξ Γοκαιζηήξ ζημ ζπμθείμ (βζαηί
πανειαθήεδηακ μζ δζαημπέξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ).
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Πανμοζζάγμοιε εκδεζηηζηά ηάπμζεξ ενςηήζεζξ πμο δυεδηακ ζηα ενςηδιαημθυβζα πνμεθέβπμο
ηαζ ιεηαεθέβπμο. ημοξ επυιεκμοξ πίκαηεξ ηαηαβνάθμκηαζ μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ 10
ιαεδηχκ ημο ηιήιαημξ εθέβπμο ηαζ 10 ιαεδηχκ ημο πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ ζηα δφμ ηεζη ιε ηζξ
απυθοηεξ ζοπκυηδηέξ ημοξ.
Δνχηδζδ 1: i) Έκαξ ενβάηδξ πνμζπαεεί κα ηζκήζεζ ημ ηζαχηζμ πάκς ζημ έδαθμξ πνμξ ηα δελζά,
δδθαδή αζηεί δφκαιδ ζημ ηζαχηζμ ιέζς ημο ζπμζκζμφ. Σμ ηζαχηζμ, υιςξ, δεκ ηζκείηαζ. Γζαηί
ζοιααίκεζ αοηυ; ii) Να ζπεδζάζεζξ ηζξ δοκάιεζξ πμο αζημφκηαζ ζημ ηζαχηζμ (ζηδκ ηαηαηυνοθδ ηαζ
μνζγυκηζα δζεφεοκζδ) ηαζ κα ηζξ μκμιάζεζξ.
Πίλαθαο 1. Καηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 1 ημο πνμ-ηεζη ηαζ ιεηα-ηεζη
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ

1. Γζάθμνεξ (Γεκ απακημφκ/ ιδ ηαηαηάλζιεξ)
Δκαθθαηηζηέξ ζδέεξ
2. Ο ενβάηδξ δεκ αζηεί ανηεηή δφκαιδ ηαζ ημ ηζαχηζμ είκαζ
αανφ (ή ημ αάνμξ ημο ηζαςηίμο είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ηδ
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Σιήια εθέβπμο
πνμιεηαηεζη
ηεζη
0
1
5

4

Πεζναιαηζηυ ηιήια
πνμιεηαηεζη
ηεζη
2
0
4

2
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δφκαιδ ημο ενβάηδ). Γεκ ακαθένμοκ μφηε ζπεδζάγμοκ ηδκ
ηνζαή.
3. Σμ ηζαχηζμ είκαζ αανφ αθθά έπεζ ζπέζδ ηαζ ημ έδαθμξ. Γε
ζπεδζάγμοκ ηδκ ηνζαή.
4. Ο ενβάηδξ δεκ αζηεί ανηεηή δφκαιδ ηαζ ημ ειπμδίγεζ ηαζ
δ ηνζαή. πεδζάγμοκ θάεμξ ηδκ ηνζαή.
Δθθζπείξ
5. Ο ενβάηδξ δεκ αζηεί ανηεηή δφκαιδ/ δ ιάγα ημο
ηζαςηίμο είκαζ ιεβάθδ αθθά ηαζ δ επζθάκεζα είκαζ ηναπζά.
πεδζάγμοκ ζςζηά ηδκ ηνζαή.
6. Ζ δφκαιδ ηδξ ηνζαήξ ιεβαθφηενδ απυ ηδ δφκαιδ ημο
ενβάηδ. πεδζάγμοκ ζςζηά ηδκ ηνζαή.
Δπζζηδιμκζηά απμδεηηέξ
7. Τπάνπεζ ηνζαή ιεηαλφ ημο ηζαςηίμο ηαζ ημο εδάθμοξ ηαζ
είκαζ ίζδ ιε ηδ δφκαιδ ημο ενβάηδ. πεδζάγμοκ ζςζηά ηαζ
ηζξ 4 δοκάιεζξ πμο αζημφκηαζ ζημ ηζαχηζμ.
οκμθζηυ δείβια

2

0

2

0

2

0

0

0

0

1

2

0

0

2

0

0

1

2

0

8

10

10

10

10

Δνχηδζδ 8: ‘ έκα πείναια ζπνχπκμοιε έκα ζχια ηαηά ιήημξ μνζγυκηζμο δαπέδμο, μπυηε αοηυ
απμηηά ανπζηή ηαπφηδηα ο0=2 m/s. Μεηά ημ αθήκμοιε εθεφεενμ κα ηζκδεεί. Σμ δάπεδμ δεκ είκαζ
θείμ. Σμ ζχια ζηαιαηά αθμφ δζακφζεζ 2m. Δπακαθαιαάκμοιε ημ πείναια, υιςξ ηχνα
ζπνχπκμοιε ημ ζχια ιε ιεβαθφηενδ δφκαιδ μπυηε απμηηά ανπζηή ηαπφηδηα ο0=4 m/s. Σμ ζχια
ζηαιαηά αθμφ δζακφζεζ 8m. ε πμζα απυ ηζξ δφμ πενζπηχζεζξ δ ηξηβή ακάιεζα ζημ ζχια ηαζ ζημ
δάπεδμ είκαζ ιεβαθφηενδ; Να δζηαζμθμβήζεζξ ηδκ απάκηδζή ζμο.
Πίλαθαο 2. Καηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 8 ημο πνμ-ηεζη ηαζ ιεηα-ηεζη
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ

1. Γζάθμνεξ (Γεκ απακημφκ/ ιδ ηαηαηάλζιεξ)
Δκαθθαηηζηέξ ζδέεξ
2. Γεκ οπάνπεζ ηνζαή.
3. Ζ ηνζαή είκαζ ιεβαθφηενδ ζηδ 2δ πενίπηςζδ (βζαηί ημ
ζχια έπεζ δζακφζεζ ιεβαθφηενδ απυζηαζδ).
4. Ζ ηνζαή είκαζ ιεβαθφηενδ ζηδκ 1δ πενίπηςζδ (αθμφ ημ
ζχια ζηαιαηάεζ πζμ βνήβμνα έπεζ ιεβαθφηενδ ηνζαή).
Δθθζπείξ
5. Ζ ηνζαή παναιέκεζ ζηαεενή (αζαθήξ δζηαζμθυβδζδ).
Δπζζηδιμκζηά απμδεηηέξ
6. Ζ ηνζαή παναιέκεζ ζηαεενή (δεκ ελανηάηαζ απυ ηδκ
απυζηαζδ, πάεζ πζμ ιαηνζά βζαηί αολήζαιε ηδκ ηαπφηδηα).
οκμθζηυ δείβια

Σιήια εθέβπμο
πνμιεηαηεζη
ηεζη
0
0

Πεζναιαηζηυ ηιήια
πνμιεηαηεζη
ηεζη
0
0

0
7

0
4

1
5

0
3

0

2

2

2

1

1

1

1

2

3

1

4

10

10

10

10

Δνχηδζδ 12: Θέθμοιε κα ηνειάζμοιε ζημκ ημίπμ έκα ηάδνμ αάνμοξ 15Ν ηαζ έκα άθθμ δζπθάζζμο
αάνμοξ 30Ν. Σα δφμ ηάδνα έπμοκ ημ ίδζμ ιέβεεμξ, δδθαδή ημ ειααδυκ ηδξ επζθάκεζαξ πμο
αημοιπάεζ ζημκ ημίπμ είκαζ ημ ίδζμ. Δπίζδξ ημ πίζς ιένμξ ηςκ ηάδνςκ είκαζ θηζαβιέκμ απυ ημ ίδζμ
οθζηυ. Πνμηεζιέκμο κα ζδιαδέρμοιε ηδ εέζδ ημο ηανθζμφ ζημκ ημίπμ, πζέγμοιε ιε ημ άθθμ πένζ
ιαξ ημ ηάδνμ ηάεεηα πνμξ ημκ ημίπμ, αθθά ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ημ ηάδνμ βθζζηνάεζ πάκς ζημκ
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ημίπμ πνμξ ηα ηάης. Ακ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ημ πένζ ιαξ αζηεί ηδκ ίδζα δφκαιδ F πάκς ζημ
ηάδνμ, ζε πμζα απυ ηζξ δφμ πενζπηχζεζξ δ ηνζαή ακάιεζα ζημ ηάδνμ ηαζ ζημκ ημίπμ είκαζ
ιεβαθφηενδ; Να δζηαζμθμβήζεζξ ηδκ απάκηδζή ζμο, ζπεδζάγμκηαξ ηαζ ηζξ ηαηάθθδθεξ δοκάιεζξ
πάκς ζηα ηάδνα.
Πίλαθαο 3. Καηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 12 ημο πνμ-ηεζη ηαζ ιεηα-ηεζη
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ

1. Γζάθμνεξ (Γεκ απακημφκ/ ιδ ηαηαηάλζιεξ)
Δκαθθαηηζηέξ ζδέεξ
2. Γεκ οπάνπεζ ηνζαή.
3. Ζ ηνζαή είκαζ ιεβαθφηενδ ζημ εθαθνφ ηάδνμ (βζαηί ημ
αανφ ηάδνμ εα πέζεζ πζμ βνήβμνα).
4. Ζ ηνζαή είκαζ ιεβαθφηενδ ζημ αανφ ηάδνμ (βζαηί υζμ
ιεβαθφηενμ είκαζ ημ αάνμξ δ ηνζαή είκαζ ιεβαθφηενδ).
Δθθζπείξ
5. Ζ ηνζαή παναιέκεζ ζηαεενή (ζπεδζάγμοκ θάεμξ ηζξ Σ, Ν).
Δπζζηδιμκζηά απμδεηηέξ
6. Ζ ηνζαή παναιέκεζ ζηαεενή (δ ηνζαή ελανηάηαζ απυ ηδ
δφκαιδ πμο πζέγμοιε ημ ηάδνμ/ ζηδκ ηαηαηυνοθδ ηίκδζδ δ
ηνζαή δεκ επδνεάγεηαζ απυ ημ αάνμξ).
οκμθζηυ δείβια

Σιήια εθέβπμο
πνμιεηαηεζη
ηεζη
0
2

Πεζναιαηζηυ ηιήια
πνμιεηαηεζη
ηεζη
0
0

0
3

0
2

0
0

0
2

2

1

4

1

5

4

6

2

0

1

0

5

10

10

10

10

Απυ ημοξ παναπάκς πίκαηεξ παναηδνμφιε υηζ:
Πνζκ ηζξ δζδαζηαθίεξ, 9 ζημοξ 10 ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ εθέβπμο (Σ.Δ.) ηαζ μζ 10 ιαεδηέξ
ημο πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ (Π.Σ.) δε εεςνμφκ ηδκ ηνζαή (ζηαηζηή) ςξ αζηία ηδξ αηζκδζίαξ εκυξ
ζχιαημξ πάκς ζε ηναπέγζ, ζημ μπμίμ αζηείηαζ ελςηενζηή μνζγυκηζα δφκαιδ, αθθά άθθμοξ
πανάβμκηεξ π.π. ημ ζπμζκί, ημ αάνμξ ημο ηζαςηίμο, ηδκ ελςηενζηή δφκαιδ (ηαηδβμνίεξ 1-5 ημο
πίκαηα 1). Ακηίζημζπα ιεηά ηζξ δζδαζηαθίεξ μ ανζειυξ αοηυξ ιεζχκεηαζ ζε 6 βζα ημ Σ.Δ. ηαζ 2 βζα ημ
Π.Σ.
Πνζκ ηζξ δζδαζηαθίεξ ιυκμ 3 ιαεδηέξ ημο Σ.Δ. ηαζ 2 ημο Π.Σ. εεςνμφκ ηδκ ηνζαή
ακελάνηδηδ απυ ηδκ απυζηαζδ πμο δζακφεζ ημ ζχια, εκχ ιεηά ηζξ δζδαζηαθίεξ είκαζ ακηίζημζπα 4
ηαζ 5 ιαεδηέξ (πίκαηαξ 2).
Κακέκαξ ιαεδηήξ, πνζκ ηζξ δζδαζηαθίεξ, δεκ ιπυνεζε κα δζηαζμθμβήζεζ βζαηί δ ηνζαή ζηδκ
ηαηαηυνοθδ ηίκδζδ εκυξ ζχιαημξ δεκ ελανηάηαζ απυ ημ αάνμξ ημο (ηαηδβμνία 6 ημο πίκαηα 3),
εκχ ιεηά ηδ δζδαζηαθία μ ανζειυξ αοηυξ αολήεδηε ηαηά 1 ιαεδηή ζημ Σ.Δ. ηαζ 5 ιαεδηέξ ζημ
Π.Σ.
Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ημ t-test έδεζλε υηζ ζηδκ πθεζμκυηδηα απυ ηζξ
15 ενςηήζεζξ πμο ελεηάζηδηακ, δ δζαθμνά ζηδ ιέζδ ηζιή post ηαζ pre-test ημο Π.Σ. ήηακ
ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ημο Σ.Δ. Χζηυζμ, δ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ δεκ είκαζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζημ ιζηνυ ιέβεεμξ ημο δείβιαηυξ ιαξ.
πκπεξάζκαηα
Ζ ηαηαβναθή ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ επζαεααζχκεζ ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ αθθά ηαζ ηα ζοιπθδνχκεζ, βζαηί ιε ηζξ αημιζηέξ
ζοκεκηεφλεζξ δζενεοκήεδηε εκδεθεπχξ δ ηνζαή (ζηαηζηή ηαζ μθίζεδζδξ) ακάιεζα ζε ζηενεά
ζχιαηα. Οζ ζδιακηζηυηενεξ πανακμήζεζξ πμο πνμέηορακ ηαζ απυ ηζξ 15 ενςηήζεζξ είκαζ:
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- Έκα αηίκδημ ζχια ζε μνζγυκηζμ δάπεδμ, πμο ημο αζημφιε μνζγυκηζα δφκαιδ παναιέκεζ αηίκδημ
βζαηί είκαζ ιεβάθμ ημ αάνμξ ημο ή ημ αάνμξ ημο είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ηδκ αζημφιεκδ δφκαιδ,
δδθαδή ζοβηνίκμοκ ημ αάνμξ ιε ιία μνζγυκηζα δφκαιδ, ζοιπέναζια ζημ μπμίμ ηαηαθήβεζ ηαζ δ
ένεοκα ηςκ Κμοημοηζάηδ η.ά. (2004).
- Έκα ζχια πμο ημο αζημφιε δφκαιδ: α) εάκ είκαζ αηίκδημ παναιέκεζ αηίκδημ βζαηί δ ηνζαή είκαζ
ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ελςηενζηή δφκαιδ, α) εάκ εηηεθεί εοεφβναιιδ μιαθή ηίκδζδ ηυηε δεκ ημο
αζηείηαζ ηνζαή (μθίζεδζδξ), δδθαδή μζ ιαεδηέξ αδοκαημφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημκ 1μ κυιμ ημο
Νεφηςκα ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ.
- Ζ ηνζαή μθίζεδζδξ αολάκεηαζ υζμ αολάκεηαζ: ημ ειααδυκ ηδξ επζθάκεζαξ ζοκεπαθήξ ηςκ δφμ
ζςιάηςκ /δ ηαπφηδηα ημο ζχιαημξ/ δ ελςηενζηή δφκαιδ/ δ απυζηαζδ πμο δζακφεζ ημ ζχια (Stead
& Osborne 1981).
- Ζ ηνζαή μθίζεδζδξ ελανηάηαζ πάκηα απυ ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ είηε αοηυ ηζκείηαζ ζε μνζγυκηζμ
είηε ζε ηαηαηυνοθμ επίπεδμ. Ζ ζδέα αοηή μθείθεηαζ ζηδκ ηάζδ ηςκ ιαεδηχκ κα ελζζχκμοκ ηδκ
ηάεεηδ δφκαιδ Ν ιε ημ αάνμξ ημο ζχιαημξ, ιζα ηάζδ πμο εοκμείηαζ απυ ηα παναδείβιαηα ζηα
ζπμθζηά εβπεζνίδζα, πμο εζηζάγμοκ ζε ηαηαζηάζεζξ μνζγυκηζαξ ηίκδζδξ, ζηζξ μπμίεξ δ ηάεεηδ
δφκαιδ Ν ζζμφηαζ ιε ημ αάνμξ (Besson et al. 2010).
- Ζ ηνζαή μθίζεδζδξ ιεβαθχκεζ υηακ ημ ζχια ακεααίκεζ ζε ηεηθζιέκμ επίπεδμ, βζαηί δοζημθεφεηαζ
ζηδκ ηίκδζή ημο, εκχ ιζηναίκεζ υηακ αοηυ ηαηεααίκεζ ζημ ίδζμ ηεηθζιέκμ επίπεδμ, βζαηί είκαζ
«ηαηδθυνα» ηαζ ηνέπεζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα.
- Ζ ηνζαή μθίζεδζδξ είκαζ ίδζα είηε αζημφιε ζημ ζχια μνζγυκηζα δφκαιδ F είηε δφκαιδ πμο
ζπδιαηίγεζ βςκία ιε ημ μνζγυκηζμ επίπεδμ, αθμφ ημ ιέηνμ ηδξ δφκαιδξ παναιέκεζ ίδζμ.
οκμρίγμκηαξ, μζ ιαεδηέξ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημοξ πνζκ ηδ δζδαζηαθία ενιήκεοακ ηα θαζκυιεκα
ιε αάζδ έκα κμδηζηυ ιμκηέθμ ζημ μπμίμ δ ηνζαή μθίζεδζδξ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ηςκ
ηνζαυιεκςκ επζθακεζχκ (πμο είκαζ ζςζηυ),αθθά ηαζ απυ έκα πθήεμξ άθθςκ παναβυκηςκ, πςνίξ
υιςξ κα οπμρζάγμκηαζ ηδκ ελάνηδζδ ηδξ ηνζαήξ απυ ηδκ ηάεεηδ δφκαιδ Ν πμο ζοιπζέγεζ ηζξ δφμ
επζθάκεζεξ.
Ζ ζφβηνζζδ ηςκ δφμ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ έδεζλε υηζ δ επμζημδμιδηζηή ιαξ πανέιααζδ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ήηακ απμηεθεζιαηζηυηενδ απυ ηδκ παναδμζζαηή
δζδαζηαθία, αθμφ μζ ιαεδηέξ ημο πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ ζηζξ πενζζζυηενεξ ενςηήζεζξ
πανμοζίαζακ ιεβαθφηενδ αεθηίςζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ εθέβπμο. ημ
απμηέθεζια αοηυ ζοκέααθακ υπζ ιυκμ ηα ηαηάθθδθα ιαεδζζαηά ένβα αθθά ηαζ δ ζοκενβαζία
ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, δ μπμία ημοξ ηαηέζηδζε οπεφεοκμοξ βζα ηδ δζηή ημοξ ιάεδζδ. πςξ
εφζημπα δζαηφπςζε ιζα ιαεήηνζα, ηδ ζηζβιή πμο δζαθςκμφζε ιε ιζα ζοιιαεήηνζά ηδξ: « Μμο
ανέζεζ πζμ πμθφ κα ανίζης ημ ζςζηυ ιε ηδ ζοιιαεήηνζά ιμο, πανά κα ιμο ημ ελδβεί μ
ηαεδβδηήξ…».Σα εκεαννοκηζηά αοηά απμηεθέζιαηα ιαξ πνμέηνερακ κα δνμιμθμβήζμοιε ένεοκα
ζε ιεβαθφηενμ δείβια ιαεδηχκ απυ υθμ ημκ εθθαδζηυ πχνμ.
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Παξάξηεκα (Γξαζηεξηφηεηα 10ε )
(iv)
 Έπεηε ζηδ δζάεεζή ζαξ έκα πάναηα, έκα πνμκυιεηνμ, έκα δοκαιυιεηνμ, ζχιαηα , αανίδζα, ηνμπαθίεξ , κήια,
ηνζαυιεηνμ (ή ηαζ άθθα απθά υνβακα) ηαζ είκαζ βκςζηυ υηζ g=9,81 m/s2.
 Μπμνείηε κα πνδζζιμπμζήζεηε ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ ενςηδιάηςκ 10 (i), (ii) ηαζ (iii).
 ημπυξ ιαξ είκαζ κα ιεθεηήζμοιε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο δχλακεο κε ηελ νπνία ζπξψρλνπκε
αξρηθά έλα ζψκα (άνα ηαζ ηδξ ανπζηήξ ηαπφηδηαξ ημο ζχιαημξ) θαη ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζην
ζψκα (π.π. δοκαηυ ζπνχλζιμ ζδιαίκεζ ιεβάθδ ανπζηή ηαπφηδηα ηαζ άνα ιεβάθδ ηνζαή).
 Δπζπθέμκ πμθθμί ιαεδηέξ ζζπονίγμκηαζ υηζ υζμ πζμ ιαηνζά θηάκεζ έκα ζχια ηυζμ πζμ ιεβάθδ είκαζ δ ηνζαή
πμο ημο αζηείηαζ.
Μπμνείηε κα πενζβνάρεηε έκα πείναια πμο κα εθέβπεζ ηζξ δφμ ηεθεοηαίεξ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ πνμηάζεζξ, μζ
μπμίεξ απμηεθμφκ ηαζ ημ πξφβιεκα πμο πνέπεζ κα θφζεηε; Ο ηάεε ιαεδηήξ κα βνάρεζ ζφκημια ηδ δζηή ημο
πνυηαζδ βζα πείναια.
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(v) Με ηα άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ζμο ζογήηδζε ημ πείναια πμο ζηέθηδηε μ ηαεέκαξ ζαξ ηαζ ιε δζάθμβμ
επζθέληε έκα απυ αοηά. Να ζοιθςκήζεηε ζε ιία ημζκή πμνεία θφζδξ ημο πνμαθήιαημξ (ηδξ μιάδαξ), ηαζ κα ηδκ
βνάρεηε. Μδ θφζεηε ημ πνυαθδια.
(vi) Μεηά απυ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ ημο πεζνάιαημξ ηδξ ηάεε μιάδαξ ηαζ ηδξ πμνείαξ θφζδξ ημο πνμαθήιαημξ
ηαηαθήληε ζημ πθέμκ απμηεθεζιαηζηυ πείναια. Να βνάρεηε ημ πείναια (ηδξ ηάλδξ) ηαζ ηδκ
πμνεία θφζδξ ημο πνμαθήιαημξ.
(vii) Αθμφ πναβιαημπμζήζεηε ημ πείναια (ηδξ ηάλδξ), κα ζοιπθδνχζεηε ημκ πίκαηα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ.
Γλσζηέο πνζφηεηεο
Άγλσζηεο πνζφηεηεο

(viii) ηδ ζοκέπεζα κα ηάκεηε ημοξ ηαηάθθδθμοξ ιαεδιαηζημφξ οπμθμβζζιμφξ βζα κα οπμθμβίζεηε ηζξ άβκςζηεξ
πμζυηδηεξ. Να ηαηαβνάρεηε ηα απμηεθέζιαηά ζαξ ζημκ παναπάκς πίκαηα.
(ix) Με ηδκ πμνεία πμο αημθμοεήζαηε επζηεφπεδηε μ ζημπυξ ζαξ; Σζ ζοιπέναζια πνμηφπηεζ βζα ηδκ ηνζαή;
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υνεργατικό διδακτικό προςϋγγιςη τησ ςχετικόσ κύνηςησ και του
ρόλου τησ τριβόσ ςτη ςχετικό μεταφορικό και περιςτροφικό κύνηςη,
ςε μαθητϋσ τησ Α΄ Λυκεύου.
Επαγγεινπνύινπ Αλαζηαζία, Μίραο Παύινο
Δημοκρίηειο Πανεπιζηήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοηικής Εκπαίδεσζης
anevag@hol.gr, pmichas@eled.duth.gr
Πεξίιεςε. Ζ ζπεηζηυηδηα ημο Γαθζθαίμο, πανυθμ πμο ελδβεί πθήεμξ θαζκμιέκςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ
γςήξ δε δζδάζηεηαζ ζημ Λφηεζμ. Δπζπθέμκ, μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ πάκηα ηδκ ηνζαή ςξ «δφκαιδ
θνεκανίζιαημξ» ηαζ υπζ ςξ ιία δφκαιδ πμο ειπμδίγεζ ηδ ζπεηζηή ηίκδζδ ημο εκυξ ζχιαημξ ςξ πνμξ ημ
άθθμ ζχια πμο είκαζ ζε επαθή. ηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάγμοιε ηα απμηεθέζιαηα ιζαξ
πνμζπάεεζαξ κα δζδάλμοιε ηδ ζπεηζηή ηίκδζδ πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοκ μζ ιαεδηέξ υηζ δ ηνζαή
ιπμνεί κα επδνεάζεζ πμζηζθμηνυπςξ ηδκ ηίκδζδ εκυξ ζχιαημξ. Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο
ζπεδζάζαιε ήηακ επμζημδμιδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ααζζζιέκδ ζημ ζοκενβαηζηυ ιμκηέθμ ιάεδζδξ ηαζ
εθανιυζηδηε ζημ πεζναιαηζηυ ηιήια, εκχ ημ ηιήια εθέβπμο οπμαθήεδηε ζε παναδμζζαηή
δζδαζηαθία. Απυ ηα πνςηυημθθα ζοκέκηεολδξ ημο πνμεθέβπμο ηαζ ηα ενςηδιαημθυβζα ημο
ιεηαεθέβπμο πνμέηορε ιεβαθφηενδ αεθηίςζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ ημο πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ
ζημ: α) κα ελδβμφκ βζαηί ζηδκ πενίπηςζδ ημο ααδίζιαημξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ιεηαθμνζηήξ ηίκδζδξ εκυξ
ζχιαημξ πάκς ζε άθθμ ζχια έπμοιε «πνμχεδζδ απυ ηδκ ηνζαή» ηαζ α) κα ακηζθαιαάκμκηαζ ημ δζηηυ
νυθμ ηδξ ηνζαήξ ζηδκ ηαιποθυβναιιδ ηίκδζδ ζχιαημξ πάκς ζε πενζζηνεθυιεκμ δίζημ.
Abstract. Although the Galilean relativity is connected with a large number of everyday life
phenomena, isn‘t taught in secondary education in Greece. Moreover, students always consider friction
as a ―braking force‖ and not as a force opposing the relative motion of a body. In this work, we present
the results of our attempt to teach the relative motion to the students in order to understand that
friction can affect motion variously. We constructed an constructivist instruction based to the
cooperative learning, and we applied it to the experimental group while the control group was taught in
the traditional way. Analysing the interview protocols (pretest) and the post-test questionnaires, we
found out that students in the experimental group were better than their counterparts in the control
group, in: a) explaining why in the case of walking or of relative translation of a body there is
―propulsion by friction‖ and b) understanding the double role that friction can play in the curvilinear
motion of a body on a rotating disk.

Δηζαγσγή
Ζ ζπεηζηή ηίκδζδ ημο Γαθζθαίμο άπηεηαζ ιε πθήεμξ ειπεζνζχκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Δνςηήιαηα υπςξ: «Γζαηί αθέπμοιε ημ θζιάκζ κα απμιαηνφκεηαζ υηακ ανζζηυιαζηε πάκς ζε
ηζκμφιεκμ πθμίμ; Γζαηί κμιίγμοιε υηζ ηα αοημηίκδηα πμο ηζκμφκηαζ ζηδκ εεκζηή μδυ ζηδκ
ακηίεεηδ θςνίδα ηοηθμθμνίαξ απυ ημ αοημηίκδηυ ιαξ ηνέπμοκ ιε ζθζββζχδδ ηαπφηδηα; Γζαηί
ημ παζδί πμο πενζζηνέθεηαζ πάκς ζημ ιφθμ ηδξ παζδζηήξ πανάξ αθέπεζ υθα ηα πνάβιαηα κα
βονίγμοκ; Γζαηί ηα δέκηνα ζημ δνυιμ «θεφβμοκ πνμξ ηα πίζς», υηακ ηζκμφιαζηε ιε ημ
αοημηίκδημ; Γζαηί κζχεμοιε κα ηζκαγυιαζηε πνμξ ηα έλς ηδξ ζηνμθήξ, υηακ ζηνίαμοιε ιε ημ
αοημηίκδημ;» πνμαθδιαηίγμοκ ηυζμ ηα ιζηνά παζδζά υζμ ηαζ ημοξ ιεβάθμοξ.
Ζ ένεοκα ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ έπεζ κα επζδείλεζ πνμζπάεεζεξ εζζαβςβήξ
ζφβπνμκδξ Φοζζηήξ-Καακηζηή Φοζζηή, Μδ Γναιιζηά οζηήιαηα, Δζδζηή Θεςνία ηδξ
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πεηζηυηδηαξ ( Γδιδηνζάδδ, Υαθηζά & ημνδμφθδξ 2009)- ζηα θφηεζα. ημ ελςηενζηυ έπμοκ
βίκεζ ένεοκεξ πμο αθμνμφκ ηζξ πανακμήζεζξ ιαεδηχκ/θμζηδηχκ βζα ηδ ζπεηζηυηδηα ημο
Γαθζθαίμο (Ramadas, Barve & Kumar 1996α ηαζ α).ε πνμβεκέζηενδ ένεοκά ιαξ
(Δοαββεθμπμφθμο & Μίπαξ 2009) ζε θμζηδηέξ Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ πνμέηορε υηζ δ
δζδαζηαθία ημφξ αμήεδζε (ζε πμζμζηυ 35-70%): α) κα δζαηνίκμοκ ηα ζοζηήιαηα ακαθμνάξ
ζε αδνακεζαηά ηαζ ιδ, α) κα δζαηνίκμοκ ηζξ δοκάιεζξ ζε Νεοηχκεζεξ ηαζ αδνακεζαηέξ
(ρεοδμδοκάιεζξ π.π. θοβυηεκηνμξ, Coriolis) ηαζ β) κα πενζβνάθμοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ηνμπζέξ
πμο ακηζθαιαάκεηαζ μ αδνακεζαηυξ ηαζ ιδ αδνακεζαηυξ παναηδνδηήξ (π.π. πενζζηνεθυιεκμξ)
βζα ηδκ ηίκδζδ ημο ίδζμο ζχιαημξ.
Δπζπθέμκ δ πνμζςπζηή ιαξ ειπεζνία απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ
πνυζεεζε έκακ αηυια πνμαθδιαηζζιυ: « Γζαηί μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ ηδκ ηνζαή ςξ ιζα δφκαιδ,
ακηίεεηδ απυ ηδκ ηαπφηδηα ηαζ άνα ειπμδίγεζ πάληα ηδκ ηίκδζδ ηαζ υπζ ακηίεεηδ πνμξ ηδκ
ηάζδ ηίκδζδξ ημο ζχιαημξ ζε ζρέζε ιε ηδκ επζθάκεζα επαθήξ ημο ιε ημ άθθμ ζχια;»,
ζοιπέναζια ζημ μπμίμ ηαηέθδλε ηαζ δ ένεοκα ημο Chia (1989) ζε 16πνμκμοξ ιαεδηέξ. ε
άθθδ ένεοκα (Caldas & Saltiel 1995), δ πθεζμκυηδηα ηςκ ενςηδεέκηςκ (θμζηδηέξ ηαζ
ηαεδβδηέξ Λοηείμο) δζαηδνμφζακ ηδκ εκαθθαηηζηή ζδέα υηζ δ ηνζαή θεζημονβεί ςξ θνέκμ ζηδκ
ηίκδζδ. Με άθθα θυβζα μζ ιαεδηέξ δεκ ηαηακμμφκ υηζ δ ηνζαή ακηζζηέηεηαζ ζηδ ζρεηηθή
θίλεζε ημο εκυξ ζχιαημξ ςξ πνμξ ημ άθθμ, βεβμκυξ πμο ημοξ ζηενεί ηδ δοκαηυηδηα κα
ελδβήζμοκ πμθθά θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, υπςξ ημ αάδζζια, ημ λεηίκδια ημο
αοημηζκήημο, ημ ακέααζια ζε ζπμζκί, ημ ηνάηδια ημο πμηδνζμφ ιε ηδκ παθάιδ ιαξ.
Γζα ηδ δζδαζηαθία ζε ιαεδηέξ ηδξ Α΄ Λοηείμο, ηςκ πενζπηχζεςκ ζηζξ μπμίεξ δ ηνζαή δνα
ςξ «πνμςεδηζηή δφκαιδ» δ Viennot (2003) πνμηείκεζ ιζα δζδαηηζηή αημθμοεία εζζάβμκηαξ
έκα ιδ νεαθζζηζηυ ιμκηέθμ ζε εκδζάιεζδ ηθίιαηα (mesoscopic model), ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ
ηα ζχιαηα (π.π. δ ζυθα ημο παπμοηζζμφ) πενζβνάθμκηαζ ςξ επζθάκεζεξ βειάηεξ ιε πνζμκςηέξ,
άηαιπηεξ ακςιαθίεξ (Besson & Viennot 2004), εκχ μζ Caldas ηαζ Saltiel (2000) πνμηείκμοκ
ημ «ιμκηέθμ ηδξ αμφνηζαξ» (modele de la brosse, ζημ πανάνηδια). Δπζπθέμκ, μζ Besson et al.
(2010) ακέπηολακ ιζα αημθμοεία ζηδκ μπμία πανμοζζάγμκηαζ πμζμηζηά ηα ιμκηέθα παναβςβήξ
ηνζαήξ (π.π. ημπζηχκ ζοβημθθήζεςκ) πνμηεζιέκμο μζ ιαεδηέξ κα ηαηακμμφκ ηδκ πανμοζία ηαζ
ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ δοκάιεςκ ηνζαήξ ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ.
Θεςνήζαιε πςξ δε εα ήηακ αδυηζιμ κα πνμζπαεήζμοιε κα δζδάλμοιε ηδ ζπεηζηυηδηα ημο
Γαθζθαίμο πνμηεζιέκμο κα ηαηακμδεεί μ δζαθμνεηζηυξ νυθμξ ηδξ ηνζαήξ ζηδκ ηίκδζδ,
απμημιίγμκηαξ ηα ζπεηζηά μθέθδ απυ ημ ζοκδοαζιυ ημοξ, δδθαδή: α)κα αιθζζαδηήζμοκ μζ
ιαεδηέξ ηδκ άπμρή ημοξ υηζ μζ ηζκήζεζξ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ μζ ίδζμζ είκαζ ηαζ μζ
«πναβιαηζηέξ»,ακαηαθφπημκηαξ
πςξ
δζαθμνεηζημί
παναηδνδηέξ
ακηζθαιαάκμκηαζ
δζαθμνεηζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ηνμπζέξ βζα ημ ίδζμ ζχια, α)κα ακαπηφλμοκ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ,
ακαηαθφπημκηαξ ημκ πμθοδζάζηαημ νυθμ ηδξ ηνζαήξ ζηζξ δζάθμνεξ ηζκήζεζξ (δ ηνζαή ςξ
επζαναδφκμοζα δφκαιδ/ επζηαπφκμοζα δφκαιδ/ ηεκηνμιυθμξ δφκαιδ/ ςξ δφκαιδ πμο
επζηαπφκεζ επζηνυπζα ημ ζχια ηαζ ηαοηυπνμκα δνα ςξ ηεκηνμιυθμξ).
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Οζ ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ ήηακ:
1. Να δζενεοκήζμοιε ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ ζπεηζηή ηίκδζδ ηαζ ηδκ ηνζαή ζηδ
ζπεηζηή ηίκδζδ.
2. Να ζπεδζάζμοιε ιζα δζδαηηζηή πανέιααζδ επμζημδμιδηζημφ ηφπμο ζε έκα ζοκενβαηζηυ
πενζαάθθμκ ιάεδζδξ.
3. Να αλζμθμβήζμοιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ πμο ζπεδζάζαιε.
Σμ δείβια ιαξ ήηακ 20 ιαεδηέξ (14 αβυνζα ηαζ 6 ημνίηζζα) Α΄ Λοηείμο ημο 1μο Λοηείμο
Τιδηημφ ζηδκ Αεήκα. Υςνίζηδηακ ζε δφμ ηιήιαηα, εθέβπμο (ζημ μπμίμ εθανιυζηδηε δ
παναδμζζαηή δζδαζηαθία) ηαζ πεζναιαηζηυ (ζημ μπμίμ εθανιυζηδηε δ δζδαηηζηή
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πανέιααζδ). Σα ηιήιαηα ήηακ ιεζηηήξ επίδμζδξ, ιε αάζδ ηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ
Φοζζηή, έηζζ χζηε κα είκαζ ζζμδφκαια. Ζ ένεοκα δζελήπεδ ημ Γεηέιανζμ ημο 2009 ηαζ ηαηά
ηδ δζάνηεζά ηδξ μζ ιαεδηέξ δζδάζημκηακ πανάθθδθα ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ απυ ηδκ
ηαεδβήηνζά ημοξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ανίζημκηακ ζημ Κεθάθαζμ ηςκ Κζκήζεςκ (ζηδκ
επζαναδοκυιεκδ ηίκδζδ).
Γηαδηθαζία
Ο πξνέιεγρνο
Υνδζζιμπμζήζαιε ηδκ ηεπκζηή ηςκ αημιζηχκ
ηαζ διζδμιδιέκςκ
ζοκεκηεφλεςκ
(Βάιαμοηαξ 1993) απυ ημζκμφ ιε ημ ενςηδιαημθυβζμ - ηεζη Φοζζηήξ (ζημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ
απακημφζακ πνμθμνζηά), ιε ζημπυ ηδ ααεφηενδ ιεθέηδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ
βζα ηδ ζπεηζηή ηίκδζδ. Οζ ενςηήζεζξ (15 ζημ ζφκμθυ ημοξ) ήηακ ακμζηημφ ηφπμο ή πμθθαπθήξ
επζθμβήξ ή ηφπμο ζςζημφ-θάεμοξ, ιε δζηαζμθυβδζδ ηδξ απάκηδζδξ.
Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηδαζθαιηψλ
Σμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ δεκ οπάνπεζ ζημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ, βζ΄ αοηυ ηαζ
πνμζπαεήζαιε κα πνμζεββίζμοιε ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ιε απθυ ηνυπμ, θζβυηενμ ιε
ιαεδιαηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ μνμθμβίεξ ηαζ πενζζζυηενμ πμζμηζηά. Οζ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ
εθέβπμο (Σ.Δ.) δζδάπηδηακ ημ ίδζμ βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ ιε ημ πεζναιαηζηυ ηιήια (Π.Σ.) ηαζ
δ παναδμζζαηή δζδαζηαθία είπε ημοξ ίδζμοξ βκςζηζημφξ ζηυπμοξ ιε ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ.
Πνζκ ηδ δζελαβςβή ηςκ δζδαζηαθζχκ, μζ ιαεδηέξ ημο Σ.Δ. είπακ οπμαθδεεί ζε ηεηνάςνδ
παναδμζζαηή δζδαζηαθία ηαζ μζ ιαεδηέξ ημο Π.Σ. ζε εθηάςνδ επμζημδμιδηζηή δζδαηηζηή
πανέιααζδ ιε εέια: « Ζ ηνζαή (ζηαηζηή, μθίζεδζδξ) ακάιεζα ζε ζηενεά ζχιαηα ηαζ μζ
κυιμζ ηδξ ηνζαήξ μθίζεδζδξ». θεξ μζ δζδαζηαθίεξ δζελήπεδζακ απυ ηδκ ενεοκήηνζα.
Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο ζπεδζάζαιε, ααζίγεηαζ
ζηδ ζοκενβαηζηή βκςζηζηή
δζαδζηαζία ζ΄ έκα επμζημδμιδηζηυ πθαίζζμ ιάεδζδξ, ζημ μπμίμ δ ιάεδζδ εεςνείηαζ ααειζαία
δζαδζηαζία απυηηδζδξ ελεζδίηεοζδξ ιέζς ηδξ ζοιιεημπήξ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκενβαηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ, πμο πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημ οπμηείιεκμ κα μζημδμιήζεζ ή κα
ιεηαζπδιαηίζεζ ηδ βκχζδ ημο. Ο ιαεδηήξ ειπθέηεηαζ εκενβά ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία,
αθμφ μπμζμδήπμηε ιαεδζζαηυ ένβμ ηαζ ακ δμεεί, πνέπεζ κα δζενεοκδεεί ζοθθμβζηά ιέζα απυ
ηδκ μιάδα. Σα ιέθδ ηδξ μιάδαξ επζημζκςκμφκ, ιμζνάγμκηαζ ζδέεξ, ιεθεημφκ ηα δεδμιέκα,
παίνκμοκ απμθάζεζξ, ηαηαθήβμοκ ζε ζοιπενάζιαηα δδθαδή ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηδκ
επζζηδιμκζηή κμμηνμπία. Καηά ζοκέπεζα, ακαπηφζζεηαζ δ ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ πνμάβεηαζ
δ ηαηακυδζδ ηαζ ειπέδςζδ ηδξ βκχζδξ (Κυηημηαξ 2008). Οζ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ πμο
εθανιυζαιε ζημ Π.Σ. θαίκμκηαζ ακαθοηζηά ζημκ πίκαηα 1.
Πίλαθαο 1. Σμ ζπέδζμ ιαεήιαημξ ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ.
Γλσζηηθφ
πεξηερφκελν
πεηζηή ηίκδζδ
οζηήιαηα ακαθμνάξ
(δε βίκεηαζ δζάηνζζδ
ζε αδνακεζαηά ηαζ ιδ)

Γηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ
επηδηψθεηαη
1.Να ακηζθδθεμφκ μζ ιαεδηέξ υηζ δ
πενζβναθή ιζαξ ηίκδζδξ ελανηάηαζ
απυ αοηυκ πμο ηδκ παναηδνεί (δεκ
οπάνπμοκ πναβιαηζηέξ ηαζ
θαζκμιεκζηέξ ηζκήζεζξ).
2. Να εηηζιήζμοκ πμζμηζηά ηδκ
ηαπφηδηα ημο αηίκδημο παναηδνδηή
ςξ πνμξ ηζκμφιεκμ παναηδνδηή ιε
ζηαεενή ηαπφηδηα (αδνακεζαηυξ
παναηδνδηήξ).
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Γηδαθηηθά – Μαζεζηαθά
Έξγα
Οζ ιαεδηέξ αζπμθμφκηαζ ιε ενςηήζεζξ
ημο θφθθμο ενβαζίαξ ιε απθά
παναδείβιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Γεκ εζζάβμκηαζ μζ υνμζ:
Αδνακεζαηυξ (= αηίκδημξ ή
εηηεθεί εοεφβναιιδ μιαθή ηίκδζδ)
ηαζ ιδ αδνακεζαηυξ παναηδνδηήξ
(επζηαποκυιεκμξ). Υάνζκ εοημθίαξ, μζ
παναηδνδηέξ δζαηνίκμκηαζ ζε:
 αθίλεηνπο,
 θηλνχκελνπο (ιε εοε. μιαθή ηίκδζδ)

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

πεηζηή ηαπφηδηα

3. Να οπμθμβίζμοκ ειπεζνζηά ηαζ υπζ
ιε ηφπμ, ηδκ ηαπφηδηα εκυξ ζχιαημξ
ςξ πνμξ άθθμ ηζκμφιεκμ ζχια, υηακ
μζ απυθοηεξ ηαπφηδηέξ ημοξ είκαζ
ίδζαξ ή ακηίεεηδξ ηαηεφεοκζδξ.

Σνμπζέξ ζχιαημξ ςξ
πνμξ αηίκδημ ηαζ
ηζκμφιεκμ παναηδνδηή
(αδνακεζαημί
παναηδνδηέξ)

4. Να ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ
δζαθμνεηζημί παναηδνδηέξ
ακηζθαιαάκμκηαζ, υπζ ιυκμ
δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ βζα ημ ίδζμ
ζχια, αθθά ηαζ δζαθμνεηζηέξ
ηνμπζέξ.
5. Να εθανιυζμοκ ημκ 3μ κυιμ ημο
Νεφηςκα βζα κα ελδβήζμοκ ημκ
ηνυπμ πμο ααδίγεζ μ άκενςπμξ.

Σνζαή ηαζ
ζπεηζηή ιεηαθμνζηή
ηίκδζδ

 πεξηζηξεθφκελνπο(ιδ αδνακεζαημφξ)
ηαζ αοηή ηδ δζάηνζζδ εα πνδζζιμπμζήζμοιε ζηδκ ενβαζία ιαξ.
Πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα: μζ ιαεδηέξ πανζζηάκμοκ ηα ηζκμφιεκα ζχιαηα
Άζηδζδ ημο θφθθμο ενβαζίαξ: αοημηίκδηα πμο ηζκμφκηαζ ζηδκ εεκζηή μδυ
(ζε πανάθθδθεξ θςνίδεξ ηοηθμθμνίαξ,
ίδζαξ ή ακηίεεηδξ ηαηεφεοκζδξ).
Δνςηήζεζξ ημο θφθθμο ενβαζίαξ:
 ηίκδζδ αάνηαξ ζε πμηάιζ, πμο
παναζφνεηαζ απυ ημ νεφια,
 ηνμπζά ιπάθαξ ημο ιπέζγιπμθ, βζα
αηίκδημ παίηηδ ηαζ παίηηδ πμο
ηνέπεζ ιε ζηαεενή ηαπφηδηα.
πεδζάγμοκ ζε δζαβνάιιαηα εθεφεενμο
ζχιαημξ ηζξ δοκάιεζξ πμο αζημφκηαζ
ζημ πυδζ ημο ακενχπμο ηαζ ζημ έδαθμξ

6.Να ένεμοκ ζε βκςζηζηή
ζφβηνμοζδ υηακ ακαηαθφρμοκ ημ
δζαθμνεηζηυ νυθμ ηδξ ηνζαήξ βζα ημκ
άκενςπμ ηαζ βζα ημ παθαζιέκμ
αοημηίκδημ.

Γναζηδνζυηδηα 8δ ημο θφθθμο
ενβαζίαξ (πανάνηδια). Ο ζπεδζαζιυξ
ηςκ δοκάιεςκ ζε ηάεε ζχια βίκεηαζ
ζε δζαθμνεηζηυ πθαίζζμ (ηεπκζηή ηςκ
fragmented diagrams, Viennot 2003),
έηζζ χζηε κα ιδκ ιπενδεφμοκ μζ ιαεδηέξ ηζξ δοκάιεζξ ζημ ζδιείμ επαθήξ.

7. Να ακαηαθφρμοκ ημ νυθμ ηδξ
ηνζαήξ ςξ «πξνσζεηηθήο
δχλακεο» ζχιαημξ 2 πμο ανίζηεηαζ
πάκς ζε επζηαποκυιεκμ ζχια 1 ηαζ:
i)ηζκμφκηαζ ιε ηδκ ίδζα επζηάποκζδ
(δδθαδή ημ ζχια 2 είκαζ αηίκδημ ζε
ζπέζδ ιε ημ ζχια 1)
ii) ηζκμφκηαζ ιε δζαθμνεηζηή
επζηάποκζδ (ημ ζχια 2 ηζκείηαζ ςξ
πνμξ ημ ζχια 1).
Σνζαή ηαζ
8. Να εθανιυζμοκ ημ 2μ κυιμ ημο
μιαθή ηοηθζηή ηίκδζδ Νεφηςκα βζα ηδκ μιαθή ηοηθζηή
Ζ ηνζαή έπεζ δζεφεοκζδ ηίκδζδ, βζα κα ζοιπενάκμοκ υηζ δ
ηάεεηδ ζηδκ ηαπφηδηα
ηνζαή παίγεζ ημ νυθμ ηδξ
ηεκηνμιυθμο δφκαιδξ.
πεηζηή πενζζηνμθζηή
9.Να ακηζθδθεμφκ υηζ μ αηίκδημξ ηαζ
ηίκδζδ
μ πενζζηνεθυιεκμξ παναηδνδηήξ
αθέπμοκ δζαθμνεηζηέξ ηνμπζέξ βζα ημ
ίδζμ ζχια.

Γναζηδνζυηδηα 9δ ηαζ 10δ ημο θφθθμο
ενβαζίαξ (δ 9δ ανίζηεηαζ ζημ
πανάνηδια).

Ζ ηνζαή ακηζηίεεηαζ ζηδ
ζρεηηθή θίλεζε ημο
εκυξ ζχιαημξ ςξ πνμξ
ημ άθθμ, πμο ένπεηαζ ζε
επαθή, επμιέκςξ
ζηδ ιεηαθμνζηή ηίκδζδ
ιπμνεί κα έπεζ ηδκ ίδζα
ή ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ
ιε ηδκ ηαπφηδηα

Ζ ενεοκήηνζα πνδζζιμπμζεί ηδ
βεθονςηζηή ακαθμβία (conceptual
bridging) ιεηαλφ ημο ιμκηέθμο ηςκ
αθθδθμζοιπθεηυιεκςκ ακςιαθζχκ ηαζ
ημο ιμκηέθμο ηδξ αμφνηζαξ
(πανάνηδια).
Γζάβναιια εθεφεενμο ζχιαημξ βζα
ζπεδζαζιυ δοκάιεςκ ζε αοημηίκδημ
πμο ηζκείηαζ ζε ηοηθζηή πθαηεία.

Γναζηδνζυηδηα ημο θφθθμο ενβαζίαξ:
Αοημηίκδημ πμο εκχ ζηνίαεζ, ζοκακηά
ημ μδυζηνςια παβςιέκμ.
Οζ ιαεδηέξ ζογδημφκ ηαζ ζπεδζάγμοκ
ηζξ πζεακέξ ηνμπζέξ βζα αηίκδημ ηαζ
πενζζηνεθυιεκμ παναηδνδηή.
Σνζαή ηαζ ζπεηζηή
10.Να εθανιυζμοκ ηα
Δνςηήζεζξ ημο θφθθμο ενβαζίαξ
πενζζηνμθζηή ηίκδζδ
ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ
ζπεηζηά ιε ηδκ ηνζαή ηαζ ηδκ ηίκδζδ
ηδξ ηνζαήξ ζηζξ δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ πμο εηηεθεί ζχια πμο εηημλεφεηαζ, ιε
Σμ δζάκοζια ηδξ ηνζαήξ πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηχζμοκ ημ
ηαπφηδηα ηάεεηδ ζηδκ αηηίκα, πάκς ζε
ζπδιαηίγεζ μλεία βςκία δζηηυ νυθμ ηδξ ηνζαήξ: δ ηνζαή
πενζζηνεθυιεκμ δίζημ.
ιε ημ δζάκοζια ηδξ ιπμνεί κα επζηαπφκεζ επζηνυπζα έκα
Πνμαμθή ζε Power point ηδξ ηίκδζδξ
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ηαπφηδηαξ (ςξ πνμξ ζχια ηαζ ηαοηυπνμκα κα παίγεζ ημ
αηίκδημ παναηδνδηή)
νυθμ ηδξ ηεκηνμιυθμο δφκαιδξ.
Ακαζηυπδζδ
11. Να ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδ
Ζ ηνζαή επδνεάγεζ ηδκ
βκςζηζηή ημοξ πμνεία (ιεηαβκχζδ).
ηίκδζδ πμζηζθμηνυπςξ

ημο ζχιαημξ (ηαιποθυβναιιδ ηνμπζά
ςξ πνμξ ημκ αηίκδημ παναηδνδηή).
οιπθήνςζδ πίκαηα βζα κα
ζοβηνίκμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ πνζκ ηαζ ιεηά
ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ.

Ζ πινπνίεζε ησλ δηδαζθαιηψλ
Ζ παναδμζζαηή δζδαζηαθία ζημ ηιήια εθέβπμο είπε ζοκμθζηή δζάνηεζα 3 δζδαηηζηέξ χνεξ
εκχ δ δζδαηηζηή πανέιααζδ ζημ πεζναιαηζηυ ηιήια 5 χνεξ, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηδκ
μιαδζηή πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ζημ πνυκμ πμο δζαηέεδηε ζημοξ ιαεδηέξ κα ζογδημφκ
ζηζξ μιάδεξ ημοξ ηαζ κα ηαηαβνάθμοκ ηα απμηεθέζιαηα ζηα θφθθα ενβαζίαξ ημοξ. ηζξ
ζοκεκηεφλεζξ είπε γδηδεεί απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ κα βνάρμοκ 5
μκυιαηα ζοιιαεδηχκ ημοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εα ήεεθακ κα ζοκενβαζημφκ ζε μιάδα Φοζζηήξ.
Καηαζηεοάζηδηε ημ ημζκςκζυβναιια ημο ηιήιαημξ, ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδκ ηαεδβήηνζά ημοξ ζημ ζπμθείμ,
δδιζμονβήεδηακ 2 μιάδεξ ηςκ 5 ιαεδηχκ, εηενμβεκείξ ηαζ ιε πνμζεηηζηά επζθεβιέκδ
ζφκεεζδ (π.π. ηάεε μιάδα απμηεθμφκηακ απυ έκα άνζζημ ιαεδηή, 3 ιέηνζμοξ ηαζ έκακ
αδφκαημ). Οζ ιαεδηέξ αοημί είπακ βζα πνχηδ θμνά ζοκενβαζηεί ζηζξ ίδζεξ μιάδεξ ηαηά ηδκ
7ςνδ δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο είπε πνμδβδεεί, ιε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδκ ηνζαή ηαζ ημοξ
κυιμοξ ηδξ.
Ο νυθμξ ηδξ ενεοκήηνζαξ ήηακ δζαιεζμθααδηζηυξ. Πνμζάνιμγε ηαηάθθδθα ημ επίπεδμ ηςκ
πθδνμθμνζχκ έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα λεπενκμφκ ηα ειπυδζα ηαηακυδζδξ (π.π. έθηζαπκε
βέθονεξ ιεηαλφ ηδξ ηαεμιζθμοιέκδξ ηαζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βθχζζαξ). ηυπμξ ηδξ ήηακ κα
ειπθέηεζ εκενβά ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ μιάδεξ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ. πςξ πνμέηορε απυ ηδκ
ακάθοζδ ηςκ αζκηεμζημπδιέκςκ δζδαζηαθζχκ, μζημδμιήεδηε έκα θζθζηυ ηαζ μζηείμ
πενζαάθθμκ ζηζξ μιάδεξ, δοζηοπχξ ιενζηέξ θμνέξ ακηαβςκζζηζηυ ιεηαλφ ηςκ αβμνζχκ ηαζ
ηςκ ημνζηζζχκ, υπμο μζ ιαεδηέξ ζογδημφζακ άθμαα ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ απυρεζξ, αμδεμφζε
μ έκαξ ημκ άθθμ (Crouch & Mazur 2001),ακηάθθαγακ ζδέεξ ηαζ βκχζεζξ πνμηεζιέκμο κα
μθμηθδνχζμοκ επζηοπχξ ηζξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημο θφθθμο ενβαζίαξ πμο ημοξ είπακ
ακαηεεεί (taskwork). ημοξ ιαεδηέξ δε δυεδηακ ζδιεζχζεζξ βζα ιεθέηδ ζημ ζπίηζ.
Ο κεηαέιεγρνο
Πναβιαημπμζήεδηε έκα ιήκα ιεηά ηζξ δζδαζηαθίεξ, ζημ ίδζμ δείβια ιαεδηχκ ιε ημ ίδζμ
ενςηδιαημθυβζμ ιε ημκ πνμέθεβπμ, ζημ μπμίμ υιςξ μζ ιαεδηέξ απάκηδζακ βναπηά.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Απυ ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ 20 ιαεδηχκ ζηζξ 15 ενςηήζεζξ ημο
ενςηδιαημθμβίμο πνμεθέβπμο πνμέηορακ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ, ιενζηέξ απυ ηζξ μπμίεξ
είκαζ:
- 6 απυ ημοξ 20 ιαεδηέξ δεκ ιπμνμφκ κα ακηζθδθεμφκ ηζξ ηνμπζέξ πμο εα αημθμοεήζεζ δ
αυιαα πμο αθήκεηαζ απυ αενμπθάκμ, ςξ πνμξ αηίκδημ παναηδνδηή ηαζ ςξ πνμξ ημκ
πζθυημ, εκχ 9 ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ ηαζ μζ δφμ παναηδνδηέξ εα δμοκ ηδκ ίδζα ηνμπζά
(ηαηαηυνοθδ).
- Μυκμ 4 ζημοξ 20 ιαεδηέξ εθανιυγμοκ ζςζηά ημκ 3μ κυιμ ημο Νεφηςκα βζα κα ζπεδζάζμοκ
ηδκ ηνζαή πμο αζηείηαζ απυ ημ έδαθμξ ζημ πυδζ ημο ακενχπμο πμο ααδίγεζ ηαζ ηδκ
ακηίδναζή ηδξ πάκς ζημ έδαθμξ.
- ηδκ πενίπηςζδ ζχιαημξ (παεδηζηυ) ημ μπμίμ ανίζηεηαζ πάκς ζε άθθμ ζχια (ηζκδηήνζμ)
πμο δέπεηαζ μνζγυκηζα δφκαιδ F, ηαζ παναιέκεζ αηίκδημ σο πξνο ημ ηζκδηήνζμ, μζ 19 απυ
ημοξ 20 ιαεδηέξ είηε δε ζπεδίαζακ ηαευθμο δφκαιδ ηνζαήξ πάκς ζημ παεδηζηυ ζχια, ή ηδ
ζπεδίαζακ ακηίεεηδξ ηαηεφεοκζδξ απυ ηδ δφκαιδ F ηαζ δζηαζμθυβδζακ υηζ ημ παεδηζηυ
ζχια ιεηαθένεηαζ ελαζηίαξ ημο ηζκδηήνζμο ζχιαημξ, απμηέθεζια πμο ζοιθςκεί ιε ηζξ
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ένεοκεξ ηςκ Caldas ηαζ Saltiel (1995) ηαζ Besson et al. (2010). ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ
παεδηζηυ ζχια βθζζηνάεζ πάκς ζημ άθθμ ζχια (ζπεηζηή ιεηαθμνζηή ηίκδζδ), μ
πνμδβμφιεκμξ ανζειυξ ιεζχκεηαζ ζε 15 ιαεδηέξ.
- Κακέκαξ ιαεδηήξ δε ζηέθηεηαζ ηδκ φπανλδ ιζαξ δφκαιδξ ηνζαήξ πμο κα αζηείηαζ ζημ
ηζκδηήνζμ ζχια απυ ημ παεδηζηυ ζχια ςξ ακηίδναζδ ηδξ ηνζαήξ πμο αζηεί ημ ηζκδηήνζμ
ζχια ζημ παεδηζηυ (απμοζία ημο 3μο κυιμο ημο Νεφηςκα, Besson et al. 2010).
- 10 απυ ημοξ 20 ιαεδηέξ οπμζηδνίγμοκ πςξ ημ αοημηίκδημ ζηνίαεζ ελαζηίαξ ημο μδδβμφ ημο/
ημο ηζιμκζμφ/ ημο αάνμοξ ημο.
- ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ αοημηίκδημ ηαεχξ ζηνίαεζ ζοκακηά παβςιέκμ μδυζηνςια μ
αηίκδημξ παναηδνδηήξ εα δεζ ημ αοημηίκδημ κα δζαβνάθεζ εοεφβναιιδ ηνμπζά, εθαπηυιεκδ
ηδξ ηοηθζηήξ (1μξ κυιμξ ημο Νεφηςκα), εκχ μ πενζζηνεθυιεκμξ (ενχηδζδ 12 ημο
πανανηήιαημξ) ακηζθαιαάκεηαζ εθζημεζδή ηνμπζά. Μυκμ 5 απυ ημοξ 20 ιαεδηέξ έδςζακ
ζςζηή απάκηδζδ βζα ημκ αηίκδημ παναηδνδηή ηαζ 3 ιαεδηέξ βζα ημκ πενζζηνεθυιεκμ.
- ηακ έκα ζχια εηημλεφεηαζ πάκς ζε πενζζηνεθυιεκμ δίζημ ηαζ εηηεθεί ηαιποθυβναιιδ
ηίκδζδ πάκς ζ‘ αοηυκ, 15 απυ ημοξ 20 ιαεδηέξ εεςνμφκ ηδκ ηνζαή ακηίεεηδ απυ ηδκ
ηαπφηδηα ημο ζχιαημξ (ςξ πνμξ αηίκδημ παναηδνδηή) ή ιε δζεφεοκζδ πάκς ζηδκ αηηίκα
ημο δίζημο, εκχ 5 ιαεδηέξ εηηζιμφκ ζςζηά υηζ δ ηνζαή είκαζ ακηίεεηδ ζηδ ζπεηζηή
ηαπφηδηα ημο ζχιαημξ ςξ πνμξ ημ δίζημ (οζ,δ), πςνίξ υιςξ κα είκαζ ζε εέζδ κα ημ
δζηαζμθμβήζμοκ.
Δπμιέκςξ μζ ιαεδηέξ πνζκ ηδ δζδαζηαθία, δεκ ακαβκχνζγακ υηζ δ ηνζαή είκαζ ιζα δφκαιδ
πμο ιπμνεί κα πανάβεζ ηίκδζδ ηαζ κα πμζηίθθεζ ζηδκ ηαηεφεοκζή ηδξ (κα έπεζ ίδζα ή ακηίεεηδ
ηαηεφεοκζδ ιε ηδκ ηαπφηδηα, δζεφεοκζδ ηάεεηδ ζηδκ ηαπφηδηα ή κα ζπδιαηίγεζ μλεία βςκία
ιε αοηήκ).Θεςνμφκ δδθαδή υηζ δ ηνζαή έπεζ πάκημηε ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ απυ ηδκ
εθανιμγυιεκδ δφκαιδ ή ηδκ ηαπφηδηα ημο ζχιαημξ. Γζα ημοξ ιαεδηέξ δ ηνζαή
ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ιζα ιυκμ δφκαιδ ηαζ υπζ απυ γεφβμξ δνάζδξ –ακηίδναζδξ ηαζ
ακηζζηέηεηαζ ζηδκ «πναβιαηζηή» ηίκδζδ ηαζ υπζ ζηδ ζπεηζηή ηίκδζδ ιεηαλφ δφμ ζηενεχκ
ζςιάηςκ ζε επαθή (Besson 2010).
Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηάεε ηιήια ηαζ ζε ηάεε ενχηδζδ ημο pretest ηαζ post-test,
αθμφ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ, αλζμθμβήεδηακ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηθίιαηαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ
μπμία: μζ ακαπάκηδηεξ ενςηήζεζξ ααειμθμβμφκηακ ιε 0, μζ ιδ ηαηαηάλζιεξ απακηήζεζξ ιε
ααειυ 1, μζ θάεμξ ιε ααειυ 2, μζ ιενζηχξ θακεαζιέκεξ ιε ααειυ 3-5, μζ εθθζπείξ ιε 6-9 ηαζ
μζ επζζηδιμκζηά απμδεηηέξ ιε 10. Τπμθμβίζηδηε ζε ηάεε ενχηδζδ δ ιέζδ ηζιή βζα ηάεε
ηιήια, πςνζζηά βζα ηα δφμ ηεζη. ηδ ζοκέπεζα οπμθμβίζηδηε δ δζαθμνά ιεηαλφ post-test ηαζ
pretest βζα ηάεε ηιήια, πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ επίδναζδ ηδξ ηάεε ιεευδμο
δζδαζηαθίαξ ζηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ, ηαζ μζ δζαθμνέξ αοηέξ ζοβηνίεδηακ ζε επίπεδμ
ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ 0.05 ή 5%.Σμ ζηαηζζηζηυ ηεζη πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ ημ
two independent sample t-test, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ζηζξ πενζζζυηενεξ ενςηήζεζξ δ δζαθμνά
ζηδ ιέζδ ηζιή ηςκ δφμ ηεζη, ημο πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ ήηακ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ
ακηίζημζπδ ημο ηιήιαημξ εθέβπμο. ηαηζζηζηά ζδιακηζηή ηνίεδηε αοηή δ δζαθμνά ζε 3
ενςηήζεζξ (ενχηδζδ 7 βζα ημ αάδζζια, ενχηδζδ 12 βζα ηδκ εθζημεζδή ηνμπζά ημο αοημηζκήημο
ςξ πνμξ πενζζηνεθυιεκμ παναηδνδηή ηαζ ενχηδζδ 13 βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηνζαήξ
ζχιαημξ πάκς ζε πενζζηνεθυιεκμ δίζημ, ιε ηζιή ηδξ πζεακυηδηαξ p=0.02, βζα ηάεε
ενχηδζδ).
πκπεξάζκαηα
ηδκ πανμφζα ένεοκά ιαξ επζπεζνήζαιε ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ιζαξ αημθμοείαξ
δζδαζηαθζχκ πνμηεζιέκμο κα δζενεοκήζμοιε: α) ζε πμζμ ααειυ είκαζ εθζηηυ ηαζ ηανπμθυνμ
κα δζδάλμοιε πμζμηζηά ηδ ζπεηζηυηδηα ημο Γαθζθαίμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ νυθμ ηδξ ηνζαήξ
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ζηδ ζπεηζηή ηίκδζδ ηαζ α) πμζα ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ επζθένεζ ηαθφηενα ιαεδζζαηά
απμηεθέζιαηα ζημ ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ.
Απυ ηδκ ακαθοηζηή επελενβαζία ηςκ πνςηυημθθςκ ζοκέκηεολδξ (πνμέθεβπμξ), πνμέηορε
υηζ ζηζξ 4 εζζαβςβζηέξ ενςηήζεζξ πμο πναβιαηεφμκηακ ηδκ ακηίθδρδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ
ζπεηζηή ηίκδζδ (δ πενζβναθή ηςκ ηζκήζεςκ ελανηάηαζ απυ ημκ παναηδνδηή, πμζμηζηή
εηηίιδζδ ηδξ ζπεηζηήξ ηαπφηδηαξ), μ ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ δφμ
ηιδιάηςκ ήηακ ιεβαθφηενμξ ημο 7,5. Μαξ εκηοπςζίαζε ιάθζζηα ημ βεβμκυξ υηζ ιενζημί
ιαεδηέξ, ηαηά ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ πςνίξ κα ημοξ γδηείηαζ, είπακ ηδκ εοπένεζα κα οπμθμβίγμοκ
ηδ ζπεηζηή ηαπφηδηα ( ιε πνυζεεζδ ή αθαίνεζδ ηςκ απυθοηςκ ηαποηήηςκ) πνδζζιμπμζχκηαξ
ηδκ ειπεζνία ημοξ (π.π. ηίκδζδ ζε ηνέκα) ηαζ ηδ θμβζηή ημοξ, αθμφ δεκ είπακ πμηέ δζδαπεεί ημ
ιαεδιαηζηυ ηφπμ. Σα δεδμιέκα αοηά εκζζπφμοκ ηδκ άπμρή ιαξ υηζ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα
δζδαπεμφκ ηδ ζπεηζηυηδηα ημο Γαθζθαίμο ιέζα απυ παναδείβιαηα ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Οζ οπυθμζπεξ 11 ενςηήζεζξ ημο πνμεθέβπμο ακέδεζλακ πμθθέξ πανακμήζεζξ ηαζ ζε πμζμζηά
ζοκήεςξ ιεβαθφηενα ημο 70% ηςκ ιαεδηχκ, ηονίςξ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ
ηνζαήξ, ηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ημκ 3μ κυιμ ημο Νεφηςκα ηαζ ημ νυθμ ηδξ ηνζαήξ ςξ πνμςεδηζηήξ
(ηζκδηήνζαξ) δφκαιδξ ζηδ ζπεηζηή ιεηαθμνζηή ηαζ πενζζηνμθζηή ηίκδζδ.
Ζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ έδεζλε ηδκ οπενμπή ηδξ ζοκενβαηζηήξ
δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία, αθμφ μζ ιαεδηέξ ημο
πεζναιαηζημφ ηιήιαημξ πανμοζίαζακ ιεβαθφηενδ αεθηίςζδ ζηζξ επζδυζεζξ ημοξ ιεηά ηδ
δζδαζηαθία ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο ηιήιαημξ εθέβπμο. Ζ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε
ηδ ζπεηζηή ηίκδζδ, δ ηεπκζηή ηςκ fragmented diagrams, ζηα μπμία δζαηνίκεηαζ πμζμ ζχια
αζηεί ηδ δφκαιδ ηαζ πμζμ είκαζ ημ ζδιείμ εθανιμβήξ ηδξ, μζ ενβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ,
δ ακαθμβία (ιμκηέθμ ηδξ αμφνηζαξ) θαίκεηαζ υηζ μδήβδζακ ημοξ ιαεδηέξ ημο πεζναιαηζημφ
ηιήιαημξ κα ηαηακμήζμοκ υηζ δ ηνζαή έπεζ πμθθέξ εθανιμβέξ ηαζ δε δνα ιυκμ ςξ δφκαιδ
θνεκανίζιαημξ, υπςξ πίζηεοακ πνζκ ηδκ πανέιααζδ. Πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ζοκέααθε ηαζ
μ δζδαηηζηυξ πνυκμξ πμο δζαηέεδηε βζα κα ζογδημφκ ηαζ κα επζπεζνδιαημθμβμφκ μζ ιαεδηέξ
ζηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ημοξ. Παναηδνήεδηε εκεμοζζαζιυξ απυ ημοξ «αδφκαημοξ» ιαεδηέξ,
υηακ ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ δ βκχιδ ημοξ ζηδκ μιάδα ήηακ αανοζήιακηδ, αθμφ ήηακ ζε εέζδ
κα ηδ δζηαζμθμβμφκ ιε αάζδ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ πςνίξ κα ημοξ γδηείηαζ ιαεδιαηζηή ζπέζδ.
οκεηηζιχκηαξ υθα ηα παναπάκς ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ ένεοκα ζε ιεβαθφηενμ
δείβια ιαεδηχκ εα δχζεζ πανυιμζα απμηεθέζιαηα, πεπμίεδζή ιαξ είκαζ πςξ πνέπεζ δ
δζδαζηαθία ηδξ ζπεηζηήξ ηίκδζδξ (ημο Γαθζθαίμο) κα ζοιπενζθδθεεί ζημ Ακαθοηζηυ
Πνυβναιια ηδξ Α΄ Λοηείμο βζαηί αθεκυξ δζεονφκεζ ημοξ μνίγμκηεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
αθεηένμο ιπμνεί κα απμηεθέζεζ εθαθηήνζμ βζα ηδκ μοζζαζηζηυηενδ ηαηακυδζδ ηαζ άθθςκ
εειάηςκ ηδξ Μδπακζηήξ. Άθθςζηε, υπςξ είπε ηαζ μ Γαθζθαίμξ: « Ignorato motu, ignorato
natura» δδθαδή «Αβκμχκηαξ ηδκ ηίκδζδ, αβκμμφιε ηδ θφζδ».
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Παξάξηεκα
Δνχηδζδ 12 ημο pretest: Τπυεεζε υηζ αηνζαχξ πθάζ ζημ αοημηίκδημ, πμο ηζκείηαζ ζε ηοηθζηή πθαηεία,
οπάνπεζ ιζα ιμημζζηθέηα πμο ηζκείηαζ πάκς ζημ πεγμδνυιζμ ηδξ πθαηείαξ, ιε ηδκ ίδζα βςκζαηή
ηαπφηδηα ιε ημ αοημηίκδημ. Άνα μ ιμημζζηθεηζζηήξ αθέπεζ ημ αοημηίκδημ αηίκδημ. ηδ ζοκέπεζα, ημ
αοημηίκδημ ηαεχξ ζηνίαεζ ανίζηεζ ημ μδυζηνςια παβςιέκμ, εκχ δ ιμημζζηθέηα ζοκεπίγεζ κα ηζκείηαζ
ηοηθζηά υπςξ πνζκ (βζαηί ημ πεγμδνυιζμ έπεζ ηαεανζζηεί απυ ηα πζυκζα). Σζ ηνμπζά εα αημθμοεήζεζ ημ
αοημηίκδημ, υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ μ πενζζηνεθυιεκμξ παναηδνδηήξ (ιμημζζηθεηζζηήξ);
 α. Θεςνεί ημ αοημηίκδημ αηίκδημ.
 α. Θα αημθμοεήζεζ εοεφβναιιδ ηνμπζά, εα ηζκδεεί πάκς ζηδκ αηηίκα ημο ηφηθμο πνμξ ηδκ
έλς ιενζά ηδξ πθαηείαξ.
 β. Θα αημθμοεήζεζ εθζημεζδή ηνμπζά (ζακ ζπείνα).
 δ. Θα αημθμοεήζεζ ηοηθζηή ηνμπζά.
 ε. Άθθδ ηνμπζά. Να βνάρεζξ πμζα ………………………………………………………………
Να δζηαζμθμβήζεζξ ηδκ απάκηδζή ζμο. …………………………………………………………………
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Γξαζηεξηφηεηα 8 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο
Έκαξ μδδβυξ ζπνχπκεζ ημ αοημηίκδηυ ημο πμο έπεζ παθάζεζ (ζπήια 7). ηα πθαίζζα 6,7 ηαζ 8 κα
ζπεδζάζεζξ ηζξ δοκάιεζξ πμο αζημφκηαζ ηαηά ηδκ νξηδφληηα δηεχζπλζε ακηίζημζπα: ζημκ μδδβυ, ζημ
αοημηίκδημ, ζημ έδαθμξ. Πμζεξ απυ αοηέξ ηζξ δοκάιεζξ είκαζ γεφβδ δνάζδξ-ακηίδναζδξ;

χιμα 7

Πλαίςιο 6 (οδθγόσ)

Πλαίςιο 7 (αυτοκίνθτο)

Πλαίςιο 8 (ζδαφοσ)

Γξαζηεξηφηεηα 9 ηνπ θχιινπ εξγαζίαο
Σμ ζχια 1 ημο ζπήιαημξ 8 είκαζ αηίκδημ πάκς ζε ηναπέγζ πμο δεκ είκαζ θείμ. Σμ  2 είκαζ πάκς ζημ
ζχια 1. Αζημφιε ζημ 1 ζηαεενή μνζγυκηζα δφκαιδ F μπυηε αοηυ ανπίγεζ κα επζηαπφκεηαζ ςξ πνμξ
ημ ηναπέγζ, πνμξ ηα δελζά. Κακέκα απυ ηα ζχιαηα δεκ είκαζ θείμ.
i) Να ζπεδζάζεζξ ζημ πθαίζζμ 9 ηζξ δοκάιεζξ πμο αζημφκηαζ ζημ 1.
ii) Να ζπεδζάζεζξ ζημ πθαίζζμ 10 ηζξ δοκάιεζξ πμο αζημφκηαζ ζημ 2.
iii) Σμ ζχια 2 εα ηζκδεεί ςξ πνμξ ημ ηναπέγζ; Να δζηαζμθμβήζεζξ ηδκ απάκηδζή ζμο.
2
χιμα 8

1
Πλαίςιο 10 (ςϊμα 2)

Πλαίςιο 9 (ςϊμα 1)

(iv) Πνμηεζιέκμο κα εθέβλεζξ ηδκ απάκηδζή ζμο ζημ ενχηδια (iii), κα πναβιαημπμζήζεζξ ιε ηδκ
μιάδα ζμο, ημ παναηάης πείναια:
οκδέζηε ημ ζχια 1 (παναθθδθεπίπεδμ) ιε ημ κήια ηδξ ηνμπαθίαξ πμο είκαζ ζηενεςιέκδ
ζηδκ άηνδ ημο πάβημο (ζπήια 9). Σμπμεεηήζηε πάκς ημο έκα άθθμ ιζηνυηενμ ζχια (π.π. ημ ηίηνζκμ
αανίδζ) ηαζ απυ ηδκ άθθδ ιενζά ημο κήιαημξ ηνειάζηε αανίδζα , έηζζ χζηε ημ ζχια 1 κα ανπίγεζ κα
επζηαπφκεηαζ.
Σζ
παναηδνείηε
βζα
ημ
πάκς
ζχια
(ηίηνζκμ
αανίδζ); ……………………………………….
(v) Δάκ μζ παναηδνήζεζξ ζμο δζαθένμοκ απυ ηζξ πνμαθέρεζξ ζμο, ηυηε κα ζπεδζάζεζξ απυ ηδκ ανπή ηζξ
δοκάιεζξ πμο αζημφκηαζ ζημ 1 ηαζ 2 ημο ζπήιαημξ 8, ζηα πθαίζζα 11 ηαζ 12 ακηίζημζπα. Να
δζηαζμθμβήζεζξ ηζξ παναηδνήζεζξ ζμο απυ ημ πείναια.
ςϊμα 1

χιμα 9

Πλαίςιο 12 (ςϊμα 2)

Πλαίςιο 11 (ςϊμα 1)
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Σν κνληέιν ηεο βνχξηζαο (modele de la brosse) γηα ην ζχζηεκα ησλ δχν ζσκάησλ (ημο ζπήιαημξ
8)

Φακηαγυιαζηε ηζξ ακςιαθίεξ ζηζξ δφμ επζθάκεζεξ ζακ «ηνίπεξ» αμφνηζαξ πμο εζζένπμκηαζ μζ ιεκ ιέζα
ζηζξ άθθεξ ηαζ έπμοκ ηάπμζα εθαζηζηυηδηα. ηα παναηάης ζπήιαηα ηα ζχιαηα, πανυθμ πμο είκαζ ζε
επαθή, είκαζ γςβναθζζιέκα ιαηνζά ημ έκα απυ ημ άθθμ, βζα κα θαίκμκηαζ μζ ακςιαθίεξ ηςκ
επζθακεζχκ.
Δεν αςκοφμε δφναμθ.
Σα ςϊματα είναι ακίνθτα.

Όταν αςκοφμε δφναμθ F πάνω ςτο 1 τότε οι
«τρίχεσ»
των
δφο
ςωμάτων
παραμορφϊνονται αμοιβαία: Σου 1 προσ τα
πίςω και του 2 προσ τα εμπρόσ.
Θ καμπφλωςθ αυτι δείχνει και τθ φορά των
δυνάμεων τριβισ (Σ2 και Σ2ϋ ) μεταξφ των δφο
ςωμάτων.
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υγκριτικό μελϋτη αντιλόψεων μαθητών Α΄ Λυκεύου και πρωτοετών
φοιτητών Σμημϊτων φυςικόσ και Π.Σ.Δ.Ε. ςτουσ νόμουσ του
Νεύτωνα
Καξάνγινπ Γηψξγνο
Κψηζεο Κσλζηαληίλνο
Ρίδνο Ησάλλεο
Φπζηθφο 1ν ΔΠΑΛ Γξάκαο gkaraoglou@yahoo.gr
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΠΣΓΔ Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ kkotsis@cc.uoi.gr
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ irizos@uoi.gr
Πεξίιεςε
Δίκαζ ζηακή δ δθζηζαηή ηαζ δ ιαεδζζαηή ςνίιακζδ πμο θαιαάκεζ πχνα ζηα πθαίζζα ηδξ θοηεζαηήξ
εηπαίδεοζδξ κα επζθένεζ ηνμπμπμίδζδ ηαζ ακαδυιδζδ ηςκ ζηαεενά εειεθζςιέκςκ εκαθθαηηζηχκ
ζδεχκ ζημ κμο ηςκ ιαεδηχκ;
Οζ ιαεδηέξ ηδξ Α΄ ηάλδξ Γεκζημφ Λοηείμο, μζ πνςημεηείξ θμζηδηέξ ημο ηιήιαημξ Φοζζηήξ ηαζ ημο
Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ ημο Πακεπζζηδιίμο Ηςακκίκςκ είκαζ μζ μιάδεξ ζπμοδαζηχκ πμο
ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ένεοκα. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ θμζηδηέξ απακημφκ ζε ηθεζζημφ ηφπμο ενςηήζεζξ πμο
ακήημοκ ζηα δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκα ενςηδιαημθυβζα Inventory of Basic Conceptions in Mechanics
ηαζ Force and Motion Conceptual Evaluation ακηίζημζπα.
Συζμ ζε επίπεδμ πνήζδξ ημζκχκ εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεςκ υζμ ηαζ ζηδκ επζθμβή μνεχκ απακηήζεςκ
παναηδνμφκηαζ παναπθήζζα πμζμζηά ηαζ ζηζξ ηνεζξ μιάδεξ ζπμοδαζηχκ πμο επζαεααζχκμοκ ηδκ
ανπζηή οπυεεζδ.
Abstract
Is enough the age and the learning that occurs in the upper secondary education to bring the
conceptional change of the alternative ideas of the students?
Students in the 1st Lyceum school class and students of the Physics and the Primary Education
Departments of Ioannina University participate in this empiric research. Pupils and students respond to
internationally recognized questionnaires, as the Inventory of Basic Conceptions in Mechanics and the
Force and Motion Conceptual Evaluation, respectively.
From the results is coming that the use of common alternative conceptions and the selection of correct
answers have similar rates in all three groups of students, which confirm the original hypothesis.

Δηζαγσγή
Οζ ιαεδηέξ πνζκ αηυιδ ανπίζμοκ ηα πνχηα ιαεήιαηα θοζζηήξ ζημ ζπμθείμ έπμοκ ενβαζηεί
αζοκείδδηα ςξ πεζναιαηζημί θοζζημί ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή ελενεοκχκηαξ ημ θοζζηυ
πενζαάθθμκ. Έηζζ πςνίξ κα ημ επζδζχημοκ ηαζ κα ημ ακηζθαιαάκμκηαζ απμηημφκ ειπεζνία ιε
ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ επζζηήιδξ, αθμφ ακαβηάγμκηαζ κα ηάκμοκ οπμεέζεζξ ηαζ
πνμαθέρεζξ, κα παναηδνμφκ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ ιεηά απυ ζοκεπείξ δμηζιέξ
αιθζζαδηήζεζξ ηαζ απμννίρεζξ κα ηαηαθήβμοκ ζε ζοιπενάζιαηα ηαζ εεςνίεξ πμο
ζηδνίγμκηαζ ζηδκ «ημζκή θμβζηή». Οζ ζδέεξ πμο πνμηφπημοκ απυ αοηή ηδ δζενβαζία έπμοκ
εθεβπεεί επακεζθδιιέκα υζμκ αθμνά ηδκ ζηακμπμζδηζηή θεζημονβία ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκή
γςή, δεκ είκαζ ηεηνζιιέκεξ, ηαζ μνζζιέκεξ απυ αοηέξ οπήνλακ βζα πμθθά πνυκζα εειεθζχδεζξ
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ανπέξ ηδξ επζζηήιδξ αθμφ οζμεεηήεδηακ ζημ πανεθευκ απυ ζδιακηζημφξ επζζηήιμκεξ ηαζ
θζθμζυθμοξ. Δίκαζ ζζπονά εειεθζςιέκεξ ζημ κμο ηςκ ιαεδηχκ ηαζ πμθφ δφζημθα ιπμνμφκ κα
ηνμπμπμζδεμφκ ιέζς ιζαξ ηοπζηήξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο πνμζπαεεί κα ζοιπθδνχζεζ
ηα ηεκά ηςκ ιαεδηχκ ιε κέεξ πθδνμθμνίεξ. Οζ πνμαθέρεζξ, μζ παναηδνήζεζξ, ηαζ ηα
ζοιπενάζιαηα ημοξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ζδέεξ ηαζ ηζξ
πνμζδμηίεξ ημοξ. Δπμιέκςξ ημ απμηέθεζια ηδξ δζδαζηαθίαξ δεκ εηπθδνχκεζ ημοξ ζηυπμοξ
ημο δζδάζημκημξ ηαζ ημο δζδαηηζημφ εβπεζνζδίμο.
Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ πανυιμζεξ ζδέεξ ακζπκεφμκηαζ ζε ζπμοδαζηέξ δζαθυνςκ
δθζηζχκ, εεκζημηήηςκ, ηαζ ιμνθςηζημφ οπμαάενμο. Δθυζμκ υθμζ γμοκ ζε έκα πενζαάθθμκ ιε
ηα ίδζα θοζζηά παναηηδνζζηζηά δεκ είκαζ πανάδμλμ κα δδιζμονβμφκηαζ ημζκέξ ακηζθήρεζξ
ζηδκ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. Έπεζ επζζδιακεεί υηζ πανυιμζα
πνυηοπα ζδεχκ εθανιυγμκηαζ απυ ζπμοδαζηέξ δζαθυνςκ δθζηζχκ ακ ηαζ μνζζιέκεξ
ακηζθήρεζξ οπυηεζκηαζ ζε δζαθμνμπμίδζδ ηαζ ιεηελέθζλδ ηαεχξ ηα παζδζά ιεβαθχκμοκ ηαζ
οπμαάθθμκηαζ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. (Gilbert, Osborne & Fenham 1982, Halloun &
Hestenes 1985α, Gunstone 1987).
ηδκ πανμφζα ενβαζία ζοβηνίκεηαζ δ ζηακυηδηα εθανιμβήξ ηςκ κυιςκ ημο Newton απυ ημοξ
ιαεδηέξ ηδξ Α΄ Λοηείμο ηαζ ημοξ κεμεζζαπεέκηεξ θμζηδηέξ ημο ηιήιαημξ Φοζζηήξ ηαζ ημο
Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ ημο Πακεπζζηδιίμο Ηςακκίκςκ, εκημπίγμκηαζ μζ ημζκέξ εκαθθαηηζηέξ
ζδέεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημοξ κυιμοξ ημο Newton ηαζ ζοβηνίκμκηαζ ηα πμζμζηά απμδμπήξ
ημοξ ζηζξ παναπάκς δφμ μιάδεξ ζπμοδαζηχκ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Οζ θμζηδηέξ απάκηδζακ ζε ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημοξ ηνεζξ κυιμοξ ημο Newton ηαζ
πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηεζη Force and Motion Conceptual Evaluation (FMCE) ηςκ Thornton
& Sokoloff (1998). Οζ απακηήζεζξ ημοξ ηαηαβνάθδηακ ζηα πθαίζζα ένεοκαξ ζημ πνυβναιια
ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ «Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ηαζ Ένεοκα ζηδ Γζδαηηζηή ηδξ Φοζζηήξ» ημο
ηιήιαημξ Φοζζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Ηςακκίκςκ ζε πνμδβμφιεκμ αηαδδιασηυ έημξ ηαζ
δδιμζζεφηδηακ (Πεηνμπείθμο, Ρίγμξ, ηαζ Κχηζδξ 2006, Πεηνμπείθμο η.α. 2007)
Οζ ιαεδηέξ απάκηδζακ ζε ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημοξ ηνεζξ κυιμοξ ημο Newton ηαζ
πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηεζη Inventory of Basic Conceptions in Mechanics (IBCM) πμο
δδιζμονβήεδηε απυ ημκ ηαεδβδηή Η. Halloun ημ 2005. Σμ παναπάκς ενςηδιαημθυβζμ είκαζ
ιζα ζφκεεζδ απυ ενςηήζεζξ ηθεζζημφ ηφπμο πμο πενζέπμκηαζ ζηα βκςζηά δζεεκή
ενςηδιαημθυβζα Mechanics Diagnostic Test (MDT) (Halloun 1984), Force Concept
Inventory (FCI) (Hestenes, et. al 1992), ηαζ Mechanics Baseline Test (MBT) (Hestenes &
Wells 1992), ηαζ αλζμθμβήεδηακ ζδζαίηενα εεηζηά απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα, ηαζ απυ
κέεξ ενςηήζεζξ. Απυ ηζξ 33 ζοκμθζηά ενςηήζεζξ μζ 10 ανίζημκηαζ ζημ MDT, μζ 5 ακήημοκ
ζημ MDT ηαζ ζημ FCI ηαοηυπνμκα, μζ 8 ιυκμ ζημ FCI, μζ 8 είκαζ κέεξ ενςηήζεζξ ηαζ ηέθμξ μζ
2 ανίζημκηαζ ζημ MBT. Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαηαβνάθδηακ ζηδκ ένεοκα «Μεθέηδ
ηςκ Δκαθθαηηζηχκ Ηδεχκ ηςκ Μαεδηχκ ηδξ Α΄ Λοηείμο ζηζξ Έκκμζεξ ηδξ Νεοηχκεζαξ
Μδπακζηήξ Γφκαιδ ηαζ Κίκδζδ, ιεηά απυ ιζα Σοπζηή Γζδαζηαθία» (Κανάμβθμο 2009). Ζ
παναπάκς ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζημ Γεκζηυ Λφηεζμ Κνδκίδςκ ημο κμιμφ Κααάθαξ. ηδ
ζοιπθήνςζδ ημο ηεζη ζοιιεηείπακ υθμζ μζ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ Λοηείμο (40 ημνίηζζα ηαζ 31
αβυνζα).
ηυπμξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ κα ζοβηνζεμφκ δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηςκ κεοηχκεζςκ
ζοθθμβζζιχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ζε εθανιμβέξ ηδξ κεοηχκεζαξ δοκαιζηήξ
απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α΄ Λοηείμο ηαζ απυ ημοξ πνςημεηείξ θμζηδηέξ ημο ηιήιαημξ Φοζζηήξ
ηαζ ημο Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ ημο Πακεπζζηδιίμο Ηςακκίκςκ.
Σα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο ηίεεκηαζ είκαζ ηα ελήξ:
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Πμζα είκαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ημο ααειμφ ηαηακυδζδξ ηςκ κυιςκ ημο Newton απυ ημοξ
ιαεδηέξ ηδξ Α΄ Λοηείμο ηαζ αοημφ ηςκ κεμεζζαπεέκηςκ θμζηδηχκ ;
Υνδζζιμπμζμφκηαζ ημζκέξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ζε ηαηαζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ημοξ κυιμοξ ημο
Newton απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α΄ Λοηείμο ηαζ απυ ημοξ πνςημεηείξ θμζηδηέξ; Ακ καζ πςξ
ζπεηίγεηαζ δ απμδμπή ημοξ;
Απνηειέζκαηα
Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ηεζη δζεκενβείηαζ παναηάης ζφβηνζζδ ημο πμζμζημφ ηςκ
μνεχκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημοξ ηνεζξ κυιμοξ ημο
Newton, ιε ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ηςκ πνςημεηχκ θμζηδηχκ ημο Φοζζημφ ηαζ ημο
Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ ημο Πακεπζζηδιίμο Ηςακκίκςκ.
ημ ζπήια 1 θαίκμκηαζ ηα πμζμζηά ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ.

ρήκα 1: Πμζμζηά ηςκ ζπμοδαζηχκ πμο απακημφκ ζςζηά ζημοξ ηνεζξ Νυιμοξ ημο Newton

ημκ πνχημ κυιμ ημο Newton απακημφκ ζςζηά μζ ιαεδηέξ ζε πμζμζηυ 26% ιε ζθάθια
ιέζμο υνμο ±1%, μζ θμζηδηέξ ημο Φοζζημφ ζε πμζμζηυ 43% ιε ζθάθια ±3%, ηαζ μζ θμζηδηέξ
ημο Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ ζε πμζμζηυ 34% ιε ζθάθια ±4%.
Με ηα παναπάκς δεδμιέκα ηίεεηαζ ημ ενχηδια ακ δ δζαθμνά πμο πνμέηορε ζημοξ ιέζμοξ
υνμοξ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ή μθείθεηαζ ζηδ θοζζηή δζαηφιακζδ ηςκ ηοπαίςκ
δεζβιάηςκ ηαζ ζε ζθάθιαηα δεζβιαημθδρίαξ.
Πνμηεζιέκμο κα εθεβπεεί δ ιδδεκζηή οπυεεζδ: «Γεκ οπάνπεζ δζαθμνά ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ
ηςκ μνεχκ απακηήζεςκ ιεηαλφ ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ», ηαζ θυβς υηζ ηα δείβιαηα δεκ
πανμοζζάγμοκ ηακμκζηυηδηα ζηδκ ηαηακμιή ημοξ, πνδζζιμπμζείηαζ ημ πνυβναιια
ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ SPSS ηαζ ζοβηεηνζιέκα μ έθεβπμξ Mann – Whitney.
Ο έθεβπμξ έδεζλε υηζ: ζηα δείβιαηα ιαεδηέξ – θμζηδηέξ θοζζημφ δ δζαθμνά ζημοξ ιέζμοξ
υνμοξ z = -2,334, είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αθμφ ν=0,02<0,05 (ιε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ
5%) ζοκεπχξ απμννίπηεηαζ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ, εκχ ζηα δείβιαηα ιαεδηέξ – θμζηδηέξ
παζδαβςβζημφ επαθδεεφεηαζ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ ηαζ δεκ πανμοζζάγεηαζ ζδιακηζηή δζαθμνά
ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ (επζθέβμκηαξ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% έπμοιε z=-1,296 ηαζ
p=0,195>0,05).
ηζξ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ δεφηενμ κυιμ ημο Newton απακημφκ ζςζηά μζ ιαεδηέξ
ζε πμζμζηυ 27% ιε ζθάθια ±2%, μζ θμζηδηέξ ημο Φοζζημφ ζε πμζμζηυ 27% ιε ζθάθια
±4%, ηαζ μζ θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ ζε πμζμζηυ 22% ιε ζθάθια ±4%.
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Ο έθεβπμξ Mann – Whitney έδεζλε υηζ ζηα δείβιαηα ιαεδηέξ – θμζηδηέξ θοζζημφ ηαζ ιαεδηέξ
– θμζηδηέξ παζδαβςβζημφ επαθδεεφεηαζ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ ηαζ δεκ πανμοζζάγεηαζ
ζδιακηζηή δζαθμνά ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ (επζθέβμκηαξ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% ζηδκ
πνχηδ πενίπηςζδ έπμοιε z=-0,575 ηαζ p=0,566>0,05 ηαζ ζηδ δεφηενδ z=-1,635 ηαζ
p=0,102>0,05) .
ημκ ηνίημ κυιμ ημο Newton απακημφκ ζςζηά μζ ιαεδηέξ ζε πμζμζηυ 34% ιε ζθάθια ±1%,
μζ θμζηδηέξ ημο Φοζζημφ ζε πμζμζηυ 39% ιε ζθάθια ±1%, ηαζ μζ θμζηδηέξ ημο
Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ ζε πμζμζηυ 35% ιε ζθάθια ±1%.
Ο έθεβπμξ Mann – Whitney έδεζλε υηζ ζηα δείβιαηα ιαεδηέξ – θμζηδηέξ θοζζημφ ηαζ ιαεδηέξ
– θμζηδηέξ παζδαβςβζημφ επαθδεεφεηαζ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ ηαζ δεκ πανμοζζάγεηαζ
ζδιακηζηή δζαθμνά ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ (επζθέβμκηαξ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% έπμοιε
z=-1,633 ηαζ p=0,102>0,05) .
Παναηάης ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ζπμθζάγμκηαζ μζ ημζκέξ εκαθθαηηζηέξ απακηήζεζξ
ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζε ηάεε έκακ απυ ημοξ ηνεζξ κυιμοξ
ημο Newton ηαζ ζοβηνίκμκηαζ ηα πμζμζηά απμδμπήξ ημοξ απυ ηζξ ηνεζξ μιάδεξ ζπμοδαζηχκ.
ημ ζπήια 2 θαίκμκηαζ ηα πμζμζηά ηςκ ζπμοδαζηχκ πμο επζθέβμοκ ηδκ ηφνζα εκαθθαηηζηή
ζδέα ζημοξ ηνεζξ κυιμοξ ημο Newton.

ρήκα 2: Πμζμζηά ηςκ ζπμοδαζηχκ πμο επζθέβμοκ ηδκ ηφνζα εκαθθαηηζηή ζδέα ζημοξ ηνεζξ κυιμοξ
ημο Newton

ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ πνχημ κυιμ ημο Newton
παναηδνείηαζ κα ηονζανπεί δ εκαθθαηηζηή ζδέα: «Γζα κα ηζκείηαζ έκα ζχια ιε ζηαεενή
ηαπφηδηα είκαζ απαναίηδημ κα αζηείηαζ ζε αοηυ ιζα ζηαεενή δφκαιδ ιε ηαηεφεοκζδ ίδζα ιε
αοηή ηδξ ηίκδζδξ».
Σμ 67% ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ιέζμ υνμ ιε ζθάθια ±2% ζοιθςκεί ιε ηδκ παναπάκς
εκαθθαηηζηή ζδέα ζηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ πμο δ ηαπφηδηα δζαηδνείηαζ ζηαεενή ηαζ
πνέπεζ κα εθανιυζμοκ ημκ πνχημ κυιμ ημο Newton.
Σμ 47% ηςκ πνςημεηχκ θμζηδηχκ ημο ηιήιαημξ θοζζηήξ ιε ζθάθια ±3% ηαζ ημ 53% ηςκ
πνςημεηχκ θμζηδηχκ ημο παζδαβςβζημφ ιε ζθάθια ±3% οπμζηδνίγμοκ ηδκ ίδζα εκαθθαηηζηή
ζδέα ιε ημοξ ιαεδηέξ.
Σα ιζηνυηενα πμζμζηά επζθμβήξ ηδξ εκαθθαηηζηήξ ζδέαξ απυ ημοξ θμζηδηέξ, μθείθμκηαζ ζηδ
ιζηνυηενδ απμδμπή ηδξ ζδέαξ ηδξ ηεηηδιέκδξ δφκαιδξ απυ αοημφξ. Tμ βεβμκυξ αοηυ ιπμνεί
κα εεςνδεεί ςξ απμηέθεζια ηδξ ηαθφηενδξ δοκαηυηδηαξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ
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επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ιζαξ ενχηδζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πεναζηένς εθανιμβή ηαζ
ελμζηείςζδ ιε ημκ πνχημ κυιμ ημο Newton.
Σμ 52% ηςκ ιαεδηχκ (ιε ζθάθια ±3%) ζηζξ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ
δεφηενμ κυιμ ημο Newton απακημφκ ζφιθςκα ιε ηδκ εκαθθαηηζηή ζδέα πμο οπμζηδνίγεζ υηζ:
«βζα κα ηζκείηαζ έκα ζχια ιε ηαπφηδηα πμο ιεηααάθθεηαζ πνέπεζ κα αζηείηαζ ζε αοηυ δφκαιδ
πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηίκδζδξ δ μπμία κα οθίζηαηαζ ακάθμβδ ιεηααμθή ιε ηδκ
ηαπφηδηα». φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς εκαθθαηηζηή ζδέα υηακ αολάκεηαζ ημ ιέηνμ ηδξ
ηαπφηδηαξ εκυξ ηζκμφιεκμο ζχιαημξ πνέπεζ κα αολάκεηαζ ηαζ ημ ιέηνμ ηδξ δφκαιδξ πμο
αζηείηαζ πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ιε ηδκ ηαπφηδηα, ηαζ υηακ εθαηηχκεηαζ ημ ιέηνμ ηδξ
ηαπφηδηαξ κα εθαηηχκεηαζ ηαζ ημ ιέηνμ ηδξ δφκαιδξ πμο αζηείηαζ ζημ ζχια ηαζ έπεζ ηδκ
ηαηεφεοκζδ ηδξ ηαπφηδηαξ.
Σμ 51% ηςκ πνςημεηχκ θμζηδηχκ ημο ηιήιαημξ θοζζηήξ (ιε ζθάθια ±3%) ηαζ ημ 50% ηςκ
πνςημεηχκ θμζηδηχκ ημο παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ (ιε ζθάθια ±4%) οπμζηδνίγμοκ ηδκ ίδζα
εκαθθαηηζηή ζδέα ιε ημοξ ιαεδηέξ.
Ζ ηφνζα εκαθθαηηζηή ζδέα είκαζ πμθφ ζζπονή ζημ πνυκμ ηαζ εηθνάγεηαζ απυ παναπθήζζμ,
ιεβάθμ πμζμζηυ ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ.
ηζξ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ ηνίημ κυιμ ημο Newton επζηναηεί δ εκαθθαηηζηή ζδέα
πμο ακαθένεηαζ ςξ ―ανπή ηδξ ηονζανπίαξ‖ απυ ημοξ Halloun & Hestenes (1985a), ζφιθςκα
ιε ηδκ μπμία: «Καηά ηδκ αθθδθεπίδναζδ δφμ ζςιάηςκ ημ πζμ εκενβυ ζχια, δδθαδή αοηυ ιε
ηδ ιεβαθφηενδ ιάγα ή αοηυ πμο πνμηαθεί ηδκ ηίκδζδ, εα αζηεί ηδ ιεβαθφηενδ δφκαιδ».
Σμ 55% ηςκ ιαεδηχκ (ιε ζθάθια ±4% ) οπμζηδνίγμοκ ηδκ παναπάκς εκαθθαηηζηή ζδέα ζηζξ
απακηήζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ ηνίημ κυιμ ημο Newton.
Σδκ ίδζα εκαθθαηηζηή ζδέα θαίκεηαζ κα επζθέβμοκ ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ μζ θμζηδηέξ ημο
Φοζζημφ ζε πμζμζηυ 44% (ιε ζθάθια ±4%), ηαζ ημο Παζδαβςβζημφ ζε πμζμζηυ 51% (ιε
ζθάθια ±1%).
Αλίγεζ κα ακαθενεεί δ ειθάκζζδ ιζαξ δεοηενεφμοζαξ εκαθθαηηζηήξ ζδέαξ ζε παναπθήζζα
ενχηδζδ ηςκ δφμ ενςηδιαημθμβίςκ. ηακ ημ υπδια πμο πνμηαθεί ηδκ ηίκδζδ εκυξ άθθμο
ανπζηά αηίκδημο μπήιαημξ απμηηά ζηδ ζοκέπεζα ζηαεενή ηαπφηδηα ηαζ ηζκείηαζ ιε αοηή,
οπμζηδνίγεηαζ απυ ημ 16% ηςκ ιαεδηχκ ημ 23% ηςκ θμζηδηχκ ημο θοζζημφ ηαζ ημ 11% ηςκ
θμζηδηχκ ημο ΠΣΓΔ υηζ ηακέκα υπδια δεκ αζηεί δφκαιδ ζημ άθθμ.
πςξ ηαζ ζημ δεφηενμ κυιμ παναηδνμφιε κα ηαηαβνάθμκηαζ ορδθά πμζμζηά επζθμβήξ ηδξ
ηφνζαξ εκαθθαηηζηήξ ζδέαξ ηαζ ζηζξ ηνεζξ μιάδεξ ζπμοδαζηχκ πμο δε δζαθένμοκ ζδιακηζηά
ιεηαλφ ημοξ.
ημκ πίκαηα 1 πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ηα πμζμζηά ηςκ ιαεδηχκ, ηαζ ηςκ πνςημεηχκ
θμζηδηχκ πμο εθανιυγμοκ ηάεε θμνά ημκ ηαηάθθδθμ κυιμ ημο Newton ή ηδκ ηφνζα
εκαθθαηηζηή ζδέα
Πίλαθαο 1: Πμζμζηά ζπμοδαζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηδκ μνεή ή ηδκ ηφνζα εκαθθαηηζηή ζδέα ζε
ηάεε κυιμ

Θέια

Μαεδηέξ

Φ. Φοζζημφ

Φ. Παζδαβςβζημφ

1μξ Ν.Ν (ςζηή)

26% (±1%)

43% (±3%)

34% (±4%)

1μξΝ.Ν (Δκαθθαηηζηή)

67% (±2% )

47% (±3%)

53% (±3%)

2μξ Ν.Ν (ςζηή)

27% (±2%)

27% (±4%)

22% (±4%)

2μξ Ν.Ν (Δκαθθαηηζηή) 52% (±3%)

51% (±3%)

50% (±4%)

3μξ Ν.Ν (ςζηή)

34% (±1% )

39% (±1%)

35% (±1%)

3μξ Ν.Ν (Δκαθθαηηζηή) 55% (±4%)

44% (±4% )

51% (±1%)
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πκπεξάζκαηα
Απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ θοζζηήξ μ έθεβπμξ Mann
– Whitney δείπκεζ ζδιακηζηή δζαθμνά ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ πμο
αθμνμφκ ημκ πνχημ κυιμ ημο Newton. Ζ δζαθμνά αοηή ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ηαθφηενδ
ηαηακυδζδ ηαζ εθανιμβή ημο κυιμο ηδξ αδνάκεζαξ απυ ημοξ θμζηδηέξ ημο θοζζημφ ηιήιαημξ,
ηαζ απμδίδεηαζ ζηδκ ιζηνή απμδμπή ηδξ ζδέαξ ηδξ ηεηηδιέκδξ δφκαιδξ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ
δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ απυ αοημφξ. Ακηίεεηα ηαηά ηδ ζφβηνζζδ ηςκ
ζςζηχκ απακηήζεςκ ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ ημο παζδαβςβζημφ μ έθεβπμξ Mann – Whitney
δεκ δείπκεζ ζδιακηζηή δζαθμνά ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ πανυηζ ανπζηά θαίκεηαζ κα οπενέπμοκ μζ
θμζηδηέξ.
ημκ ίδζμ κυιμ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ απακημφκ ζφιθςκα ιε ηδκ εκαθθαηηζηή ζδέα πμο
εεςνεί απαναίηδηδ ηδκ άζηδζδ δφκαιδξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηίκδζδξ. Ζ ακάβηδ βζα ηδκ
φπανλδ ηδξ δφκαιδξ αοηήξ μδδβεί πμθθέξ θμνέξ ημοξ ιαεδηέξ, θυβς απμοζίαξ άθθςκ
δοκάιεςκ, ζηδκ απμδμπή ιζαξ εζςηενζηήξ ηεηηδιέκδξ δφκαιδξ πμο απμεδηεφεηαζ ζημ
ζχια. Αηυιδ ηαζ ζε ιζηνυηενεξ δθζηίεξ υπςξ ακαθένεηαζ ζηζξ ένεοκεξ ηςκ (Champagne,
Klopfer & Anderson 1980, Halloun & Hestenes 1985α, Thornton & Sokoloff 1998) μζ
ιαεδηέξ απμδίδμοκ ηδ δφκαιδ ζοκήεςξ ζηδκ ανπζηή χεδζδ (θυνα) πμο δέπεηαζ ημ ζχια δ
μπμία απμεδηεφεηαζ ζε αοηυ ηαζ έηζζ ζοκεπίγεζ ηδκ ηίκδζή ημο.. Σμ πμζμζηυ ηςκ θμζηδηχκ
πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ φπανλδξ δφκαιδξ ζηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ιε ηδκ
ηίκδζδ είκαζ ιζηνυηενμ ζε ζφβηνζζδ ιε αοηυ ηςκ ιαεδηχκ αθθά παναιέκεζ εκηοπςζζαηά
ορδθυ.
ημ δεφηενμ κυιμ ημο Newton ημ πμζμζηυ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ βζα ημοξ ιαεδηέξ είκαζ
ημ ίδζμ παιδθυ ιε αοηυ ηςκ πνςημεηχκ θμζηδηχκ ημο Φοζζημφ εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ
πνςημεηχκ θμζηδηχκ ημο Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ είκαζ αηυιδ παιδθυηενμ. Ο έθεβπμξ Mann
– Whitney δεκ έδεζλε ζδιακηζηή δζαθμνά ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ.
Ζ εκαθθαηηζηή ζδέα πμο εεςνεί υηζ βζα κα ηζκείηαζ έκα ζχια ιε ηαπφηδηα πμο ιεηααάθθεηαζ
πνέπεζ κα αζηείηαζ ζε αοηυ ιζα δφκαιδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηίκδζδξ δ μπμία κα
οθίζηαηαζ ακάθμβδ ιεηααμθή ιε ηδκ ηαπφηδηα, ιέκεζ ακεπδνέαζηδ απυ ηδκ δθζηία ηαζ ημ
ιμνθςηζηυ επίπεδμ αθμφ είκαζ απμδεηηή απυ ηδκ απυθοηδ πθεζμρδθία ηςκ ζπμοδαζηχκ.
ημκ ηνίημ κυιμ ημο Newton δζαπζζηχκεηαζ ιζηνή οπενμπή ζηζξ ζςζηέξ απακηήζεζξ βζα ημοξ
θμζηδηέξ ημο Φοζζημφ ηιήιαημξ πςνίξ υιςξ κα πνμηφπηεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά
ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ βζα ηζξ ηνεζξ μιάδεξ ηςκ ζπμοδαζηχκ.
Ζ εκαθθαηηζηή ζδέα πμο εεςνεί υηζ ηαηά ηδκ αθθδθεπίδναζδ δφμ ζςιάηςκ ημ πζμ εκενβυ
ζχια, δδθαδή αοηυ πμο είκαζ πζμ αανφ ή αοηυ πμο πνμηαθεί ηδκ ηίκδζδ, εα αζηεί ηδ
ιεβαθφηενδ δφκαιδ εηθνάγεηαζ απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ ζπμοδαζηέξ.
Σα πμζμζηά ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ πμθφ ημκηά ιε αοηά ηςκ
πνςημεηχκ θμζηδηχκ ημο Φοζζημφ ηιήιαημξ ηαζ ηςκ θμζηδηχκ ημο Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ
ζημοξ δφμ ηεθεοηαίμοξ κυιμοξ ημο Newton. Οζ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφκ μζ ζπμοδαζηέξ ηαζ
ηςκ δφμ ααειίδςκ ζηδκ εθανιμβή ηςκ Νεοηχκεζςκ ζδεχκ είκαζ ειθακείξ ηαζ ιάθζζηα δεκ
παναηδνείηαζ μοζζαζηζηή αεθηίςζδ ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ πμο
ακαθένμκηαζ ζηδ ζπέζδ ηδξ δφκαιδξ ιε ηδκ ηαπφηδηα (ζηζξ ενςηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
δεφηενμ κυιμ ημο Newton) ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ ηονζανπίαξ (ζηζξ ενςηήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε
ημ ηνίημ κυιμ ημο Newton).
Οζ θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ ηιήιαημξ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ είκαζ απυθμζημζ ηδξ
εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ μπυηε ιμζναία δεκ αζπμθμφκηαζ ιε ηδ θοζζηή ηα δφμ ηεθεοηαία
πνυκζα ηδξ θμίηδζήξ ημοξ ζημ Λφηεζμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ πνμζθένεζ βυκζιμ έδαθμξ βζα ηδκ εη
κέμο επζηνάηδζδ μνζζιέκςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ πμο ήηακ οπυ αιθζζαήηδζδ ηαζ ηδ
εειεθίςζδ εκυξ ιςζασημφ ζδεχκ απμηεθμφιεκμο απυ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ηαζ ηζξ Νεοηχκεζεξ
πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδκ εθανιμβή ηςκ κυιςκ ημο Newton ηαηά ημ πνχημ έημξ θμίηδζήξ
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ημοξ ζημ Πακεπζζηήιζμ. Οζ θμζηδηέξ ημο Φοζζημφ ηιήιαημξ έπμοκ πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ
βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ κυιςκ ημο Newton ηονίςξ ζηδ θοζζηή ηδξ Γ‘ Λοηείμο αθθά δ πνήζδ
βίκεηαζ ηοπμπμζδιέκα ζημ πθαίζζμ ιζαξ ιεεμδμθμβίαξ πμο εθανιυγεηαζ βζα ηδκ επίθοζδ
αζηήζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ επζηοπία ζηζξ Πακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ πςνίξ κα πνμζθένεζ ηα
ακαιεκυιεκα υζμκ αθμνά ζηδ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ κυιςκ ζε θαζκυιεκα
ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Σμ απμηέθεζια ηδξ ιάεδζδξ ιε ζηυπμ ηδκ ηοπμπμίδζδ κυιςκ ηαζ ανπχκ είκαζ μ εβηθεζζιυξ
ζηδ βκχζδ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ πμο εα θένεζ ηδκ επζηοπία ζηδκ επίθοζδ ζφκεεηςκ
πνμαθδιάηςκ ηαζ ιμζναία μδδβεί ζηδκ απαλίςζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ ζηδκ πθήνδ
εεςνδηζημπμίδζδ ηαζ ζημκ απμπνμζακαημθζζιυ.
Απαναίηδηδ εεςνείηαζ δ ζπμθαζηζηή ηαεμδήβδζδ ηςκ ηαεδβδηχκ βζα ηδκ πθήνδ
απμζαθήκζζδ ηαζ δυιδζδ εκκμζχκ ηαζ κμδιάηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ. Ζ πμθθαπθή
ακαπανάζηαζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ αμδεά ζημ ζημπυ αοηυ δζυηζ επζθένεζ ηδκ
ακάπηολδ ηδξ θοζζηήξ δζαίζεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ βφνς απυ ηα θαζκυιεκα. Ζ ένεοκα ελάθθμο
ζηδ δζδαηηζηή ηδξ θοζζηήξ έδεζλε αδοκαιία ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ ηαζ βκχζεςκ απυ ημ
δάζηαθμ ή ημ αζαθίμ πνμξ ημ ιαεδηή ηαζ μδήβδζε ζηδ δζαηφπςζδ κέςκ εεςνζχκ ιάεδζδξ ιε
δεζπυγμοζα ηδκ ημκζηνμοηηζαζζηζηή πμο ζηδνίγεζ ηδκ εκενβδηζηή ειπθμηή ημο ιαεδηή ζηδκ
μζημδυιδζδ ηδξ βκχζδξ απυ ημκ ίδζμ πάκς ζηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ πμο δζαεέηεζ
(Driver, Oldham 1986). πςξ ακαθένεζ μ Arons (1992), δεκ ανηεί κα εκζηαθάλμοιε κυιμοξ
ηαζ ηακυκεξ ζημ κμο ηςκ ιαεδηχκ ιέζς πνμθμνζηήξ πανμοζίαζδξ δ μπμία ιπμνεί κα
ζοκμδεφεηαζ απυ θίβεξ επζδείλεζξ βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ζςιάηςκ πμο οπαημφμοκ ζε
αοημφξ, δζυηζ ιπμνεί κα απμικδιμκεφμοκ ηαζ κα επακαθαιαάκμοκ πνμθμνζηά ημοξ κυιμοξ
αθθά υηακ ακαβηαζημφκ κα ημοξ πνδζζιμπμζήζμοκ βζα κα πνμαθέρμοκ ηδκ ελέθζλδ εκυξ
θοζζημφ θαζκμιέκμο ή κα πενζβνάρμοκ ηζ ζοιααίκεζ ζε πναβιαηζηέξ θοζζηέξ ηαηαζηάζεζξ
επζζηνέθμοκ ζηζξ ανπζηέξ πνςημβεκείξ ακηζθήρεζξ ημοξ. Δίκαζ ακαβηαίμ μζ ιαεδηέξ
θεζημονβχκηαξ εκενβδηζηά κα απμηηήζμοκ ηζκαζζεδηζηή ειπεζνία ηαζ κα οπμπέζμοκ ζε θάεδ
ζοκακηχκηαξ ηζξ αζοκέπεζεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ εκαθθαηηζηχκ ημοξ
ακηζθήρεςκ μπυηε κα ηζξ ακαεεςνήζμοκ.
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Πεξίιεςε
ηo πθαίζζμ ιζαξ εκαθθαηηζηήξ / ζοιπθδνςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδκ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, πμο πναβιαημπμζμφιε ζε δφμ ζοζηεβαγυιεκα δδιμηζηά
ζπμθεία ημο Οθοιπζαημφ Υςνζμφ, ζπεδζάζαιε ηαζ εθανιυζαιε εηπαζδεοηζηέξ πανειαάζεζξ βζα
δζάθμνεξ εκυηδηεξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Ζ έκκμζα ημο ήπμο ηαζ μζ ζδζυηδηέξ ημο
πενζθαιαάκμ-κηαζ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηδξ Πνςημαάειζαξ ηαζ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ
ηαζ ζοζπεηίγμοκ θαζκυιεκα πμο βίκμκηαζ άιεζα ακηζθδπηά απυ ημοξ ιαεδηέξ. Δκημφημζξ,
ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ζδιακηζηέξ πανακμήζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ ενιδκεία ημοξ. ηδκ
πανέιααζή ιαξ, επζπεζνήζαιε ηδκ εκμπμζδιέκδ πνμζέββζζδ ηαζ έκηαλδ ηςκ θαζκμιέκςκ ημο ήπμο ζηα
ιδπακζηά ηφιαηα, εκχ δχζαιε έιθαζδ ζε δζενεοκδηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο πενζεθάιαακακ ημκ
πεζναιαηζζιυ ιε πνήζδ ιμοζζηχκ μνβάκςκ, απθχκ οθζηχκ ηαζ ηαηαζηεοχκ αθθά ηαζ ρδθζαηχκ
ηεπκμθμβζηχκ ενβαθείςκ.

Abstract.
In the context of an alternative teaching approach of Science in Primary Education, which takes place
in two elementary co-located schools of the Olympic Village, we designed and implemented
educational interventions for different units of the analytical program. The concept of sound and its
properties are included in curricula of primary and secondary education and combine phenomena that
are directly perceived by students. However, students‘ significant misunderstandings arising from the
interpretation of the phenomena are recorded. In our intervention we tried to integrate and correlate
phenomena of sound waves to mechanical waves and we focused on investigative procedures that
included experimentation with the use of musical instruments, simple materials, utilities and digital
technological tools.

Δηζαγσγή
Οζ ήπμζ ηαζ ηα θαζκυιεκα πμο ζοκδέμκηαζ ιε αοημφξ - θφζδ, παναβςβή ηαζ δζάδμζδζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηα εθθδκζηά ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, ηυζμ ζηδκ Πνςημαάειζα υζμ
ηαζ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ (Δ΄ Γδιμηζημφ ηαζ Γ΄ Γοικαζίμο, εκχ ζηδ Γ΄ Λοηείμο
ζηδκ εκυηδηα ηςκ ηοιάηςκ δεκ βίκεηαζ επζιένμοξ ακαθμνά ζηα δπδηζηά ηφιαηα). φιθςκα
ιε ζπεηζηέξ ένεοκεξ (Linder & Erickson 1989, Boyes & Stanisstreet 1991, Wittmann et al.
2003, Lautrey & Mazens 2003, Lautrey & Mazens 2004, Απμζημθάηδξ η.ά. 2006α, Πεννή &
Βαθααακίδδξ 2006, Houle & Barnett 2008), μζ ιαεδηέξ απυ ιζηνή δθζηία ακαπηφζζμοκ
εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ βζα ημοξ ήπμοξ ηαζ ηδκ δζάδμζή ημοξ, ηυζμ ζε ιαηνμζημπζηυ υζμ ηαζ ζε
ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ.
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Μζα απυ ηζξ εονφηενα δζαδεδμιέκεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ υηζ μ ήπμξ είκαζ ιζα
μκηυηδηα πμο ιεηαθένεηαζ απυ ημ έκα ιυνζμ ζημ άθθμ ή ιζα μοζία πμο ηαλζδεφεζ (Houle &
Barnett 2008, Linder & Erickson 1989). Ζ ακηίθδρδ αοηή (δ μπμία ηαηαβνάθεηαζ ηονίςξ ζε
ιαεδηέξ δθζηίαξ 11-13 εηχκ), εηθνάγεηαζ είηε ιε ηδκ άπμρδ υηζ ηα ίδζα ηα ιυνζα ιεηαθένμοκ
ημκ ήπμ είηε υηζ μ ήπμξ νέεζ ιέζς ημο αένα ιε ηνυπμ ακάθμβμ ιε αοηυκ ημο κενμφ πμο νέεζ
απυ ιία ανφζδ (Boyes & Stanisstreet 1991, Lautrey &.Mazens 2004).
Ανηεημί ιαεδηέξ ιζηνυηενδξ δθζηίαξ, εεςνμφκ υηζ μ ήπμξ λεηζκά απυ ημκ παναηδνδηή ηαζ
ηαηαθήβεζ ζηδκ πδβή, άπμρδ πμο ελαζεεκεί υζμ αολάκεηαζ δ δθζηία ηςκ ιαεδηχκ (Boyes &
Stanisstreet 1991, Lautrey &.Mazens 2004).
Μαεδηέξ, ανηεηά ζοπκά, ακαθένμοκ υηζ μ ήπμξ απμηεθεί θοζζηή ζδζυηδηα ηάπμζςκ ζςιάηςκ,
εκχ δοζημθεφμκηαζ κα ηαηακμήζμοκ υηζ μζ ήπμζ πανάβμκηαζ απυ ηαθακηχζεζξ ηςκ δπδηζηχκ
πδβχκ, υηακ αοηέξ δεκ είκαζ μναηέξ.
φιθςκα ιε ένεοκεξ ζε ιαεδηέξ δθζηίαξ 4 ιέπνζ 10 εηχκ, (Lautrey & Mazens 2003, Lautrey &
Mazens 2004) ακαδεζηκφεηαζ υηζ αοημί ακαπηφζζμοκ πέκηε κμδηζηά ιμκηέθα βζα ηδ δζάδμζδ
ημο ήπμο ζηα ζηενεά, πμο ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ζε ηνεζξ εεςνίεξ: α. Ο ήπμξ έπεζ ηζξ
ζδζυηδηεξ ηδξ φθδξ (είκαζ οθζηυ ζχια), α. μ ήπμξ δζαηδνεί ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ φθδξ, αθθά
δεκ έπεζ ηαιζά απυ ηζξ ζοκήεεζξ ζδζυηδηέξ ηδξ ή πανμοζζάγεζ άοθα παναηηδνζζηζηά, β. δ
δζάδμζδ ημο ήπμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ απμζηάζεζξ ηςκ ζςιαηζδίςκ.
Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο ήπμο ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηοιάηςκ (ημοθάπζζημκ ηςκ
ιδπακζηχκ) βίκεηαζ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ ζηα αζαθία ημο Γοικαζίμο, αθθά δεκ
οπάνπεζ ζηα εβπεζνίδζα ημο Γδιμηζημφ (Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ 2003, Απμζημθάηδξ η.ά.
2006, Ακηςκίμο η.α. 2008). Θεςνήζαιε υηζ δ εκμπμζδιέκδ πνμζέββζζή ημοξ ηαζ δ
μθμηθδνςιέκδ εεχνδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ είκαζ δοκαηή ηαζ ζηδκ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ
ηαζ επζηνέπεζ ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζή ημοξ. Γζα κα δμηζιάζμοιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα
αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ ζπεδζάζαιε ηαζ οθμπμζήζαιε ιζα δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο
ακαπηφπεδηε ζε έλζ δζδαηηζηέξ χνεξ (δφμ δίςνα ηαζ δφμ ιμκυςνα ιαεήιαηα ζε δζάζηδια δφμ
εαδμιάδςκ).
Ζ Παξέκβαζε: Μεζνδνινγία
ημ 26μ & ημ 29μ Γδιμηζηυ πμθείμ Απανκχκ πνμζπαεμφιε κα εθανιυζμοιε ιζα
δζαθμνμπμζδιέκδ πνμζέββζζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ιε έιθαζδ ζηδκ
πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, ιε πανάθθδθδ πνήζδ απθχκ οθζηχκ ηαζ ζφβπνμκςκ ρδθζαηχκ
ζοζηδιάηςκ, απμθεφβμκηαξ ημ ιαεδιαηζηυ θμνιαθζζιυ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ζπεδζάζαιε ηαζ
οθμπμζήζαιε εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ βζα δζάθμνεξ εκυηδηεξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηήιςκ
ηαζ μνβακχζαιε ηδκ πανμοζίαζή ημοξ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, ιε βζμνηή επζζηδιχκ ακμζπηή
ζηδκ ημπζηή ημζκςκία ιε πνςηαβςκζζηέξ ημοξ ιαεδηέξ.
Ζ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο αημθμοεήζαιε ααζίζηδηε ζηδκ επζζηδιμκζηή δζενεφκδζδ /
ενεοκδηζηά ελεθζζζυιεκμ ιμκηέθμ.
Γζα κα ιπμνέζμοιε κα εθέβλμοιε πμζμηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανέιααζήξ ιαξ ηαζ κα εκημπίζμοιε ηα αδφκαια αθθά ηαζ ηα πζμ ζζπονά ζημζπεία ηδξ δζαδζηαζίαξ, αζκηεμζημπήζαιε
ηα ιαεήιαηα. Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ αίκηεμ πνμέηορακ μζ ααζζηέξ παναηδνήζεζξ ηαζ
ηαηαβναθέξ.
ε ηάεε οπμεκυδηα (θφζδ, παναβςβή ημο ήπμο, δζάδμζδ ημο ηφιαημξ - ήπμο, ζδζυηδηεξ ημο
ήπμο, εθανιμβέξ), λεηζκμφζαιε ιε ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηςκ ιαεδηχκ, ηδκ ηαηαβναθή ηςκ
οπμεέζεχκ ημοξ ηαζ πνμπςνμφζαιε ζηδκ ενεοκδηζηή ενβαζία ηαζ ημκ πεζναιαηζζιυ. Με
αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ, μζ ιαεδηέξ
πνμπςνμφζακ ζηδ ζφκεεζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ. διακηζηή εεςνήζαιε ηδ ζφκδεζδ ηςκ
ζοιπεναζιάηςκ ιε άθθα θαζκυιεκα πμο ζοκακημφκ μζ ιαεδηέξ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή ή
ζε ηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ.
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Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο
ε ηάεε εκυηδηα βζα κα πνμζεθηφζμοιε ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ, επζθέλαιε
δναζηδνζυηδηεξ πμο ήηακ εκδζαθένμοζεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ εζηίαγακ ζηα θαζκυιεκα πμο
εέθαιε κα ιεθεηήζμοιε.
Χξ έκαοζια βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ ιδπακζζιχκ παναβςβήξ ήπςκ ηαζ ηςκ ανπχκ θεζημονβίαξ ηςκ
δπδηζηχκ πδβχκ, γδηήζαιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα πνμζπαεήζμοκ κα πανάβμοκ ήπμοξ ανπζηά
πςνίξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημ ζηυια ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζχκηαξ απθά ιμοζζηά
υνβακα. Με ιζα δζαδζηαζία δζαδμπζηχκ ενςηαπμηνίζεςκ ηαζ πανάεεζδξ ζδεχκ, ακαδείπηδηε
δ δοζημθία εζηίαζδξ ζηζξ αζηίεξ παναβςβήξ ήπμο.
Γζα ημκ πνμαθδιαηζζιυ ζηδκ παναβςβή
ηδξ θςκήξ, μζ ιαεδηέξ έααθακ ηδκ παθάιδ
ημοξ ιπνμζηά ηαζ ζε ημκηζκή απυζηαζδ
απυ ημ ζηυια ημοξ ηαζ πνμζπάεδζακ κα
ακηζθδθεμφκ ηδκ αίζεδζδ πμο δδιζμονβμφζε ζημ πένζ ημοξ δ ιεηααμθή ηδξ
πίεζδξ ημο αένα υηακ ιζθμφζακ. ηδ
ζοκέπεζα αημφιπδζακ ιε ημ πένζ ημοξ ημ
θάνοββά ημοξ βζα κα κζχζμοκ ηδκ παθιζηή
ηίκδζδ ηςκ θςκδηζηχκ ημοξ πμνδχκ
(Δζηυκα 1).
Γζα κα πνμηαθέζμοιε ημ εκδζαθένμκ ηςκ
ιαεδηχκ, ζε ζπέζδ ιε ηδ δζάδμζδ ημο
Δηθφλα 1: Ο θάνοββάξ ιαξ πάθθεηαζ
ήπμο, γδηήζαιε απυ έκα ιαεδηή κα πάεζ
ζε άθθδ αίεμοζα ηαζ κα ακηαπμηνζεεί ζημ ηάθεζια ηςκ ζοιιαεδηχκ ημο, υηακ αοημί ημκ
θχκαγακ, ανπζηά ιε ακμζπηέξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηθεζζηέξ ηζξ εκδζάιεζεξ πυνηεξ. Με
ακμζπηέξ ηζξ πυνηεξ δεκ οπήνλε πνυαθδια υηακ υιςξ μζ πυνηεξ έηθεζζακ, ιε απμηέθεζια κα
πανειαάθθεηαζ ζηενευ ζχια ακάιεζα ζηδκ δπδηζηή πδβή ηαζ ημκ αηνμαηή, δζαηοπχεδηακ
πνμαθδιαηζζιμί ηαζ είπαιε πμθθαπθέξ απυρεζξ βζα ηδ δζάδμζδ ημο ήπμο. Ζ επίηθδζδ ηςκ
ειπεζνζχκ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηα ηφιαηα ζηδ εάθαζζα, ήηακ έκα ζημζπείμ πμο δζεοηυθοκε ηαζ
επέηηεζκε ηδ δζαδζηαζία, επζηνέπμκηάξ ιαξ κα έπμοιε ιζα πνχηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ
ιδπακζηχκ ηοιάηςκ ιε ημοξ ήπμοξ.
Με ηδ δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ ακαδείπηδηακ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ζε ιεβάθμ ααειυ
ήηακ ζοιααηέξ ιε ηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ απυ ηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία. Δκχ μζ ιαεδηέξ
ιπμνμφζακ κα ζοζπεηίγμοκ ηδκ παναβςβή ημο ήπμο ιε ηζξ ηαθακηχζεζξ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ηςκ
θςκδηζηχκ ημοξ πμνδχκ, δεκ ιπμνμφζακ κα ελδβήζμοκ πχξ πανάβμκηαζ μζ ήπμζ υηακ μζ
ηαθακηχζεζξ αοηέξ δεκ είκαζ μναηέξ. οβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ υηακ πανήβαβακ ήπμοξ πςνίξ
κα πνδζζιμπμζμφκ ημ ζηυια ημοξ, ηαηαθάααζκακ υηζ μ ήπμξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ παθιζηή
ηίκδζδ ηςκ ζςιάηςκ. Δπίζδξ ιπμνμφζακ κα ελδβήζμοκ υηζ μ ήπμξ ηςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ
πνμένπεηαζ απυ ηδκ ηαθάκηςζδ ηάπμζμο ζχιαημξ, υπςξ ηςκ πμνδχκ ηδξ ηζεάναξ ή ηδξ
ιειανάκδξ ημο ηοιπάκμο. Με ιζηνή αμήεεζα ζοκέδεζακ ημκ ήπμ ηδξ θςκήξ ιε ηδκ
ηαθάκηςζδ ηςκ θςκδηζηχκ πμνδχκ, εζδζηά υηακ αημφιπδζακ ιε ημ πένζ ημοξ ημ θάνοββά
ημοξ ηαζ έκζςζακ ηαζ μζ ίδζμζ ηδκ ηαθάκηςζδ αοηή. Γεκ ιπμνμφζακ υιςξ κα ελδβήζμοκ πχξ
αβαίκεζ μ ήπμξ απυ ημ ηαζεηυθςκμ, ημκ οπμθμβζζηή, αηυια ηαζ απυ ημ ηζκδηυ ηδθέθςκμ.
Ακαθένεδηε πενζζζυηενεξ απυ ιία θμνέξ υηζ μ ήπμξ οπάνπεζ ιέζα ζε αοηά ή είκαζ
απμεδηεοιέκμξ ζηα ιέζα ζηα ακηζηείιεκα ηαζ ελένπεηαζ απυ αοηά ιε ημ πάηδια εκυξ
δζαηυπηδ.
Καηαβνάθδηε δ ακηίθδρδ υηζ ήπμξ είκαζ «ηάηζ πμο αημφιε» ηαζ υηζ μ ήπμξ ηαλζδεφεζ ιε ηδ
αμήεεζα ημο αένα. Ζ ακηίθδρδ αοηή εκζζπφεδηε ιε ηδκ πνχηδ δναζηδνζυηδηα πμο έηακακ μζ
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ιαεδηέξ, αάγμκηαξ ημ πένζ ημοξ ιπνμζηά ζημ ζηυια ημοξ εκχ ιζθμφζακ ηαζ έκζςεακ ηδκ
ηίκδζδ ημο αένα, βεβμκυξ πμο υπςξ απμδείπεδηε εκίζποζε ηδ θακεαζιέκδ άπμρδ υηζ ηαηά ηδ
δζάδμζδ ημο ήπμο ιεηαηζκμφκηαζ ηα ζςιαηίδζα - ιυνζα - ημο αένα, μπυηε ζε επυιεκδ
εθανιμβή εα ηνίκμοιε πνήζζιμ κα ιδ ζοιπενζθδθεεί.
ηακ γδηήζαιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα πνμηείκμοκ θφζεζξ βζα ημ πχξ ιπμνεί κα ημοξ αημφεζ μ
ζοιιαεδηήξ ημοξ ζηδκ άθθδ αίεμοζα, δ ακηίθδρδ πμο ηονζάνπδζε ήηακ υηζ μ ήπμξ πέναζε
απυ ημ άκμζβια ή αηυια ηαζ ηδ ζπζζιή ηδξ πυνηαξ (ανίζηεζ δδθαδή ηνφπεξ ηαζ ακμίβιαηα ηαζ
πενκά), εκχ δεκ ηαηαβνάθδηε απυ ηακέκα ιαεδηή δ άπμρδ υηζ μ ήπμξ ηαλζδεφεζ ιέζα απυ ηα
ζηενεά, π.π. απυ ημκ ημίπμ ηαζ ηδκ πυνηα, εεςνμφζακ ημκ ήπμ ςξ ηάηζ πμο έπεζ οθζηή
οπυζηαζδ ηαζ δεκ ιπμνεί κα πενάζεζ ιέζα απυ ζηενεά ζχιαηα.
Μζα άθθδ ακηίθδρδ πμο ηαηαβνάραιε ήηακ υηζ ημ κενυ ειπμδίγεζ ηδ δζάδμζδ ημο ήπμο. ηακ
ηάπμζμζ ιαεδηέξ εοιήεδηακ, υηζ πμθθέξ θμνέξ υηακ ηάκμοκ αμοηζέξ έπμοκ αημφζεζ ημκ ήπμ
ιδπακχκ απυ αάνηεξ ή ηαζ απυ πέηνεξ πμο παναζένκεζ ημ ηφια, ηυηε οπήνλε δ οπυεεζδ υηζ
ηα ηφιαηα ηαζ ηα νεφιαηα είκαζ αοηά πμο ιεηαθένμοκ ημκ ήπμ, εκχ έκαξ ιαεδηήξ ζηέθηδηε
υηζ μ ήπμξ δζαδίδεηαζ ιε ημκ αένα πμο οπάνπεζ ζημ κενυ.
Οζ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο
εθανιυζηδηακ
ζοιπενζθάιαακακ
ηάπμζεξ απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο
πνμηείκμκηαζ απυ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα
ηαζ άθθεξ πμο εεςνήζαιε υηζ
ελοπδνεημφζακ
ηαθφηενα
ηδκ
πανέιααζή ιαξ.
Γζα ηδκ παναβςβή ημο ήπμο εηηυξ απυ
ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ
πμο
πνδζζιμπμζήζαιε βζα ηδκ πνμζέθηοζδ
ημο εκδζαθένμ-κημξ ηςκ ιαεδηχκ ιε
πνήζδ ιμοζζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηδ θςκή
ημοξ, μζ ιαεδηέξ πεζναιαηίζηδηακ ιε
ζχιαηα πμο ηαηά ηδκ ηαθάκηςζή ημοξ
πανήβαβακ ήπμοξ, υπςξ πάναηεξ ή Δηθφλα 2: Πανάβμοιε ήπμοξ ιε πθαζηζηά ηαθαιάηζα
ηαθαιάηζα
δζαθμνεηζημφ
ιήημοξ
(Δζηυκα 2).
Ζ πνήζδ ιμοζζηχκ μνβάκςκ ηαζ δ εζηίαζδ ζημ ιένμξ πμο "πάθθεηαζ" εκίζποζε ηδκ άπμρδ
υηζ μζ ήπμζ πανάβμκηαζ απυ ηζξ ηαθακηχζεζξ ηςκ ζςιάηςκ. Δκδζαθένμκ πανμοζίαζε δ πνήζδ
εκυξ ηαιπμονίκμο πμο πάκς ζηδ ιειανάκδ ημο είπαιε αάθεζ γάπανδ. Υηοπχκηαξ ηδ
ιειανάκδ μζ ιαεδηέξ ηαηέβναρακ ζηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ υηζ βζα πζμ δοκαημφξ ήπμοξ είπαιε
ιεβαθφηενμ "ηίκαβια" ηδξ γάπανδξ, εέζδ πμο εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα ηδ
ζοζπέηζζδ ημο πθάημοξ ηδξ ηαθάκηςζδξ ιε ηδκ έκηαζδ ημο ήπμο (Δζηυκα 3).
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Δηθφλα 3: οζπεηίγμκηαξ ηδκ έκηαζδ ημο ήπμο ιε ημ "ηίκαβια" ηδξ γάπανδξ

ε αοηυ ημ ζδιείμ επεηηείκαιε ηδ δζενεφκδζή ιαξ, (πένα απυ ημκ ανπζηυ ζπεδζαζιυ),
πνμζπαεχκηαξ κα δμφιε ακ εα ιπμνμφζαιε κα έπμοιε ζοζπέηζζδ ηδξ έκηαζδξ ημο ήπμο ιε ημ
πθάημξ ηδξ ηαθάκηςζδξ ηαζ ηαηαβνάραιε ιζα ζεζνά απακηήζεςκ ιε ηδκ πζμ παναηηδνζζηζηή:
"υηζ υηακ ημ ζχια "πάθθεηαζ" πενζζζυηενμ, μ ήπμξ αημφβεηαζ πζμ δοκαηά" πμο δυεδηε υηακ
είπαιε άιεζδ "εζηυκα" ηςκ θαζκμιέκςκ.
Γζα κα ακηζζημζπίζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ παναβςβή ήπμο απυ ιία ζοζηεοή, υπςξ ημ
ηαζεηυθςκμ, ιε ηδκ ηαθάκηςζδ ηδξ δπδηζηήξ πδβήξ, πεζναιαηζζηήηαιε ιε ημ δπείμ εκυξ
ηαζεηυθςκμο (δναζηδνζυηδηα πμο πνμηείκεηαζ ηαζ απυ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ Απμζημθάηδξ
Δι. η.α.2006). Οζ ιαεδηέξ εκηυπζζακ ςξ πδβή ημο ήπμο ηα δπεία ηαζ ημπμεέηδζακ ιζα
ηεκηςιέκδ πθαζηζηή ζαημφθα πάκς απυ έκα δπείμ ηαζ έααθακ ιζηνά ιπαθάηζα απυ πανηί.
ηδ ζοκέπεζα άκμζλακ ημ ηαζεηυθςκμ ηαζ αφλδζακ ηδκ έκηαζδ ημο ήπμο. Γζαπίζηςζακ υηζ ηα
πανηάηζα α-πθχξ έηακακ ιζηνέξ ηζκήζεζξ πάκς ζηδκ ηεκηςιέκδ ζαημφθα. Δπεζδή ημ
απμηέθεζια δεκ ήηακ ανηεηά εκηοπςζζαηυ, επακαθάααιε ημ πείναια πνδζζιμπμζχκηαξ ακηί
βζα πανηάηζα γάπανδ, αολάκμκηαξ πανάθθδθα ηδκ έκηαζδ ημο ήπμο. Οζ ιαεδηέξ δζαπίζηςζακ
υηζ δ γάπανδ ηζκαγυηακ υπςξ είπε ζοιαεί ηαζ ιε ημ ηαιπμονίκμ ιε ημζκή αζηία παναβςβήξ
ήπςκ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ηδκ ηαθάκηςζδ ηάπμζςκ ιέζςκ.
Οζ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ημοξ ιδπακζζιμφξ δζάδμζδξ ηςκ ηοιάηςκ ηαζ δ εζηίαζδ
ζηδκ πνμέθεοζδ ηςκ θαζκμιέκςκ απυ ιζα δζαηαναπή ηαζ ηδ δζάδμζδ ηδξ πςνίξ κα έπμοιε ακηίζημζπδ ιεηαηίκδζδ ζςιαηζδίςκ, επέηνερε ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ
δζάδμζδξ ηαζ ημο ήπμο.
Γζα κα ζοκδοάζμοιε ηδ δζάδμζδ ημο ήπμο ιε ηδ δζάδμζδ ηςκ ηοιάηςκ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ
οβνχκ, πνδζζιμπμζήζαιε έκακ πνμαμθέα δζαθακεζχκ πμο πάκς ημο ημπμεεηήζαιε έκα
βοάθζκμ δμπείμ ιε κενυ. Οζ ιαεδηέξ πνμηαθμφζακ δζέβενζδ ζε δζάθμνα ζδιεία ημο κενμφ ηαζ
παναηδνμφζακ ηζξ ηοιάκζεζξ ζηδκ επζθάκεζά ημο.
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Δηθφλα 4: Σμ ηφια ηαλζδεφεζ!

Μζα απθή δζάηαλδ πμο θηζάλαιε ιε ημοξ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαθαιάηζα ζηδνζβιέκα
ζε πανημηαζκία, ιαξ επέηνερε κα παναηδνήζμοιε ηδ δζάδμζδ ηςκ ηοιάηςκ υηακ πηοπμφζαιε
ζημ έκα άηνμ ηδξ. Σμ απμηέθεζια πνμηάθεζε έηπθδλδ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ έδεζλε ηδ ιεηαθμνά
ηδξ δζαηαναπήξ απυ ημ έκα ζδιείμ ζημ άθθμ, πςνίξ κα έπμοιε ακηίζημζπδ ιεηαθμνά
ζςιαηζδίςκ (Δζηυκα 4).
Δκδζαθένμκ πανμοζίαζε έκα παζπκίδζ πμο παίλαιε ιε ημοξ ιαεδηέξ. Σμπμεεηήζαιε ζε ζεζνά
ημ έκα παζδί δίπθα ζημ άθθμ ιε ηα πυδζα ημοξ ηθεζζηά, έηζζ χζηε κα αημοιπάκε ιυκμ μζ χιμζ
ημοξ. πνχπκμκηαξ ημ πνχημ παζδί ηδξ ζεζνάξ έπεθηε ημ ηεθεοηαίμ παζδί, θηζάπκμκηαξ έηζζ
έκα γςκηακυ κηυιζκμ. ηδ ζοκέπεζα αθήζαιε ιζα εέζδ ηεκή ακάιεζα ζηα παζδζά ηαζ είδαιε
υηζ δ δζαηαναπή ζηαιαηά κα ιεηαθένεηαζ εηεί πμο οπάνπεζ ημ ηεκυ. (Δζηυκα 5).
Ζ δζαδζηαζία αοηή εηηυξ απυ ηδ ιεηαθμνά ηδξ δζαηαναπήξ απυ ζδιείμ ζε ζδιείμ πςνίξ
ιεηαηίκδζδ ζςιαηζδίςκ, ακέδεζλε ηαζ ηδκ ακάβηδ φπανλδξ ζοκέπεζαξ ζημ ιέζμ δζάδμζδξ.

Δηθφλα 5: Εςκηακυ Νηυιζκμ

Γζα ηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ζε ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ πνδζζιμπμζήζαιε
πνμζμιμζχζεζξ ιε ημκ οπμθμβζζηή ηαζ πνμζπαεήζαιε κα ηζξ ζοκδέζμοιε ιε ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ πμο ηάκαιε ζηδκ ηάλδ.
Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ δζάδμζδξ ημο ήπμο ζηα ζηενεά ηαζ ζηα οβνά, ηάκαιε δφμ δναζηδνζυηδηεξ .
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Έκαξ ιαεδηήξ ηναηχκηαξ έκα ημοηάθζ πενκμφζε απυ ηζξ μιάδεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ πηοπμφζε
ημ ενακίμ ημοξ, εκχ μζ οπυθμζπμζ ιαεδηέξ
αημοιπμφζακ ημ έκα αοηί ημοξ ζημ ενακίμ.
Ζ δζαθμνά ζηδκ έκηαζδ ημο ήπμο έβζκε
άιεζα ακηζθδπηή απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ
ηάπμζμζ πνυηεζκακ κα δμηζιάζμοιε κα
αημφζμοιε ηζ ζοιααίκεζ ζηδ δζπθακή
αίεμοζα αάγμκηαξ ημ αοηί ιαξ ζημκ ημίπμ.
Γζα ηδ δζάδμζδ ημο ήπμο ζηα οβνά
πνδζζιμπμζήζαιε δφμ ημοηάθζα ηαζ ιία
θεηάκδ βειάηδ κενυ. Υηοπχκηαξ ηα
ημοηάθζα ιέζα ζημ κενυ, μζ ιαεδηέξ
παναηδνμφζακ υηζ μ ήπμξ αημφβεηαζ
ελαζεεκδιέκμξ. Δκχ υηακ αημοιπμφζακ ημ
αοηί ημοξ ζημ ημίπςια ηδξ θεηάκδξ,
παναηήνδζακ αημφβμκηακ ιε ιεβαθφηενδ
έκηαζδ,
πζμ
έκημκα
απμηεθέζιαηα Δηθφλα 6: Οευκδ ημο Λμβζζιζημφ Ακαηαθφπης ηζξ
ηαηέβναρακ υηακ έααθακ έκα ζηδεμζηυπζμ
Μδπακέξ
ζημ κενυ. οζπεηίγμκηαξ, λακά, ηδκ ειπεζνία
ημοξ απυ ημοξ ήπμοξ, πμο μζ πενζζζυηενμζ είπακ αημφζεζ υηακ ανίζημκηακ ιέζα ζηδ
εάθαζζα, ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ ήπμξ δζαδίδεηαζ ηαζ ιέζα ζηα οβνά.
Με ημ ζηδεμζηυπζμ μζ ιαεδηέξ ιπυνεζακ κα αημφζμοκ ημκ ήπμ ηδξ ηανδζάξ ημοξ ή ημοξ ήπμοξ πμο πανάβμκηαζ απυ δζάθμνα ζχιαηα, δναζηδνζυηδηα πμο ημοξ εκεμοζίαζε.
Θα πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ζε ηάεε εκυηδηα ηα ζοιπενάζιαηα ηαηαβνάθμκηακ απυ ηζξ
μιάδεξ ηςκ ιαεδηχκ, πανμοζζάγμκηακ ζηδκ ηάλδ ηαζ ιε ζογήηδζδ ηαηαθήβαιε υθμζ ιαγί ζε
έκα ημζκά απμδεηηυ ζοιπέναζια.
Ζ πνήζδ ηςκ οπμθμβζζηχκ ζημ ενβαζηήνζμ ημο ζπμθείμο ηαζ ημο θμβζζιζημφ "Ακαηαθφπης
ηζξ
Μδπακέξ"
(Πακεπζζηήιζμ
Αεδκχκ 2000) (Δζηυκα 6) δζεφνοκε
ηα
απμηεθέζιαηα
ημο
πεζναιαηζζιμφ ηαζ αμήεδζε ζηδκ
ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ
ηαζ
ηδ
βεκίηεοζδ
ηςκ
απμηεθεζιάηςκ
ζε
άθθεξ
ηεπκμθμβζηέξ
εθανιμβέξ
ή
θαζκυιεκα.
ημ ηέθμξ γδηήζαιε απυ ημοξ
ιαεδηέξ
κα
πεζναιαηζζημφκ,
ηαηαβνάθμκηαξ ηδ θςκή ημοξ ζημκ
οπμθμβζζηή ηαζ κα δμοκ ηα
δζαβνάιιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ
Δηθφλα 7: Ακαθφμκηαξ ηδ θςκή ζημκ οπμθμβζζηή.
ιε ημ πνυβναιια Audacity®.
Ξεηζκχ-κηαξ αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα είπαιε πενζμνζζιέκεξ απαζηήζεζξ βζα ηα απμηεθέζιαηα.
Καηά ηδκ εθανιμβή είδαιε υηζ μζ ιαεδηέξ πμθφ βνήβμνα ζοζπέηζζακ ηζξ ιεηααμθέξ ζηζξ
απεζημκίζεζξ ζηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή ιε ηδ θςκή ημοξ, αθθά ηαζ ημ πθάημξ ηδξ
ηαθάκηςζδξ ιε ηδκ έκηαζδ ημο ήπμο ηαζ φζηενα απυ θίβμ πνυκμ άνπζζακ κα παίγμοκ,
ηυαμκηαξ ηαζ ιεηαεέημκηαξ ημιιάηζα ημο ήπμο ή αθθάγμκηαξ ηδ ζοπκυηδηα ημο ήπμο
παναιμνθχκμκηαξ ηζξ θςκέξ ημοξ.
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ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ ιαεδηέξ επακαθάιαακακ ηζξ δζαδζηαζίεξ ιε ίδζα ή δζαθμνεηζηά
οθζηά εηηυξ ηάλδξ, εκχ μζ ενςηήζεζξ ηαζ μζ ζδέεξ βζα άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκεπίζηδηακ ηαζ
ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ εκυηδηαξ ζηδκ ηάλδ.
Απνηειέζκαηα

Ζ πανέιααζή ιαξ ζηυπεοε ζημκ έθεβπμ ηδξ δοκαηυηδηαξ ακάπηολδξ εκαθθαηηζηχκ
δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ ζηα πθαίζζα ηδξ ηαεδιενζκήξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ εκυξ
δδιυζζμο ζπμθείμο. Ηδζαίηενα ζημ ζπμθείμ ιαξ, πμο ηαηαβνάθεηαζ πμθφ ιεβάθμξ ανζειυξ
ιαεδηχκ ιε ζμαανέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ (20% ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ, πμζμζηυ
ηεηναπθάζζμ ημο ζηαηζζηζηά ακαιεκυιεκμο επί ημο ιέζμο πθδεοζιμφ) ηέημζεξ πανειαάζεζξ
ηνίκμκηαζ ηνίζζιεξ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ απμηεθεζιάηςκ.
Σα ηονζυηενα ζημζπεία πμο ηαηαβνάθδηακ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ επελενβαζία ημο αζκηεμζημπδιέκμο οθζημφ ήηακ:
o Οζ δζαδζηαζίεξ πμο εθανιυζηδηακ, ιε εκεάννοκζδ ηδξ εκενβμφ ζοιιεημπήξ ηςκ
ιαεδηχκ εοκυδζε ηδκ ακάπηολδ ζοκενβαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.
o Ζ ζογήηδζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, ημοξ επέηνερε κα δζαπζζηχζμοκ ηζξ εκδεπυιεκεξ
αδοκαιίεξ ή εθθείρεζξ ζηζξ απακηήζεζξ πμο έδζκακ ηαζ κα πνμπςνήζμοκ ανηεηά εφημθα
ζε αθθαβέξ ή ηνμπμπμζήζεζξ ημοξ.
o Ο νυθμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είπε επζηεκηνςεεί ζημ ζοκημκζζιυ -ζε ιζηνυηενμ ή
ιεβαθφηενμ ααειυ- ηδξ αοηυκμιδξ ενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ.
o Μαεδηέξ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ηαζ πενζμνζζιέκδ ή ιδδεκζηή ζοιιεημπή ζε άθθα
ιαεήιαηα, ζοιιεηείπακ, ελέθναζακ ηζξ οπμεέζεζξ ημοξ, επζπεζνδιαημθυβδζακ,
παναηήνδζακ ζοζηδιαηζηά ηαζ ακέθααακ εκενβυ νυθμ ζηα πθαίζζα ηςκ μιάδςκ.
o Ζ πνήζδ ηςκ πεζναιαηζηχκ δζαηάλεςκ πμο πνδζζιμπμζήζαιε, επέηνερε ζημοξ ιαεδηέξ
κα ζοζπεηίζμοκ πανειθενή θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ιε πεζνάιαηα πμο έηακακ
ζημ ζπμθείμ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα πμο ηαηέθδλακ.
o Οζ ιαεδηέξ ζοκέπζζακ ηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ιυκμζ ημοξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ
άθθα οθζηά, εκχ επακέθααακ ηα πεζνάιαηα ηυζμ ζημ ζπίηζ υζμ ηαζ ζημ δζάθεζιια.
o Ζ ακαθμνά ζημ ιζηνυημζιμ ηαζ δ ζοζπέηζζδ ηςκ δπδηζηχκ ηοιάηςκ ιε ηα ιδπακζηά
ηφιαηα, έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα πνμαμφκ ζε ιζα πνχηδ εκμπμζδηζηή ηαζ
ζοκεηηζηή εεχνδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ.
o Ζ πνήζδ ηςκ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ μζ μπηζημπμζήζεζξ, επέηνερακ ηδ δδιζμονβία
ιζαξ πζμ μθμηθδνςιέκδξ εζηυκαξ ηςκ δπδηζηχκ ηοιάηςκ ηαζ ηςκ ιδπακζζιχκ πμο
ζοκδέμκηαζ ιε αοηά.
ακ επζζηέβαζια ηδξ δμοθεζάξ πμο έβζκε υθδ ηδ ζπμθζηή πνμκζά ηαζ ζε άθθεξ εκυηδηεξ ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ζημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ δζμνβακχζαιε βζμνηή ηςκ επζζηδιχκ ζημ
ζπμθείμ. ε αοηή μζ ιαεδηέξ πανμοζίαζακ ιένμξ ηςκ πεζναιάηςκ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ ζημοξ
βμκείξ ηαζ ηδκ ημπζηή ημζκςκία, ελδβχκηαξ ηα πεζνάιαηα, δίκμκηαξ ενιδκείεξ ηαζ απακηχκηαξ
ζε ενςηήζεζξ πμο δέπηδηακ. (Patrinopoulos & Karakosta 2010)
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Πεξίιεςε
Ζ δζδαζηαθία ηαζ δ ιάεδζδ βζα ηδκ εκένβεζα απμηεθεί ιζα πνυηθδζδ πμο ακηζιεηςπίγεζ δ δζδαηηζηή
ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ ημο δδιμηζημφ ηαζ ημο βοικαζίμο. Πανά ηδκ
ζδζαίηενδ πνμζμπή πμο έπεζ θάαεζ ιέπνζ ζηζβιήξ αοηυ ημ γήηδια ζηδκ ενεοκδηζηή αζαθζμβναθία,
ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ έθθεζρδ ζοκαίκεζδξ ζπεηζηά ιε δζάθμνα γδηήιαηα πμο άπημκηαζ ημο
δζδαηηζημφ ηδξ πεζνζζιμφ. ε αοηή ηδκ ενβαζία ακαδεζηκφμκηαζ ανπζηά μζ ζδζαζηενυηδηεξ πμο
πανμοζζάγεζ δ πνμζπάεεζα δζδαηηζηήξ επελενβαζίαξ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ πενζπθμηέξ πμο
πνμηφπημοκ, ζογδηείηαζ δ αδοκαιία ημο ζοιααηζημφ πνυηοπμο δζδαζηαθίαξ κα ηζξ πεζνζζηεί ηαζ
πενζβνάθεηαζ ημ ζηεπηζηυ ιζαξ εκαθθαηηζηήξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ δζδαηηζηυ
οθζηυ. Σμ οπυθμζπμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ πανμοζζάγεζ εκδεζηηζηά ειπεζνζηά δεδμιέκα πμο έπμοκ
πνμηφρεζ απυ ηδκ εθανιμβή ημο δζδαηηζημφ οθζημφ πμο ακαπηφπεδηε ζε ηνία ηιήιαηα έηηδξ ηάλδξ
δδιμηζημφ ζπμθείμο (Ν=64). Σα δεδμιέκα ηαηαδεζηκφμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ πνμηεζκυιεκδξ
δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ κα πνμςεεί ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ εκένβεζα ηαζ ηδκ ζηακυηδηά
ημοξ βζα εκενβεζαηή ακάθοζδ.
Abstract
Teaching and learning about energy, especially in the elementary and middle school grades,
constitutes a challenging topic that has received much attention within the research field of science
education. Despite this, it is important noticing the lack of consensus on a range of relevant issues. In
this study we firstly reveal some of the intricacies relevant to introducing and elaborating energy in
school science and demonstrate the inability of conventional teaching approach to effectively tackle
them. Next, we briefly describe the rationale underlying an alternative teaching approach and the
corresponding curriculum materials that have been developed. The remaining part of the paper reports
on the empirical data that have emerged from the implementation of the curriculum materials in three
intact sixth-grade classes (Ν=64), which demonstrate its potential to help student construct
understanding about energy and develop the ability to apply this construct in analyzing changes
occurring in simple physical systems.

Δηζαγσγή θαη ζεσξεηηθφ πιαίζην
Ζ ηαηακυδζδ βζα ηδκ εκένβεζα ακαβκςνίγεηαζ δζεεκχξ ςξ ιζα ααζζηή ιαεδζζαηή επζδίςλδ
ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Αοηυ δζηαζμθμβείηαζ, ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ,
πενζθαιαακμιέκςκ (α) ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ ιε υθμοξ ημοξ επζιένμοξ ηθάδμοξ ηςκ θοζζηχκ


Ζ ένεοκα ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ δ πανμφζα ενβαζία έπεζ πνδιαημδμηδεεί απυ ημ Ίδνοια Πνμχεδζδξ
Ένεοκαξ Κφπνμο, ιέζς ηςκ πνμβναιιάηςκ ΔΚΣΔΜΑ (ΠΔΝΔΚ20/02) ηαζ ΔΠΗΚΟΗΣΔ (ΔΝΗΥ/0504/15).
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επζζηδιχκ, (α) ημ κυιμ δζαηήνδζδξ ζημκ μπμίμ οπυηεζηαζ, μ μπμίμξ πανέπεζ έκα ζζπονυ
ενβαθείμ βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ πνυαθερδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηαζ (β)
ηδξ ηεκηνζηήξ ηδξ εέζδξ ζε ζπέζδ ιε ηνέπμκηα γδηήιαηα ημζκςκζημ-επζζηδιμκζημφ
παναηηήνα πμο αθμνμφκ ζηδ δζαπείνζζδ εκενβεζαηχκ πυνςκ. Πανά ηδκ ζδζαίηενδ πνμζμπή
πμο έπεζ θάαεζ ιέπνζ ζηζβιήξ ημ γήηδια ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ βζα ηδκ εκένβεζα
ζηδκ ενεοκδηζηή αζαθζμβναθία είκαζ ζδιακηζηυ κα παναηδνήζεζ ηακείξ ηδκ έθθεζρδ
ζοκαίκεζδξ ακαθμνζηά ιε ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ εκκμζμθμβζηά έβηονδξ ηαζ παζδαβςβζηά
απμηεθεζιαηζηήξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ (Doménech et al. 2007, Duit 1987, Falk et al. 1983,
Millar 2000, Warren 1986). Δκδεζηηζηά, ακάιεζα ζηα γδηήιαηα βφνς απυ ηα μπμία έπεζ
ηαηαβναθεί ακηζπανάεεζδ ζδεχκ ηαζ επζπεζνδιάηςκ ζοβηαηαθέβμκηαζ μ ααειυξ ζημκ μπμίμ
(α) δ ιαεδιαηζηή επάνηεζα ηαζ δοκαηυηδηα αθαζνεηζηήξ ζηέρδξ θεζημονβεί ςξ
πνμαπαζημφιεκμ βζα ηδκ εζζαβςβή ηδξ εκένβεζαξ ηαζ (α) δ δζδαζηαθία μθείθεζ κα
απεοεφκεηαζ ζημ ενχηδια «ηζ είκαζ δ εκένβεζα;». Αοηή δ έθθεζρδ ζοκαίκεζδξ, δ μπμία αθμνά
ηονίςξ ζημ δδιμηζηυ ηαζ ζημ βοικάζζμ, θαίκεηαζ κα πδβάγεζ ηονίςξ απυ δφμ πηοπέξ ηδξ
θφζδξ ηδξ εκένβεζαξ. Ζ πνχηδ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ αθδνδιέκμ παναηηήνα ηδξ ςξ ιζαξ
ιαεδιαηζηήξ ζδέαξ πμο αλζμπμζείηαζ ζηδκ επζζηήιδ βζα ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ θοζζηχκ
ζοζηδιάηςκ. Αοηυ ημ ζημζπείμ, αθαζνεί ηδ δοκαηυηδηα ακαθμνάξ ζηδ θφζδ ηδξ εκένβεζαξ
αλζμπμζχκηαξ ςξ αάζδ ζοβηεηνζιέκεξ ακαπαναζηάζεζξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ ηαηακμδηέξ
απυ ημοξ ιαεδηέξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε άθθα θοζζηά ιεβέεδ (π.π. δ δφκαιδ ςξ
αθθδθεπίδναζδ). Ζ δεφηενδ πηοπή αθμνά ζημ δζαθαζκμιεκμθμβζηυ ηαζ εκμπμζδηζηυ
παναηηήνα ηδξ εκένβεζαξ. Ζ θεζημονβία μπμζμοδήπμηε θοζζημφ ζοζηήιαημξ (π.π. ιδπακζηυ
ζφζηδια, δθεηηνζηυ ζφζηδια η.η.θ.) ιπμνεί κα πενζβναθεί ηαζ κα ακαθοεεί αλζμπμζχκηαξ
απμηθεζζηζηά έκκμζεξ απυ ημ ακηίζημζπμ πεδίμ (π.π. ιδπακζηή, δθεηηνζζιυξ η.η.θ.) πςνίξ
ακαθμνά ζηδκ εκένβεζα. Ζ αλία ηδξ εκένβεζαξ έβηεζηαζ ζημ δζαθαζκμιεκμθμβζηυ ηδξ
παναηηήνα ηαζ ζηδ δοκαηυηδηα πμο πανέπεζ βζα ιζα εκμπμζδηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ακάθοζδξ
ζοζηδιάηςκ ακελάνηδηα απυ ημ πεδίμ ζημ μπμίμ εκηάζζμκηαζ. Οπμζαδήπμηε δζδαηηζηή
πνμζέββζζδ βζα ηδκ εκένβεζα πνεζάγεηαζ κα απεοεφκεηαζ ζε αοηά ηα δφμ ζημζπεία.
οβηεηνζιέκα, πνεζάγεηαζ κα επζδζχηεζ ιζα ζζμννμπία ακάιεζα ζηδκ απθμφζηεοζδ ημο
πενζεπμιέκμο ηαζ ηδξ εβηονυηδηάξ ημο, χζηε κα δζαπεζνίγεηαζ ημ ενχηδια «ηζ είκαζ δ
εκένβεζα;» ιε ηνυπμ πμο κα είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα
ακηαπμηνίκεηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακαπανίζηαηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ θοζζηυ ιέβεεμξ
ζημ αηαδδιασηυ πεδίμ ηδξ θοζζηήξ. Ακηίζημζπα, πνεζάγεηαζ κα δζαζθαθίγεζ επζζηδιμθμβζηή
ηαηαθθδθυηδηα, απμθεφβμκηαξ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζδαηηζηήξ επελενβαζίαξ ηδξ εκένβεζαξ ζε
ιειμκςιέκα πεδία (π.π. ιδπακζηή) ηαζ ακαδεζηκφμκηαξ ημ δζαθαζκμιεκμθμβζηυ ηαζ
εκμπμζδηζηυ ηδξ παναηηήνα. Πανά ηδ πνήζζιδ ζογήηδζδ πμο έπεζ ηαηαβναθεί ιέπνζ ζηζβιήξ
ζηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ δ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ
αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ ελαημθμοεεί κα απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή δζδαηηζηή πνυηθδζδ.
Ζ ηππηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε: ε ελέξγεηα σο θπζηθφ κέγεζνο: Ζ δζδαζηαθία ηδξ εκένβεζαξ
λεηζκά ζοκήεςξ απυ ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ, υπμο εζζάβεηαζ ζοκήεςξ, ιε αζαθή ηαζ
αυνζζημ ηνυπμ, ςξ ηάηζ πμο πνμτπμηίεεηαζ βζα κα ιπμνμφκ κα ζοιααίκμοκ μζ δζάθμνεξ
δζενβαζίεξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηδ θφζδ. Αημθμφεςξ, δ δζδαζηαθία επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ
ακάπηολδ ηεπκζηήξ μνμθμβίαξ βζα ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ εκένβεζαξ ηαζ ζηδκ ακηζζημίπζζδ ηδξ
θεζημονβίαξ ζοβηεηνζιέκςκ ζοζηεοχκ ή ενβαθείςκ ιε ιεηαηνμπέξ ζηδ ιμνθή ηδξ εκένβεζαξ.
ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ δ ηονίανπδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ
εζζαβςβή ηδξ εκένβεζαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ιδπακζηήξ. Ζ δζδαζηαθία ζηδνίγεηαζ ζημκ μνζζιυ
ημο ιδπακζημφ ένβμο, ςξ ημο βζκμιέκμο ηδξ δφκαιδξ ηαζ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ημο ζδιείμο
εθανιμβήξ ηδξ, ηαζ ζημ κυιμ δζαηήνδζδξ ηδξ εκένβεζαξ. οβηεηνζιέκα, δ εκένβεζα εζζάβεηαζ
ςξ δ δοκαηυηδηα παναβςβήξ ένβμο ηαζ, αημθμφεςξ, αθμφ δμεμφκ μζ ζπέζεζξ βζα ημκ
οπμθμβζζιυ δζαθυνςκ ζπεηζηχκ ιμνθχκ εκένβεζαξ δ έιθαζδ ιεηαηίεεηαζ ζηδκ επίθοζδ
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πμζμηζηχκ πνμαθδιάηςκ ιέζα απυ ηδκ εθανιμβή ημο κυιμο δζαηήνδζδξ ηδξ εκένβεζαξ.
Πνμθακχξ, αοηή δ πνμζέββζζδ αδοκαηεί κα πεζνζζηεί ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ
πμο πανμοζζάγεζ δ δζδαζηαθία ηδξ εκένβεζαξ. οβηεηνζιέκα, ηείκεζ κα παναηάιπηεζ ηδκ
πνυηθδζδ πμο αθμνά ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ θφζδξ ηδξ αθμφ ηείκεζ κα πενζμνίγεηαζ ζε ιζα
αζαθή πνμμπηζηή παναθείπμκηαξ κα ηαεμδδβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα απεοεοκεμφκ νδηά ηαζ
άιεζα ζημ ενχηδια «ηζ είκαζ δ εκένβεζα;». Ακηίζημζπα, ηαηαθήβεζ κα πενζμνίγεζ ηδκ εκένβεζα
ζημ πεδίμ ηδξ ιδπακζηήξ απμηοβπάκμκηαξ κα ακαδείλεζ ημ δζαθαζκμιεκμθμβζηυ ηαζ
εκμπμζδηζηυ ηδξ παναηηήνα.
Μηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηε δηδαθηηθή επεμεξγαζία ηεο ελέξγεηαο: ε ελέξγεηα σο
ζεσξεηηθφ πιαίζην: Έκα ααζζηυξ θυβμξ βζα ηδκ αδοκαιία ηδξ ηοπζηήξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ
κα απεοεοκεεί ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ζηζξ πνμηθήζεζξ πμο εέηεζ δ δζδαζηαθία ηδξ
εκένβεζαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ ζηδκ παναδμπή υηζ δ εκένβεζα πνεζάγεηαζ κα
πνμζεββίγεηαζ ςξ έκα θοζζηυ ιέβεεμξ ηαζ κα ηοβπάκεζ δζαπναβιάηεοζδξ ζε έκα εκκμζμθμβζηυ
πθαίζζμ. Ζ πανμφζα ενβαζία πνμηείκεζ ιζα εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδ
ιεηάεεζδ ζηεπηζημφ, χζηε ημ ενχηδια «ηζ είκαζ δ εκένβεζα ηαζ βζαηί είκαζ πνήζζιδ;» κα
απμηηά ηεκηνζηυ νυθμ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ κα ηοβπάκεζ δζαπναβιάηεοζδξ ζε έκα
επζζηδιμθμβζηά, πανά εκκμζμθμβζηά, πνμζακαημθζζιέκμ πθαίζζμ. οβηεηνζιέκα, πνμηείκεηαζ
δ εζζαβςβή ηδξ εκένβεζαξ ςξ εκυξ εεςνδηζημφ πθαζζίμο, πανά ιειμκςιέκμο θοζζημφ
ιεβέεμοξ, πμο έπεζ επζκμδεεί ζηδκ επζζηήιδ βζα ηδκ εκμπμζδιέκδ ενιδκεία δζαθμνεηζηχκ
ιεηααμθχκ. Έηζζ, μ μνζζιυξ πμο πνμςεεί δ πνμηεζκυιεκδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ είκαζ υηζ δ
εκένβεζα απμηεθεί ιζα ζδέα, έκα εεςνδηζηυ πθαίζζμ, πμο επζκμείηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα
ενιδκείαξ δζαθμνεηζηχκ ιεηααμθχκ ιε εκζαίμ ηνυπμ. ηζξ επυιεκεξ εκυηδηεξ πενζβνάθμκηαζ
ζοκμπηζηά δ δμιή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ, παναηίεεκηαζ ιεεμδμθμβζηά
ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο ηαηά ηδκ εθανιμβή
ημο ζε πναβιαηζηά πενζαάθθμκηα ηάλδξ ηαζ παναηίεεκηαζ εκδεζηηζηά απμηεθέζιαηα απυ ηδκ
επελενβαζία ηςκ ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ πμο έπμοκ ζοθθεβεί.
Πεξηγξαθή δηδαθηηθνχ πιηθνχ
Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ απεοεφκεηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηέζζενζξ ηφνζεξ ιαεδζζαηέξ επζδζχλεζξ: (α)
ηαηακυδζδ ααζζηχκ πηοπχκ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ, πενζθαιαακμιέκςκ ηδξ δζάηνζζδξ
ακάιεζα ζηδκ ενιδκεία ηαζ ηδκ παναηήνδζδ, ημο νυθμο ηςκ εεςνζχκ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ημο
δοκαιζημφ ημοξ παναηηήνα ηαζ ημο νυθμο ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επζκυδζδξ, (α)
εηηίιδζδ ηδξ εκένβεζαξ ςξ εκυξ εεςνδηζημφ πθαζζίμο πμο έπεζ επζκμδεεί ζηδκ επζζηήιδ βζα
ηδκ ενιδκεία θαζκυιεκςκ, (β) εηηίιδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ πμο πανέπεζ ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ
ηδξ εκένβεζαξ βζα εκμπμζδιέκδ ακάθοζδ ιεηααμθχκ ζε ζοζηήιαηα ακελάνηδηα απυ ημ πεδίμ
απυ ημ μπμίμ πνμένπμκηαζ, ηαζ (δ) ζηακυηδηα εθανιμβήξ ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ
εκένβεζαξ βζα ηδκ ακάθοζδ ιεηααμθχκ ζε θοζζηά ζοζηήιαηα ιέζα απυ ημκ πνμζδζμνζζιυ
ακηίζημζπςκ εκενβεζαηχκ ιδπακζζιχκ.
οκμπηζηά, ημ δζδαηηζηυ οθζηυ εα ιπμνμφζε κα πενζβναθεί ιε ακαθμνά ζε ηνεζξ εκυηδηεξ. Ζ
πνχηδ έπεζ ςξ ζηυπμ κα ειπθέλεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε νδηή επζζηδιμθμβζηή ζογήηδζδ βζα ηζξ οπυ
έιθαζδ πηοπέξ ηζξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ (αθ. 1δ ιαεδζζαηή επζδίςλδ). Ζ ααζζηή επζδίςλδ
αοηήξ ηδξ εκυηδηαξ είκαζ δ δζαιυνθςζδ εκυξ επζζηδιμθμβζημφ πθαζζίμο ημ μπμίμ, αθεκυξ,
οπμζηδνίγεζ ηδκ ανπζηή εζζαβςβή ηδξ εκένβεζαξ ςξ ιζαξ επζκμδιέκδξ ζδέαξ πμο απμζημπεί
ζηδκ ενιδκεία ηαζ ακάθοζδ ιεηααμθχκ ζε ζοζηήιαηα ηαζ, αθεηένμο, εκδιενχκεζ ηδ
ζηαδζαηή ηδξ δζδαηηζηή επελενβαζία. Ζ επυιεκδ εκυηδηα ελοπδνεηεί δφμ ζηυπμοξ. Ο πνχημξ
πενζθαιαάκεζ ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδκ ζδέα ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ ιεηααμθχκ.
Γζα ημ ζημπυ αοηυ μζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ ιζα πμζηζθία απυ ζοζηήιαηα (π.π. ιδπακζηά, εενιζηά,
δθεηηνζηά η.α.) ηα μπμία έπμοκ επζθεβεί, χζηε κα πανμοζζάγμοκ έκα ιεβάθμ εφνμξ
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ιεηααμθχκ. ε ηάεε πενίπηςζδ γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα πνμζδζμνίζμοκ ηζξ ιεηααμθέξ
ηαζ ηαεμδδβμφκηαζ κα ακαπηφλμοκ έκακ μνζζιυ βζα ημ ζφζηδια (ζφκμθμ ακηζηεζιέκςκ πμο
πνμτπμηίεεκηαζ βζα κα ιπμνεί κα ζοιαεί δ οπυ ιεθέηδ ιεηααμθή) ηαζ κα ημκ εθανιυζμοκ βζα
κα ηαεμνίζμοκ ημ ζφζηδια πμο αθμνά ζε ηάεε ιεηααμθή. Ο δεφηενμξ ζηυπμξ ηδξ εκυηδηαξ
αθμνά ζηδκ ανπζηή εζζαβςβή ηδξ εκένβεζαξ. ε ζοκέπεζα ηδξ ζογήηδζδξ ζηδκ πνχηδ εκυηδηα
ακαθμνζηά ιε ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία, ηαεχξ μζ ιαεδηέξ
πενζβνάθμοκ ζοζηήιαηα ηαζ ιεηααμθέξ ημοξ γδηείηαζ πανάθθδθα κα δζαηοπχκμοκ ενιδκείεξ
βζα ηδκ ηαεειζά απυ αοηέξ, πςνζζηά. Αημθμφεςξ, ζογδηείηαζ δ αλία ηδξ εκμπμζδιέκδξ
ενιδκείαξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ αοηχκ ιεηααμθχκ ηαζ εζζάβεηαζ δ εκένβεζα ςξ έκα επζκμδιέκμ
εεςνδηζηυ πθαίζζμ ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα ελοπδνεηήζεζ αοηυ ημ νυθμ. Δζδζηυηενα, δ
εκμπμζδηζηή ζζπφξ ηδξ ανπζηήξ εηδμπήξ ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ εκένβεζαξ πμο
πανμοζζάγεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ζδζυηδηα ηδξ εκένβεζαξ κα δζαδίδεηαζ απυ έκα
ιένμξ ημο ζοζηήιαημξ ζε έκα άθθμ πνμηαθχκηαξ ηδ ιεηααμθή ηάπμζςκ παναηηδνζζηζηχκ
ημο. Ζ ηνίηδ εκυηδηα πενζθαιαάκεζ ηδ ζηαδζαηή επελενβαζία ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ
εκένβεζαξ ιέζα απυ ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ αηυθμοεςκ πνυζεεηςκ ζημζπείςκ: (α) ιμνθέξ
απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ, (α) δζενβαζίεξ δζάδμζδξ εκένβεζαξ, (β) ζδζυηδηα ιεηαηνμπήξ ηδξ
εκένβεζαξ απυ ιζα ιμνθή ζε ιζα άθθδ, (δ) ζδζυηδηα δζαηήνδζδξ ηαζ (ε) ζδζυηδηα οπμαάειζζδξ.
Αοηά ηα ζημζπεία εζζάβμκηαζ ζηαδζαηά ζημ πθαίζζμ ηδξ επελενβαζίαξ επζθεβιέκςκ
ζοζηδιάηςκ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ
ζοκεζζθμνάξ ημο ηαεεκυξ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ πενζβναθζηήξ (ιμνθέξ απμεήηεοζδξ/δζενβαζίεξ
δζάδμζδξ), ενιδκεοηζηήξ (ζδζυηδηεξ δζάδμζδξ ηαζ ιεηαηνμπήξ ιμνθήξ) ηαζ πνμαθεπηζηήξ
(ζδζυηδηεξ δζαηήνδζδξ ηαζ οπμαάειζζδξ) δοκαηυηδηαξ ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ
εκένβεζαξ. Ζ ζηαδζαηή επελενβαζία ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ εκένβεζαξ ζοκδέεηαζ νδηά
ιε ηδκ ανπζηή εκυηδηα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ημ δοκαιζηυ παναηηήνα ηςκ εεςνζχκ ζηδκ
επζζηήιδ. Έκα άθθμ ααζζηυ ζημζπείμ ημ μπμίμ εζζάβεηαζ ηαζ ηοβπάκεζ επελενβαζίαξ ζε αοηή
ηδκ εκυηδηα αθμνά ζηδκ ζδέα ηδξ εκενβεζαηήξ αθοζίδαξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζάηαλδ ηανηχκ
πμο ακαπανζζημφκ είηε ιμνθέξ απμεδηεοιέκδξ εκένβεζαξ (μνεμβχκζμ ζπήια) είηε δζενβαζίεξ
δζάδμζδξ εκένβεζαξ (ζπήια αέθμοξ), δ μπμία πανέπεζ έκα εκενβεζαηυ ιδπακζζιυ βζα ηδκ
πενζβναθή ιεηααμθχκ ζε ζοζηήιαηα (αθ. δζάβναιια 1). Σμ ηαηαθδηηζηυ ιένμξ ηδξ εκυηδηαξ
ειπθέηεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ακάθοζδ πνυζεεηςκ ζοζηδιάηςκ, ηαηαζηεοάγμκηαξ εκενβεζαηέξ
αθοζίδεξ ηαζ επζδζχηεζ ηδκ ακάδεζλδ ηάπμζςκ ααζζηχκ γδηδιάηςκ, υπςξ δ δζάηνζζδ ακάιεζα
ζηδ εενιυηδηα ηαζ ηδκ εζςηενζηή εκένβεζα. Δπίζδξ, ειπθέηεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε ακαζημπαζιυ
ακαθμνζηά ιε ηδκ πμνεία πμο αημθμοεήεδηε ηαηά ηδκ εζζαβςβή ηαζ ζηαδζαηή επέηηαζδ ημο
εεςνδηζημφ πθαζζίμο ηδξ εκένβεζαξ.
Μεζνδνινγηθά ηνηρεία
πκκεηέρνληεο: Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ εθανιυζηδηε ζε ηνία ηιήιαηα έηηδξ ηάλδξ εκυξ αζηζημφ
δδιμηζημφ ζπμθείμο ζηζξ μπμίεξ θμζημφζακ ζοκμθζηά 64 ιαεδηέξ. Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ
εθανιμβήξ ημο ηαζ ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ιέζα απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ
απαζηήεδηακ ζοκμθζηά δχδεηα πενίμδμζ δζάνηεζαξ 80 θεπηχκ.
Μέζα ζπιινγήο θαη είδε δεδνκέλσλ: ημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ έπμοκ
ζοθθεβεί δεδμιέκα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ααειμφ επίηεολδξ ηδξ ηαεειζάξ απυ ηζξ ηέζζενζξ
ιαεδζζαηέξ επζδζχλεζξ ιε ηνεζξ ηονίςξ ηνυπμοξ: (α) βναπηά ένβα αλζμθυβδζδξ ακμζηημφ
ηφπμο πμο ζοιπθδνχεδηακ αημιζηά απυ ημκ ηάεε ιαεδηή, (α) αημιζηέξ ζοκεκηεφλεζξ ιε
πενίπμο 30% ηςκ ιαεδηχκ, χζηε κα ακηθδεεί πνυζεεηδ πθδνμθυνδζδ βζα ημ ζηεπηζηυ ημοξ
ηαζ (β) θφθθα ενβαζίαξ πμο ζοιπθήνςκακ ςξ ιένμξ ηδξ αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ. Αοηή δ
ενβαζία πενζμνίγεηαζ ζηδκ πανμοζίαζδ εκδεζηηζηχκ απμηεθεζιάηςκ πμο έπμοκ πνμηφρεζ ζε
ζπέζδ ιε ιζα απυ ηζξ ηέζζενζξ επζδζχλεζξ· ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα ειπθέημκηαζ ζηδκ
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εκενβεζαηή ακάθοζδ ιεηααμθχκ ζε θοζζηά ζοζηήιαηα. Δζδζηυηενα, επζηεκηνχκεηαζ ζε έκα
απυ ηα ένβα αλζμθυβδζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, ζημ μπμίμ γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα
εζηζάζμοκ ζε ζοζηήιαηα πμο δεκ είπακ ιεθεηδεεί ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο δζδαηηζημφ οθζημφ
ηαζ κα πενζβνάρμοκ εκενβεζαηά (θεηηζηά ή ηαηαζηεοάγμκηαξ εκενβεζαηή αθοζίδα) ιζα
ζοβηεηνζιέκδ ιεηααμθή πμο οθίζηαηαζ ημ ηαεέκα απυ αοηά. ημ δζάβναιια 1
πανμοζζάγμκηαζ ηα ηνία ζοζηήιαηα ηαζ μζ ζπεηζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ παναηίεεκηαζ εκδεζηηζηά μζ
ακηίζημζπμζ εκενβεζαημί ιδπακζζιμί πμο εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ ηαηάθθδθμζ βζα ηδκ
πενζβναθή ημοξ. Καηά ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ πνδζζιμπμζήεδηε ιυκμ ημ πνχημ απυ ηα
ζοζηήιαηα εκχ ηαζ ηα ηνία αλζμπμζήεδηακ ηαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ.
φζηδια δθεηηνζημφ ηνοπακζμφ
Μεηααμθή: έκανλδ ηίκδζδξ ανίδαξ

Χθμικι
δυναμικι
ενζργεια

Θλεκτρικι
ενζργεια

Κινθτικι
ενζργεια

Ζ εκένβεζα ανπζηά ανζζηυηακ απμεδηεοιέκδ ζηζξ ιπαηανίεξ ζε ιμνθή πδιζηήξ εκένβεζαξ
ηαζ αημθμφεςξ δζαδυεδηε ιε δθεηηνζηή εκένβεζα ζηδκ ανίδα, ζηδκ μπμία απμεδηεφηδηε
ζε ιμνθή ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ.
φζηδια εθαηδνίμο
Μεηααμθή: Έκανλδ ηίκδζδξ ιπάθαξ

Ελαςτικι
δυναμικι
ενζργεια

Μθχανικό ζργο

Κινθτικι
ενζργεια

Ζ εκένβεζα ανπζηά ανζζηυηακ απμεδηεοιέκδ ζημ εθαηήνζμ ζε ιμνθή εθαζηζηήξ
εκένβεζαξ. ηδ ζοκέπεζα δζαδίδεηαζ πνμξ ηδκ ιπάθα ιε ιδπακζηυ ένβμ ηαζ απμεδηεφεηαζ
ζε αοηήκ ζε ιμνθή ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ
φζηδια Γημθθ
Μεηααμθή: Έκανλδ ηίκδζδξ ιπάθαξ
Χθμικι
δυναμικι
ενζργεια

Μθχανικό ζργο

Κινθτικι
ενζργεια

Ζ εκένβεζα ανζζηυηακ ανπζηά απμεδηεοιέκδ ζε ιμνθή πδιζηή δοκαιζηή (ζημ ζφζηδια
ημπέθα-μλοβυκμ) ηαζ οπήνλε δζάδμζδ ιε ιδπακζηυ ένβμ πνμξ ηδκ ιπάθα ζηδκ μπμία
απμεδηεφηδηε ςξ ηζκδηζηή εκένβεζα.
Γηάγξακκα 1: οζηήιαηα πμο πενζθήθεδηακ ζημ ένβμ αλζμθυβδζδξ βζα ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ
βζα εκενβεζαηή ακάθοζδ ηαζ ακαιεκυιεκεξ μνεέξ απακηήζεζξ

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ έηοπακ επελενβαζίαξ ιε δζάθμνμοξ
ηνυπμοξ εέημκηαξ ςξ ιμκάδα ακάθοζδξ είηε ημ ηάεε ιειμκςιέκμ ζημζπείμ ηςκ εκενβεζαηχκ
αθοζίδςκ πμο ηαηαζηεφαζακ μζ ιαεδηέξ είηε ηδκ εκενβεζαηή αθοζίδα ςξ ζφκμθμ. Ζ πανμφζα
ενβαζία πενζμνίγεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ
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εκενβεζαηχκ αθοζίδςκ ηςκ ιαεδηχκ ςξ ζφκμθμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ εκενβεζαηέξ αθοζίδεξ
ηςκ ιαεδηχκ ακηζπανααθήεδηακ ιε ηζξ εκενβεζαηέξ αθοζίδεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα
εεςνδεμφκ έβηονεξ (δζάβναιια 1) ηαζ πζζηχκμκηακ ιε ιία ιμκάδα βζα ημ ηάεε ζημζπείμ
(ιμνθή απμεήηεοζδξ ή δζενβαζία δζάδμζδξ εκένβεζαξ) πμο πνμζδζυνζγακ μνεά ηαζ
εκζςιάηςκακ ιε έβηονμ ηνυπμ ζηδκ απάκηδζή ημοξ. Έηζζ, μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ
ηαηέθδλακ κα ηςδζημπμζμφκηαζ ζε ιζα δζαηαηηζηή ηθίιαηα ιε ιέβζζηδ δοκαηή ηζιή ημ ηνία
(πενζπηχζεζξ υπμο ηαζ ηα ηνία ζημζπεία εκζςιαηχεδηακ ιε έβηονμ ηνυπμ) ηαζ ιε εθάπζζηδ ημ
ιδδέκ (πενζπηχζεζξ υπμο είηε δεκ πνμζδζμνίζηδηε μνεά είηε δεκ εκζςιαηχεδηε ιε
ηαηάθθδθμ ηνυπμ ηακέκα απυ ηα ηνία ζημζπεία). Δηηυξ απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ εβηονυηδηαξ
ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ηαεέκα απυ ηα ζοζηήιαηα, ηα απμηεθέζιαηα εηηέεδηακ
επίζδξ ζε πμζμηζηή επελενβαζία, χζηε κα δζενεοκδεμφκ πνυζεεηεξ πηοπέξ ημοξ. Δπίζδξ, ηα
δεδμιέκα απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ αλζμπμζήεδηακ βζα κα δζενεοκδεεί μ ααειυξ ζημκ μπμίμ μζ
απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ πνμέηοπηακ απυ εκδιενςιέκμ ηαζ ζοβηνμηδιέκμ ζηεπηζηυ ηαζ κα
ηεηιδνζςεμφκ ηοπυκ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ζε
ζοκημιία εκδεζηηζηά απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ.
Απνηειέζκαηα
Αξρηθή αμηνιφγεζε: Σα δεδμιέκα ηυζμ απυ ηζξ βναπηέξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ υζμ ηαζ ηζξ
ζοκεκηεφλεζξ εζζδβμφκηαζ υηζ πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία, μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ δεκ ήηακ ζε
εέζδ κα πνμζεββίζμοκ ιε εκδιενςιέκμ ηνυπμ ημ ένβμ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηαηέθδλακ κα δίκμοκ
άζπεηεξ απακηήζεζξ. Ζ πζμ ζοπκή απάκηδζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ απθή πανάεεζδ ιζαξ ζεζνάξ
ακηζηεζιέκςκ ηα μπμία μζ ιαεδηέξ ζοκέδεζακ ιε ηδκ οπυ ιεθέηδ ιεηααμθή. Γζα πανάδεζβια,
έκαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ακέθενε υηζ «ε ελέξγεηα πάεη απφ ηελ κπαηαξία ζην ηξππάλη, ζηελ
αξίδα θαη κεηά ζηνλ ηνίρν». Έκα πνυζεεημ εκδζαθένμκ ζημζπείμ πμο παναηηδνίγεζ ηα
δεδμιέκα απυ ηδκ ανπζηή αλζμθυβδζδ είκαζ υηζ ηακέκαξ ιαεδηήξ, μφηε ζημ πθαίζζμ ηςκ
ζοκεκηεφλεςκ μφηε ζημ πθαίζζμ ηςκ βναπηχκ ένβςκ αλζμθυβδζδξ, δεκ έδςζε απάκηδζδ πμο
εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ζοιααηή ιε ηδκ ζδέα ηδξ δζάδμζδξ εκένβεζαξ ή ηδξ ιεηαηνμπήξ ηδξ
ιμνθήξ ηδξ. Δπίζδξ, ηακέκαξ ιαεδηήξ δεκ ακαθένεδηε ζε ιμνθέξ εκένβεζαξ, πανά ηδκ
ζδζαίηενδ πνμζμπή πμο θαιαάκμοκ ζημ ζοιααηζηυ πνυηοπμ δζδαζηαθίαξ. Αοηυ απμηεθεί ιζα
πνυζεεηδ έκδεζλδ ηδξ αδοκαιίαξ ημοξ κα ακαθφζμοκ εκενβεζαηά ηδ θεζημονβία ζοζηδιάηςκ.
Σειηθή αμηνιφγεζε: Ζ εζηυκα πμο πανμοζίαζακ ηα δεδμιέκα ηαηά ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ
ήηακ ζαθχξ δζαθμνμπμζδιέκδ ηαζ ηαηέδεζλε ηδ δοκαηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα πνμζδίδμοκ
κυδια ζημ ένβμ αλζμθυβδζδξ ηαζ κα ημ πνμζεββίγμοκ ιε εκδιενςιέκμ ηνυπμ. ημκ πίκαηα 1
θαίκεηαζ δ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ηέζζενα επίπεδα ηδξ δζαηαηηζηήξ
ηθίιαηαξ πμο δζαιμνθχεδηε βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ εβηονυηδηαξ ηαζ ηδξ πθδνυηδηάξ ημοξ.
πςξ θαίκεηαζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ ιαεδηέξ (ζοκμθζηά 63%) ήηακ ζε εέζδ κα
δζαηοπχζμοκ, θεηηζηά ή δζαβναιιαηζηά, εκενβεζαημφξ ιδπακζζιμφξ ζημοξ μπμίμοξ
εκζςιάηςζακ ιε έβηονμ ηνυπμ ηζξ ηαηάθθδθεξ ιμνθέξ απμεήηεοζδξ ηαζ δζενβαζίεξ
δζάδμζδξ υπςξ θαίκεηαζ ζηα εκδεζηηζηά παναδείβιαηα πμο παναηίεεκηαζ ζημ δζάβναιια 2.
Πίλαθαο 1: Απμηεθέζιαηα ηςδζημπμίδζδξ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ηνία ζοζηήιαηα
Δπίδμζδ

0
1
2
3

Δθαηήνζμ
Ν
6
13
41

%
10
22
68

Γημθθ
Ν
2
5
10
40
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%
4
9
17
70

Ζθεηηνζηυ
Σνοπάκζ
Ν
%
3
5
26
45
29
50
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ε ιζα πνμζπάεεζα κα ακηθδεεί ιζα πνυζεεηδ έκδεζλδ βζα ημ ααειυξ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ
ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα ακαθφμοκ εκενβεζαηά ιεηααμθέξ αλζμθμβήεδηε δ ζοζπέηζζδ πμο
πανμοζζάγμοκ μζ επζδυζεζξ ημοξ ζηα ηνία ζοζηήιαηα. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ
επελενβαζίαξ ηαηέδεζλακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (p<0.01), ηαζ ζπεηζηή ρδθή, ζοζπέηζζδ ζε
υθεξ ημοξ ζοκδοαζιμφξ ηςκ ηνζχκ ζοζηδιάηςκ ακά δφμ (απυ 0.569 ιέπνζ 0.6). Αοηυ ημ
εφνδια εζζδβείηαζ υηζ δ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ βζα εκενβεζαηή ακάθοζδ δεκ ειθακίζηδηε
ιειμκςιέκα ζε ηάπμζμ απυ ηα ζοζηήιαηα αθθά θαίκεηαζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ζοκέπεζα
ηαζ ζοκμπή.
Δθαηήνζμ

«Ζ ελέξγεηα αξρηθά ήηαλ απνζεθεπκέλε ζην ζπκπηεζκέλν ειαηήξην ζε
ειαζηηθή δπλακηθή ελέξγεηα, κεηά δηαδφζεθε κε κεραληθφ έξγν ζηε κπάια
θαη έγηλε θηλεηηθή ελέξγεηα.»
Γημθθ

«Ζ ελέξγεηα αξρηθά ήηαλ απνζεθεπκέλε ζε κνξθή ρεκηθήο ελέξγεηαο.
Μεηά ν άλζξσπνο ζπξψρλεη ηελ κπάια (δηάδνζε κε κεραληθφ έξγν) κε ην
κπαζηνχλη θαη ε κπάια κεηαθηλείηαη (θηλεηηθή ελέξγεηα).»
Ζθεηηνζηυ
Σνοπάκζ

Γηάγξακκα 2: Δκδεζηηζηά παναδείβιαηα εκενβεζαηχκ ακαθφζεςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ βζα ηα ηνία
ζοζηήιαηα

Πένα απυ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα δζαηοπχκμοκ εκενβεζαηέξ αθοζίδεξ, αλζμθμβήεδηε
επίζδξ μ ααειυξ ζημκ μπμίμ μζ απακηήζεζξ ημοξ πνμέηοπηακ ςξ απυννμζα εκυξ εκδιενςιέκμο
ζηεπηζημφ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ αλζμπμζήεδηακ ηα δεδμιέκα απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαηά ηζξ
μπμίεξ ημοξ γδηήεδηε κα αζηζμθμβήζμοκ βζαηί εκζςιάηςζακ ζηζξ εκενβεζαηέξ ημοξ αθοζίδεξ
ηδκ ηάεε ιμνθή ηαζ δζενβαζία δζάδμζδξ εκένβεζαξ. Σα δεδμιέκα ηαηέδεζλακ υηζ ζε ιεβάθμ
ααειυ μζ ιαεδηέξ ήηακ ζε εέζδ κα δχζμοκ ζηακμπμζδηζηέξ αζηζμθμβήζεζξ. ημ δζάβναιια 3
πανμοζζάγμκηαζ εκδεζηηζηά απμζπάζιαηα ζοκέκηεολδξ ιε ηάπμζα απυ ηζξ ιαεήηνζεξ ζηδκ
πενίπηςζδ ημο ζοζηήιαημξ ιε ημ εθαηήνζμ.
Δθαζηζηή Δκένβεζα

Δνεοκδηήξ: Γηαηί μεθίλεζεο κε ειαζηηθή ελέξγεηα;
Μαεήηνζα: Δπεηδή ην ειαηήξην είλαη ζπκπηεζκέλν.
Δνεοκδηήξ: Γειαδή, πφηε κπαίλεη απηή ε κνξθή ελέξγεηαο;
Μαεήηνζα: Όηαλ έρνπκε αληηθείκελα πνπ ζπκπηέδνληαη. Μπαίλεη θαη ζην ηφμν
φηαλ ην ηεληψλνπκε.

Μδπακζηυ Ένβμ

Δνεοκδηήξ: Δδψ έβαιεο κεραληθφ έξγν. Πφηε ην βάδνπκε απηφ;
Μαεδηήξ: Μπαίλεη φηαλ ζπξψρλνπκε θάηη θαη απηφ κεηαθηλείηαη.

Κζκδηζηή Δκένβεζα

Δνεοκδηήξ: Γηαηί έβαιεο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα εδψ;
Μαεδηήξ: Γηφηη ε κπάια άξρηζε λα θηλείηαη.

Γηάγξακκα 3: Παναδείβιαηα αζηζμθυβδζδξ ηδξ επζθμβήξ ζοβηεηνζιέκςκ ιμνθχκ ηαζ δζενβαζζχκ
δζάδμζδξ εκένβεζαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ
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Σαοηυπνμκα, ηα δεδμιέκα απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ πανείπακ επίζδξ πνήζζιεξ εκδείλεζξ βζα
δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ιαεδηέξ μζ μπμίεξ ηείκμοκ κα μδδβμφκ ζοζηδιαηζηά ζε
ζοβηεηνζιέκεξ θακεαζιέκεξ επζθμβέξ. Μζα απυ αοηέξ ηζξ δοζημθίεξ αθμνά ζημκ αζαθή
πνμζδζμνζζιυ ημο νυθμο ηδξ ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ εκενβεζαηή ακάθοζδ ηαζ ζηδ
δζαθμνμπμίδζή ημο απυ ημ νυθμ ημο ιδπακζημφ ένβμο. Δζδζηυηενα, ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ
μζ ιαεδηέξ θάκδηακ κα απμδίδμοκ ζημ ιδπακζηυ ένβμ, πανά ζηδκ ηζκδηζηή εκένβεζα, ηδκ
ζδζυηδηα ηδξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ έκανλδξ ηδξ ηίκδζδξ, υπςξ θαίκεηαζ ζημ αηυθμοεμ
απυζπαζια ζοκέκηεολδξ.
Δνεοκδηήξ: Πνηα αιιαγή έπξεπε λα εμεγήζνπκε κε ηελ ελεξγεηαθή αιπζίδα;
Μαεήηνζα: Σελ θίλεζε ηεο κπάιαο.
Δνεοκδηήξ: Πψο θαίλεηαη ε θίλεζε ηεο κπάιαο ζηελ αιπζίδα ζνπ;
Μαεήηνζα: Με ην κεραληθφ έξγν.
Δνεοκδηήξ: Θχκηζε κε ιίγν πφηε κπαίλεη απηφ.
Μαεήηνζα: Όηαλ θάπνηνο θάλεη θάηη θαη ππάξρεη θίλεζε.
Δνεοκδηήξ: Γειαδή; ε απηή ηελ πεξίπησζε γηαηί έβαιεο κεραληθφ έξγν;
Μαεήηνζα: Δπεηδή ην ειαηήξην ζπξψρλεη ηελ κπάια θαη θηλείηαη.
Καηαιεθηηθά ζρφιηα
Σα δεδμιέκα πμο έπμοκ πανμοζζαζηεί εζζδβμφκηαζ υηζ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ δ δζδαηηζηή
πνμζέββζζδ πμο έπεζ ακαπηοπεεί ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ έκα
πμζμηζηυ ιμκηέθμ βζα ηδκ εκένβεζα ηαζ κα ημ εθανιυζμοκ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ θεζημονβίαξ
ζοζηδιάηςκ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ ενβαζία έπεζ πενζμνζζηεί ιυκμ ζε έκα ιένμξ ηςκ
ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ πμο έπμοκ ζοθθεβεί είκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί υηζ οπάνπμοκ
ακηίζημζπα εκεαννοκηζηά απμηεθέζιαηα βζα ηζξ οπυθμζπεξ ιαεδζζαηέξ επζδζχλεζξ ζηζξ μπμίεξ
απεοεφκεηαζ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ. Πένα απυ ηζξ εκεαννοκηζηέξ εκδείλεζξ είκαζ επίζδξ
ζδιακηζηυ κα ακαβκςνζζηεί υηζ ηα δεδμιέκα έπμοκ ηαηαδείλεζ ζοβηεηνζιέκεξ δοζημθίεξ πμο
ακηζιεηςπίγμοκ μζ ιαεδηέξ οπμδεζηκφμκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα πεναζηένς επελενβαζία ηδξ
αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ χζηε κα ηαηαζηεί πζμ απμηεθεζιαηζηή. Μζα πνυζεεηδ
ηαηεφεοκζδ ζηδκ μπμία επζηεκηνχκεηαζ δ ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα ζε αοηυ ημ ζηάδζμ
ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ παναθθαβήξ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ, δ μπμία εα
απεοεφκεηαζ ζε ιαεδηέξ πμο θμζημφκ ζε ιεβαθφηενεξ ααειίδεξ ηαζ εα εκζςιαηχκεζ ηδκ
πμζμηζηή ακάθοζδ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμζμηζηήξ ένεοκαξ πμο ελεηάγεζ ηδκ δοκαηυηδηα
αλζμπμίδζδξ ηςκ εηθασηεοιέκςκ άνενςκ επζζηήιδξ πμο δδιμζζεφμκηαζ ζημ ηφπμ ςξ
ζοιπθδνςιαηζημφ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Δζδζηυηενα
ενεοκήεδηε α) πμζα είκαζ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ πμο μζ εηπαζδεοηζημί εα πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζήζμοκ βζα κα επζθέλμοκ ηα άνενα επζζηήιδξ ημο ηφπμο βζα ηδκ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ, α) εάκ δ ηαηάθθδθδ επζιυνθςζδ αμδεά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα ακαπηφλμοκ πενζζζυηενμ
ηζξ δελζυηδηεξ ημοξ ζηδ αλζμθυβδζδ, επζθμβή ηςκ άνενςκ επζζηήιδξ ημο ηφπμο ηαζ ημκ
ιεηαζπδιαηζζιυ ημοξ ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαζ β) ιε πμζμοξ ηνυπμοξ μζ εηπαζδεοηζημί επζθέβμοκ
άνενα επζζηήιδξ ηαζ ηα ιεηαζπδιαηίγμοκ ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ. Ζ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ
έδεζλε υηζ μζ εηπαζδεοηζημί έπμκηαξ ηδκ ηαηάθθδθδ επζιυνθςζδ εα ιπμνμφζακ μζ ίδζμζ κα βίκμοκ
δδιζμονβμί εηπαζδεοηζημφ οθζημφ αλζμπμζχκηαξ ηα άνενα επζζηήιδξ.
Abstract
The present research was designed to investigate teachers‘ skills in transforming popularized press
science articles into educational material for use in science teaching and the ways these skills could be
developed. The specific questions are a) Which evaluation criteria would teachers use in order to
select popularized press science articles for science teaching? b) Could teachers‘ skills in
evaluating/selecting press science articles and transforming them into educational material be
developed by appropriate training? c) In which ways do teachers select these articles and transform
them into educational material? The results of the research reveal that training seminar helps teachers
to sharpen their skills in transforming these articles into educational material.

Δηζαγσγή
ε αοηή ηδκ ενβαζία ενεοκάηαζ, αθεκυξ ιεκ, πμζα εα πνέπεζ κα είκαζ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ
πμο μζ εηπαζδεοηζημί εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκ βζα κα επζθέλμοκ ηα άνενα επζζηήιδξ ημο
ηφπμο βζα ηδκ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, αθεηένμο δε, ημ πςξ μζ ίδζμζ μζ
εηπαζδεοηζημί ηα επζθέβμοκ ηαζ ηα ιεηαζπδιαηίγμοκ ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ. Ο υνμξ θοζζηέξ
επζζηήιεξ κμείηαζ ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα ημο υνμο ηαζ πενζθαιαάκεζ υθεξ ηδξ επζζηήιεξ πμο
ενεοκμφκ ηδκ θφζδ ηαζ ηα θοζζηά ζχιαηα (άαζα, έιαζα ηαζ κεηνά) πμο ανίζημκηαζ είηε ζηδ
Γδ είηε ζημ Γζάζηδια.
Σα Μέζα Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο ηφπμο απμηεθμφκ ηδκ ηφνζα
πδβή άηοπδξ ιάεδζδξ (υζμκ αθμνά ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ) βζα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο
ημζκμφ (McClune & Jarman 2000). Απυ ηδ ζοκεπχξ αολακυιεκδ ζοπκυηδηα ιε ηδκ μπμία ηα
δδιμζζεφιαηα επζζηήιδξ ειθακίγμκηαζ ζημ ηφπμ ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε υηζ παίνμοκ ηδξ
εηηίιδζδξ ημο ημζκμφ (Halkia 2003), ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο μπμίμο είκαζ ηαζ μ ιαεδηζηυξ
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πθδεοζιυξ (Hutton 1996). Σα ηεθεοηαία πνυκζα πμθθμί ενεοκδηέξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ηζξ
άηοπεξ ιμνθέξ ιάεδζδξ, ηαζ εζδζηυηενα ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ άνενςκ επζζηήιδξ ημο ηφπμο
(εηθασηεοιέκα άνενα επζζηήιδξ, εζδζηά έκεεηα πμο δδιμζζεφμκηαζ ή πανέπμκηαζ απυ ημκ
διενήζζμ ηαζ πενζμδζηυ ηφπμ) ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, ηα ιαεδζζαηά
απμηεθέζιαηα ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ (McClune & Jarman 2010, Kırıkkaya 2009,
Jarman & McClune 2005, Hutton 1996, Wellington 1991).
Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ επζζηήιδξ ημο ηφπμο δεκ είκαζ απυθοηα ζοιααηυ ιε
ηδκ φθδ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ μφηε ιε ημοξ ζηυπμοξ πμο εέηεζ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια
(Halkia 2003, Hutton 1996), οπάνπεζ ζδιακηζηυξ ακ ηαζ πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ άνενςκ
επζζηήιδξ ημο ηφπμο, πμο δ εειαημθμβία ημοξ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή ζοκάθεζα ιε ηδκ φθδ
ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ.
Σα άνενα επζζηήιδξ ημο ηφπμο θεζημονβμφκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ υζμκ αθμνά ημοξ ηνυπμοξ
πνμζέββζζδξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ ημζκυ. Ζ επζζηήιδ ημο ηφπμο θεζημονβεί ζε έκα
πθαίζζμ εθεοεενίαξ (McClune & Jarman 2010) υπμο μ ακαβκχζηδξ πνμζςπζηά έθηεηαζ απυ
ημ άνενμ (ημ εέια – μ ηίηθμξ – ημ ζηήζζιμ ηδξ ζεθίδαξ –δ εζημκμβνάθδζδ) ηαζ επζθέβεζ κα ημ
δζααάζεζ, εκχ δ επζζηήιδ ημο ζπμθείμο απεοεφκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ιέζα ζε έκα πθαίζζμ
οπμπνεχζεςκ (Wellington, 1991). Ζ πνχηδ αζπμθείηαζ ιε ιία εηηεηαιέκδ πμζηζθία
εθηοζηζηχκ, επίηαζνςκ επζζηδιμκζηχκ εειάηςκ, πμο ζπάκζα αημθμοεμφκ ημοξ ηακυκεξ ηδξ
ζοζηδιαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ζοκέπεζαξ απυ άνενμ ζε άνενμ, εκχ δ δζδαηηέα φθδ ηδξ
επζζηήιδξ ημο ζπμθείμο δζαιμνθχκεηαζ βφνς απυ ημ αοζηδνά δμιδιέκμ ακαθοηζηυ
πνυβναιια (Halkia 2003).
Δπζπθέμκ ζηα άνενα επζζηήιδξ ημο ηφπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαθμνεηζημί ηχδζηεξ
επζημζκςκίαξ απυ υηζ ζηδ ζπμθζηή επζζηήιδ. Ζ «βθχζζα» ημο ηφπμο δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ
ζημ ηείιεκμ, αθθά πενζέπεζ ζημζπεία υπςξ ημ ζηήζζιμ ηδξ ζεθίδαξ, δ πνήζδ ηςκ εζηυκςκ, δ
ζπέζδ εζηυκαξ ηαζ ηεζιέκμο ζπεδζαζιέκα υθα ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα έθημοκ ηαζ κα
δζαηδνμφκ ηδκ πνμζμπή ημο ακαβκχζηδ ηαζ κα ιεηαηνέπμοκ έκα δφζημθμ βζα ημοξ
πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, (υπςξ μζ θοζζηέξ επζζηήιεξ), ζε εφημθμ ηαζ
εοπάνζζημ ακάβκςζια (McClune & Jarman 2010). Δπζπθέμκ μ αθδβδιαηζηυξ ηνυπμξ
πανμοζίαζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εειάηςκ ζηα εηθασηεοιέκα άνενα επζζηήιδξ θαίκεηαζ κα
έθηεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ηοπμπμζδιέκμ ηχδζηα ηδξ ζπμθζηήξ επζζηήιδξ πμο
είκαζ ζοκήεςξ απμννζπηέμξ απυ ημοξ ιαεδηέξ (Carson, 2002). φιθςκα ιε ημοξ McClune ηαζ
Jarman (2004) αοημί μζ ηχδζηεξ επζημζκςκίαξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα άνενα επζζηήιδξ
ημο ηφπμο ηα ηαεζζημφκ εκ δοκάιεζ πμθφηζιεξ πδβέξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ.
Ο Lemke (1990, p:155) οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζπμθζηή επζζηήιδ έπεζ δμιδεεί αάζεζ ηςκ ακαβηχκ
ηςκ ενεοκδηχκ επζζηδιυκςκ. Ονβακχκεζ, πανμοζζάγεζ ηαζ δζδάζηεζ ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ
απυ ηδκ ζδζαίηενα ελεζδζηεοιέκδ μπηζηή βςκία ιε ηδκ μπμία ενεοκμφκ ηαζ πανμοζζάγμοκ ηα
θοζζηά θαζκυιεκα. Οζ επζζηήιμκεξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ζηδκ πνμζπάεεζα ημοξ κα
εηθνάζμοκ ηζξ έκκμζεξ ηςκ θοζζηχκ επζζηήιςκ ιε ζαθή ηαζ πενζεηηζηυ ηνυπμ πνδζζιμπμζμφκ
βθχζζα ενιδκεοηζηή (―expository‖) ή ακαθοηζηή (―analytical‖).  θυβμξ ηςκ επζζηδιυκςκ ή
επζζηδιμκζηή βθχζζα, υπςξ έπεζ ηαεζενςεεί κα απμηαθείηαζ, παναηηδνίγεηαζ απυ ζφκεεηδ
ζοκηαηηζηή δμιή, απυ ορδθά επίπεδα μκμιαημπμίδζδξ (Parkinson & Adendorff 2004),
αθθδθμδζαπθεηυιεκμοξ μνζζιμφξ, εζδζηέξ εηθνάζεζξ, ζοκηαηηζηή αζάθεζα ηαζ
ζδιαζζμθμβζηή αζοκέπεζα (Halliday 1993, p:71), ηαζ ιαεδιαηζηυ θμνιαθζζιυ.
Υνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εηθνάζεζ ζπέζεζξ ηαλζκυιδζδξ ηαζ θμβζηήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ
αθδνδιέκςκ ή βεκζηχκ υνςκ, εκκμζχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Lemke 1990, p:158). Δπζπθέμκ, υπςξ
μ Martin (1993 p: 172) επζζδιαίκεζ, μ επζζηδιμκζηυξ θυβμξ ηαζ ζοιποηκχκεζ ηαζ αθθάγεζ ημ
κυδια ηςκ θέλεςκ υπςξ αοηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή.
Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, δ αθδβδιαηζηή βθχζζα πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ ηφπμ εηθνάγεζ
ζπέζεζξ πνυκμο, ηυπμο, παναηηήνςκ ηαζ πνάλεςκ ιεηαλφ ζοβηεηνζιέκςκ, πναβιαηζηχκ ή
θακηαζηζηχκ πνμζχπςκ ηαζ βεβμκυηςκ (Parkinson & Adendorff 2004, Lemke 1990, p. 158).
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φιθςκα ιε ημκ Kubli (2005), δ αθήβδζδ πνυεεζδ έπεζ κα ηαηαζηήζεζ ηζξ πνμξ δζδαζηαθία
έκκμζεξ πενζζζυηενμ αλζμικδιυκεοηεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ, κα ιεζχζεζ ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ
εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηή ηαζ κα εζηζάζεζ – θςηίζεζ ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ηδξ δζδαηηέαξ
φθδξ.
φιθςκα ιε ημοξ Dimopoulos ηαζ Koulaidis (2003), δ επζζηήιδ ημο ηφπμο εα ιπμνμφζε κα
αλζμπμζδεεί ιυκμ ζοιπθδνςιαηζηά ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, πανάθθδθα
πνμξ ήδδ πνδζζιμπμζμφιεκμ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ. Ζ πνήζδ ηδξ επζζηήιδξ ημο ηφπμο εα είπε
ιεβαθφηενδ αλία, υζμκ αθμνά ημ ιαεδζζαηυ απμηέθεζια, ιυκμ εάκ μζ εηπαζδεοηζημί α)
επέθεβακ πνμζεηηζηά ημ οθζηυ απυ ηα δδιμζζεφιαηα ημο ηφπμο (Halkia 2003, Wellington
1991), ζφιθςκα ιε ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ηαζ α) ζπεδίαγακ, ιε αάζδ ημ οθζηυ
πμο έπμοκ επζθέλεζ, ηζξ ηαηάθθδθεξ δναζηδνζυηδηεξ δζδαζηαθίαξ / ιάεδζδξ (Jarman &
McClune 2002).
ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ κα ενεοκήζεζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ
εηπαζδεοηζημί εα ιπμνμφζακ κα αλζμπμζήζμοκ ηδκ επζζηήιδ ημο ηφπμο ζηδ δζδαζηαθία ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ.
Σμ ενεοκδηζηυ ενχηδια είκαζ ακ ηα άνενα επζζηήιδξ πμο δδιμζζεφμκηαζ ζημ ηφπμ εα
ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ζοιπθδνςιαηζηυ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ζηδκ δζδαζηαθία
ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ. Σα εζδζηυηενα ενςηήιαηα είκαζ:
Πμζα είκαζ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ πμο εα πνέπεζ μζ εηπαζδεοηζημί κα πνδζζιμπμζμφκ, υηακ
επζθέβμοκ άνενα επζζηήιδξ βζα ηδκ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ;
Με πμζμοξ ηνυπμοξ μζ εηπαζδεοηζημί επζθέβμοκ άνενα επζζηήιδξ ηαζ ιεηαζπδιαηίγμοκ αοηά
ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ;
Ζ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο.
Σα αήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ:
κα ηεεμφκ ηα «θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ άξζξσλ επηζηήκεο γηα δηδαθηηθή
ρξήζε».
κα δδιζμονβδεεί έκαξ «νδεγφο γηα ηελ ρξήζε ηεο επηζηήκεο ηνπ ηχπνπ εθ κέξνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ». Θα πενζθαιαάκεζ μδδβίεξ βζα ημοξ
ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ επζζηήιδ ημο ηφπμο εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί ζηδκ δζδαζηαθία
ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ – κα ιεηαζπδιαηζζηεί δδθαδή ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ.
κα βίκεζ ιία πανέιααζδ (Δηπαζδεοηζηυ ζειζκάνζμ, ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ άνενςκ επζζηήιδξ
ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ: ηαηαζηεοή θφθθμο ενβαζίαξ) ζε εηπαζδεοηζημφξ ηδξ πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ.
Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ: Γέηα επηά δεοηενμεηείξ ιεηεηπαζδεουιεκμζ εηπαζδεοηζημί ημο
Μαναζθείμο Γζδαζηαθείμο Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο
ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα δέηα έλζ, πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζημ Μανάζθεζμ Γζδαζηαθείμ
Γ.Δ., δίδαζηακ ζε ζπμθεία ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ηςκ Αεδκχκ ηαζ έκαξ ζε ζπμθείμ ηδξ
επανπίαξ. Οηηχ εηπαζδεοηζημί είπακ πέκηε έςξ δέηα έηδ δζδαηηζηή ειπεζνία, πέκηε απυ δέηα
έςξ δεηαπέκηε έηδ, δφμ απυ δεηαπέκηε έςξ είημζζ έηδ ηαζ δφμ πάκς απυ είημζζ έηδ. Οηηχ
εηπαζδεοηζημί είπακ παναημθμοεήζεζ ιαεήιαηα επζιυνθςζδξ (ΠΔΚ, ΔΑΠ: Γίπθςια
Μεηαπηοπζαηήξ Δπζιυνθςζδξ, ΣΠΔ Π2, ), ηέζζενζξ ηαηείπακ Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια (δφμ
ζηδ δζδαηηζηή ηςκ Φ.Δ., έκαξ ζηδ δζδαηηζηή ηδξ Γθχζζαξ ηαζ έκαξ «πμοδέξ ζηδκ
Δηπαίδεοζδ»), ιία ηαηείπε δεφηενμ πηοπίμ ζηα ιαεδιαηζηά ηαζ ιία δζδαηημνζηυ ζηδ
Φοπακάθοζδ.
Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ημ δεφηενμ ελάιδκμ ημο δζδαηηζημφ έημοξ 2009-2010.
Πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεεί δ ένεοκα δδιζμονβήεδηε έκαξ «θάθεινο άξζξσλ επηζηήκεο
ηνπ ηχπνπ». Ζ επζθμβή ηςκ άνενςκ έβζκε αάζεζ ηςκ «θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή
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ησλ άξζξσλ επηζηήκεο γηα δηδαθηηθή ρξήζε» πμο είπακ ηεεεί εη ιένμοξ ηςκ ενεοκδηχκ. Σα
επζθεβιέκα άνενα ηαλζκμιήεδηακ ακάθμβα ιε ημ εέια πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε μηηχ οπυ –
θαηέθμοξ ςξ ελήξ:
Φάηεθμξ άνενςκ επζζηήιδξ ημο ηφπμο
Θειαηζηέξ εκυηδηεξ
Τπμ – θάηεθμζ
α/α
Άκςζδ (3 άνενα)
1
Φοζζηή:
Μπαηανία απυ θειυκζ (2 άνενα)
2
Γζάζηδια:
Ή έηθεζρδ ημο Ήθζμο (4 άνενα)
3
Σζμοκάιζ (6 άνενα)
4
Φοζζηά θαζκυιεκα:
Ζθαίζηεζα (3 άνενα)
5
Οζ εεηζηέξ ζοκέπεζεξ ιζαξ θοζζηήξ
Οζ ζοκέπεζεξ απυ ηα θοζζηά θαζκυιεκα:
6
ηαηαζηνμθήξ (3 άνενα)
Πενζαάθθμκ:
Νενυ (4 άνενα)
7
Δονχπδ - Αιενζηή, Αζία - Αθνζηή (2
Γεςβναθία:
8
άνενα)
Έβζκε πνμζπάεεζα χζηε ηα άνενα ημο ίδζμο οπμ - θαηέθμο κα δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ υζμκ
αθμνά ημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ (δζαθμνεηζημί ηχδζηεξ επζημζκςκίαξ) ημο εέιαημξ πμο
δζαπναβιαηεφμκηαζ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, μζ εηπαζδεοηζημί πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα
αθμφ επέθεβακ ηαηανπήκ ημ εέια πμο ημοξ εκδζέθενε (π.π. Φοζζηά θαζκυιεκα – Ζθαίζηεζα),
ζηδκ ζοκέπεζα έπνεπε κα επζθέλμοκ ημ ηαηαθθδθυηενμ, ηαηά ηδκ βκχιδ ημοξ, άνενμ (ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ άνενςκ βζα ηα Ζθαίζηεζα) βζα δζδαηηζηή
αλζμπμίδζδ.
Σμ «εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην» πνμβναιιαηίζηδηε κα μθμηθδνςεεί ζε έλζ δίςνεξ ζοκακηήζεζξ.
ηζξ ζοκακηήζεζξ αοηέξ, πανμοζζάζηδηακ ηα επζθεβιέκα άνενα επζζηήιδξ ζημοξ
εηπαζδεοηζημφξ, μζ εηπαζδεοηζημί επέθελακ έκα εέια (π.π. Φοζζηά θαζκυιεκα – Ζθαίζηεζα),
δυεδηακ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηα ακηίζημζπα άνενα (ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ιε εέια
ηα Ζθαίζηεζα) ζε θςημηοπίεξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί επέθελακ έκα άνενμ πμο εεςνμφζακ ςξ
ηαηάθθδθμ βζα δζδαηηζηή πνήζδ. Δπίζδξ μζ εηπαζδεοηζημί, ζηζξ ζοκακηήζεζξ αοηέξ,
ζογήηδζακ ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ηςκ άνενςκ βζα δζδαηηζηή πνήζδ, ημ πχξ δμιείηαζ έκα
θφθθμ ενβαζίαξ επμζημδμιδηζημφ ηφπμο, ηζξ δοζημθίεξ πμο ζοκάκηδζακ ζηδ δδιζμονβία ημο
θφθθμο ενβαζίαξ. Οζ εηπαζδεοηζημί δμφθερακ ζε ηέζζενζξ μιάδεξ ηςκ ηνζχκ έςξ πέκηε
αηυιςκ ηαζ δδιζμφνβδζακ θφθθμ ενβαζίαξ ααζζζιέκμ ζημ άνενμ επζζηήιδξ πμο είπακ
επζθέλεζ. Μεηά ημ ηέθμξ ημο «εηπαζδεοηζημφ ζειζκανίμο» ηςκ έλζ ζοκακηήζεςκ μζ μιάδεξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πανμοζίαζακ ηαζ ζπμθίαζακ ημ θφθθμ ενβαζίαξ πμο είπακ ηαηαζηεοάζεζ ηαζ
απάκηδζακ ζε ενςηήζεζξ πμο ημοξ ηέεδηακ. Δπίζδξ ηάεε εηπαζδεοηζηυξ ζοιπθήνςζε έκα
ενςηδιαημθυβζμ πνζκ ηαζ έκα ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένεοκαξ. Σα ενςηδιαημθυβζα
πενζείπακ ακμζηηέξ ηαζ ηθεζζηέξ ενςηήζεζξ ηαζ ζηυπεοακ κα ακζπκεφζμοκ ηζξ απυρεζξ ηαζ ηζξ
ζηάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απέκακηζ ζημ ένβμ πμο ακέθααακ ηαζ έθενακ ζε πέναξ (επζθμβή
άνενμο, ηαζ δδιζμονβία εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ααζζζιέκμο ζημ ζοβηεηνζιέκμ άνενμ).
H ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα απμηεθεί ζοκέπεζα παθαζυηενδξ ένεοκαξ (Μακηγμονίδδξ η.ά. 2007).
ε αοηή ηδκ ένεοκα μζ εηπαζδεοηζημί: α) ενβάζεδηακ μιαδζηά βζα ηδκ επζθμβή άνενμο βζα
δζδαηηζηή πνήζδ ηαζ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ημο ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ (ηαηαζηεοή θφθθμο
ενβαζίαξ ) ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ παθαζυηενδ ένεοκα υπμο μζ εηπαζδεοηζημί ενβάζεδηακ αημιζηά
ζηα ακηίζημζπα ζηάδζα ηαζ α) δεκ εθάνιμζακ ημ πνμσυκ ηδξ δμοθεζάξ ημοξ (ημ θφθθμ
ενβαζίαξ) ζε ηάλδ, δζυηζ ςξ ιεηεηπαζδεουιεκμζ δεκ δίδαζηακ ζε ηάλδ.
Ζ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ έβζκε ιε:
ενςηδιαημθυβζμ πνμξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαηά ηδκ πνχηδ ζοκάκηδζδ,
ιαβκδημθχκδζδ ηςκ ζογδηήζεςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα υθςκ ηςκ ζοκακηήζεςκ,
ενςηδιαημθυβζμ πνμξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ζοκακηήζεςκ,
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ιαβκδημθχκδζδ ηςκ πανμοζζάζεςκ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ ηςκ μιάδςκ ηαζ
ηα θφθθα ενβαζίαξ πμο πανέδςζακ.
Απνηειέζκαηα θαη ζρφιηα
Α) Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηςκ άνενςκ βζα δζδαηηζηή πνήζδ ακαθένμκηαζ ζηδκ αλζμπζζηία
ημο εηθασηεοιέκμο οθζημφ επζζηήιδξ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ ηφπμ, ζηδκ εβηονυηδηα ημο, ηαζ
ζηδ δοκαηυηδηα ημο κα ιεηαζπδιαηζζηεί ζε ζπμθζηή βκχζδ. Σα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ
ηαλζκμιήεδηακ ζε πέκηε μιάδεξ ακάθμβα ιε ηδκ α) ηδκ πδβή πνμέθεοζδξ ηςκ άνενςκ, α) ημ
πενζεπυιεκμ ημο άνενμο, β) ηδκ βθχζζα ηαζ ηδκ ζοκηαηηζηή δμιή πμο πνδζζιμπμζεί μ
ζοββναθέαξ ημο άνενμο, δ) ηα ζημζπεία πμο ειπθέημοκ ζοκαζζεδιαηζηά ημκ ιαεδηή ζηδκ
ακάβκςζδ ημο άνενμο ηαζ ε) ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο άνενμο. Ακαθοηζηυηενα:
α) Χξ πενζζζυηενμ αλζυπζζηα ςξ πνμξ ηδκ πθδνμθμνία πμο πενζέπμοκ εεςνμφκηαζ ηα άνενα
πμο δδιμζζεφμκηαζ, ζε εθδιενίδεξ εονείαξ ηοηθμθμνίαξ ή ζε πενζμδζηά εηθασηεοιέκδξ
επζζηήιδξ πμο δζαεέημοκ επζζηδιμκζηή επζηνμπή βζα ηδκ ηνίζδ ηςκ άνενςκ (υπςξ ημ
Scientific American, Popular Science, Science Illustrated, Discovery and Science). Έκα άθθμ
ζημζπείμ, επίζδξ, πμο εββοάηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ εβηονυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ
πθδνμθμνίαξ είκαζ δ ακαβναθή ηδξ ζδζυηδηαξ ημο ζοββναθέα ζημ δδιμζζεοιέκμ άνενμ ή ςξ
επζζηήιμκα ενεοκδημφ ή ςξ δδιμζζμβνάθμο εζδζηεοιέκμο ζε εέιαηα επζζηήιδξ.
α) Σμ πενζεπυιεκμ εκυξ άνενμο επζζηήιδξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζοιααηυ είηε ιε ηδ δζδαηηέα
φθδ ηδξ «ζπμθζηήξ επζζηήιδξ» ή ζοιπθδνςιαηζηυ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ πμο μνίγμκηαζ
ςξ οπμπνεςηζηέξ απυ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια, ή πένα απυ ηδκ «ζπμθζηή επζζηήιδ» υπςξ
αοηή πανμοζζάγεηαζ ιέζα απυ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ ημ
πενζεπυιεκμ ηςκ άνενςκ επζζηήιδξ ιπμνεί κα απμαεί πνμξ υθεθμξ ηςκ ιαεδηχκ, εθυζμκ
αοηυ πνμάβεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ (υπςξ, μζ ιαεδηέξ κα
ένεμοκ ζε επαθή ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ δζαδζηαζίεξ, ιε επίηαζνα εέιαηα επζζηήιδξ ηαζ
ηεπκμθμβίαξ, κα απμηηήζμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ηνίκμοκ ηαζ κα ακηθμφκ πθδνμθμνίεξ απυ
δζάθμνεξ πδβέξ ηθπ.). Ζ κμδηζηή δθζηία ηςκ ιαεδηχκ ηαεχξ ηαζ ημ βκςζηζηυ ημοξ οπυααενμ
εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ, επίζδξ, ζμαανά οπυρδ ζηδκ αλζμθυβδζδ εκυξ άνενμο βζα
δζδαηηζηή πνήζδ. Πμθθμί ζοββναθείξ εεςνμφκ ςξ δεδμιέκμ υηζ ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ έπεζ
βκχζεζξ βζα ηζξ έκκμζεξ, ανπέξ ηαζ ημοξ κυιμοξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ηαζ βζα αοηυ ημ
θυβμ δεκ ηζξ επελδβμφκ ή ηζξ επελδβμφκ εθθζπχξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ υιςξ δδιζμονβμφκηαζ
ζδιαζζμθμβζηέξ αζοκέπεζεξ ζημ ηείιεκμ, μζ μπμίεξ δοζημθεφμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ημο. Γζα κα
είκαζ έκα άνενμ επζζηήιδξ ηαηάθθδθμ βζα δζδαηηζηή πνήζδ εα πνέπεζ μ ζοββναθέαξ ημο κα
εζηζάγεηαζ ζε θίβεξ έκκμζεξ - «ηθεζδζά» ημο εέιαημξ πμο επελενβάγεηαζ, κα είκαζ αηνζαήξ ηαζ
ζαθήξ ζηζξ πενζβναθέξ ημο, κα δμιεί ηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ δζαδμπζηά, πςνίξ
ζδιαζζμθμβζηέξ αζοκέπεζεξ ηαζ κα ελδβεί ηζξ έκκμζεξ, ανπέξ, κυιμοξ ηαζ θαζκυιεκα ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ πμο πενζέπμκηαζ ζημ άνενμ.
β) Ζ βθχζζα, δ βναιιαηζηή ηαζ δ ζοκηαηηζηή δμιή ημο ηεζιέκμο εα πνέπεζ κα είκαζ απθή ηαζ
ηαηακμδηή απυ ημοξ ιαεδηέξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ επζζηδιμκζηή
μνμθμβία πμο είκαζ δοζκυδηδ βζα ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ, δ πμθφπθμηδ
ζοκηαηηζηή δμιή (πμο παναηηδνίγεηαζ απυ πνμηάζεζξ ζε οπυηαλδ), δ πνήζδ ηςκ μκμιαηζηχκ
ζοκυθςκ (π.π. «δ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμφ»), ηαζ δ πνήζδ νδιάηςκ ζε παεδηζηή
θςκή. Ζ απθή ηαζ ηαηακμδηή βθχζζα πνδζζιμπμζεί απθέξ πνμηάζεζξ ζε πανάηαλδ, πμο
απμηεθμφκηαζ απυ οπμηείιεκμ – νήια – ακηζηείιεκμ, ηαζ νήιαηα ζε εκενβδηζηή θςκή.
δ) Κείιεκα πμο πνδζζιμπμζμφκ ημκ αθδβδιαηζηυ ηνυπμ βναθήξ, πμζδηζηή - ζοκαζζεδιαηζηή
βθχζζα πθμφζζα ζε εηθναζηζηά ιέζα υπςξ μζ ιεηαθμνέξ, ηαζ δ ηαεδιενζκή βθχζζα, έθημοκ
ημκ ιαεδηή κα δζααάζεζ ημ άνενμ ηαζ ημκ ειπθέημοκ ζοκαζζεδιαηζηά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ
ιάεδζδξ. Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ πνήζδ ηαεδιενζκήξ βθχζζαξ βζα ηδκ δζαηφπςζδ
επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ειπενζέπεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ ειθάκζζδξ πανάπθεονςκ ιδ επζεοιδηχκ
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ιαεδζζαηχκ απμηεθεζιάηςκ υπςξ δ εκδοκάιςζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ ή δ
δδιζμονβία κέςκ κμδηζηχκ παναζηάζεςκ ιδ ζοιααηχκ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ.
ε) Οζ εζηυκεξ κμδηζηήξ μνβάκςζδξ (πίκαηεξ, εκκμζμθμβζημί πάνηεξ, δζαβνάιιαηα νμήξ, ηθπ)
μνβακχκμοκ ηδκ πθδνμθμνία ηαζ ηαηεοεφκμοκ ημκ ακαβκχζηδ ιε ηδκ αμήεεζα μπηζηχκ
ζημζπείςκ / ζοιαυθςκ (υπςξ πνςιαηζημί ηχδζηεξ, δζαβναιιίζεζξ, αέθδ, η.ά. ) ή ιε ηδκ
αμήεεζα ζοιαμθζηήξ ακαπανάζηαζδξ ημο θαζκμιέκμο ζημ κα ηαηακμήζεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ
μπμίμ ημ ζοβηεηνζιέκμ θαζκυιεκμ ζοιααίκεζ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ημο άνενμο απμηεθεί
ζδιακηζηυ ζημζπείμ ημο ηεζιέκμο. Θα πνέπεζ μζ εζηυκεξ κμδηζηήξ μνβάκςζδξ ημο ηεζιέκμο κα
είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ημ ηείιεκμ, κα μνβακχκμοκ ηδκ πθδνμθμνία ηαζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ
ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο εη ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ.
Β) Ο «νδεγφο γηα ηελ ρξήζε ηεο επηζηήκεο ηνπ ηχπνπ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ» ααζίζηδηε ζηδκ επμζημδμιδηζηή πνμζέββζζδ
δζδαζηαθίαξ. φιθςκα ιε ηδκ πνμζέββζζδ αοηή, έκα θφθθμ ενβαζίαξ, πμο αλζμπμζεί
δζδαηηζηά έκα άνενμ επζζηήιδξ ημο ηφπμο, εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ δναζηδνζυηδηεξ πμο:
α) πνμζεθηφμοκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ οπυ δζδαζηαθία εέια (θάζδ
πνμζακαημθζζιμφ), α) ακαδεζηκφμοκ ηα πνμτπάνπμκηα κμδηζηά ζπήιαηα ηςκ ιαεδηχκ ιε ηα
μπμία ελδβμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ θοζζηυ θαζκυιεκμ (θάζδ ακάδεζλδξ ηςκ ζδεχκ ηςκ
ιαεδηχκ), β) επζδζχημοκ ηδκ ακαδυιδζδ ή απυννζρδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ
ηαζ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ άπμρδξ εη ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ (θάζδ ηδξ
ακαδυιδζδξ), δ) ζοκδέμοκ – ιεηαθένμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ πμο δζδάπηδηακ ζηδ
ηαεδιενζκή γςή ηςκ ιαεδηχκ (θάζδ ηδξ εθανιμβήξ) , ε) πανμηνφκμοκ ημοξ ιαεδηέξ κα
ζοβηνίκμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ πνυηενεξ ζδέεξ (εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ) ιε ηζξ ηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ
ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα ζημπαζημφκ βζα ημκ ηνυπμ - ηζξ δζαδζηαζίεξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ
ηαηέηηδζακ ηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ (θάζδ ηδξ ακαζηυπδζδξ), ηαζ ζη) αλζμθμβμφκ ηα
ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ δζδαζηαθία.
Γ) Ζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ έβζκε βζα ηάεε ιία μιάδα εηπαζδεοηζηχκ πςνζζηά. Σα
δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ δζαζηαονχεδηακ ιε αάζδ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ
ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ, ηζξ ιαβκδημθςκδιέκεξ ζογδηήζεζξ ημοξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ
ζοκακηήζεςκ, ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ζημ ενςηδιαημθυβζμ ζημ ηέθμξ ημο ζειζκανίμο, ηαζ ηδκ
ακάθοζδ ημο θφθθμο ενβαζίαξ ηάεε μιάδαξ.
Σα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ηάεε μιάδαξ ζοβηνίεδηακ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ
άθθςκ μιάδςκ. Ζ ζφβηνζζδ αοηή μδήβδζε ζηδ δζαηφπςζδ βεκζηχκ παναηδνήζεςκ. Δπίζδξ μζ
ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ηάεε μιάδαξ επζζδιάκεδηακ.
Απυ ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ θαίκεηαζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ ανπζηά, πνζκ μζ ίδζμζ ειπθαημφκ ζημ ιεηαζπδιαηζζιυ εκυξ άνενμο ζε
εηπαζδεοηζηυ οθζηυ (ζε θφθθμ ενβαζίαξ), εεςνμφζακ ηδκ υθδ δζαδζηαζία ςξ πμθφ δφζημθμ
εβπείνδια. Μεηά ηδκ ειπθμηή ημοξ ζηδκ ένεοκα, δδθχκμοκ μζ ίδζμζ ζηακμπμζδιέκμζ ηαζ απυ
ηδκ ειπεζνία ημοξ ςξ δδιζμονβχκ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ. Θεςνμφκ υιςξ υηζ δ ιδ ελμζηείςζδ
ημοξ ιε ηδ δδιζμονβία εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, δ ελάνηδζδ ημοξ απυ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ, δ
μζημκμιζηή επζαάνοκζδ βζα ηδκ ζοθθμβή ηςκ άνενςκ επζζηήιδξ (αβμνά εθδιενίδςκ ηαζ
πενζμδζηχκ) ηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία εηπαζδεοηζημφ οθζημφ (ακαθχζζια οθζηά εηηοπςηή,
θςημηοπίεξ, ηθπ), ηαζ μ ιεβάθμξ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία εηπαζδεοηζημφ
οθζημφ θεζημονβμφκ ςξ ακαζηαθηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ ζοπκή ειπθμηή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ζε πανυιμζεξ δζαδζηαζίεξ.
Οζ εηπαζδεοηζημί υηακ επζθέβμοκ έκα άνενμ βζα κα ημ πνδζζιμπμζήζμοκ ζηδκ δζδαζηαθία ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ θαίκεηαζ υηζ απμδίδμοκ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζε ζημζπεία, πμο ηαηά ηδκ
βκχιδ ημοξ είκαζ «εληππσζηαθά θαη πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ», υπςξ: α) μ
ηίηθμξ ημο άνενμο (π.π. «Ζθαίζηεζα: Ζ ακαβέκκδζδ ηδξ Γδξ»), α) ημ εέια ημο άνενμο ημ
μπμίμ εα πνέπεζ «λα αθνξά εληππσζηαθά θπζηθά θαηλφκελα» (υπςξ: Δηνήλεζξ δθαζζηείςκ),
ηαζ β) δ εζημκμβνάθδζδ ημο άνενμο. Οζ εηπαζδεοηζημί θαίκεηαζ κα έθημκηαζ απυ άνενα πμο
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αζπμθμφκηαζ ιε θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ δεκ δζζηάγμοκ κα ηα επζθέλμοκ δζυηζ «άκεζα ηνπο
ελδηαθέξνπλ» θαη δηφηη κπνξνχλ κα ανμοκ απακηήζεζξ ζηζξ δζηέξ ημοξ «απνξίεο».
Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ άνενςκ επζζηήιδξ πμο δοζηυθερακ πενζζζυηενμ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ζημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ άνενςκ ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ
(θφθθα ενβαζίαξ) ήηακ α) ημ ιέβεεμξ ηςκ άνενςκ αοηχκ α) δ επζζηδιμκζηή μνμθμβία ηαζ δ
πμθφπθμηδ ζοκηαηηζηή δμιή ζηζξ παναβνάθμοξ ηςκ άνενςκ υπμο αοηά οπήνπακ ηαζ β) ημ
πθήεμξ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο πενζείπακ.
Οζ εηπαζδεοηζημί βζα κα ιπμνέζμοκ κα ακηεπελέθεμοκ ζηζξ παναπάκς δοζημθίεξ επέθελακ κα
ιδκ πανμοζζάζμοκ ζημοξ ιαεδηέξ μθυηθδνα ηα άνενα αθθά κα ζοιπενζθάαμοκ ζημ θφθθμ
ενβαζίαξ ζοβηεηνζιέκα, πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ, απμζπάζιαηα ηςκ άνενςκ πμο ηαηά ηδκ
βκχιδ ημοξ α) ελοπδνεημφζακ ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ πμο είπακ εέζεζ, α) ήζακ υζμ ημ
δοκαηυ πενζζζυηενμ ζοιααηά ιε ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ, β) ήζακ ζαθή ζηζξ
επελδβήζεζξ ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ζηα μπμία ακαθενυκημοζακ ηαζ δ) πνμζέθηοακ ημ
εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ή ιε ημ θυβμ ημοξ: «ιφμπγθαο ηνπ εθαηζηείνπ» ή ιε ηζξ ακαθμνέξ
ημοξ ζηδ ηαεδιενζκή γςή ηςκ ιαεδηχκ: «βζαηί δ η. Αβάπδ έπθεκε ζημ πένζ».
Ζ μιάδα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, πμο επέθελε κα πνδζζιμπμζήζεζ απμζπάζιαηα άνενμο ιε
επζζηδιμκζηή μνμθμβία, ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ κα ηαηαζηήζεζ υζμ ημ δοκαηυ πενζζζυηενμ
ηαηακμδηυ ημ πενζεπυιεκμ ημο άνενμο ζημοξ ιαεδηέξ, πανέεεζε ζημ θφθθμ ενβαζίαξ
εκαθθάλ έκα ζημζπείμ ημο άνενμο (ηείιεκμ ή εζηυκα) ιαγί ιε δναζηδνζυηδηεξ πμο ααζίγμκηαζ
ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζημζπείμ ημο άνενμο. Γζα ημ ίδζμ θυβμ πνδζζιμπμίδζε πμζηζθία
δναζηδνζμηήηςκ υπςξ ακμζπηέξ ενςηήζεζξ, ενςηήζεζξ ακηζζημίπζζδξ ή ζοιπθήνςζδξ,
ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ ζε εκκμζμθμβζημφξ πάνηεξ ή ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ ζε βεςβναθζημφξ
πάνηεξ υπμο είπακ πανέιαεζ ηαζ είπακ απαθείρεζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακαθμνέξ.
Τπήνλακ ζδιεία ζηα θφθθα ενβαζίαξ, πενζμνζζιέκα ημκ ανζειυ, υπμο μζ μιάδεξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ «παναζφνεδηακ» απυ ηα ηείιεκα ηςκ άνενςκ ηαζ δζαηφπςζακ
δναζηδνζυηδηεξ πμο α) δεκ ακηαπμηνζκυκημοζακ ζημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ πμο είπακ μζ
ίδζμζ εέζεζ ή α) ακαπανήβαβακ ηζξ εκκμζμθμβζηέξ αζάθεζεξ ηςκ ηεζιέκςκ ή δδιζμονβμφζακ
κέεξ.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ αοηήξ, πμο αθμνμφκ ηα ηνζηήνζα πμο μζ εηπαζδεοηζημί εέημοκ
βζα ηδκ επζθμβή άνενμο βζα δζδαηηζηή πνήζδ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο μζ ίδζμζ δμιμφκ ηα θφθθα
ενβαζίαξ, ζοιθςκμφκ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ιε ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα ηδξ παθαζυηενδξ
ένεοκαξ (Μακηγμονίδδξ η.ά. 2007).
πκπεξάζκαηα
Ζ ένεοκα έδεζλε υηζ μζ εηπαζδεοηζημί εηηζιμφκ ηδ πνήζδ ηςκ άνενςκ επζζηήιδξ ζηδ
δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζηδ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ. Πανά υθα αοηά
θαίκεηαζ κα ιδκ δζαεέημοκ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ηζξ απαναίηδηεξ δελζυηδηεξ βζα ηδ επζθμβή
ηςκ ηαηάθθδθςκ άνενςκ ηαζ βζα ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ημοξ ζε εηπαζδεοηζηυ οθζηυ. Σα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ιε ηδκ ηαηάθθδθδ εηπαίδεοζδ εα
ιπμνμφζακ κα ιεηαηναπμφκ ζε ζηακμφξ δδιζμονβμφξ ηαζκμηυιμο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ πμο
εα ζοκδφαγε ημοξ εθηοζηζημφξ ηχδζηεξ επζημζκςκίαξ ηςκ άνενςκ επζζηήιδξ ημο ηφπμο ιε ηζξ
ηαηάθθδθεξ δναζηδνζυηδηεξ δζδαζηαθίαξ / ιάεδζδξ πνμξ υθεθμξ ηςκ ιαεδηχκ.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάγεηαζ δ δζδαηηζηή δνάζδ «Φοζζηά… ιαβζηά!» πμο ακαπηφπεδηε ιε ηδ
ζοκενβαζία ιεθχκ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ημο Σιήιαημξ Φοζζηήξ
ημο ΑΠΘ. ημπυξ ηδξ δνάζδξ είκαζ δ εκίζποζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ υθςκ ηςκ ααειίδςκ
εηπαίδεοζδξ, ηςκ θμζηδηχκ αθθά ηαζ ηδξ εονφηενδξ ημζκςκίαξ, βζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ. Γζα ημ
θυβμ αοηυ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί εκηοπςζζαηά υζμ ηαζ απθά πεζνάιαηα Φοζζηήξ ιε οθζηά
ηαεδιενζκήξ πνήζδξ, ηα μπμία ειπθέημοκ ζε ιζα ιμνθή άηοπδξ εηπαίδεοζδξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ
ιαεδηέξ ηαζ ημζκυ. Γζμνβακχεδηακ ηέζζενεζξ ακμζηηέξ εηδδθχζεζξ ηζξ μπμίεξ παναημθμφεδζακ
πενζζζυηενμζ απυ 6000 ιαεδηέξ ηαζ ημζκυ. Απυ ηδκ επαθή ιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ πνμηφπηεζ υηζ
πανυιμζμο ηφπμο δνάζεζξ ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ εκδοκάιςζδξ ημο
εκδζαθένμκημξ βζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ αθθά ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ
ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ.
Abstract
In this paper we present the didactic action ―Physically …magically!‖ that has been organized by the
School of Education and the Physics Department of the Aristotle University of Thessaloniki. The
purpose of this action was to enhance the interest of students and the community in science. Several
physics experiments have been developed using everyday‘s material in order to engage people in
informal education. More than 6000 people attended the four science fairs within the last two years.
According to our feedback from the audience didactic actions of this kind could induce positive
attitude towards science.

Δηζαγσγή
Γζάθμνεξ ένεοκεξ πμο βίκμκηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηυζμ ζηδκ Δονχπδ υζμ ηαζ ζημκ
οπυθμζπμ ηυζιμ, ηαηαβνάθμοκ ιείςζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ζπμοδαζηχκ
βζα ηα ιαεήιαηα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Φ.Δ.) ηαζ εζδζηά βζα ηδ Φοζζηή (Fischer &
Horstendahl, 1997), ηαεχξ ηαζ θακεαζιέκεξ ακηζθήρεζξ βζα ζδιακηζηά επζζηδιμκζηά
γδηήιαηα (Hodge, 2006).
ηδκ Δθθάδα, εζδζηυηενα, δ ιείςζδ αοηή ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ αηαδδιασηή θφζδ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ηςκ Φ.Δ. ηαζ ζηδκ ακακηζζημζπία ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ιε ηδκ ημζκςκζηή
πναβιαηζηυηδηα, υπςξ οπμδεζηκφμοκ ζπεηζηέξ ένεοκεξ (ΟΟΑ, 2006). Οζ ιαεδηέξ
ακανςηζμφκηαζ βζαηί δζδάζημκηαζ ηζξ Φ.Δ. ηαζ ζε ηζ εα ημοξ αμδεήζεζ ζηδκ εκήθζηδ γςή ημοξ
ημ εζδζηυ ζχια βκχζεςκ πμο ημοξ πνμζθένεηαζ. Αδοκαηχκηαξ κα ανμοκ απάκηδζδ,
απμζηνέθμκηαζ ηα ιαεήιαηα αοηά. Δίκαζ εκδεζηηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ
ιαεδηχκ ηδξ Γ΄ Λοηείμο, ιζηνυηενμ απυ 2%, επζθέβεζ κα ελεηαζηεί ηάεε πνυκμ ζηζξ
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Πακεθθήκζεξ ελεηάζεζξ ζημ ιάεδια επζθμβήξ ηδξ Φοζζηήξ Γεκζηήξ Παζδείαξ (Τπμονβείμ
Παζδείαξ, Θνδζηεοιάηςκ ηαζ Γζά Βίμο Δηπαίδεοζδξ, 2010).
Σμ εέια ηδξ ζοζπέηζζδξ ημο εκδζαθένμκημξ πμο δείπκμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ ηδξ εκαζπυθδζήξ
ημοξ ιε ηζξ Φ.Δ., απμηέθεζε ηεκηνζηυ πονήκα ημο Γζεεκμφξ Πνμβνάιιαημξ βζα ηδκ
Αλζμθυβδζδ ηςκ Μαεδηχκ (PISA), ημ 2006. Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, μζ
ιαεδηέξ ιε ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ ηαζ εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ Φ.Δ. είκαζ πζμ πνυεοιμζ
κα επεκδφζμοκ ζηδκ πνμζπάεεζα πμο απαζηείηαζ βζα κα έπμοκ ηαθή επίδμζδ ζε αοηά ηα
ιαεήιαηα. Δπίζδξ, ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα έκα εέια θοζζηχκ επζζηδιχκ ιπμνεί κα
επδνεάζεζ ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδκ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ
ιάεδζδξ. Με ηδ ζεζνά ηδξ, δ έκημκδ ηαζ ζε αάεμξ ειπθμηή ιε έκα εέια εκζζπφεζ ηδκ
ηαηακυδζδ αοημφ ημο εέιαημξ (PISA, 2006).
Χξ θοζζηυ επαηυθμοεμ, ημ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ μδδβεί ημοξ ιαεδηέξ ζε ιεζςιέκδ
ακηίζημζπα επίδμζδ ζηζξ Φ.Δ.. ε υ,ηζ αθμνά ηδκ Δθθάδα, μζ επζδυζεζξ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ
ζηζξ Φ.Δ. ανίζημκηαζ δφμ εέζεζξ πνζκ ηδκ ηεθεοηαία ζηδκ ηαηάηαλδ, ιεηαλφ ηςκ ηνζάκηα
πςνχκ ημο ΟΟΑ πμο ζοιιεηείπακ ζημ πνυβναιια PISA (ΟΟΑ, 2006). ε αοηυ ημ
ανκδηζηυ βζα ηζξ Φ.Δ. εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ, ένπεηαζ πθέμκ κα πνμζηεεεί δ θαζκυιεκδ
εηπαναεφνςζδ ηαζ μ απμηθεζζιυξ μοζζαζηζηά ηςκ Φ.Δ. απυ ηα κέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα
ζπμοδχκ ημο Γεκζημφ Λοηείμο.
Πνμζπαεχκηαξ κα ακηζζηνέρμοκ αοηυ ημ ανκδηζηυ ηθίια ςξ πνμξ ηζξ Φ.Δ., ηα ηεθεοηαία
πνυκζα ηυζμ ζηδκ Δονχπδ υζμ ηαζ ζηζξ ΖΠΑ ζπεδζάγμκηαζ ιζα ζεζνά απυ δζάθμνα
πνμβνάιιαηα ηαζ εηδδθχζεζξ. ηδκ Δονχπδ, βζα πανάδεζβια, ημ πνυβναιια Science on
Stage (Hayes, 2010) έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ακάδεζλδ ηαθχκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ Δονςπαίςκ
εηπαζδεοηζηχκ πνμηεζιέκμο κα οζμεεηδεμφκ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ ηαζ κα
εκδοκαιχζμοκ ηδ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζηζξ Φ.Δ.. ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ δ
έηδμζδ ημο ηνίιδκμο πενζμδζημφ Science in School απυ ημ EIROforum (www.eiroforum.org)
ημ μπμίμ δζακέιεηαζ δςνεάκ ζε έκηοπδ ιμνθή ζε εηπαζδεοηζημφξ υθδξ ηδξ Δονχπδξ, εκχ
είκαζ εθεφεενα δζαεέζζιμ ζε υθεξ ηζξ Δονςπασηέξ βθχζζεξ ζημ δζαδίηηομ
(http://www.scienceinschool.org/).
Μέζα απυ ηέημζεξ πνμζπάεεζεξ, πνμηείκεηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ δ οζμεέηδζδ εκαθθαηηζηχκ
δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ, πένα απυ ηζξ ηθαζζηέξ, δαζηαθμηεκηνζηέξ ζοκήεςξ πνμζεββίζεζξ.
Ηδζαίηενδ εέζδ ζηζξ πνμηεζκυιεκεξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαηέπμοκ αοηέξ πμο εκηάζζμκηαζ
ζηζξ άηοπεξ ιμνθέξ εηπαίδεοζδξ.
Άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο
Με ημκ υνμ άηοπεξ ιμνθέξ εηπαίδεοζδξ εκκμμφιε μπμζαδήπμηε δζδαηηζηή δναζηδνζυηδηα
θαιαάκεζ πχνα έλς απυ ημ παναδμζζαηυ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ηαζ πένα απυ ημ «ζηεκυ»
ακαθοηζηυ πνυβναιια ζπμοδχκ, εκηυξ ή εηηυξ ημο ζπμθείμο. Ο ιαεδηήξ - αθθά ηαζ ηάεε
εκήθζηαξ - ιαεαίκεζ ιέζα απυ υθεξ ζπεδυκ ηζξ ηαεδιενζκέξ ημο ειπεζνίεξ: παναημθμοεχκηαξ
ηδθευναζδ, δζααάγμκηαξ έκα αζαθίμ, ζογδηχκηαξ ιε θίθμοξ, αθέπμκηαξ ιζα ηαζκία,
πθμδβχκηαξ ζημ δζαδίηηομ. Τπυ αοηήκ ηδκ έκκμζα δ ιάεδζδ είκαζ ιζα δοκαιζηή ηαζ ζοκεπήξ
δζαδζηαζία, έκα μθζζηζηυ θαζκυιεκμ μζημδυιδζδξ ηδξ πνμζςπζηήξ βκχζδξ/ακηίθδρδξ βζα ημκ
ηυζιμ (Dierking et al., 2003).
Ζ άηοπδ εηπαίδεοζδ είκαζ εεεθμκηζηή, αοημηαηεοεοκυιεκδ ηαζ απμηεθεί δζα αίμο
εηπαίδεοζδ. Δίκαζ δζαζηεδαζηζηή, εφημθα πνμζαάζζιδ ζε υθμοξ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζε
δζαδναζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εκενβμπμζμφκ υθεξ ηζξ αζζεήζεζξ. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ δεκ
μθείθμοκ απθά κα παναημθμοεμφκ ςξ παεδηζημί δέηηεξ. ογδημφκ ιεηαλφ ημοξ,
πεζναιαηίγμκηαζ, οπμεέημοκ, ηάκμοκ θάεδ. Αθθάγμοκ απυρεζξ, επζπεζνμφκ πςνίξ κα
πενζμνίγμκηαζ πνμκζηά, πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα ελεηαζημφκ. Δηεέημοκ ηδκ πμνεία πμο
αημθμφεδζακ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ζηα μπμία ηαηέθδλακ (ακ ηαηέθδλακ ζε ηάπμζα).
Αημθμοεμφκ δδθαδή ζηδκ πνάλδ υθα ηα αήιαηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ δζαδζηαζίαξ (Wahl, 2002) .
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Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ δζαθμνεηζηυξ ηνυπμξ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ, αθθά ηαζ δ αθθαβή ηδξ
ηαεδιενζκήξ ζπμθζηήξ νμοηίκαξ, πένα απυ ηδκ επίηεολδ ημζκςκζηχκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ
ζηυπςκ, αθθαβήξ ζηάζεςκ ηαζ απυηηδζδ δελζμηήηςκ, πμο ιάθθμκ παναιεθμφκηαζ ζηδκ
εεζιμεεηδιέκδ εηπαίδεοζδ, οπέν ηςκ βκςζηζηχκ επζδζχλεςκ (Κανζχημβθμο, 2002), αολάκεζ
ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ Φ.Δ..
Ζ δξάζε Φπζηθά… καγηθά!
ημ πθαίζζμ αοηυ εκηάζζεηαζ δ πναβιαημπμίδζδ ηδξ δνάζδξ Φοζζηά… ιαβζηά!. Ο ηεκηνζηυξ
πονήκαξ ηδξ ζδέαξ είκαζ δ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ εκκμζχκ ηδξ Φοζζηήξ ιε απθά πεζνάιαηα πμο
πνδζζιμπμζμφκ ηονίςξ ηαεδιενζκά οθζηά. Σα πεζνάιαηα είκαζ αθθδθεπζδναζηζηά ηαζ πμθθά
απυ αοηά έπμοκ ημ παναηηήνα ημο απνμζδυηδημο, εθηφμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
αάγμκηάξ ημοξ ζημ πνμζηήκζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ζ ααζζηή παζδαβςβζηή ζδέα
είκαζ υηζ δ ενβαζηδνζαηή δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ δε πνεζάγεηαζ οπενζφπνμκα, πμθφπθμηα,
ελεζδζηεοιέκα ηαζ ηεθζηά πακάηνζαα ηαζ δφζπνδζηα υνβακα ηαζ ζοζηεοέξ (Kirkham, 1989).
Δλάθθμο, αοημφ ημο ηφπμο ημ ενβαζηήνζμ δεκ ηαηάθενε κα πνμζεθηφζεζ ημ ζφκμθμ ημο
ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ, υπςξ δείλαιε παναπάκς. Ακηίεεηα, ημ ενβαζηήνζμ ιπμνεί κα είκαζ ιζα
πνμέηηαζδ ηαζ ιεθέηδ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, υπμο ζημ ηέκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ
ανίζημκηαζ ημ θαζκυιεκμ ηαζ δ παναηήνδζή ημο ηαζ υπζ ημ υνβακμ: ηα πάκηα ιπμνμφκ κα
βίκμοκ υνβακα ηαζ μπμοδήπμηε ιπμνεί κα βίκεζ ενβαζηήνζμ. Αοηυ πμο εκδζαθένεζ είκαζ δ
επζηέκηνςζδ ζηδκ παναηήνδζδ ημο θαζκμιέκμο ηαζ υπζ ζημκ «βοαθζζηενυ» ενβαζηδνζαηυ
ελμπθζζιυ, δ δζενεφκδζδ ημο ιε επζζηδιμκζηυ ηνυπμ ηαζ ηέθμξ δ δδιζμονβία οπμεέζεςκ ηαζ
δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ιεευδμοξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Κμοιανάξ,
2003).
Έηζζ, ιε ηδκ αμήεεζα οθζηχκ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ ή ηαζ ιε ηδκ έλμδμ απυ ημ πενζαάθθμκ ηδξ
ζπμθζηήξ αίεμοζαξ ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ζε ενβαζηήνζμ άθθςκ πχνςκ, ηίεεηαζ ςξ ζηυπμξ δ
πνμζέθηοζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ Φοζζηή, δ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ
πναβιαηζηή γςή ηαζ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ηεθζηά δ δζαιυνθςζδ εεηζηήξ ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ πμο
εα μδδβήζεζ ζε ηαθφηενα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα. Ζ δοκαηυηδηα επίηεολδξ αοημφ ημο
ζηυπμο ιέζα απυ ηδ δνάζδ Φοζζηά …ιαβζηά απμηεθεί ηαζ ημ ενεοκδηζηυ ενχηδια αοηήξ ηδξ
ενβαζίαξ.
Ζ μιάδα οθμπμίδζδξ ηδξ δνάζδξ δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο Παζδαβςβζημφ
Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ημο Σιήιαημξ Φοζζηήξ ημο ΑΠΘ. Ο ζοκημκζζηζηυξ
πονήκαξ απμηεθείηαζ απυ δφμ ιέθδ ΓΔΠ, έκα απυ ηάεε ηιήια, ηαζ δφμ οπμρήθζμοξ
δζδάηημνεξ. Σδκ μιάδα ζηεθεπχκμοκ επίζδξ πενζζζυηενμζ απυ πεκήκηα πνμπηοπζαημί ηαζ
ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ ηςκ δφμ Σιδιάηςκ, μζ μπμίμζ ζοιιεηέπμοκ εεεθμκηζηά.
Ηζηνξηθφ εθδειψζεσλ
Μέπνζ ημ Γεηέιανζμ ημο 2010 πναβιαημπμζήεδηακ 4 εηδδθχζεζξ. Ζ πνχηδ μνβακχεδηε ηαζ
έθααε πχνα ημ ηνζήιενμ 12, 13 ηαζ 14 Μαΐμο 2009 ζηδκ Πθαηεία Υδιείμο, ζηδκ Πθαηεία ημο
ηηζνίμο Γζμίηδζδξ ηαζ ζημκ ζημ πνμαφθζμ πχνμ ηδξ Παζδαβςβζηήξ πμθήξ ημο ΑΠΘ,
ακηίζημζπα. Ζ εηδήθςζδ εκηάπεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ θμζηδηζηήξ εαδμιάδαξ Άκμζλδ 2009 ηαζ
πανά ημ βεβμκυξ υηζ πναβιαημπμζήεδηε θίβεξ ιένεξ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ελεηάζεςκ ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηδκ επζζηέθεδηακ πενζζζυηενμζ απυ 500
ιαεδηέξ, αθθά ηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ θμζηδηχκ υθςκ ηςκ πμθχκ ημο ΑΠΘ.
Μεηά ηδκ επζηοπία ηδξ εηδήθςζδξ αημθμφεδζε δ ζοιιεημπή ηδξ μιάδαξ ζηδ θμζηδηζηή
εαδμιάδα Νμέιανζμξ 2009, ζηζξ 12 ηαζ 16 Νμειανίμο. Ζ εηδήθςζδ αοηή απεοεφκεδηε
ηονίςξ ζημοξ θμζηδηέξ ημο ΑΠΘ, εκχ πνμζηθήεδηακ 5 ζπμθεία ηδξ Γεοηενμαάειζαξ ηαζ 2
ζπμθεία ηδξ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ.
Ζ ηνίηδ εηδήθςζδ μνβακχεδηε ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 29 ηαζ 30 Απνζθίμο 2010 ζε έκα
πχνμ πενίπμο 2 ζηνειιάηςκ ζημ πνμαφθζμ ηδξ Παζδαβςβζηήξ πμθήξ ημο ΑΠΘ. Σμ δεθηίμ
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ηφπμο ηδξ εηδήθςζδξ πνμςεήεδηε ιέζς ηδξ Πενζθένεζαξ Πνςημαάειζαξ ηαζ
Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ ζε υθα ηα ζπμθεία εοεφκδξ αοηήξ ηδξ
οπδνεζίαξ. ηδκ εηδήθςζδ πανέζηδζακ 65 ζπμθεία απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ, ημ Κζθηίξ, ηζξ
έννεξ, ηδ Φθχνζκα ηαζ ηδκ Καηενίκδ. Οζ ιαεδηέξ, απυ κήπζα ιέπνζ ηεθεζυθμζημζ ηδξ Γ‘
Λοηείμο, λεπέναζακ ημοξ 2500 ηαζ μζ ζοκμδμί ηαεδβδηέξ ημοξ 150.
Ζ ηέηανηδ εηδήθςζδ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 24 επηειανίμο 2010 ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο
Κέκηνμο Γζάδμζδξ Δπζζηδιχκ ηαζ Μμοζείμ Σεπκμθμβίαξ ΝΟΖΗ. ηδκ εηδήθςζδ αοηή δ
μιάδα ζοιιεηείπε ςξ πνμζηεηθδιέκδ ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ εηδδθχζεςκ οπυ ημκ ηίηθμ
Αζηξνπάξηπ 2010. Σμ ημζκυ, υθςκ ηςκ δθζηζχκ, λεπέναζε ηα 3000 άημια.
Σα πεηξάκαηα θαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηεο δξάζεο
Ο ημνιυξ ηςκ επζδείλεςκ είκαζ ηα δζαδναζηζηά - αζςιαηζηά πεζνάιαηα πμο εηηεθμφκηαζ απυ
ημοξ επζζηέπηεξ, ηαεχξ ηαζ ηεκηνζηέξ επζδείλεζξ ή άθθεξ ειπεζνζηέξ δνάζεζξ. Σα πεζνάιαηα
ανίζημκηαζ ζε ηναπέγζα-πάβημοξ δζάζπανηα ζημκ πχνμ, χζηε κα είκαζ εφημθδ δ πνυζααζδ
πμθθχκ ιαεδηχκ ηαοηυπνμκα, ή ζε μνζμεεηδιέκεξ πενζμπέξ υπμο ημπμεεημφκηαζ ηα οθζηά ή μζ
πεζναιαηζηέξ ζοζηεοέξ πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ πεζναιάηςκ –
δναζηδνζμηήηςκ (βζα πανάδεζβια, εηηυλεοζδ ποναφθςκ κενμφ). ε ηάεε ηναπέγζ – πχνμ
πεζναιάηςκ έκα ή παναπάκς ιέθδ ηδξ μιάδαξ πανμοζζάγμοκ-εκδιενχκμοκ βζα ημ πείναια,
αμδεμφκ-ηαεμδδβμφκ ζηδκ εηηέθεζδ απυ ημοξ επζζηέπηεξ, πνμζπαεχκηαξ κα ημοξ
δζεοημθφκμοκ ηαζ υπζ κα ημοξ ηαηεοεφκμοκ. Γίκμοκ ηεπκζηέξ ζοιαμοθέξ βζα ηδκ επζηοπέζηενδ
εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ αθθά ηαζ εέημοκ ενςηήζεζξ ηαζ απμνίεξ βζα κα πνμηθδεεί
ζογήηδζδ ηαζ κα ακαδείλμοκ ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ ζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημο ημζκμφ. Ακ δ
ζογήηδζδ μδδβείηαζ ζε αδζέλμδμ ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ πνμζπαεμφκ κα ηδκ επακαθένμοκ ηαζ ζε
ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δίκμοκ ηαζ ηδκ μνεή επζζηδιμκζηή απάκηδζδ.
Ζ επζθμβή ηςκ πεζναιάηςκ βίκεηαζ ζε ηάεε εηδήθςζδ έπμκηαξ ςξ βκχιμκα κα οπάνπεζ ιζα
ζζμννμπία ιεηαλφ εκηοπςζζαζιμφ, δδιζμονβίαξ εκδζαθένμκημξ, ειπθμηήξ, ζοιιεημπήξ,
ηαηακυδζδξ, απμηυιζζδξ βκχζδξ ηαζ εεηζηήξ ζηάζδξ ζε υπμζμκ ζοιιεηέπεζ. ε ηάεε
εηδήθςζδ πναβιαημπμζμφκηαζ πεζνάιαηα ηαζ δνάζεζξ ακάθμβα ιε ημκ πχνμ ηαζ ηζξ οπμδμιέξ
πμο πανέπμκηαζ, ηδκ επμπή ηαζ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Σα απαναίηδηα οθζηά βζα ηδκ εηηέθεζδ
ηςκ πεζναιάηςκ είκαζ απθά, ηαεδιενζκά, ανίζημκηαζ εφημθα, είκαζ θηδκά ηαζ πνμπακηυξ
αηίκδοκα. Σα ίδζα παναηηδνζζηζηά έπμοκ ηαζ μζ ηοπυκ ακαβηαίεξ ζοζηεοέξ. Δπεζδή ηα
πεζνάιαηα ή ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ εηηεθμφκηαζ απυ ημοξ επζζηέπηεξ-ζοιιεηέπμκηεξ,
ιπμνμφκ εφημθα κα ακαπαναπεμφκ ζημ ιέθθμκ απυ ημοξ ίδζμοξ.
ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηεζζάνςκ εηδδθχζεςκ εηηεθέζηδηακ ζοκμθζηά πάκς απυ πεκήκηα
δζαθμνεηζηά πεζνάιαηα. Δκδεζηηζηά, ιενζηά απυ ηα πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ είκαζ
ηα ελήξ:
1. Δηηυλεοζδ ποναφθςκ κενμφ.
2. Μέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ ιε θμφνκμ ιζηνμηοιάηςκ ηαζ ηαζένζ.
3. Παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε πμδήθαημ (Δζηυκα 1).
4. Πεζνάιαηα ιε οβνυ άγςημ (Δζηυκα 2).
5. Οπηζηέξ ρεοδαζζεήζεζξ: βοαθί ιέζα ζε βθοηενίκδ.
6. Πενζζηνεθυιεκδ νυδα πμδδθάημο ηαζ ανπή δζαηήνδζδξ ηδξ ζηνμθμνιήξ (Δζηυκα 3).
7. Αηιμζθαζνζηή πίεζδ: ηζαθαηχζηε ηα ημοηάηζα ακαροηηζημφ.
8. Ο ημθοιαδηήξ ημο Κανηέζζμο.
9. Αζχνδζδ ιπάθαξ ιε πζζημθάηζ ιαθθζχκ (Δζηυκα 4).
10. Γδιζμονβία ιδ κεοηχκζμο οβνμφ ηαζ δζάααζδ πάκς απυ αοηυ (Δζηυκα 5).
11. Κμοηί πμο ακεααίκεζ ζε ηεηθζιέκμ επίπεδμ
12. Αοβά ιέζα ζημ ιπμοηάθζ.
13. Παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε ζφζηδια Peltier.
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Δηθφλα 1. Μζηνμί ιαεδηέξ ηάκμοκ πμδήθαημ βζα κα πανάβμοκ δθεηηνζηή εκένβεζα.

Δηθφλα 2. Πεζναιαηζηή επίδεζλδ ιε οβνυ άγςημ.

Δηθφλα 3. Ζ ανπή δζαηήνδζδξ ηδξ ζηνμθμνιήξ ιε αζςιαηζηυ ηνυπμ.
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Δηθφλα 4. Δζζαβςβή ζηα νεοζηά ηαζ ηδκ ανπή ημο Bernoulli.

Δηθφλα 5. Πενπαηχκηαξ πάκς ζε ιδ Νεοηχκζμ οβνυ.

Απνηίκεζε ηεο δξάζεο
Ζ επαθή ιε ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηδδθχζεςκ
οπήνλε ζδζαίηενα εκεαννοκηζηή. Συζμ μζ ιαεδηέξ υζμ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί δήθςζακ
εκεμοζζαζιέκμζ ιε ηδκ ειπεζνία ηαζ γδημφζακ επίιμκα κα πθδνμθμνδεμφκ βζα ημ πχξ
θεζημονβεί ημ ηάεε πείναια ηαζ πχξ ιπμνμφκ κα ημ επακαθάαμοκ ιυκμζ ημοξ. Με αθμνιή ημ
εκδζαθένμκ αοηυ δδιζμονβήεδηε έκα ζζημθυβζμ (http://fysikamagika.blogspot.com) ζημ μπμίμ
ακανηήεδηακ θςημβναθίεξ ηαζ αίκηεμ, εκχ ζπεδζάγεηαζ δ ακάνηδζδ θεπημιενχκ
επζζηδιμκζηχκ ενιδκεζχκ ηςκ πεζναιάηςκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ.
Σαοηυπνμκα, μζ ενςηήζεζξ πμο έεεζακ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ενιδκείεξ πμο απμπεζνάεδηακ κα
δχζμοκ ηαηά ηδ δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ, ακέδεζλακ πμθθέξ απυ ηζξ βκςζηέξ ζηδ
αζαθζμβναθία εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ημοξ βζα δζάθμνα θοζζηά θαζκυιεκα, ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδ
δοκαιζηή ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ςξ ενβαθείμο πμο εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί ενεοκδηζηά ζημ
πχνμ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ επζζηδιχκ. Γζα πανάδεζβια, ζημ πείναια παναβςβήξ
δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηάκμκηαξ πμδήθαημ (Δζηυκα 1), μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ
ηαζ ημο βοικαζίμο πνδζζιμπμζμφζακ ςξ ζοκχκοιεξ ηζξ έκκμζεξ δφκαιδ, εκένβεζα, ζζπφξ
πνμζπαεχκηαξ κα πενζβνάρμοκ υ,ηζ παναηδνμφζακ κα ζοιααίκεζ. Ακηίζημζπα, ζηα πεζνάιαηα
επίδεζλδξ ιε οβνυ άγςημ αηυιδ ηαζ ιαεδηέξ ημο θοηείμο πνδζζιμπμζμφζακ εηθνάζεζξ υπςξ
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«ην θξχν κεηαθέξεηαη απφ ην άδσην ζην κπαιφλη θαη …» βζα κα ενιδκεφζμοκ ηζξ
παναηδνήζεζξ ημοξ.
Γεκ ήηακ θίβμζ μζ ιαεδηέξ, ιζηνήξ ηονίςξ δθζηίαξ, πμο ζογδηχκηαξ ιε ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ
γήηδζακ κα ιάεμοκ πχξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ θοζζημί υηακ ιεβαθχζμοκ. Άθθμζ ιαεδηέξ
ελέθναζακ πανάπμκα βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δζδάζημκηαζ ηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ ζημ
ζπμθείμ ημοξ ζε ζπέζδ ιε υ,ηζ αίςζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηδδθχζεςκ. Υαναηηδνζζηζηά,
μιάδα ιαεδηχκ ηδξ Β‘ ηάλδξ βεκζημφ θοηείμο απεοεοκυιεκδ ζημ ζοκμδυ ηαεδβδηή ημοξ ημο
είπακ «δελ πεξηκέλακε φηη ε θπζηθή κπνξεί λα είλαη ηφζν δηαζθεδαζηηθή!» Ζ μιάδα έθααε
ηθήζεζξ βζα κα επακαθάαεζ ηα πεζνάιαηα ζε ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ηαζ Πακεπζζηδιζαηά Σιήιαηα
υθδξ ηδξ Δθθάδαξ αθθά ηαζ ηδξ Κφπνμο.
Πμθθμί δάζηαθμζ πνυηεζκακ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ κα απμηοπχζμοκ ηζξ εκηοπχζεζξ ημοξ απυ
ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζηα πεζνάιαηα ζπεδζάγμκηαξ έκα ζηίηζμ. ηα ζηίηζα αοηά, πένα απυ ημ
βεβμκυξ υηζ μζ ιαεδηέξ πανμοζζάγμοκ πμζα πεζνάιαηα ημοξ εκηοπςζίαζακ πενζζζυηενμ
πανέπμκηάξ ιαξ ακάδναζδ βζα ημ ζπεδζαζιυ ιεθθμκηζηχκ εηδδθχζεςκ, ηαηαβνάθεηαζ
έηδδθα ημ εκδζαθένμκ πμο ημοξ πνμηθήεδηε βζα ηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ. Γφμ ηέημζα ζηίηζα
θαίκμκηαζ ζηδκ Δζηυκα 6.

Δηθφλα 6. ηίηζα ιαεδηχκ δδιμηζημφ πμο ζοιιεηείπακ ζηδ δνάζδ Φοζζηά …ιαβζηά!.

Ζ εθηοζηζηή θφζδ ηςκ πεζναιάηςκ ιε ηαεδιενζκά οθζηά πνμζέθηοζε επίζδξ ημ εκδζαθένμκ
ημο βναπημφ ηαζ ημο δθεηηνμκζημφ ηφπμο. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ εηδδθχζεςκ πθήεμξ
δδιμζζμβνάθςκ πνμζήθεε ηαζ ηαηέβναρε ηζξ δνάζεζξ, εκχ δυεδηακ ζοκεκηεφλεζξ ζηζξ μπμίεξ
επζπεζνήεδηε κα πενάζεζ ημ ηεκηνζηυ κυδια ηδξ δνάζδξ ιαξ: ηδκ πνμζπάεεζα βζα ηδκ
δδιζμονβία εεηζηήξ ζηάζδξ βζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ ηδκ ακάβηδ ημο επζζηδιμκζημφ
εββναιιαηζζιμφ βζα υθμοξ. Οζ δνάζεζξ πνμαθήεδηακ ζε ηεκηνζηά ηδθεμπηζηά δεθηία
εζδήζεςκ. Θεηζηά άνενα βνάθδηακ ζε πακεθθήκζαξ ηαζ ημπζηήξ ηοηθμθμνίαξ εθδιενίδεξ
ζπεηζηά ιε ηζξ εηδδθχζεζξ ιε πθμφζζμ θςημβναθζηυ οθζηυ ηαζ πνμαάθθμκηαξ ηζξ Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ. Άνενα βνάθδηακ επίζδξ ζε εζδζηά πενζμδζηά πμο απεοεφκμκηαζ ζε θμζηδηέξ ηαζ
δζακέιμκηαζ δςνεάκ. Πθήεμξ ακαθμνχκ έβζκε ηαζ ζημ δζαδζηηοαηυ ηφπμ ηαζ ζε ζζημθυβζα.
Τπήνλε ιεβάθμ εκδζαθένμκ ηαζ ηαηυπζκ ζοκεκκμήζεςξ ιε ηδθεμπηζημφξ ζηαειμφξ
εηηεθέζηδηακ ηαζ ζπμθζάζηδηακ πεζνάιαηα ζε απεοεείαξ ζφκδεζδ ιε ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ
εκδιενςηζηέξ εηπμιπέξ ζε ηδθεμπηζημφξ ζηαειμφξ πακεθθήκζαξ ειαέθεζαξ, υπμο
ζογδηήεδηακ ηαζ ζπμθζάζηδηακ εέιαηα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ.
Κμιιάηζα απυ ηζξ εηπμιπέξ ακαπανάπεδηακ ηαζ ζπμθζάζεδηακ εεηζηά απυ άθθεξ εηπμιπέξ.
Αηυιδ, δφμ θμνέξ πνμζηθδεήηαιε απυ ηδκ Γδιμηζηή Σδθευναζδ Θεζζαθμκίηδξ βζα
ζοκέκηεολδ ηαζ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ ζε εηπμιπή εζδζηή βζα εέιαηα εηπαίδεοζδξ, εκχ
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δυεδηε ζοκέκηεολδ ζε γςκηακή ζφκδεζδ ιε ναδζμθςκζηυ ζηαειυ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ
εηδδθχζεςκ.
πκπεξάζκαηα
Οζ ιαεδηέξ, ηονίςξ μζ ιζηνυηενμζ, έπμοκ έιθοηδ ηδκ πενζένβεζα κα νςημφκ ηαζ κα
πνμζπαεμφκ κα ιάεμοκ πχξ θεζημονβεί ημ ηαεεηί ηνζβφνς ημοξ. Ζ πενζένβεζα αοηή, πμο
ιμζάγεζ ιε ηδκ πενζένβεζα ιε ηδκ μπμία μζ Φοζζημί επζζηήιμκεξ πνμζπαεμφκ κα
απμηαθφρμοκ ηα ιοζηζηά ημο ηυζιμο ιαξ, θείκεζ υζμ μζ ιαεδηέξ ιεβαθχκμοκ, ιε ζαθή
εοεφκδ ημο πανυκημξ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δζδάζημκηαζ μζ
Φ.Δ.. Κζ υιςξ, ιπμνμφιε κα εκζζπφζμοιε αοηή ηδκ πενζένβεζα, κα ηδκ ηαθθζενβήζμοιε ηαζ
κα δδιζμονβήζμοιε ακενχπμοξ επζζηδιμκζηά εββνάιιαημοξ. Φηάκεζ κα εοιδεμφιε υηζ μζ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ είκαζ πακημφ ηνζβφνς ιαξ: υηακ παίγμοιε πμδυζθαζνμ, υηακ
ιαβεζνεφμοιε, υηακ ηδθεθςκμφιε.
Ζ ειπεζνία πμο απμημιίζαιε απυ ηζξ 4 εηδδθχζεζξ πμο δζμνβακχζαιε ιέπνζ ζήιενα, ηαζ ηδκ
επαθή ιε πενζζζυηενμοξ απυ 6000 ιαεδηέξ ηαζ ημζκυ, ιαξ δείπκεζ υηζ υζμ εφημθα μζ ιαεδηέξ
ηαζ δ ημζκςκία έπμοκ απμιαηνοκεεί απυ ηζξ Φ.Δ., άθθμ ηυζμ εφημθμ είκαζ κα ηζξ αβηαθζάζμοκ
λακά. Σα ενβαθεία ιαξ ζε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα ιπμνεί κα είκαζ, πένα ηςκ άθθςκ, ηα
πεζνάιαηα ηαζ ιάθζζηα εηείκα πμο ζοκδέμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή
πναβιαηζηυηδηα.
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Πεξίιεςε
ημ άνενμ αοηυ, πενζβνάθμοιε ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ, ημκ εηπαζδεοηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ
πνμηαηανηηζηή αλζμθυβδζδ, ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ηςκ παζδζχκ ιε ιζα ζεζνά ζοκενβαηζηχκ
ηζκαζζεδηζηχκ ρδθζαηχκ παζπκζδζχκ. Σα παζπκίδζα ααζίγμκηαζ ζηδκ ηίκδζδ ημο ζχιαημξ, ζηδκ
ηζκαζζεδηζηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ ζηδ νμιπμηζηή ηαζ ανίζημκηαζ ζε έκα άηοπδξ εηπαίδεοζδξ
ηεπκμθμβζηυ ηέκηνμ, ημ Πμθοιήπακμ. 12 παζδζά, δέηα εηχκ, παναηδνήεδηακ ηαεχξ αθθδθεπζδνμφζακ
ιε ηα παζπκίδζα ζε μιάδεξ. Έκα απυ ηα παζπκίδζα ιεθεηήεδηε επζζηαιέκα ιε ηδκ πναβιαημπμίδζδ
ζοκεκηεφλεςκ, πμο ζηυπεοακ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο πχξ ηα παζδζά ακηζθαιαάκμκηαζ ημοξ ηακυκεξ ημο
παζπκζδζμφ, ηζξ έκκμζεξ πμο ειπενζέπμκηαζ, ηδ ζοκενβαηζηή ημο θφζδ ηαζ ημ απμηέθεζια ηςκ εκενβεζχκ
ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηίκδζδ ημο ζχιαηυξ ημοξ. Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ ηα παζδζά
ακηζθαιαάκμκηαζ ημοξ ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ ηαζ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ πμο ειπενζέπμκηαζ ζε αοηυ ιε
δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ηαζ υζμ πενζζζυηενμ παίγμοκ ηυζμ μζ θεηηζηέξ ημοξ αθθδθεπζδνάζεζξ
αθθάγμοκ επίηεκηνμ απυ ηζξ δνάζεζξ ζηζξ έκκμζεξ.
Abstract
In this paper, we describe the theoretical background, educational design and preliminary evaluation
of children‘s
interactions with a set of collaborative full-body digital games. The games are based on bodily
movement, kinesthetic interaction and robotics and are set in an informal science education fun park,
the Polymechanon. 12 ten year olds was observed while interacting in groups with the games, and one
of the games were studied closely by interviewing the children after their experience, aiming at
understanding how they perceived the rules of the game, the underlying concepts, their collaborative
nature, and the effect of their actions in the sense of body movement. Results indicate that children
perceive the rules of the games and the underlying concepts in different ways and the longer they play
the more their verbal interactions change from actions-centred to concept-centred.

Δηζαγσγή

ημ άνενμ αοηυ εζζάβμοιε ηδκ ζδέα ηςκ ζοκενβαηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ηζκαζζεδηζηχκ
παζπκζδζχκ. Σα παζπκίδζα ανίζημκηαζ ζε έκα δζαδναζηζηυ εηπαζδεοηζηυ ηέκηνμ παζπκζδζχκ
ζηδκ Αεήκα, ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ Πμθοιήπακμ http://polymechanon.gr. Πνυηεζηαζ βζα ιζα
ιμνθή άηοπδξ εηπαίδεοζδξ πμο απμννέεζ απυ ηζξ πμθφπνμκεξ ένεοκεξ ημο Δνβαζηδνίμο
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Δηπαζδεοηζηήξ Σεπκμθμβίαξ ηδξ Φζθμζμθζηήξ πμθήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ10.
Βαζίγμκηαζ ζηδ ζηζά ημο ζχιαημξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακαβκχνζζδ ημο αάνμοξ ηαζ ηδξ εέζδξ
ηαζ αθμνμφκ μιάδεξ παζηηχκ (3-12 ζε ανζειυ, ακάθμβα ιε ημ παζπκίδζ), πμο αθθδθεπζδνμφκ
ιε ρδθζαηέξ ακαπαναζηάζεζξ ζε ιεβάθεξ μευκεξ πνμαμθήξ. Οζ ηζκήζεζξ υθςκ ηςκ ιεθχκ ημο
ζχιαημξ, μζ πεζνμκμιίεξ, δ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ηζξ ρδθζαηέξ
ακαπαναζηάζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ ζοκενβαζίαξ πμο απαζηείηαζ βζα κα
παίλεζ ηάπμζμξ ηα παζπκίδζα. Σμ Πμθοιήπακμ ειπενζέπεζ έκηεηα ηέημζα ζοθθμβζηά παζπκίδζα,
ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ άκενςπμζ ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ ηαζ κα
αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ηζξ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ. Καηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ παζπκζδζχκ, θάααιε
οπυρδ ιαξ ηδ ζςιαηζηή ηίκδζδ ςξ ακαπυζπαζημ ιέζμ ιε ημ μπμίμ μζ άκενςπμζ εηθνάγμοκ
κμήιαηα, ιαγί ιε ηζξ πεζνμκμιίεξ, ηδ βθχζζα ηαζ ηζξ ζηαηζηέξ ηαζ δοκαιζηέξ ζδιαζζμθμβζηέξ
ακαπαναζηάζεζξ. ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, ηα ιαεδιαηζηά ηαζ ζηζξ επζζηήιεξ ηδξ αβςβήξ,
έπμοκ ηαηααθδεεί πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζχιαημξ, ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ηςκ
αζζεήζεςκ ςξ ακαπυζπαζηα ιέζα ιε ηα μπμία μζ άκενςπμζ εηθνάγμοκ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηα
κμήιαηα ημοξ (Lakoff and Núñez, 2000). Σμ ενχηδια πμο ιαξ απαζπυθδζε απυ ηδκ ανπή
ήηακ ημ πχξ εα πνδζζιμπμζήζμοιε ηέημζα εεςνδηζηά πθαίζζα ζημ ζπεδζαζιυ δζαδναζηηχκ
επζθακεζχκ πνμμνζζιέκςκ βζα ηδ ιάεδζδ. Οζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ
ηαζ ζηα ιαεδιαηζηά -ιέπνζ ηχνα- ακηζθαιαάκμκηακ ηδκ έηθναζδ κμδιάηςκ ιε έκα ιάθθμκ
ηαηαηενιαηζζιέκμ ηνυπμ, εζηζάγμκηαξ ηονίςξ ζηδ πνήζδ ηςκ παναδμζζαηχκ επζζηδιμκζηχκ
ακαπαναζηάζεςκ, ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηςκ εζδζηά ζπεδζαζιέκςκ ηεπκμονβδιάηςκ. Οζ
ηζκαζζεδηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε δοκαιζηέξ ακαπαναζηάζεζξ έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ
ιαγί ιε ηα πθαίζζα ζπεδζαζιμφ βζα ηδκ εκζχιαηδ αθθδθεπίδναζδ ηαζ ηδκ εκζχιαηδ ιάεδζδ
(Marshall et al., 2003; O‘Malley & Stanton-Fraser, 2004). Τπήνλακ εκδζαθένμοζεξ
πνμζεββίζεζξ βζα ηδ πνήζδ ηζκαζζεδηζηχκ δζαηάλεςκ απυ ηα παζδζά, υπμο μ πεζνζζιυξ ηαζ δ
ηίκδζδ απηχκ ακηζηεζιέκςκ επδνεάγεζ ηζξ ρδθζαηέξ ακαπαναζηάζεζξ. Μέπνζ ζήιενα, μζ
ηζκήζεζξ υθςκ ηςκ ιεθχκ ημο ζχιαημξ (full-body movement) έπμοκ θδθεεί οπυρδ ηονίςξ
ζηζξ δζεπζθάκεζεξ, υπμο ημ ρδθζαηυ ιέζμ ζοθθαιαάκεζ ηαζ ακαπανζζηάκεζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ηδ
εέζδ (Arzarello ηαζ Robutti, 2003).
ε αοηή ηδκ ενβαζία εα ζογδηήζμοιε ηα ζοκενβαηζηά εηπαζδεοηζηά παζπκίδζα, υπμο δ
ζςιαηζηή ηίκδζδ εκοπάνπεζ ιε ηδκ δοκαιζηή αθθδθεπίδναζδ ζηα ρδθζαηά ιέζα ηαζ υπμο ηα
παζδζά εηθνάγμοκ κμήιαηα ιέζς πεζνμκμιζχκ, βθχζζαξ ηαζ ρδθζαηχκ ακαπαναζηάζεςκ
ιαγί. Ζ δδιζμονβία κμδιάηςκ βίκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ακηζθδπηή ςξ ημζκςκζηή ηαζ υπζ
ηυζμ ςξ αημιζηή/ιειμκςιέκδ δζαδζηαζία.Σα ιαεδζζαηά παζπκίδζα πμο ζογδημφκηαζ απαζημφκ
απυ ηα παζδζά κα ζοκενβάγμκηαζ/δζαπναβιαηεφμκηαζ, ηαζ ηαοηυπνμκα κα ηζκμφκηαζ ηαζ κα
ηάκμοκ πεζνμκμιίεξ, χζηε κα αθθδθεπζδνμφκ ιε ημ ρδθζαηυ ιέζμ. Έκα απυ ηα έκηεηα
παζπκίδζα ιεθεηήεδηε ιε ιαεδηέξ ηαζ πανμοζζάγεηαζ ζημ άνενμ αοηυ. Σμ παζπκίδζ έπεζ ςξ
παναηηδνζζηζηυ ηδκ ηζκαζζεδηζηή αθθδθεπίδναζδ ηαζ μιάδεξ παζηηχκ ιε ηδκ ηίκδζδ ημο
ζχιαηυξ ημοξ πνμζπαεμφκ κα εθέβλμοκ ηαζ κα επδνεάζμοκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ
ζηδκ μευκδ. Μεθεηχκηαξ πχξ ηα παζδζά παίγμοκ ημ ζοκενβαηζηυ αοηυ ηζκαζζεδηζηυ παζπκίδζ,
πνμζπαεμφιε κα ηαηακμήζμοιε ηα κμήιαηα ηαζ ηζξ έκκμζεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιέζα απυ ηδκ
ηίκδζδ ημο ζχιαημξ ημοξ, ηζξ πεζνμκμιίεξ, ηδ βθχζζα ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ηζξ
ρδθζαηέξ ακαπαναζηάζεζξ. Δπίζδξ, εκδζαθενυιαζηε βζα ημ πχξ αοηά ηα κμήιαηα ηαζ μζ
έκκμζεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ πμο είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζημ παζπκίδζ.
Δπζπθέμκ, ζδζαίηενδ πνμζμπή δυεδηε ζηδκ μιάδα, ςξ ιμκάδα παζπκζδζμφ, ηαεχξ ηαζ ηδκ
επζημζκςκία ηαζ ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ιε ζηυπμ ημκ έθεβπμ ηςκ
ηζκμφιεκςκ ακηζηεζιέκςκ.
10

Ζ ένεοκα αοηή έπεζ πνδιαημδμηδεεί απυ ημ Δονςπασηυ Πνυβναιια ‗Kaleidoscope‘ - Concepts and Methods
for Exploring the Future of Learning with Digital Technologies, # 507838, ‗TEL‘.
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ρεδηαζκφο δηαδξαζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ελζψκαηε
ζεσξία
Ζ ζδέα υηζ δ εκζχιαηδ αθθδθεπίδναζδ επδνεάγεζ ηδκ ζηέρδ ηαζ ηδ ιάεδζδ δεκ είκαζ
ηαζκμφνβζα. Έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηδ θζθμζμθία, ζηδκ επζζηδιμθμβία ηαζ ζηζξ ημζκςκζημεπμζημδμιδηζζηζηέξ εεςνίεξ. Πνυζθαηα, μζ ιεθέηεξ ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ ελεηάγμοκ
ηα μθέθδ ηςκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ πμο ζοιπενζθαιαάκμοκ ζημ ζπεδζαζιυ ημοξ ηδκ
εκζχιαηδ αθθδθεπίδναζδ (Marshall, Price, and Rogers, 2003; O‘Malley and Stanton-Fraser,
2004). Οζ ενεοκδηέξ ζζπονίγμκηαζ υηζ μζ πεζνμκμιίεξ ηαζ δ βθχζζα υπζ ιυκμ απμηαθφπημοκ
πηοπέξ ηςκ ιαεδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ, αθθά ιπμνμφκ επίζδξ κα αμδεήζμοκ ηα παζδζά κα
ιάεμοκ ιε εζδζημφξ ηνυπμοξ. Ζ εεςνία ηδξ εκζχιαηδξ ιάεδζδξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ θφζδ ημο
ακενχπζκμο εβηεθάθμο είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηαεμνζζιέκδ απυ ηδ ιμνθή ημο ακενχπζκμο
ζχιαημξ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ιε ημ θοζζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ. θεξ μζ πηοπέξ
ηδξ βκχζδξ, υπςξ ζδέεξ, ζηέρεζξ, έκκμζεξ ηαζ ηαηδβμνίεξ, δζαιμνθχκμκηαζ απυ ηζξ πηοπέξ ημο
ζχιαημξ. Οζ πηοπέξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ημ ζφζηδια ακηίθδρδξ, ηδ θακηαζία, ηδ
δζαίζεδζδ, ηδκ αζζεδηζημ-ηζκδηζηή δεηηζηυηδηα, ηδ ιοσηή δναζηδνζυηδηα, ηδκ επελενβαζία
ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδκ απθή ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο πμο δδιζμονβείηαζ ακάιεζα ζημ
ζχια ηαζ ημ ιοαθυ. θεξ αοηέξ μζ πηοπέξ είκαζ ζδιακηζηέξ, αθθά μφηε ιζα ιυκδ ηδξ ιπμνεί
κα πενζβνάρεζ ή κα ελδβήζεζ πθήνςξ ηδ δδιζμονβία ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ
επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ απυ ημοξ ιαεδηέξ. Δηηυξ απυ ηζξ πηοπέξ ημο ζχιαημξ, δ
βκχζδ/ζηέρδ επδνεάγεηαζ απυ ημ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, δδθαδή, ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ιαεδηχκ,
ηα ηίκδηνα, ηζξ πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ ημοξ, ηθπ. ηδκ εκζχιαηδ ιάεδζδ, δ βκςζηζηή
ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ πανάβεζ ζφκεεηεξ δοκαιζηέξ (ζςιαηζηέξ δνάζεζξ,
πεζνμκμιίεξ, πεζνζζιυ οθζηχκ, ζπεδζαζιυ, πνμβναιιαηζζιυ) ηαζ ηζκαζζεδηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ. Ζ εκκμζμθμβζηή ιεηαθμνά, δ εκκμζμθμβζηή ακάιεζλδ, δ εκκμζμθμβζηή
ιεηςκοιία, μζ δοκαιζηέξ θυνιεξ, ηα δζάθμνα είδδ πεζνμκμιζχκ ή ζςιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ
ειθακίγμκηαζ κα ααζίγμκηαζ ζε έκακ έιθοημ βκςζηζηυ ιδπακζζιυ πμο εκενβμπμζείηαζ βζα ηδκ
ηαηαζηεοή ηςκ εκκμζχκ, ηςκ ζδιείςκ ηαζ ηςκ ζοιαυθςκ. Μέζς αοηχκ ηςκ εκζςιαηςιέκςκ
βκςζηζηχκ ιδπακζζιχκ, δ επαβςβζηή πνμζέββζζδ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ ειπεζνία ιπμνεί
κα επεηηαεεί ζε πμθφ ζοβηεηνζιέκμοξ ηαζ αηνζαείξ ηνυπμοξ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ κέεξ
επαβςβζηέξ μνβακχζεζξ ζε ημιείξ πμο ειπενζέπμοκ ορδθυ ααειυ αθαίνεζδξ (Lakoff ηαζ
Núñez, 2000).
Αοηή δ κέα εεςνδηζηή δζάζηαζδ ηδξ εκζχιαηδξ εεςνίαξ επδνέαζε ηδκ αθθδθεπίδναζδ
ακενχπμο-οπμθμβζζηή (HCI) ηαζ ημ ζπεδζαζιυ ηεπκμθμβζηχκ πενζααθθυκηςκ ηαζ
ακηζηεζιέκςκ. Καηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ δζαδναζηζηχκ παζπκζδζχκ, ενεοκήζαιε δζελμδζηά ηδκ
εκζχιαηδ εεςνία απυ ηεπκμθμβζηή, ημζκςκζηή ηαζ ροπμθμβζηή άπμρδ, ιαγί ιε ηα πθαίζζα
ζπεδζαζιμφ βζα ηδκ εκζχιαηδ αθθδθεπίδναζδ ηαζ ιάεδζδ (Marshall et al., 2003; O‘Malley
& Stanton-Fraser, 2004). Δπζπθέμκ, θάααιε οπυρδ εεςνδηζηά πθαίζζα αθθά ηαζ πναηηζηέξ
ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ απυ άθθμοξ ενεοκδηζημφξ ημιείξ ή ηθάδμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ
ηςκ επζζηδιχκ δζαδναζηζηήξ ζπεδίαζδξ (interaction design), ζπεδίαζδξ ειπεζνζχκ
(experience design), ημο ζπεδζαζιμφ παζβκζςδχκ εηπαζδεοηζηχκ πενζααθθυκηςκ, ηςκ
οπμθμβζζηζηχκ βναθζηχκ (computer graphics), ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηεπκμθμβίαξ.
Απυ ηδκ άπμρδ ηςκ ανπχκ ζπεδζαζιμφ παζπκζδζχκ, ημ δζαδναζηζηυ πενζαάθθμκ πμο
επζδζχλαιε κα δδιζμονβήζμοιε οζμεεηεί ηεπκζηέξ αθθδθεπίδναζδξ πμο δίκμοκ έιθαζδ ζηδ
δδιζμονβία ιζαξ εθηοζηζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ζηδκ ροπαβςβζηή δζάζηαζδ. Οζ ηεπκζηέξ αοηέξ
πενζθαιαάκμοκ, ιεηαλφ άθθςκ, ημ εββεκέξ εκδζαθένμκ, ηδκ πνυηθδζδ, ηδκ αζζεδηδνζαηή ηαζ
βκςζηζηή πενζένβεζα, ηδ ζοκενβαζία, ηδκ ακαβκχνζζδ, ημκ ακηαβςκζζιυ, ημκ έθεβπμ, ή
ημοθάπζζημκ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ημο εθέβπμο. Θα ιπμνμφζακ επίζδξ κα επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ
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ηαεδιενζκή οπμηεζιεκζηή ειπεζνία ηςκ πνδζηχκ ιε ηδκ ηεπκμθμβία, δ μπμία πανέπεζ
πνμκυιζα ζημ παζπκίδζ, ηδκ απυθαοζδ, ημ επίηεοβια, ηαζ ηδκ αζζεδηδνζαηή πμζυηδηα
(McCarthy ηαζ Wright, 2004).
ζμκ αθμνά ηζξ ζοκενβαηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ ιαεδζζαηήξ ειπεζνίαξ, μζ δζεπαθέξ εα πνέπεζ κα
επζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ ηδκ εοηαζνία κα ζοκενβαζημφκ ιε άθθμοξ πνήζηεξ βζα ηδκ
πνμχεδζδ ηδξ δζαδναζηζηήξ ιάεδζδξ ζε έκα ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, αθθά ηαζ κα ζοβηνίκμοκ
ηζξ δελζυηδηεξ ημοξ ιε εηείκεξ ηςκ άθθςκ πνδζηχκ. Τπάνπμοκ επίζδξ βκςζηζηέξ δζαζηάζεζξ
ζημ ζπεδζαζιυ, υπςξ ημ ‗extended mind‘ (Clark, 1997) ηαζ μζ εκζχιαηεξ ιεηαθμνέξ πμο
ααζίγμκηαζ ζηδ εεςνία ηςκ ιεηαθμνχκ (Lakoff and Núñez, 2000). φιθςκα ιε ημκ Clark
(1997), ιζα δναζηδνζυηδηα λεηζκά απυ ημκ εβηέθαθμ ηαζ ιέζς ημο μνβακζζιμφ ηαζ ημο
ηυζιμο επζζηνέθεζ ηαζ πάθζ ζημκ εβηέθαθμ. Ο εβηέθαθμξ, ζε αοηήκ ηδκ οπυεεζδ, έπεζ
επεηηαεεί πένακ ημο αζμθμβζημφ μνβακζζιμφ ζημ πενζαάθθμκ ημο. Έκα πανάδεζβια
ηεπκμθμβζημφ πενζαάθθμκημξ, υπμο μζ εκζχιαηεξ ιεηαθμνέξ έπμοκ θδθεεί οπυρδ ηαηά ημ
ζπεδζαζιυ, είκαζ έκα δζαθμβζηυ αημοζηζηυ πενζαάθθμκ πμο ζοκδέεζ ηζξ ζςιαηζηέξ δνάζεζξ
(ςξ εζζυδμοξ) ιε ηζξ αημοζηζηέξ απακηήζεζξ (ςξ ελυδμοξ). Σέθμξ, υζμκ αθμνά ημ ιαεδζζαηυ
πενζεπυιεκμ, ημ ιαεδζζαηυ ακηζηείιεκμ επδνεάγεζ ημ ζπεδζαζιυ. Γζα πανάδεζβια ηα
ιαεδιαηζηά είκαζ δφζημθμ κα ηαηακμδεμφκ απυ ηα παζδζά θυβς ημο ορδθμφ ααειμφ
αθαίνεζδξ πμο ειπενζέπμοκ (Κοκδβυξ, 2004). Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ
ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Ζ ιεηάααζδ απυ ηδ θαζκμιεκμθμβία ζηδκ μζημδυιδζδ ηςκ εκκμζχκ,
ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ ηαζ ηςκ ιμκηέθςκ είκαζ ιζα πμθφπθμηδ δζαδζηαζία
(Smyrnaiou & Weil-Barais, 2005). Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ ενεοκδηέξ πνμηείκμοκ ιαεδιαηζηά
απηά ακηζηείιεκα (Eisenberg ηαζ DiBiase, 1996), ηα μπμία ζοκμδεφμοκ ή είκαζ εκζςιαηςιέκα
ζε ηεπκμθμβζηά πενζαάθθμκηα (Eisenberg and Dibiase, 1996; Kynigos 2004). Γζα ηζξ θοζζηέξ
επζζηήιεξ, πνμηείκμκηαζ ανπέηοπα ή πνυδνμια ιμκηέθα πμο ειπενζέπμοκ μκηυηδηεξ,
ζδζυηδηεξ, ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζδζμηήηςκ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηα επζζηδιμκζηά ιμκηέθα
(Smyrnaiou & Weil-Barais, 2005). Χζηυζμ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ παζπκζδζχκ πμο ζπεδζάζαιε,
δ επζθμβή ήηακ κα δμεεί έιθαζδ ζηζξ ηζκήζεζξ υθςκ ηςκ ιεθχκ ημο ζχιαημξ, δδθαδή, ζηδκ
εκζχιαηδ αθθδθεπίδναζδ. Έηζζ, ζημ Πμθοιήπακμ, δεκ οπάνπμοκ δζεπζθάκεζεξ πμο
ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ επαθή, αθθά δζεπζθάκεζεξ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ ελ‘απμζηάζεςξ
αθθδθεπίδναζδ. φιθςκα ιε υζα βκςνίγμοιε, δεκ έπμοκ ζπεδζαζηεί δζαδναζηζηά ιαεδζζαηά
πενζαάθθμκηα πμο είκαζ εοαίζεδηα ζηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ιεθχκ ημο ζχιαημξ ηαζ αθμνμφκ ηδ
δδιζμονβία κμδιάηςκ ηαζ εκκμζχκ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ. Πνάβιαηζ, πανά ηδκ πθδεχνα ηςκ
ενεοκχκ, μζ πνμζπάεεζεξ κα εκζςιαηχζμοκ ηζξ εκζχιαηεξ πναηηζηέξ αθθδθεπίδναζδξ ζε
εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα, δεκ είκαζ ηανπμθυνεξ (Antle, Κοκδβυξ, et al. 2009). Μενζηά απυ
ηα πνμβνάιιαηα πμο αθμνμφκ πενζαάθθμκηα εζημκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, υπςξ ημ CAVE
(Cruz-Neira et al., 1992), υπμο μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα αθθδθεπζδνμφκ ιε ημκ εζημκζηυ ηυζιμ
ιε έκα ζπεηζηά δζαηνζηζηυ ηνυπμ, έπμοκ δείλεζ υηζ δ έκκμζα ηδξ εκζχιαηδξ ειπεζνίαξ
ζοιαάθθεζ ζημ ααειυ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ζημ αίζεδια ηδξ έιθοηδξ πανμοζίαξ,
ηαζνζάγμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δνμφιε ηαζ αθθδθεπζδνμφιε ιε ημκ ηαεδιενζκυ
ηυζιμ (Roussou, 2006). Δπζπθέμκ, δ πνήζδ ηέημζςκ πενζααθθυκηςκ ζηα ιμοζεία, ζημοξ
πχνμοξ άηοπδξ εηπαίδεοζδξ, είκαζ εθπζδμθυνα, αθθά δεκ έπεζ ιεθεηδεεί αηυια ζοζηδιαηζηά
ημ απμηέθεζια ηδξ εκζχιαηδξ αθθδθεπίδναζδξ ζηδ ιάεδζδ ηαζ ζηδκ δδιζμονβία κμδιάηςκ.
Ζ ζδέα πίζς απυ ημ Πμθοιήπακμ ήηακ κα εέζεζ ζε εθανιμβή ηζξ παναπάκς εεςνίεξ ηαζ ηα
πμνίζιαηα ηςκ δζαθυνςκ ενεοκχκ, ζπδιαηίγμκηαξ έηζζ ιζα ηαζκμηυιμ πθαηθυνια δμηζιχκ
βζα ηδκ ελενεφκδζδ ηαζ ηδ ιεθέηδ, ζε έκα πναβιαηζηυ πενζαάθθμκ, ηδξ εκζχιαηδξ
αθθδθεπίδναζδξ ζηδ ιάεδζδ. ηζξ οπυθμζπεξ εκυηδηεξ αοημφ ημο άνενμο πανμοζζάγμοιε ηδ
ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ πνμζέββζζήξ
ιαξ.
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Σν παηρλίδη «Σξακπάια»
Γζα ηδ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ εκζχιαηδξ αθθδθεπίδναζδξ ζηδ ιάεδζδ, ζε έκα άηοπμ
εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ, επζθέλαιε κα επζηεκηνςεμφιε ζε έκα απυ ηα δζαδναζηζηά παζπκίδζα
πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζημ Πμθοιήπακμ, ημ «Σναιπάθα». ημ παζπκίδζ «Σναιπάθα», μζ
παίηηεξ παημφκ πάκς ζημ ίδζμ πάηςια/επίπεδμ ηαζ ηαοηυπνμκα αθέπμοκ ηδκ ακαπανάζηαζή
ημο ζε ιζα βζβακηζαία μευκδ. Σμ πάηςια θαίκεηαζ υηζ ζηδνίγεηαζ ζε ιζα ιζηνή ζθαίνα ζημ
ηέκηνμ ημο, ιπμνεί κα αθθάγεζ βςκία ηθίζδξ -ςξ πνμξ ημ μνζγυκηζμ επίπεδμ- ηαζ κα ζζμννμπεί
ζε δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ ακάθμβα ιε ηζξ εέζεζξ ηςκ παζηηχκ. Γζα πανάδεζβια, υθμζ μζ παίηηεξ
ιπμνμφκ κα ηζκδεμφκ πνμξ ημ ηέκηνμ ημο παηχιαημξ ή πνμξ ηζξ βςκίεξ ημο ή ζε ηοπαίεξ
εέζεζξ. ηυπμξ ημοξ είκαζ κα ηαηαθένμοκ κα ζζμννμπήζμοκ ημ πάηςια, ζε ηέημζα εέζδ, χζηε
μζ ηνεζξ βζβακηζαίεξ ιπίθζεξ κα ιπμοκ ζηζξ εζμπέξ ημοξ. ε αοηυ ημ παζπκίδζ μζ ιαεδηέξ πνέπεζ
κα ζηεθημφκ ηζξ δοκάιεζξ πμο εκενβμφκ, πχξ αοηέξ επδνεάγμοκ ηδκ ζζμννμπία ημο δαπέδμο
ηαζ ηζ εα βίκεζ ακ μζ ιαεδηέξ ιεηαηζκδεμφκ ηαζ ημπμεεηδεμφκ ζε δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ. Σμ
παζπκίδζ είκαζ μιαδζηυ ηαζ μζ ζοκενβαηζηέξ ζηναηδβζηέξ πμο εα αημθμοεήζμοκ παίγμοκ
ηαεμνζζηζηυ νυθμ βζα ηδκ ζζμννμπία ημο ηεηθζιέκμο ηαζ ηδκ επίηεολδ ημο επζδζςηυιεκμο
ζηυπμο. Οζ ειπεζνίεξ πμο εα απμηηήζμοκ, ιε ηδκ παζβκζχδδ ειπθμηή ημοξ ιε ηζξ έκκμζεξ,
ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ. Πνυηεζηαζ βζα ηζξ έκκμζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηεηθζιέκμ επίπεδμ
(βςκία, δφκαιδ, ιάγα, ζοκηεθεζηήξ ηνζαήξ) ηαζ ηδκ ζζμννμπία ημο (ζοκζζηαιέκδ δοκάιεςκ,
αάνμξ, ηάεεηδ δφκαιδ απυ ημ ηεηθζιέκμ επίπεδμ, ηνζαή) μζ μπμίεξ ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ
ακηζηείιεκμ δζενεφκδζδξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ζε ιία ηέημζα δναζηδνζυηδηα.

Δηθφλα 1. Σμ παζπκίδζ ‗Σναιπάθα‘.

ημ παζπκίδζ «Σναιπάθα» μ ιαεδηήξ ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε ιζα ζοκενβαηζηή ηαηάζηαζδ δ
μπμία δζαθένεζ απυ αοηέξ πμο έπεζ ζοκακηήζεζ ςξ ηχνα. Οζ παίηηεξ ζοιιεηέπμοκ ζημ
θαζκυιεκμ ηαζ, ζε ζοκενβαζία ιεηαλφ ημοξ, πνέπεζ κα ηζκδεμφκ ζε ηέημζεξ εέζεζξ χζηε κα
επζηφπμοκ ημκ επζδζςηυιεκμ ζηυπμ. Καεχξ ηζκμφκηαζ αθθάγεζ δ βςκία ημο ηεηθζιέκμο
επζπέδμο ηαζ δ ζοκζζηαιέκδ ηςκ δοκάιεςκ –ηαηά ιέηνμ, δζεφεοκζδ ηαζ θμνά- πμο εκενβεί
πάκς ημοξ ηαζ πάκς ζηζξ ιπίθζεξ. Οζ ζηναηδβζηέξ πμο εα αημθμοεήζμοκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηα
δομ αοηά ιεβέεδ.
Μέζνδνο
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ ειπεζνίαξ ηςκ πνδζηχκ ιε ηα εηεέιαηα ημο
Πμθοιήπακμο, πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ ενεοκδηζηή ιέεμδμ δ μπμία είκαζ βκςζηή ςξ «ένεοκα
ζπεδζαζιμφ» (‗design research‘, Cobb et al, 2003, Kelly. 2003, Κοκδβυξ, 2006). Χξ ειπεζνζηή
ένεοκα έπεζ πμζμηζηά ιεεμδμθμβζηά παναηηδνζζηζηά. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ
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ηςκ ιμνθχκ ιάεδζδξ, πμο έθααακ πχνα ζημ εζδζηυ πθαίζζμ πμο μνίγεηαζ απυ ημ πχνμ άηοπδξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδκ παζβκζχδδ ηζκαζζεδηζηή δζάηαλδ. ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 12
παζδζά, δθζηίαξ δέηα εηχκ. Σα παζδζά αθθδθεπζδνμφκ ιε υθα ηα ηζκαζζεδηζηά παζπκίδζα ζε
μιάδεξ, εκχ ιζα μιάδα απυ ηνεζξ ενεοκδηέξ ζοιιεηέπμοκ ηαζ ζοθθέβμοκ δεδμιέκα,
πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα θςημβναθζηή ιδπακή ηαζ ιζα ηάιενα. Έκαξ ενεοκδηήξ ηζκμφζε
πενζζηαζζαηά ηδ ιδπακή πνμξ υθεξ ηζξ μιάδεξ βζα κα ζοθθάαεζ ηδ ζοκμθζηή δναζηδνζυηδηα
ηαζ άθθεξ ζδιακηζηέξ θεπημιένεζεξ, υπςξ ζοκέαδζακ. Ο ενεοκδηήξ ειπθέηεηαζ ζηδ
δναζηδνζυηδηα ιε έκα απμδεηηυ νυθμ ηαζ θαιαάκεζ ιένμξ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ζηδ θοζζηή
παναηήνδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ Πμθοιήπακμ. οκεπχξ, δ ένεοκα
ζπεδζαζιμφ έπεζ επίζδξ ηαζ μνζζιέκα ζημζπεία εεκμβναθίαξ δεδμιέκμο υηζ δ εεκμβναθζηή
ένεοκα πενζβνάθεζ ηζ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ πχξ ζημ πενζαάθθμκ π.π. ηδξ άηοπδξ
εηπαίδεοζδξ. οβηεκηνχεδηε ζζημνζηυ δεδμιέκςκ (π.π., ηα θφθθα ενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
ζδιεζχζεζξ παναηήνδζδξ) ηαζ υθεξ μζ ηαηαβναθέξ ακαθφεδηακ. Δπζπθέμκ,
πναβιαημπμζήεδηακ ζοκεκηεφλεζξ ιε υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ, μζ μπμίμζ νςηήεδηακ
ζπεηζηά ιε ημοξ ηακυκεξ ηςκ παζπκζδζχκ, ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ πμο ηνφαμκηαζ πίζς
απυ αοηά, ηζξ ιεευδμοξ πμο εθάνιμζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ ηαζ ηδκ επζημζκςκία
ημοξ ιε ημοξ ζοιπαίηηεξ ημοξ. Οζ ενςηήζεζξ ηέεδηακ πνμθμνζηά ηαζ υπζ ζε βναπηή ιμνθή,
βζα θυβμοξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ βζα ηδκ ηαθφηενδ απεζηυκζζδ ηςκ πμζμηζηχκ πηοπχκ ηδξ
ακηίθδρδξ ηςκ πνδζηχκ βζα ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ.

Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Γζα ημοξ ζημπμφξ ημο άνενμο αοημφ πανμοζζάγμοιε ηζξ παναηδνήζεζξ, ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ,
ηαζ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ημ παζπκίδζ «Σναιπάθα» πμο πενζβνάραιε ζηδκ
πνμδβμφιεκδ εκυηδηα. Πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο έπμοκ ζοθθεπεεί απυ ημ δείβια
12 παζδζχκ. Ακαθφμκηαξ ηα δεδμιέκα, ελεηάζαιε πνχηα ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ηα κμήιαηα
πμο δδιζμονβήεδηακ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ πμο ηνφαμκηαζ ζημ παζπκίδζ. ηδ ζοκέπεζα,
ζοβηεκηνχεδηακ μζ πενζπηχζεζξ αοηέξ ηαζ μιαδμπμζήεδηακ. Οζ ηαηδβμνίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε
ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ημοξ. ηδκ
εκυηδηα αοηή πανμοζζάγμκηαζ μζ απακηήζεζξ ζε ηάεε ενχηδια πμο ηέεδηε ιαγί ιε
παναηηδνζζηζηά επεζζυδζα πμο απεζημκίγμοκ ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο πνμέηορακ απυ ηδ
δζαδζηαζία αοηή.
Ζ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ
Έκα απυ ηα ενςηήιαηα αθμνμφζε ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ηακυκςκ ημο παζπκζδζμφ απυ ημοξ
ιαεδηέξ. Ο ζηυπμξ ηδξ ενχηδζδξ αοηήξ ήηακ κα δζενεοκήζεζ πχξ μζ παίηηεξ ενιδκεφμοκ ηδ
δναζηδνζυηδηα ηαζ ακ, ηεθζηά, ιπμνμφκ κα εκημπίζμοκ ηζξ έκκμζεξ πμο ηνφαμκηαζ ζημ
παζπκίδζ. Οζ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ήηακ δζαθμνεηζηήξ θφζδξ ηαζ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ςξ
ελήξ:
6 παζδζά (50% ) πενζβνάθμοκ ηζξ εκένβεζέξ ημοξ θαζκμιεκμθμβζηά (PH). Γζα πανάδεζβια, έκα
παζδί, δήθςζε: «είπαιε κα ενβαζημφιε υθμζ ιαγί βζα κα αάθμοιε ηδκ ιπαθίηζα ζηδκ ηνφπα».
2 παζδζά (16.6%) πενζβνάθμοκ ημοξ ηακυκεξ ςξ δνάζεζξ πμο δεκ εα έπνεπε κα
πναβιαημπμζήζμοκ (NA): «μζ ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ δεκ ήηακ κα ηνέλεζ ηάπμζμξ βνήβμνα ή
κα πηοπήζεζ ζημ λφθμ».
2 παζδζά (16.6%) ακαθένεδηακ ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ ζηζξ έκκμζεξ ιε έιιεζμ ηνυπμ (CI): «μζ
ηακυκεξ είκαζ πενίπμο 5 άκενςπμζ κα ακεαμφκ ζημ λφθζκμ πάηςια ηαζ… εα πνέπεζ κα πάκε
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ανζζηενά, δελζά, πάκς, ηάης βζα κα ιεηαηζκήζμοκ ηδκ μευκδ ηαζ κα ηάκμοκ ηδ ιπάθα κα πάεζ
ιέζα ζηδκ ηνφπα πμο αθέπμοκ ζηδκ μευκδ».
2 παζδζά (16.6%) ακαθένεδηακ ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ ζηζξ έκκμζεξ νδηά (πνυκμξ, ηαηεφεοκζδ)
(CE). Γζα πανάδεζβια: «μζ ηακυκεξ ήηακ κα αάθεζξ ηζξ ιπάθεξ ζηζξ ηνφπεξ.. είπαιε
πενζμνζζιέκμ πνυκμ ηαζ πζζηεφς υηζ οπήνπακ 4 ζηάδζα. Έπνεπε κα ζοκενβαζηείξ βζαηί.. ακ
ηζκδεείξ ανζζηενά δ ιπάθα ηζκείηαζ ανζζηενά ηαζ υηακ ηζκείζαζ ηάης αοηή ιεηαηζκείηαζ πνμξ
ηα ηάης ».
3 παζδζά (25% ) ηυκζζακ ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ ηδκ ακάβηδ κα ενβαζημφκ ςξ μιάδα (ΣΔ).
Με άθθα θυβζα, ημ 50% ηςκ παζδζχκ επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ δνάζεζξ ημοξ ηαηά ηδκ άνενςζδ
ηςκ ηακυκςκ ημο παζπκζδζμφ ηαζ ημ 33,2% ακαθένεηαζ ζηζξ έκκμζεξ ιε έιιεζμ ηνυπμ ή νδηά.
Δπζπθέμκ, παναηδνήζαιε υηζ υζμ πενζζζυηενμ ηα παζδζά έπαζγακ ημ παζπκίδζ ηυζμ
πενζζζυηενμ μζ θεηηζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ βίκμκηακ πζμ πθμφζζεξ ηαζ ιεηαημπίζηδηακ
απυ ηδκ πενζβναθή ηςκ δνάζεςκ ζηζξ έκκμζεξ. Με άθθα θυβζα, δ ελμζηείςζδ ιε ημ παζπκίδζ
ηαζ δ ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοιπαίηηεξ ζοιαάθθεζ ζηδ ιεηάααζδ απυ έκα «ορδθυηενμ»
επίπεδμ δνάζεςκ, ζε έκα «ααεφηενμ» επίπεδμ εκκμζχκ.
Ζ επηλφεζε κεζφδσλ/ηερληθψλ γηα ην παηρλίδη
Οζ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ζημ ενχηδια «Σζ ηυθπα/ηεπκζηέξ ακέπηολεξ βζα κα ζοβηεκηνχζεζξ
πενζζζυηενμοξ πυκημοξ» ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ςξ ελήξ:
4 παζδζά (33.3% ), ακαθένεδηακ ζηδκ μιάδα ςξ ιμκάδα ημο παζπκζδζμφ, νδηά ή ζζςπδνά
(ΣΔ). Γζα πανάδεζβια: «Σμ ηθεζδί ήηακ δ ζοκενβαζία» ή «ηα ηυθπα πμο ακαπηφλαιε βζα κα
πάνμοιε πενζζζυηενμοξ πυκημοξ ήηακ κα παίγμοιε ιαγί ηαζ κα ζηεθηυιαζηε ιαγί».
6 παζδζά (50%) ζοζπέηζζακ ηδκ ηεπκζηή ημοξ έιιεζα ιε ηζξ έκκμζεξ πμο ειπενζέπμκηαζ ζημ
παζπκίδζ (CI): «Δβχ ηαζ μζ θίθμζ ιμο ζοκεζδδημπμζήζαιε υηζ πνέπεζ κα ενβαζημφιε υθμζ ιαγί
ηαζ κα ιεηαηζκμφιαζηε υθμζ ιαγί ζημ επίπεδμ βζα κα …πεηοπαίκμοιε ηαθή ζζμννμπία».
2 παζδζά (16.6%) ακαθένεδηακ νδηά ζηζξ έκκμζεξ ημο παζπκζδζμφ (CE). Γζα πανάδεζβια: «ηα
ηεπκάζιαηα πμο πνδζζιμπμζήζαιε ήηακ υηζ μ ηαεέκαξ απυ ειάξ εα πήβαζκε ζε ιία απυ ηζξ 4
βςκίεξ ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ αάνμξ ιαξ, εα μδδβήζμοιε ηδκ ιπάθα ζηδκ ηνφπα» ή
«πήβαιε ζε δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ ζημ ηεηθζιέκμ επίπεδμ πμθφ βνήβμνα.. είκαζ απαναίηδηδ δ
ηαπφηδηα».
2 παζδζά (16.6%) ιίθδζακ βζα ημ ιέβεεμξ ηδξ μιάδαξ (NU): «Σμ ηυθπμ ήηακ κα ηάκμοιε 3
μιάδεξ ηαζ, ακ πνέπεζ κα πάιε ανζζηενά ηαζ πνμξ ηα ηάης, 2 μιάδεξ εα πάκε πνμξ ηα ηάης
ηαζ δ άθθδ πνμξ ηα ανζζηενά. Δπίζδξ, ακ δ ιπάθα πνέπεζ κα ηζκδεεί πνμξ ηα ηάης, αθθά υπζ
υθδ ηδ δζαδνμιή.. μνζζιέκμζ εα ημπμεεηδεμφκ ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ βζα ιδκ αθήζμοκ ηδκ
ιπάθα κα πάεζ ιέπνζ ημ ηέθμξ».
ηδκ πενίπηςζδ αοηή, 66,6% ηςκ παζδζχκ ακαθένεδηε ζηδκ έκκμζα νδηά ή ζζςπδνά, ηαζ
33,2% ηςκ παζδζχκ ηυκζζε ηδκ μιάδα ςξ ιμκάδα ημο παζπκζδζμφ ηαζ ημ ιέβεευξ ηδξ.
Δπηθνηλσλία κεηαμχ παηθηψλ
Γζα ημ παζπκίδζ ηεηθζιέκμ επίπεδμ, μζ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ζημ ενχηδια «Σζ είπεξ ζημοξ
ζοιπαίηηεξ ζμο, έηζζ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα ηαηαθάαμοκ ημ παζπκίδζ» ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ
ςξ ελήξ:
6 παζδζά (50%) ελήβδζακ θεπημιενχξ ημκ ηακυκα ημο παζπκζδζμφ ζημοξ άθθμοξ παίηηεξ (Δ):
«Γζα κα ηάκς ημοξ άθθμοξ παίηηεξ κα ηαηαθάαμοκ ημοξ είπα ηζ κα ηάκμοκ ιε υζεξ
πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ ιπμνμφζα».
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1 παζδί (8.3%) απάκηδζε νδηά ζπεηζηά ιε ημ νυθμ πμο παίγεζ δ μιάδα (TE): «Σμοξ είπα υηζ
έπμοιε κα δμοθέρμοιε ςξ μιάδα».
3 παζδζά (41.6%) απάκηδζακ βεκζηά (GA): «Ζ μιάδα ιαξ ήηακ πμθφ ηαθή ζηδκ ηαηακυδζδ
ηςκ ηακυκςκ. Έηζζ, δεκ πενάζαιε δφζημθεξ ζηζβιέξ, πανυθμ πμο ιμζναζηήηαιε ηαζ
δμηζιάζαιε ηζξ ζδέεξ ιαξ».
2 παζδζά (16.6%) απάκηδζακ δίκμκηαξ δζαηαβέξ πνμξ ημοξ ζοιπαίηηεξ ημοξ (OR): «πήβαζκε
ανβά ιε ηδ νμή»
Σα παναπάκς δείπκμοκ υηζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ ιαεδηέξ ακηάθθαλακ θεηηζηέξ
θνάζεζξ ιε ημοξ ζοιπαίηηεξ ζημοξ ζπεηζηά ιε ημοξ ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ, ιενζημί ζε
πενζζζυηενμ εεηζηυ ηαζ ζοκενβαηζηυ ηυκμ απυ άθθμοξ.

πδήηεζε/πκπεξάζκαηα

Ο ζημπυξ ηδξ ιεθέηδξ πμο πενζβνάθεηαζ ζημ άνενμ αοηυ, είκαζ κα δζενεοκήζεζ ηδ
ζοκενβαηζηή εκζχιαηδ αθθδθεπίδναζδ ιε οπμθμβζζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, ςξ ακαπυζπαζημ
ιένμξ ηδξ έηθναζδξ επζζηδιμκζημφ κμήιαημξ. Γεηάπνμκμζ ιαεδηέξ παναηδνήεδηακ ζε
δναζηδνζυηδηεξ ιε παζβκζχδεζξ ηζκαζζεδηζηέξ δζαηάλεζξ ζημ πχνμ άηοπδξ εηπαίδεοζδξ, ζημ
Πμθοιήπακμ. Απυ ηδκ ένεοκα θάκδηε υηζ μζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ ηίκδζδ ημο
ζχιαημξ ςξ έκα θοζζηυ ηνυπμ βζα κα αθθδθεπζδνμφκ ιε ηα παζπκίδζα, πςνίξ αοηυ κα ημοξ
μδδβεί ζημ κα ζηνέθμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ιαηνζά απυ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηδκ ακάβηδ κα
δζαπναβιαηεοεμφκ βζ αοηέξ. Φάκδηε κα ζοκδέμοκ άιεζα ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ, ηζξ πεζνμκμιίεξ
ημοξ ηαζ ηδκ ιεηαλφ ημοξ επζημζκςκία ιε ηζξ έκκμζεξ πμο εεςνμφκ μζ ίδζμζ ςξ εκζςιαηςιέκεξ
ζηα παζπκίδζα. Οζ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ ειπενζείπακ εκημπζζιυ εκκμζχκ ηαζ ηακυκςκ,
ακάπηολδ ηεπκζηχκ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ ιε ζημπυ ηδκ ορδθυηενδ ααειμθμβία ζηα
παζπκίδζα, επζημζκςκία ζπεηζηά ιε ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ πζεακέξ θφζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
παζπκζδζμφ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ έπμοκ ηαηακμήζεζ ηζξ έκκμζεξ ζε αάεμξ ή ζηδκ ηοπζηή ημοξ
ιμνθή, μφηε υηζ εα είκαζ ζε εέζδ κα ηάκμοκ ζοκδέζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ έκκμζεξ αοηέξ ζε
άθθεξ ηαηαζηάζεζξ. Αοηυ δεκ ήηακ ελάθθμο ηαζ ημ επίηεκηνμ ή ημ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ ιεθέηδ οπμβναιιίγεζ ηδκ ακάβηδ βζα
πενζζζυηενδ ένεοκα ζημ πχξ μζ παζδαβςβζηέξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ ζπεδζαζιμφ αθθδθεπίδναζδξ
ιπμνμφκ κα εκζζπφζμοκ ηδκ πζεακυηδηα μζ ιαεδηέξ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ πνμζηζεέιεκδ
αλία ηαζ κα δδιζμονβμφκ κμήιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ.
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Πεξίιεςε.
Σα ηεπκμεπζζηδιμκζηά ιμοζεία ζοβηαηαθέβμκηαζ ακάιεζα ζηα άηοπα πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΦΔ). Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ μνβακςιέκςκ ζπμθζηχκ επζζηέρεςκ ζηα
ζοβηεηνζιέκα πενζαάθθμκηα ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημκ ηνυπμ ζπεδζαζιμφ ηαζ μνβάκςζήξ
ημοξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. ηζξ ιέπνζ ηχνα ένεοκεξ, μ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηςκ επζζηέρεςκ ζε άηοπα
πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ έπεζ ζοκδεεεί ιυκμ απμζπαζιαηζηά ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα
ηδ ζδιαζία ηαζ ημ νυθμ ηςκ επζζηέρεςκ ζηδ ιάεδζδ ηςκ ΦΔ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία επζπεζνμφιε
κα δμφιε ηζξ ζοζπεηίζεζξ ακάιεζα ζημ ζπεδζαζιυ, ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ιζαξ επίζηερδξ
(πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ) ιε ηζξ πνμζςπζηέξ εεςνίεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ άηοπδ
εηπαίδεοζδ. Ζ ένεοκα ααζίγεηαζ ζηδ ιεθέηδ 14 πενζπηχζεςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ πνςημαάειζα
ηαζ ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ηδκ οζμεέηδζδ ζοκεκηεφλεςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ επίζηερδ ζημ
ιμοζείμ αθθά ηαζ ηδκ παναηήνδζδ – αζκηεμζηυπδζδ ηδξ επίζηερδξ. Σα πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ
πνμηείκεηαζ κα αλζμπμζδεμφκ ζημ πχνμ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ άηοπδ
εηπαίδεοζδ.
Abstract.
Science museums are informal resources of science education. The impact of school field trips to these
environments depends largely on how teachers plan and organize them. So far, the way field trips in
informal venues are organized has been only fragmentary linked to teachers‘ conceptions about the
importance and the role of school field trips in science education. In this paper, we attempt to gain
insight into the correlations between planning, conducting and evaluating a field trip (teachers‘
practices) and teachers‘ personal theories about informal education. We studied 14 teachers from
compulsory education. We interviewed them before and after their visit in the museum and videotaped
the visit. We draw to conclusions that may be utilized in professional development about informal
education.

Δηζαγσγή.
Σα ηεπκμεπζζηδιμκζηά ιμοζεία απμηεθμφκ έκακ απυ ημοξ ηονζυηενμοξ θμνείξ βζα ηδ
δζαηήνδζδ, δζαπείνζζδ ηαζ δζάδμζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ ημοθημφναξ.
Απμηεθμφκ ημ ζδακζηυ πενζαάθθμκ, υπμο δδιζμονβμφκηαζ ηίκδηνα ιάεδζδξ (Ramey Gassert et
al. 1994), ακαπηφζζμκηαζ επζζηδιμκζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ πνμςεείηαζ μ
επζζηδιμκζηυξ εββναιιαηζζιυξ (Rennie & Williams 2002).
ηα ηέθδ ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα, δ ένεοκα βζα ηδ ιάεδζδ ζηα ιμοζεία οζμεεηεί ιζα
ημζκςκζημπμθζηζζιζηή μπηζηή, ιε έιθαζδ ζημ ιαεδηεουιεκμ ηαζ ηδκ ειπθμηή ημο ζε
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ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ ιέζα απυ ηδκ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ. ημ πθαίζζμ αοηυ, είκαζ
ζδιακηζηυ, υηακ μ εηπαζδεοηζηυξ επζζηέπηεηαζ ιε ηδκ ηάλδ ημο ημ ιμοζείμ, κα έπεζ έκα
μοζζαζηζηυ νυθμ πνζκ, ηαηά ηαζ ιεηά ηδκ επίζηερδ, έηζζ χζηε δ ειπεζνία αοηή ηςκ ιαεδηχκ
ημο κα έπεζ ιαεδζζαηυ απμηέθεζια (Hein 1998). Ζ επζηοπία ηδξ επίζηερδξ ελανηάηαζ, ιεηαλφ
άθθςκ, απυ ημ πχξ μζ εηπαζδεοηζημί ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ (Kisiel 2003),
απυ ηζξ πνμζδμηίεξ, ηδκ πνμδβμφιεκδ βκχζδ ημο πχνμο ηαζ ηονίςξ ηδ ζηάζδ ημοξ απέκακηζ
ζημ πχνμ (Anderson et al. 2006).
φιθςκα ιε ένεοκεξ, μζ εηπαζδεοηζημί αζπμθμφκηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ηάλδξ ημοξ,
παναημθμοεμφκ ηδκ λεκάβδζδ, ζογδημφκ ιε μιάδεξ ιαεδηχκ, εκχ δ αθθδθεπίδναζδ
εηπαζδεοηζηχκ-ιαεδηχκ είκαζ πενζμνζζιέκδ ηαζ αθμνά ηονίςξ ζε εέιαηα πεζεανπίαξ (Griffin
1994). Γεκζηυηενα, πάκηςξ, μζ ένεοκεξ βζα ημ νυθμ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ
ιμοζείμ είκαζ πενζμνζζιέκεξ (Anderson & Zhang 2003).
Απυ ηδκ άθθδ, ιμθμκυηζ οπάνπμοκ πνμηάζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ
επζζηέρεςκ ζε ηεπκμεπζζηδιμκζηά ιμοζεία, έηζζ χζηε αοηέξ κα απμθένμοκ ιαεδζζαηά
μθέθδ, θαίκεηαζ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεκ ηζξ οζμεεηεί ή επεζδή δεκ ηζξ
βκςνίγμοκ, ή επεζδή δεκ ηζξ θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ (Griffin 1994) ή επεζδή, είκαζ πζεακυ, υηζ
μνζζιέκεξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ειπμδίγμοκ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ανπζηχκ ημοξ
πνμεέζεςκ (Anderson & Zhang 2003). Οζ Luehmann & Markowitz (2007) οπμζηδνίγμοκ υηζ
μζ ακηζθήρεζξ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ, ηαεχξ ααζζγυιεκμζ ζε αοηέξ μζ εηπαζδεοηζημί ηνίκμοκ
ηδ πνδζζιυηδηα κέςκ ιέζςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, υπςξ ιζα ελςζπμθζηή
δναζηδνζυηδηα. ε ιζα ένεοκα, οπμζηδνίγεηαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ ημοξ ζε έκα γςμθμβζηυ ηήπμ (Davidson et
al. 2010). πςξ δζαπζζηχεδηε, δ ιάεδζδ επδνεάζεδηε απυ ηδκ αηγέκηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ημοξ. Μεθεηχκηαξ ηδ αζαθζμβναθία, δεκ
εκημπίζαιε πανυιμζεξ ένεοκεξ υπμο κα ζοκδέμκηαζ μζ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ
πενίπηςζδ ηδξ άηοπδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ ΦΔ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα αοηή ηδ ιμνθή ηδξ
εηπαίδεοζδξ.
φιθςκα ιε ημοξ Cornett et al. (1990), μζ απμθάζεζξ εκυξ εηπαζδεοηζημφ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ
ζημ ΑΠ ηαζ ηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ημο, ααζίγμκηαζ ζηδκ πνμζςπζηή εεςνία ημο βζα ηδ
δζδαζηαθία ηαζ υπζ απθά ζηζξ ακηζθήρεζξ ημο βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ δζδαζηαθία. Ζ πνμζςπζηή
εεςνία εκυξ εηπαζδεοηζημφ απμηεθείηαζ απυ ακηζθήρεζξ, πεπμζεήζεζξ, αλίεξ, ζπεηζηά ιε ημοξ
ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ημκ ηνυπμ ιάεδζδξ, ημοξ νυθμοξ εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηχκ, ημ
πενζεπυιεκμ ημο ΑΠ ηαζ ηδ θφζδ ηδξ βκχζδξ (Pajares 1992). Ζ πνμζςπζηή εεςνία βζα ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ δφκαηαζ κα δζαθμνμπμζδεεί υηακ αθθάγεζ ημ ιαεδζζαηυ πθαίζζμ
(Samuelowicz & Bain 1992). Έηζζ, δ ιεηάααζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε έκα κέμ πενζαάθθμκ
ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ εεςνίεξ βζα ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ
ιάεδζδξ αθθά ηαζ ημ νυθμ ημοξ ή ηζξ πνμζδμηίεξ απυ ημοξ ιαεδηέξ. Δπζπθέμκ, ημ
εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ έπεζ δεζπεεί κα επδνεάγεζ ηδκ εζηυκα ημο εηπαζδεοηζημφ βζα ημκ
εαοηυ ημο ςξ εηπαζδεοηζηυ (Peretz et al. 2003). Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί
κα κμζχζεζ ςξ «ιδ εζδζηυξ» ζε έκα ιμοζείμ ηαζ κα απμθφβεζ κα ακαθάαεζ έκακ εκενβδηζηυ ηαζ
ηαεμδδβδηζηυ νυθμ ζημ κέμ εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ.
Θεςνμφιε θμζπυκ, υηζ μζ πνμζςπζηέξ εεςνίεξ βζα ηδ δζδαζηαθία ζε έκα άηοπμ ιαεδζζαηυ
πενζαάθθμκ εέημοκ πενζζζυηενμ νεαθζζηζηά ημ ζφκεεημ πθαίζζμ, ζημ μπμίμ ηαθείηαζ κα
δνάζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζηδκ πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε, ζημ
πθαίζζμ εηπυκδζδξ ιζαξ δζαηνζαήξ, εζηζάζαιε, ιεηαλφ άθθςκ, ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ
πνμζςπζηχκ εεςνζχκ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ
οθμπμίδζδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ιζαξ ζπμθζηήξ επίζηερδξ ζε έκα ηεπκμεπζζηδιμκζηυ ιμοζείμ.
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Μέζνδνο έξεπλαο.
ηδκ πμζμηζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζαιε, εέθμκηαξ κα ιεθεηήζμοιε ζε αάεμξ ηζξ
πνμζςπζηέξ εεςνίεξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ «θοζζηυ» πθαίζζμ, υπμο
ακαπηφζζμκηαζ, επζθέλαιε ηδ ιεθέηδ πμθθαπθχκ πενζπηχζεςκ (Yin 1994). ηυπμξ ήηακ κα
δζαπζζηχζμοιε ακ μζ εηπαζδεοηζημί δζαθμνμπμζμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ημ ζπεδζαζιυ,
ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ επζζηέρεςκ ιε ηζξ ηάλεζξ ημοξ ζε έκα ηεπκμεπζζηδιμκζηυ
ιμοζείμ ηαεχξ ηαζ ημοξ θυβμοξ πμο ενιδκεφμοκ ηζξ δζαθμνμπμζδιέκεξ πναηηζηέξ πνζκ, ηαηά
ηαζ ιεηά ηδκ επίζηερδ ζημ ιμοζείμ.
Μεθεηήζαιε 14 εηπαζδεοηζημφξ ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ, μζ μπμίμζ επζζηέθεδηακ ιε
ηζξ ηάλεζξ ημοξ ημ Σεπκζηυ Μμοζείμ Θεζ/κίηδξ. Πναβιαημπμζήεδηακ δομ ζοκεκηεφλεζξ ιε
ηάεε εηπαζδεοηζηυ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ επίζηερδ ζημ ιμοζείμ ηαζ αζκηεμζημπήεδηακ μζ
επζζηέρεζξ. οκμθζηά ακαθφζαιε 28 ζοκεκηεφλεζξ ηαζ πνδζζιμπμζήζαιε ηζξ παναηδνήζεζξ
πμο έβζκακ ζηδκ ενιδκεία ηςκ πνμζςπζηχκ εεςνζχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ πναηηζηχκ.
Υνδζζιμπμζήεδηακ δομ ενςηδιαημθυβζα ιε ενςηήζεζξ ακμζηημφ ηαζ ηθεζζημφ ηφπμο, έηζζ
χζηε μ εηπαζδεοηζηυξ κα εέηεζ έκα εονφ πθαίζζμ ακαθμνάξ ηςκ απακηήζεχκ ημο. Οζ
ενςηήζεζξ αημθμφεδζακ ημοξ άλμκεξ ημο ανπζημφ πθαζζίμο ακάθοζδξ ζοκεκηεφλεςκ.
Ανπζηά ζοκεέζαιε οπάνπμκηα ιμκηέθα ακάθοζδξ, ζε έκα κέμ ιμκηέθμ πμο ελοπδνεημφζε
ημοξ ενεοκδηζημφξ ιαξ ζημπμφξ. οκεέζαιε, θμζπυκ, ημ βεκζηυ ακαθοηζηυ πθαίζζμ ηδξ
ένεοκαξ ααζζγυιεκμζ ζηζξ πνμηάζεζξ ηςκ Joyce et al. (1992) ηαζ ηςκ Tobin et al. (1994).
Δθυζμκ ηονίανπμ γήηδια ζηδ δζενεφκδζή ιαξ απμηεθμφζε μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαηά
ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ επίζηερδξ ζε έκα ηεπκμεπζζηδιμκζηυ ιμοζείμ απυ
ηδκ μπηζηή ηδξ ημζκςκζημπμθζηζζιζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ ιάεδζδξ ζημ ιμοζείμ, ιε έιθαζδ
ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ επίζηερδ, ιαξ θάκδηε ζδζαίηενα
πνήζζιδ δ πνυηαζδ ηςκ Joyce et al. (1992), πμο πενζβνάθεζ μνζζιέκα δζδαηηζηά ιμκηέθα
ιέζα απυ ηα μπμία ελεηάγεηαζ μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζηδκ ηάλδ. Υνδζζιμπμζήζαιε ημοξ
4 άλμκεξ πμο πνμηείκμοκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ εα ημοξ εθανιυζμοιε ζε πενζαάθθμκ
άηοπδξ ιάεδζδξ: α) ηδ φκηαλδ, πμο πενζβνάθεζ ηδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ςξ ιία νμή
δναζηδνζμηήηςκ, α) ηζξ Ανπέξ Ακηίδναζδξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημκ ηνυπμ πμο μ
εηπαζδεοηζηυξ απακηά ζηζξ ενςηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηαζ ακηζδνά ζηζξ πνάλεζξ ημοξ, β) ημ
Κμζκςκζηυ φζηδια, πμο αθμνά ζημοξ νυθμοξ ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζημφ ηαζ ζηζξ ιεηαλφ
ημοξ ζπέζεζξ ηαζ δ) ημ φζηδια Τπμζηήνζλδξ, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηζξ δελζυηδηεξ ημο
εηπαζδεοηζημφ βζα κα εθανιυζεζ ηδ δζδαζηαθία.
Ζ πνυηαζδ ηςκ Tobin et al. (1994) ακέθοε πενζζζυηενμ ημ ημζκςκζηυ ζφζηδια ηδξ ηάλδξ ή,
υπςξ μζ ίδζμζ ακαθένμοκ, ημ πχξ μ εηπαζδεοηζηυξ αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ ηάλδξ. Αοημί είκαζ:
έθεβπμξ α) ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ιαεδηχκ α) ηδξ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ιία
δναζηδνζυηδηα ηαζ β) ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ ζφκεεζδ ηςκ δομ πνμηάζεςκ βζα ηζξ
ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ μδήβδζε ζε ιζα ζεζνά απυ απμθάζεζξ. Ανπζηά, εκζςιαηχζαιε ηδκ
πνυηαζδ ηςκ Tobin et al. (1994) ηαεχξ ηαζ ηζξ Ανπέξ Ακηίδναζδξ ζημ Κμζκςκζηυ φζηδια,
ειπθμοηίγμκηαξ ιε πενζζζυηενεξ παναιέηνμοξ ηδκ αθθδθεπίδναζδ εηπαζδεοηζημφ – ιαεδηχκ.
Δπζπθέμκ, ζοιπενζθάααιε ςξ δφμ αηυιδ άλμκεξ ημο πθαζζίμο ημοξ ηυπμοξ ημο
εηπαζδεοηζημφ βζα ιία μνβακςιέκδ ελςζπμθζηή δναζηδνζυηδηα ηαεχξ ηαζ ηα Απμηεθέζιαηα
αοηήξ. Αοηυ έβζκε βζαηί υπςξ θάκδηε απυ ένεοκεξ, υηακ μζ ηυπμζ δεκ είκαζ λεηάεανμζ ηυηε
οπμααειίγμκηαζ ηα βκςζηζηά απμηεθέζιαηα (Griffin & Symington 1997). ηδκ ηεθζηή ιμνθή
ημο μκμιάζαιε ημ πθαίζζμ ακάθοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ πμο ζοκεέζαιε «αηγέκηα ημο
εηπαζδεοηζημφ». Ζ «αηγέκηα ημο εηπαζδεοηζημφ» απμηεθείηαζ απυ ημοξ άλμκεξ: α) ηυπμζ
επίζηερδξ, α) φκηαλδ, β) Κμζκςκζηυ φζηδια (Ρυθμζ εηπαζδεοηζημφ, ιαεδηχκ, λεκαβμφ
ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ημο εηπαζδεοηζημφ, Ανπέξ Ακηίδναζδξ, έθεβπμξ ηάλδξ), δ) φζηδια
Τπμζηήνζλδξ ηαζ ε) Απμηεθέζιαηα ηδξ επίζηερδξ.
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Χζηυζμ, απυ ημ ζηάδζμ αοηυ ηδξ ακάθοζδξ πνμέηορακ μνζζιέκεξ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ
ήηακ εηηυξ ηδξ πενζβναθζηήξ ζηακυηδηαξ ημο πθαζζίμο ακάθοζδξ βζα δφμ θυβμοξ: α) δεκ
ακαδείηκοε ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ δεδμιέκςκ πμο επέηνεπακ ιζα μθμηθδνςιέκδ ενιδκεία
ημο ζοθθμβζζιμφ ημο εηπαζδεοηζημφ. Ππ., δ πνμεημζιαζία ημο εηπαζδεοηζημφ πνζκ ηδκ
επίζηερδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ βκχζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο ιμοζείμο απυ αοηυκ έδεζπκε κα
ζοκδέεηαζ ιε i) ημ είδμξ ηςκ ζηυπςκ πμο έεεηε μ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ ηδ ζοζπέηζζή ημοξ ιε ημοξ
ζηυπμοξ ημο ΑΠ, ii) ημ νυθμ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επίζηερδξ ηαζ ηζξ πανειαάζεζξ ημο
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ λεκάβδζδξ ηαεχξ ηαζ iii) ηζξ ακηζθήρεζξ ημο βζα ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ.
α) Απυ ηδκ ακάθοζδ πνμέηοπηακ εέιαηα, πμο δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηακ ζημοξ άλμκεξ ημο
πθαζζίμο. Ππ., μζ ακηζθήρεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ βζα ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ
ιάεδζδξ ζημ ιμοζείμ δεκ εκηάζζμκηακ ζημ ανπζηυ πθαίζζμ ακάθοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ.
Οζ παναπάκς θυβμζ ιαξ μδήβδζακ ζηδκ επζπθέμκ επζθμβή ηδξ ιεευδμο ακάθοζδξ δεδμιέκςκ
ηδξ Θειεθζςιέκδξ Θεςνίαξ, πνμηεζιέκμο κα λεπεναζεμφκ ηα πνμδβμφιεκα υνζα, κα
ακαδεζπεεί δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ κα εηιεηαθθεοημφιε αοηά ζημ ζφκμθυ ημοξ.
Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ ηαηακυδζδ ηαζ δ ενιδκεία ηςκ δεδμιέκςκ ειπθμοηίζηδηε ιέζς ηδξ
ζοκεπμφξ ζοβηνζηζηήξ ακάθοζδξ (Strauss & Corbin 1990, Glaser & Strauss 1967). Δπζπθέμκ,
αημθμοεχκηαξ ιζα δζαδζηαζία ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε
δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ, ηαηαθήλαιε ζε μνζζιέκεξ δζαπζζηχζεζξ βζα ηδ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ
ηαζ ακαδείλαιε ημ ζφκεεημ πθαίζζμ ηςκ πνμζςπζηχκ εεςνζχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ ζε έκα άηοπμ πθαίζζμ.
Απνηειέζκαηα.
Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ ανπζηυ πθαίζζμ ακάθοζδξ (αηγέκηα ημο εηπαζδεοηζημφ), ακαδείλαιε ηζξ
δζαθμνεηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ πμο μζ εηπαζδεοηζημί μνβακχκμοκ ηαζ οθμπμζμφκ
ιζα επίζηερδ ζημ ιμοζείμ. οβηεηνζιέκα, ςξ πνμξ ημοξ ζηυπμοξ βζα ηδκ επίζηερδ, μζ
εηπαζδεοηζημί δζαπςνίγμκηαζ ζε αοημφξ πμο εέημοκ ηονίςξ βκςζηζημφξ ηαζ ζε αοημφξ πμο
εέημοκ ηονίςξ ζοκαζζεδιαηζημφξ ζηυπμοξ. Πνζκ απυ ηδκ επίζηερδ είηε οπήνλε απμοζία
δναζηδνζμηήηςκ, είηε αοηέξ δεκ μνβακχεδηακ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ εηηυξ απυ ιζα
πενίπηςζδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επίζηερδξ, δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απέθοβε κα
ζπεδζάζεζ ηάηζ ζοβηεηνζιέκμ. Μεηά ηδκ επίζηερδ, μζ δναζηδνζυηδηεξ ζπεηίγμκηακ ηονίςξ ιε
ηζξ εκηοπχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. ε ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ μζ δναζηδνζυηδηεξ είπακ βκςζηζηυ
παναηηήνα, εκχ βζα 5 απυ ημοξ 14 εηπαζδεοηζημφξ οπήνλε ιζα δζαθμνμπμίδζδ ακάιεζα ζηα
υζα οπμζηήνζλακ πνζκ απυ ηδκ επίζηερδ ηαζ ζηα υζα πναβιαημπμίδζακ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ είπε νυθμ ζοκμδμφ, εκχ μ λεκαβυξ είπε ηονίανπμ νυθμ. Οζ ιαεδηέξ, βζα ημοξ
πενζζζυηενμοξ εηπαζδεοηζημφξ, έπμοκ εκενβυ νυθμ ζημ ιμοζείμ, εκχ ζφιθςκα ιε μνζζιέκμοξ
δέπμκηαζ ηδκ πθδνμθμνία, πμο ιεηαδίδεζ μ λεκαβυξ. ζμκ αθμνά ζημ φζηδια Τπμζηήνζλδξ
βζα ηδκ επίζηερδ, μζ εηπαζδεοηζημί είπακ βεκζηέξ βκχζεζξ βζα ημ πχνμ, ιε δομ ιυκμ
ελαζνέζεζξ. Χξ πνμξ ηδκ αλζμθυβδζδ, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ μζ εηπαζδεοηζημί οπμζηήνζλακ υηζ
οπήνλακ ηονίςξ ζοκαζζεδιαηζηά μθέθδ ηαζ θζβυηενμ βκςζηζηά.
Πανά ηδκ πενζβναθή ηςκ δζαθμνμπμζδιέκςκ πναηηζηχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δ ζοβηεηνζιέκδ
ακάθοζδ δε ιαξ έδςζε ζημζπεία βζα ηδκ ενιδκεία αοηχκ ηςκ δζαθμνμπμζήζεςκ. Με ηδ
Θειεθζςιέκδ Θεςνία ακαδείλαιε ηα Θέιαηα, δδθαδή ημοξ άλμκεξ – ηα γδηήιαηα πμο
ενιήκεοακ ηζξ δζαθμνμπμζδιέκεξ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Σα Θέιαηα πμο
ακαδείπεδηακ ςξ ζδιακηζηά ζηδκ ενιδκεία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πναηηζηχκ ήηακ μζ ακηζθήρεζξ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ: α) βζα ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ α) βζα ηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ζημ ιμοζείμ
ηαζ β) βζα ημκ ηνυπμ οπμζηήνζλδξ ιζαξ επίζηερδξ ζημ ιμοζείμ (πμζεξ είκαζ μζ πνμτπμεέζεζξ
βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ιζαξ επίζηερδξ ηαζ απυ πμζμοξ «πυνμοξ» ακηθεί μ εηπαζδεοηζηυξ). Οζ
ηνεζξ αοηέξ ακηζθήρεζξ ζοκεέημοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ πνμζςπζηή εεςνία ημο
εηπαζδεοηζημφ ζε έκα άηοπμ πθαίζζμ.
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ημ πνχημ εέια, ηζξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ, δζαηνίκμοιε δομ πενζπηχζεζξ.
ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μζ εηπαζδεοηζημί ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ ηονίςξ απυ
ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηδξ δζάζηαζδ. Θέημοκ ηονίςξ ζοκαζζεδιαηζημφξ ζηυπμοξ ηαεχξ ηαζ
βεκζημφξ βκςζηζημφξ ζηυπμοξ, οπμθμβίγμκηαξ άννδηα ζηδκ πανμοζία ηςκ εηεειάηςκ βζα ηδκ
επίηεολή ημοξ. Καηά ηδκ πνμεημζιαζία είηε ακαημζκχκμοκ απθά ηδκ επίζηερδ, είηε εζηζάγμοκ
ζημ ημζκςκζηυ / ζοκαζζεδιαηζηυ ημιιάηζ ηδξ. ημ ιμοζείμ, είηε δε ζπεδζάγμοκ ηίπμηε, είηε
ακαεέημοκ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ κα ηαηαβνάρμοκ ηζξ εκηοπχζεζξ ημοξ. Μεηά ηδκ επίζηερδ
πναβιαημπμζμφκ ιζα δναζηδνζυηδηα ζπεηζηή ηονίςξ ιε ηα ζοκαζζεδιαηζηά / ημζκςκζηά
απμηεθέζιαηα απυ ηδκ επίζηερδ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, μζ εηπαζδεοηζημί ζπεδζάγμοκ ηδκ
επίζηερδ ζοκδέμκηάξ ηδκ ιε ημ ΑΠ ηαζ απμζημπχκηαξ ζε ιζα βκςζηζηή ειπεζνία βζα ημοξ
ιαεδηέξ ημοξ. Θέημοκ βκςζηζημφξ ζηυπμοξ ηαζ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ζοκδέμοκ ηδκ
επίζηερδ ιε ηδ Φοζζηή, εκδιενχκμκηαξ ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκυ ηδξ. ημ ιμοζείμ είηε δε
ζπεδζάγμοκ ηίπμηε, είηε ακαεέημοκ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ κα ηαηαβνάρμοκ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ,
είηε ηαεμδδβμφκ ηδκ αθθδθεπίδναζή ημοξ ιε ηα εηεέιαηα. Μεηά ηδκ επίζηερδ, μζ
εηπαζδεοηζημί επζδζχημοκ ηδ ζφκδεζδ ηςκ ειπεζνζχκ ιε ηδ ζπμθζηή βκχζδ.
Με ημκ παναπάκς ηνυπμ, βίκεηαζ θακενυ υηζ μζ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ
ζοκδέμκηαζ ηυζμ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ημπμεεζία) ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ
πναηηζηέξ ημοξ πνζκ, ηαηά ηαζ ιεηά ηδκ επίζηερδ (φκηαλδ) (αθέπε ζπ. 1):
Αντιλιψεισ

για τθν ΑΕ
Εμπλουτιςμόσ εμπειριϊν

υνδζονται

υνδζονται με τθ ςχολικι

Εξωςχολικι εμπειρία

με τθ ςτοχοκεςία

γνϊςθ και διαδικαςίεσ

Επθρεάηουν τθ φνταξθ

ρήκα 1: πέζεζξ ακάιεζα ζηζξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ ΑΔ, ηδ ημπμεεζία
ηαζ ηδ φκηαλδ.

ζμκ αθμνά ζημ δεφηενμ εέια, ηζξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ζημ ιμοζείμ, μζ
εηπαζδεοηζημί δζαηνίκμκηαζ ζ‘ αοημφξ πμο εεςνμφκ υηζ δ ιάεδζδ πνμςεείηαζ ιε ηδ
δζαιεζμθάαδζδ ηάπμζμο εζδζημφ – δδθ. ημο λεκαβμφ - ηαζ ζε αοημφξ πμο εεςνμφκ υηζ μζ ίδζμζ
εα πνέπεζ κα έπμοκ μοζζαζηζηυ νυθμ ηαζ κα ηαεμδδβήζμοκ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ
ιε ηα εηεέιαηα η.θ.π.. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μζ εηπαζδεοηζημί οπμζηδνίγμοκ υηζ μ λεκαβυξ
είκαζ μ πνςηαβςκζζηήξ, ηαζ πενζιέκμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ εα έπμοκ εκενβυ νυθμ θυβς ημο
ζδζαίηενμο πενζαάθθμκημξ. Πνζκ ηδκ επίζηερδ, μζ δναζηδνζυηδηεξ εζηζάγμοκ ζηδκ
ημζκςκζηή/ζοκαζζεδιαηζηή πθεονά ηδξ επίζηερδξ, ζημ ιμοζείμ μζ δναζηδνζυηδηεξ δεκ έπμοκ
βκςζηζηυ παναηηήνα ηαζ πίζς ζηδκ ηάλδ εζηζάγμοκ ζηα ζοκαζζεδιαηζηά μθέθδ. ηδ δεφηενδ
πενίπηςζδ, μζ εηπαζδεοηζημί ζοκδέμοκ ηδκ επίζηερδ ιε ηδ Φοζζηή ηαζ εκδιενχκμοκ βζα ημ
πενζεπυιεκμ ημο ιμοζείμο. ημ ιμοζείμ δεκ ζπεδζάγμοκ ηάηζ, αθθά εκζζπφμοκ ηδκ
αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηα εηεέιαηα. Μεηά ηδκ επίζηερδ είηε πναβιαημπμζμφκ ιζα
δναζηδνζυηδηα ιε βκςζηζηυ παναηηήνα, είηε δζαιεζμθααμφκ, έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα
ζοκδέζμοκ ηζξ εκηοπχζεζξ ημοξ ιε ηδ ζπμθζηή βκχζδ.
Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ
ιάεδζδξ ζημ ιμοζείμ ζοκδέμκηαζ ιε ημ πχξ αοημί ακηζθαιαάκμκηαζ ημοξ νυθμοξ ημο
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εηπαζδεοηζημφ, ημο λεκαβμφ, ηςκ ιαεδηχκ (Κμζκςκζηυ φζηδια) ηαζ ιε ηζξ πναηηζηέξ ημοξ
πνζκ, ηαηά ηαζ ιεηά ηδκ επίζηερδ (φκηαλδ) (αθέπε ζπ. 2):
Αντιλιψεισ για τθ μάκθςθ
ςτο πλαίςιο τθσ ΑΕ
Κακοδθγοφμενθ

υνδζονται με το

Σο περιβάλλον εξαςφαλίηει

αλλθλεπίδραςθ

Κοινωνικό φςτθμα

το ενδιαφζρον και

τθ μάκθςθ
Επθρεάηουν τθ φνταξθ

ρήκα 2: πέζεζξ ακάιεζα ζηζξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ ιάεδζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ ΑΔ,
ημ Κμζκςκζηυ φζηδια ηαζ ηδ φκηαλδ.

Χξ πνμξ ημ ηνίημ εέια, ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ημκ ηνυπμ οπμζηήνζλδξ ιζαξ
επίζηερδξ ζημ ιμοζείμ, υηακ μζ εηπαζδεοηζημί βκςνίγμοκ πμθφ ηαθά ημ ιμοζείμ ηαζ ηα
εηεέιαηα, ηυηε έπμοκ εκενβυ νυθμ ηαηά ηδκ επίζηερδ, δζεοημθφκμκηαξ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
ιαεδηχκ ημοξ ηαζ ηδκ ειπθμηή ημοξ ιε ηα εηεέιαηα. Οζ ζηυπμζ, ακ ηαζ βεκζημί ζηδ
δζαηφπςζή ημοξ, έπμοκ βκςζηζηυ παναηηήνα. Γδθχκμοκ ζηακμπμζδιέκμζ βζα ηα
απμηεθέζιαηα απυ ηδκ επίζηερδ ηαζ ηα ζοκδέμοκ ιε ηζξ πναηηζηέξ ημοξ. ηακ μζ
εηπαζδεοηζημί βκςνίγμοκ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ημ πχνμ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημο, ηυηε μ νυθμξ
ημοξ ζημ ιμοζείμ είκαζ ζοκμδεοηζηυξ ηαζ επζηεκηνχκεηαζ ζε εέιαηα ζοιπενζθμνάξ ηδξ ηάλδξ.
Οζ ζηυπμζ βζα ηδκ επίζηερδ είκαζ είηε ζοκαζζεδιαηζημί είηε βεκζηυηενμζ βκςζηζημί.
Τπμζηδνίγμοκ υηζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ επίζηερδ οπήνλακ ηονίςξ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ
μνζζιέκμζ ηα ζοκδέμοκ ιε ηδκ εθθζπή δζηή ημοξ πνμεημζιαζία.
Απυ ηα παναπάκς, πνμηφπηεζ υηζ μζ ακηζθήρεζξ βζα ημκ ηνυπμ οπμζηήνζλδξ ιζαξ επίζηερδξ
ζημ ιμοζείμ (φζηδια Τπμζηήνζλδξ) ζοκδέμκηαζ ιε ημ νυθμ ημο εηπαζδεοηζημφ ζημ ιμοζείμ
(Κμζκςκζηυ φζηδια), ιε ημοξ ζηυπμοξ βζα ηδκ επίζηερδ (ημπμεεζία) ηαζ ηα απμηεθέζιαηα
(Απμηεθέζιαηα) απυ αοηή (αθέπε ζπ. 3) :
Αντιλιψεισ για τον τρόπο
υποςτιριξθσ μιασ επίςκεψθσ

Πολφ καλι γνϊςθ

Επθρεάηουν το φςτθμα
Τποςτιριξθσ

Περιοριςμζνθ γνϊςθ

Επθρεάηουν το ρόλο του
εκπαιδευτικοφ

Επθρεάηουν τουσ ςτόχουσ

Επθρεάηουν τα
αποτελζςματα

ρήκα 3: πέζεζξ ακάιεζα ζηζξ ακηζθήρεζξ βζα ημκ ηνυπμ οπμζηήνζλδξ ιζαξ επίζηερδξ ζημ ιμοζείμ,
ημ φζηδια Τπμζηήνζλδξ, ημ νυθμ ημο εηπαζδεοηζημφ, ηδ ημπμεεζία ηαζ ηα Απμηεθέζιαηα απυ ηδκ
επίζηερδ.
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πδήηεζε.
Απυ ημ πνχημ ιένμξ ηδξ ακάθοζδξ (αηγέκηα ημο εηπαζδεοηζημφ), δζαπζζηχζαιε υηζ μζ
πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ςξ πνμξ ηδκ μνβάκςζδ, οθμπμίδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ιζαξ
επίζηερδξ ζημ ιμοζείμ πανμοζίαγακ ιζα δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ημοξ. πςξ ακαδείλαιε, δε,
ιε ηδ ιέεμδμ ακάθοζδξ ηδξ Θειεθζςιέκδξ Θεςνίαξ, αοηή δ δζαθμνμπμίδζδ πνμέηορε απυ
ηζξ δζαθμνμπμζδιέκεξ πνμζςπζηέξ εεςνίεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ
ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ, ηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ζημ πθαίζζμ αοηυ ηαζ ημκ
ηνυπμ οπμζηήνζλδξ ιζαξ επίζηερδξ.
Απυ ηα παναπάκς, θαίκεηαζ υηζ έκα πνυβναιια επζιυνθςζδξ βζα ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ εα
πνέπεζ κα θάαεζ ζμαανά οπυρδ ημο ηζξ πνμζςπζηέξ εεςνίεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, κα
πνμζπαεήζεζ κα ηζξ δζενεοκήζεζ ηαζ κα ηζξ δζεονφκεζ υζμκ αθμνά ζηζξ δζδαηηζηέξ ακηζθήρεζξ
ηαζ πναηηζηέξ βζα ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ επζζηέρεςκ. Σα ζδιεία πμο
πνεζάγεηαζ κα δζενεοκδεμφκ ηαζ κα ζογδηδεμφκ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ είκαζ ηα ελήξ: α) δ
άηοπδ εηπαίδεοζδ απμηεθεί έκα πθαίζζμ βζα ηδ βκςζηζηή ηαζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ
ηςκ ιαεδηχκ. α) Ο εηπαζδεοηζηυξ παναιέκεζ μ ηφνζμξ μνβακςηήξ ηαζ αλζμθμβδηήξ αοηήξ ηδξ
ειπεζνίαξ ηςκ ιαεδηχκ, εάκ εέθεζ κα ηδκ αλζμπμζήζεζ ιαεδζζαηά. β) Γζα κα επζηεοπεμφκ ηα
βκςζηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά μθέθδ πνεζάγεηαζ ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία ημο εηπαζδεοηζημφ
ιε επζηυπζεξ παναηδνήζεζξ, ζοκεκκυδζδ ιε ημοξ εζδζημφξ, ζπεδζαζιυ δναζηδνζμηήηςκ ιε
έιθαζδ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ελενεφκδζδξ ηαζ ηδξ επίθοζδξ πνμαθήιαημξ ηαζ ζφκδεζδ ιε
πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. δ) Έκα εθηοζηζηυ πενζαάθθμκ δεκ ελαζθαθίγεζ ηδκ
αλζμπμίδζδ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ ιαεδηχκ. Υνεζάγεηαζ ηαεμδήβδζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ημο
ιαεδηή ιε ημ πχνμ ηαζ ηα οθζηά.
Ζ ζογήηδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζδιείςκ απμηεθεί άνα πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακάθδρδ εκυξ
εκενβδηζημφ νυθμο απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζημ ζπεδζαζιυ, οθμπμίδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ
ζπμθζηχκ επζζηέρεςκ ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ άηοπδξ εηπαίδεοζδξ ζηδ ιαεδζζαηή ειπεζνία
βεκζηυηενα.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή ιεθεηάιε ηδκ εθανιμζζιυηδηα ιζαξ Γζδαηηζηήξ Μαεδζζαηήξ εζνάξ,
δζενεοκδηζημφ παναηηήνα, δ μπμία αθμνά ηδκ μνβάκςζδ επζζηέρεςκ ζε πχνμοξ Σεπκμεπζζηήιδξ.
Πενζβνάθμοιε ημ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ ηδξ εζνάξ ημ μπμίμ εθανιυζηδηε ζε ιαεδηέξ Γοικαζίμο ηαζ
δζενεοκμφιε ημ ααειυ οθμπμίδζδξ δφμ επζθεβιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο. Αοηά είκαζ δ θεζημονβία
ηδξ «μιάδαξ ζφκεεζδξ» ηαζ δ ηνζηζηή ακάβκςζδ/βναθή/ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ. Σα πνχηα
απμηεθέζιαηα είκαζ εκεαννοκηζηά βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ εζνάξ αθθά ακαδεζηκφμοκ ηαζ ηζξ δοζημθίεξ
πμο εκέπεζ δ πνμχεδζδ δζδαζηαθζχκ δζενεοκδηζημφ παναηηήνα.
Abstract
In this paper we study the applicability of an inquiry Teaching-Learning Sequence concerning technoscience site visits. We describe the context of the intervention to secondary students. Furthermore we
focus on two characteristics, the function of the ―home groups‖ and the critical
reading/writing/collecting information. The first research results are encouraged but they also reveal
the difficulties for such inquiry innovation.

Δηζαγσγή
Ζ εηπαζδεοηζηή ένεοκα ιπμνεί κα πςνζζηεί ζε δφμ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ: δ πνχηδ απμζημπεί
ζηδκ πενζβναθή ηαζ ενιδκεία ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, εκχ δ δεφηενδ,
επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ αθθαβή ηδξ (Kalle 2005). ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ μζ
Γζδαηηζηέξ-Μαεδζζαηέξ εζνέξ (ΓΜ) μζ μπμίεξ ζπεδζάγμκηαζ, ακαπηφζζμκηαζ,
εθανιυγμκηαζ, αλζμθμβμφκηαζ ηαζ επακαζπεδζάγμκηαζ βζα κα αθθάλμοκ ημ δζδαηηζηυιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΦΔ), (Lavonen & Meisalo 2002, Méheut &
Psillos 2004, Psillos, Tselfes, Kariotoglou 2004, Fazio et al. 2008).
ηδκ αζπιή πνυζθαηςκ ιεθεηχκ είκαζ δ δζάηνζζδ ηςκ Μεγάισλ ζεσξηψλ (Grand theories)
απυ ηζξ Δηδηθέο ζεσξίεο (Specific theories). ηζξ Μεγάιεο ζεσξίεο, εκηάζζμκηαζ μζ εεςνίεξ βζα
ηδ θφζδ ηαζ ηδ ιάεδζδ ηδξ βκχζδξ, υπςξ είκαζ ημ επμζημδμιδηζηυ νεφια π.π. μ
νζγμζπαζηζηυξ επμζημδμιδηζζιυξ ημο Glasersferld ηαζ μ ημζκςκζηυξ επμζημδμιδηζζιυξ ημο
Vygotsky, δ εεςνία ηςκ επζζηδιμκζηχκ επακαζηάζεςκ ημο Kuhn (Taber 2009). Αοηέξ μζ
εεςνίεξ, ακ ηαζ είκαζ πμθφηζιεξ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ, δεκ πανέπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ
πνμηάζεζξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ οθμπμίδζδ ιζαξ δζδαζηαθίαξ (Rea-Ramirez, Clement,
Núñez-Oviedo 2008, Tiberghien, Vince, Gaidoz 2009). Ζ ζοιαμθή ηςκ ΓΜ είκαζ δ
παναβςβή Δηδηθψλ ζεσξηψλ ιέζα ζε έκα νεαθζζηζηυ εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ. Σμ
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πενζαάθθμκ αοηυ (εηπαζδεοηζημί, ζπμθείμ, ιαεδηέξ, βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, η.θπ.) εεςνείηαζ
ακηζπνμζςπεοηζηυ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ εηπαζδεοηζηήξ ηαηάζηαζδξ, ηαζ ςξ εη ημφημο μζ
δμηζιαζιέκεξ θφζεζξ ηςκ ΓΜ είκαζ δοκαηυκ κα εθανιμζημφκ ζε άθθεξ ακάθμβεξ
ηαηαζηάζεζξ (Cobb et al. 2003, Besson et al. 2009). Ζ δοκαηυηδηα αοηή εειεθζχκεηαζ πάκς
ζηδ εεςνδηζηή ακάθοζδ πμο ακαπηφζζεηαζ απυ ημοξ ενεοκδηέξ ηάεε ΓΜ ηυζμ πνζκ ηαζ
ηαηά ηδ δζάνηεζα δζελαβςβήξ ηδξ υζμ ηαζ ιεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ. Έηζζ
εεςνμφκηαζ ςξ ημ «πςκεοηήνζ» ηςκ Δηδηθψλ ζεσξηψλ ηαζ αοηυ βεκζηυηενα ζδιαίκεζ, υηζ ζηζξ
ΓΜ, μζ Δηδηθέο ζεσξίεο είηε δμηζιάγμκηαζ, αεθηζχκμκηαζ, εηθεπηφκμκηαζ, είηε πνμηφπημοκ
ιέζα απυ ημοξ επακαθαιαακυιεκμοξ ηφηθμοξ ζπεδζαζιμφ ηαζ εθανιμβήξ (Edelson 2002,
Design-Based Research Collective 2003, Besson η.ά. 2009). Απχηενμξ ζημπυξ είκαζ δ
ακάπηολδ κέςκ Δηδηθψλ ζεσξηψλ μζ μπμίεξ εα είκαζ θεζημονβζηέξ, δδθαδή εα «πξέπεη λα
θάλνπλ πξαγκαηηθφ έξγν» (Tiberghien et al. 2009, ζεθ. 2276) ζε ζοβηεηνζιέκα εηπαζδεοηζηά
πενζαάθθμκηα. Ακηζπνμζςπεοηζηά παναδείβιαηα είκαζ δ Δηδηθή Θεσξία ηςκ Γχν-Κφζκσλ βζα
ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ΓΜ ζηδ Β/ειζα εηπαίδεοζδ, δδθαδή μ Κφζκνο ηςκ Θεσξίσλ-Μνληέισλ
ηαζ μ Κφζκνο ηςκ Αληηθεηκέλσλ-Γεγνλφησλ (Tiberghien et al. 2009) ηαεχξ ηαζ δ Δηδηθή
Θεσξία ηςκ Σξηψλ Παξαγφλησλ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ΓΜ, δδθαδή μ
Δθπαηδεπηηθφο, μ Τιηθφο ηαζ μ Δπηζηεκνληθφο Παξάγνληαο (Kariotoglou, Psillos, Tselfes
2003). Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ απυ ημκ Cobb ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (2003), υηζ μζ
εεςνίεξ ηςκ ΓΜ απακημφκ ζημ ενχηδια «ηη δνπιεχεη», δζενεοκχκηαξ ημ «πψο, πφηε θαη
γηαηί» δμοθεφεζ ιζα ζπεδζαζιέκδ θφζδ ΓΜ.
ημζπεία ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ υπςξ, μζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εηηεθμφκ
μζ ιαεδηέξ, ημ είδμξ ηςκ δζαθυβςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ, ηα δζδαηηζηά οθζηά ηαζ ιέζα, μζ
ηακυκεξ ζοιιεημπήξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ζημ ιάεδια, ζοκζζημφκ ημ νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ
κάζεζεο (learning ecology) (Cobb et al. 2003). Ο υνμξ «μζημθμβζηυ» πνμηείκεηαζ ζηδ
αζαθζμβναθία βζα κα ημκίζεζ υηζ ηα παναπάκς ζημζπεία δεκ είκαζ «κηα ζπιινγή
δξαζηεξηνηήησλ ή κηα ιίζηα μερσξηζηψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε» (Cobb et al.
2003, ζεθ. 9) αθθά έκα ζφκεεημ ζφκμθμ αθθδθεπζδνχκηςκ ζημζπείςκ, ηςκ μπμίςκ δ ιεθέηδ
πνήγεζ εεςνδηζηχκ ενιδκεζχκ. Ζ ιεθέηδ ημο μζημθμβζημφ πενζαάθθμκημξ ιάεδζδξ (ΟΠΜ)
«θςηίγεζ» ηζξ εοημθίεξ ηαεχξ ηαζ ηζξ δοζημθίεξ εκυξ ιαεήιαημξ, π.π. ηδ δοζημθία κα ηναημφκ
μζ ιαεδηέξ βναπηέξ ζδιεζχζεζξ ζε ιζα δζδαζηαθία δζενεοκδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, ή κα
λεπενκμφκ ακηζθαηζηά πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα, κα πνδζζιμπμζμφκ έκα ιμκηέθμ, κα
πεζνίγμκηαζ έκα θμβζζιζηυ.
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ιαξ ημκ παναπάκς πνμαθδιαηζζιυ, απμθαζίζαιε κα ζογδηήζμοιε ζηδκ
πανμφζα ενβαζία ζημζπεία ημο ΟΠΜ ιζαξ δζενεοκδηζημφ παναηηήνα ΓΜ, δ μπμία
εθανιυζηδηε ζημ Γοικάζζμ. Μέζα απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηαζ ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ,
ζημπεφμοιε κα απακηήζμοιε ζημ ενχηδια, πμζεξ ζπεδζαζιέκεξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ ηαζ
ένβα «δμφθερακ» ζηo ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ εθανιμβήξ. Σα πμνίζιαηα ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ
εεςνμφιε υηζ αθεκυξ ακαδεζηκφμοκ ηζξ δοζημθίεξ πμο εκέπεζ δ πνμχεδζδ δζδαζηαθζχκ
δζενεοκδηζημφ παναηηήνα ηαζ αθεηένμο ζοιαάθμοκ ζημ δζάθμβμ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ
Δηδηθψλ ζεσξηψλ.
Σν ΟΠΜ ηεο ΓΜ: Ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο Eπίζθεςε ζηνλ ΟΣΔ
Σμ ΟΠΜ ηδξ ΓΜ ακαπηφζζεηαζ πάκς ζε ηέζζενζξ άλμκεξ (πίκαηαξ 1): (α) ηδ
δζδαηηζηή ιέεμδμ jigsaw, (α) ηδκ επίζηερδ ζε πχνμ εηηυξ ημο ζπμθείμο (β) ηδκ ηνζηζηή
ακάβκςζδ/βναθή ηαζ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ ηαζ (δ) ηδκ έηεεζδ αθίζαξ ζημ ζπμθείμ. Ο ηάεε
άλμκαξ απμηεθείηαζ απυ έκα ζφκμθμ ζημζπείςκ ηα μπμία αθθδθεπζδνμφκ ηυζμ ιεηαλφ ημοξ
υζμ ηαζ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ οπμθμίπςκ αλυκςκ (ζημκ πίκαηα 1, ζε ηάεε άλμκα
ανζειμφκηαζ ηα ζημζπεία ημο ΟΠΜ). Γζα πανάδεζβια, μ ηάεε ιαεδηήξ ενβάγεηαζ ζε δφμ
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μιάδεξ. ηδκ «μιάδα εζδίηεοζήξ» ημο δζααάγεζ ηαζ βνάθεζ πθδνμθμνίεξ απυ ημκ Ζ/Τ ή/ηαζ
απυ ηα επζζηδιμκζηά εβπεζνίδζα, εηηεθεί πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ π.π. βζα ημ πθαζηζηυ ή
βζα ημ παθηυ ή βζα ηδκ μπηζηή ίκα ή βζα ημοξ διζαβςβμφξ. ηδ ζοκέπεζα, υηακ ενβάγεηαζ ζηδκ
«μιάδα ζφκεεζδξ» πθδνμθμνεί ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο βζα ημ οθζηυ πμο ήδδ ιεθέηδζε ζηδκ
«μιάδα εζδίηεοζδξ» ηαζ πθδνμθμνείηαζ απυ αοημφξ βζα ηα οπυθμζπα οθζηά. Δπζπθέμκ, ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ επίζηερδξ ζημκ ΟΣΔ, ημ πνμζςπζηυ πθδνμθμνεί ημοξ ιαεδηέξ βζα ηα οθζηά
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ ημο μνβακζζιμφ, ηδκ ημζκςκζηή ημο πνμζθμνά,
ηδ θεζημονβία ααζζηχκ ιδπακδιάηςκ η.θπ. Ο ηάεε ιαεδηήξ ζοθθέβεζ πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ
ηαθείηαζ κα ζογδηήζεζ ηαζ κα ιμζναζηεί ζηδκ «μιάδα ζφκεεζήξ» ημο αθθά ηαζ ζε υθδ ηδκ
οπυθμζπδ ηάλδ. Ζ ηεθζηή έηααζδ ηδξ ΓΜ είκαζ δ μνβάκςζδ έηεεζδξ αθίζαξ ζημ
ζπμθείμ, υπμο ημ ΟΠΜ ζοκίζηαηαζ ζηδ ζοκενβαζία ηδξ εηπαζδεοηζημφ ιε ηζξ «μιάδεξ
ζφκεεζδξ» βζα ηδκ παναβςβή πμθοηνμπζηχκ ηεζιέκςκ (βναπηχκ ακαθμνχκ, θςημβναθζχκ,
δπδηζηχκ κημημοιέκηςκ η.μ.η.). Με δεδμιέκμ υηζ ηα ηείιεκα αοηά εα ααζίγμκηαζ ζε υθα ηα
ζημζπεία ηςκ ηνζχκ οπυθμζπςκ αλυκςκ, είκαζ θακενυ υηζ ημ ΟΠΜ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ΓΜ
ζοκδοάγεζ παναηηδνζζηζηά ηυζμ ηοπζηήξ υζμ ηαζ ιδ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ.
Πίλαθαο 1: Σμ μζημθμβζηυ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ ηδξ ΓΜ
Κξηηηθή Αλάγλσζε/Γξαθή θαη πιινγή πιεξνθνξηψλ

Πνμεημζιαζία επίζηερδξ

Πνμεημζιαζία πμθοηνμπζηχκ
ακαθμνχκ

Δπίζηερδ ζημκ ΟΣΔ
Ονβάκςζδ ηδξ έηεεζδξ
Αλζμθυβδζδ επίζηερδξ

Έθζεζε
αθίζαο
ζην ζρνιείν

Δπίζθεςε ζε
ρψξν εθηφο
ηνπ ζρνιείνπ

Πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ  Ζ/Τ: e-book Δπζζηδιμκζηά εβπεζνίδζα
οιιαεδηήξ ηδξ ηάλδξ Δηπαζδεοηζηυξ Πνμζςπζηυ ημο ΟΣΔ

Τθμπμίδζδ ηδξ έηεεζδξ
Οζ «μιάδεξ εζδίηεοζδξ»  Οζ «μιάδεξ ζφκεεζδξ»
Ζ κέζνδνο Jigsaw

Ζ ΓΜ οθμπμζήεδηε ζε έλζ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. Οζ πενίμδμζ 1, 2, 3 ηαζ 5 οθμπμζήεδηακ ζημ
ζπμθείμ (αίεμοζεξ οπμθμβζζηχκ ηαζ ενβαζηήνζμ θοζζηήξ), δ 6δ αθμνά ηδ ζοκενβαζία
ιαεδηχκ-εηπαζδεοηζημφ ζημ ζπμθείμ ηαεχξ ηαζ ζηα ζπίηζα ημοξ. Παναηάης θαίκμκηαζ δ
πνμκζηή δζάνηεζα, ημ πενζεπυιεκμ ηαεχξ ηαζ μζ ααζζηέξ δζαδζηαζίεξ ηδξ ηάεε πενζυδμο:
1ε ρξνληθή πεξίνδνο: 2 δζδαηηζηέξ χνεξ. Πενζεπυιεκμ: Σα οθζηά βφνς ιαξ (παθηυξ,
πθαζηζηυ, διζαβςβμί) - Ζ ζδζυηδηα ηδξ δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ - Οπηζηή ίκα. Ζ ιέεμδμξ
jigsaw ( ηαζ ), Κνζηζηή Ακάβκςζδ/Γναθή ηαζ οθθμβή πθδνμθμνζχκ ( έςξ ).
2ε ρξνληθή πεξίνδνο: 2 δζδαηηζηέξ χνεξ. Πενζεπυιεκμ: Ζθεηηνζηή ζοιπενζθμνά ηςκ οθζηχκ,
ηςκ δθεηηνζηχκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ ζημζπείςκ: ιμκςηέξ, αβςβμί, ακηζζηάηεξ, δίμδμξ,
θςημακηίζηαζδ, εενιίζημν. Ζ ιέεμδμξ jigsaw ( ηαζ ), Κνζηζηή Ακάβκςζδ/Γναθή ηαζ
οθθμβή πθδνμθμνζχκ ( έςξ ).
3ε ρξνληθή πεξίνδνο: 2 δζδαηηζηέξ χνεξ. Πενζεπυιεκμ: Δπζζηήιδ ηαζ ηεπκμθμβία ηςκ οθζηχκ,
οπδνεζίεξ ημο ΟΣΔ, δ ημζκςκζηή ημο πνμζθμνά, επαββέθιαηα ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ
ενβαγμιέκςκ ζημκ ΟΣΔ. Πνμεημζιαζία επίζηερδξ, ιέεμδμξ jigsaw ( Οζ «μιάδεξ
ζφκεεζδξ»).
4ε ρξνληθή πεξίνδνο: 3 δζδαηηζηέξ χνεξ. Πενζεπυιεκμ: Δπζζηήιδ ηαζ ηεπκμθμβία ηςκ οθζηχκ,
οπδνεζίεξ ημο ΟΣΔ, δ ημζκςκζηή ημο πνμζθμνά, επαββέθιαηα ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ
ενβαγμιέκςκ ζημκ ΟΣΔ. Δπίζηερδ ζημκ ΟΣΔ.
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5ε ρξνληθή πεξίνδνο: 2 δζδαηηζηέξ χνεξ. Αλζμθυβδζδ επίζηερδξ,
Πνμεημζιαζία
πμθοηνμπζηχκ ακαθμνχκ – 1δ θάζδ, ιέεμδμξ jigsaw ( Οζ «μιάδεξ ζφκεεζδξ»).
6ε ρξνληθή πεξίνδνο: εανζκή ζπμθζηή πενίμδμξ. Πνμεημζιαζία πμθοηνμπζηχκ ακαθμνχκ,
Ονβάκςζδ ηδξ έηεεζδξ, Τθμπμίδζδ ηδξ έηεεζδξ.
Δξεπλεηηθή Μέζνδνο
Ζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ΓΜ είκαζ ζε ελέθζλδ ημ πνμκζηυ αοηυ
δζάζηδια. ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμοιε επζθεηηζηά ηα πνχηα απμηεθέζιαηα ηδξ
πζθμηζηήξ εθανιμβήξ βζα ημοξ 2 άλμκεξ ημο ΟΠΜ: ηδκ ηνζηζηή ακάβκςζδ/βναθή/ζοθθμβή
πθδνμθμνζχκ (οιιαεδηήξ ηδξ ηάλδξ, δδθαδή ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ιαεδηέξ αημφκ ηαζ
βνάθμοκ πθδνμθμνίεξ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ζογήηδζδξ
πμο δζελάβεηαζ ζε υθδ ηδκ ηάλδ) ηαζ ηδ ιέεμδμ «Jigsaw» ( Οζ «μιάδεξ ζφκεεζδξ»).
Απμθαζίζαιε κα ζογδηήζμοιε ηα ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία ημο ΟΠΜ βζαηί δ ιεκ «μιάδα
.
ζφκεεζδξ», είκαζ έκα ηαζκμημιζηυ ζημζπείμ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ δείβια ιαεδηχκ μ ιαεδηήξ
παίγεζ ημ νυθμ ημο εηπαζδεοηζημφ ςξ «θμνέαξ» ηδξ βκχζδξ ζημοξ ζοιιαεδηέξ ημο. Ζ δε
αθθδθεπίδναζδ ιαεδηή-ηάλδξ είκαζ έκα παναδμζζαηυ ζημζπείμ ημο ΟΠΜ βζα ηζξ ΦΔ ζημ
Γοικάζζμ.
Ζ πζθμηζηή εθανιμβή ηδξ ΓΜ έβζκε ζημ 2μ Γοικάζζμ ηδξ Φθχνζκαξ, ζε ηιήια ηδξ Γ‘
Γοικαζίμο, ιε 29 άημια, 10 αβυνζα ηαζ 19 ημνίηζζα. Οζ ιαεδηέξ δεκ είπακ ειπεζνία ζε
.
μιαδμζοκενβαηζηά ΟΠΜ. Υςνίζηδηακ απυ ηδκ ηαεδβήηνζα ηδξ θοζζηήξ ζε ιζηηέξ μιάδεξ
εζδζηυηενα δ εηπαζδεοηζηυξ θνυκηζζε μζ μιάδεξ κα έπμοκ αβυνζα ηαζ ημνίηζζα, ιαεδηέξ
δζαθμνεηζηήξ επίδμζδξ ζημ ιάεδια ηδξ θοζζηήξ, ηαεχξ ηαζ ιαεδηέξ πμο δεκ είπακ ακαπηφλεζ
ιεηαλφ ημοξ ζηεκέξ θζθζηέξ ζπέζεζξ.
ημ άνενμ αοηυ ζημπεφμοιε κα απακηήζμοιε ζηα αηυθμοεα ενςηήιαηα:
(1) Πμζμξ είκαζ μ ααειυξ ζοιιεημπήξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ «μιάδεξ ζφκεεζδξ», ςξ πνμξ ηδκ
ηαηαβναθή πθδνμθμνζχκ;
(2) Πμζμξ είκαζ μ ααειυξ ηνζηζηήξ βναθήξ πθδνμθμνζχκ ζηζξ «μιάδεξ ζφκεεζδξ» ηαεχξ ηαζ
ηαηά ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ηάεε ιαεδηή ιε ηδκ ηάλδ;
(3) Μπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα δζαηοπχκμοκ ενςηήζεζξ;
Γζα ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ δφμ ενςηήζεςκ, ακηθμφιε ηα δεδμιέκα ιαξ απυ ηα αημιζηά θφθθα
ενβαζίαξ (ΦΔΡ) ηςκ ιαεδηχκ, ηα μπμία ακηζζημζπμφκ ζηζξ 3 πνμκζηέξ πενζυδμοξ ηδξ ΓΜ ηαζ
ιαξ δίκμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, π.π. ακ μζ ιαεδηέξ ζοιπθδνχκμοκ
υθα ηα ενςηήιαηα-δναζηδνζυηδηεξ ημο ΦΔΡ, ακ βνάθμοκ ζςζηά ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο
ζοβηεκηνχκμοκ, ακ απθά ακηζβνάθμοκ ηζξ ζδιεζχζεζξ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ ή πνμπςνμφκ ζε
ηνζηζηή επζθμβή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ημοξ ιεηαθένμοκ. Αηυιδ ιεθεημφιε επζθεβιέκα ιένδ
ηςκ αζκηεμζημπδιέκςκ δζδαζηαθζχκ έηζζ χζηε κα πάνμοιε πθδνμθμνίεξ ηυζμ βζα ηδ
ζοιιεημπή ηαζ ζοκενβαζία ηςκ ιαεδηχκ π.π. ακ μζ ιαεδηέξ ζοκενβάγμκηαζ μιαθά ζε ηάεε
«μιάδα ζφκεεζδξ», υζμ ηαζ βζα ημ πνυκμ δζάνηεζαξ ηδξ ζογήηδζδξ ηςκ «μιάδςκ ζφκεεζδξ»
ηαζ ηδξ ζογήηδζδξ ζηδκ ηάλδ.
Χξ ιμκάδα ηαηαβναθήξ (ΜΚ) μνίζηδηε ημ εηάζημηε θεηηζηυ ζφκμθμ ζηζξ απακηήζεζξ εκυξ
ιαεδηή, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ ζδζυηδηα ηςκ οθζηχκ, υπςξ ημ πνχια ημοξ, ηδ
εενιζηή ημοξ αβςβζιυηδηα, ημ ζδιείμ ηήλδξ, η.θπ. (Robson, 2007:420). Πανμοζζάγμοιε
ακηζπνμζςπεοηζηυ πανάδεζβια, ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ΜΚ ζηδκ πενίπηςζδ ημο παθημφ:
«ΜΚ1: [Ο θαζαξφο ραιθφο είλαη έλα θνθθηλσπφ κέηαιιν], ΜΚ2: [ζηεξεφ ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ], ΜΚ3: [έρεη θαιή αγσγηκφηεηα], ΜΚ4: [ιηψλεη ζηνπο 1084.62νC]».
Απνηειέζκαηα
Φχιια εξγαζίαο 1, 2
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Σα ΦΔΡ 1 ηαζ 2 έπμοκ ηδκ ίδζα δμιή αθθά δζαθμνεηζηυ πενζεπυιεκμ ακάθμβμ ιε ημ
πενζεπυιεκμ ηδξ 1δξ ηαζ 2δξ πνμκζηήξ πενζυδμο (αθ παναπάκς). ημκ πίκαηα 2 θαίκεηαζ μ
ανζειυξ ηςκ ΜΚ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ 3δ δναζηδνζυηδηα ηςκ ΦΔΡ ηδκ μπμία
εηηεθμφκ ζηδκ «μιάδα ζφκεεζδξ». οβηεηνζιέκα γδηείηαζ: (α) βζα ημ ΦΔΡ 1 κα βνάρμοκ ηζξ
ζδζυηδηεξ ημο παθημφ, ηςκ πθαζηζηχκ, ηςκ διζαβςβχκ, ηδξ μπηζηήξ ίκαξ ηαζ (α) βζα ημ ΦΔΡ 2,
κα βνάρμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηέκηνςζακ, βζα ημοξ ιμκςηέξ, αβςβμφξ, διζαβςβμφξ,
ημοξ ακηζζηάηεξ, ηδ δίμδμ, ημ ηνακγίζημν, ημ εενιίζημν ηαζ ημ θςημακηζζηάηδ, ιεηά ηδκ
πεζναιαηζηή δζενεφκδζδ ηδξ δθεηηνζηήξ ημοξ αβςβζιυηδηαξ.
Πίλαθαο 2: Ανζειυξ ηςκ ιμκάδςκ ηαηαβναθήξ ζηδκ 3δ δναζηδνζυηδηα ηςκ ΦΔΡ 1 & 2
Αξηζκφο ΜΚ
5-8
9-12
13-16

3ε Γξαζηεξηφηεηα: «Οκάδα ζχλζεζεο»
Αξηζκφο καζεηψλ ζην ΦΔΡ 1
Αξηζκφο καζεηψλ ζην ΦΔΡ 2
8
0
16
20
5
9

Απυ ημκ πίκαηα 2, παναηδνμφιε υηζ μ ανζειυξ ηςκ ΜΚ είκαζ ορδθυξ, ηοιαίκεηαζ απυ 5 έςξ
16. Ο ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηςκ ΜΚ ζημ ΦΔΡ 2 μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ενςηήζεζξ είκαζ
πενζζζυηενεξ απυ ημ ΦΔΡ 1. θμζ μζ ιαεδηέξ βνάθμοκ ζηδ ζπεηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ μζ
ακαθφζεζξ ηςκ 2 αζκηεμζημπδιέκςκ δζδαζηαθζχκ επζαεααζχκμοκ ημ εκδζαθένμκ πμο δείπκμοκ
βζα κα ιμζναζημφκ ιε ημοξ «ζοκενβάηεξ-ζοιιαεδηέξ» ημοξ, ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο
ζοβηέκηνςζακ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ. Αλζμζδιείςημ είκαζ επίζδξ ημ βεβμκυξ
υηζ δεκ παναηδνήεδηε ηακέκα πνυαθδια ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ ίδζαξ
«μιάδαξ ζφκεεζδξ» ακ ηαζ οπήνπακ πενζπηχζεζξ ιαεδηχκ πμο βζα πνχηδ θμνά
ζοκενβαγυηακ ζε έκα ηέημζμ ΟΠΜ.
Χζηυζμ, δ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ακαδεζηκφεζ υηζ μζ ζδιεζχζεζξ
πμο ηναημφκ έπμοκ ζπεδυκ ηδκ ίδζα θναζηζηή δζαηφπςζδ ιε εηείκδ ηςκ ζοιιαεδηχκ πμο
ημοξ δίκμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ. Παναεέημοιε 2 ακηζπνμζςπεοηζηέξ «θςημακηζβναθζηέξ»
δζαηοπχζεζξ δζαθμνεηζηχκ ιαεδηχκ-αηνμαηχκ απυ ημ ΦΔΡ 1 πμο αθμνμφκ ημοξ διζαβςβμφξ:
ΜΚ1:[ρήκα ηπραίν], ΜΚ2:[ηα ρξψκαηα είλαη πνξηνθαιί, πξάζηλν, ρξπζφ, θαη θαθέ].
ΜΚ2:[Μέγεζνο είλαη 0.9cm, δηάκεηξνο 0.7cm] ηαζ ΜΚ3:[3 αθξνδέθηεο].
ΜΚ1:[Σα ζρήκαηά ηνπο είλαη ηπραία], ΜΚ2:[ρξψκαηα: πνξηνθαιί, πξάζηλν, ρξπζφ, θαη θαθέ].
ΜΚ3:[κέγεζνο είλαη 0.9cm, δηάκεηξνο 0.7cm] θαη ΜΚ4:[ηξεηο αθξνδέθηεο].
ε υθεξ ηζξ «μιάδεξ ζφκεεζδξ» ηαζ ζηα δφμ ΦΔΡ, υθμζ μζ ιαεδηέξ πανμοζζάγμοκ ηδκ ίδζα
δζαηφπςζδ ιε αοηή ηςκ οπμθμίπςκ ηδξ μιάδαξ ημοξ. Γζαπζζηχκμοιε επμιέκςξ, υηζ μζ
ιαεδηέξ οθμπμζμφκ ιζα παναδμζζαηή ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ απυ ημκ έκακ ζημκ άθθμκ ηαζ
δεκ θαίκεηαζ κα πνμπςνμφκ ζε ηνζηζηή ακάβκςζδ, ζογήηδζδ ηαζ βναθή.
ζμκ αθμνά ηδκ 4δ δναζηδνζυηδηα, ακαπηφζζεηαζ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ, ζηδκ μπμία μζ
ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ εεεθμκηζηά κα βνάρμοκ ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ:
«Πιεξνθνξίεο απφ ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ. Παξαθάησ κπνξείηε λα
γξάςεηε φ,ηη ζαο θάλεθε ελδηαθέξνλ απφ ηε ζπλνιηθή ηειηθή ζπδήηεζε θαη ηηο πηζαλέο απνξίεο
ζαο».
Παναηδνμφιε (πίκαηαξ 3) υηζ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιαεδηχκ (17 ζημ ΦΔΡ 1 ηαζ 15 ζημ
ΦΔΡ 2 απυ ημοξ 29) δεκ βνάθεζ ηαιία ζδιείςζδ ηαεχξ ακαπηφζζεηαζ δ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ.
Οζ οπυθμζπμζ ζοιπθδνχκμοκ ηζξ ζδιεζχζεζξ ημοξ ιε πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ 1 ή 2 ή 3
οθζηά ή ηεπκμθμβζηά πνμσυκηα. Παναεέημοιε ζδιείςζδ ιε ακαθμνά ζε 2 οθζηά:
«Υαλκόρ: Υαξάδεηαη εχθνια, ζσιήλεο, θαιψδηα, καγεηξηθά είδε. Οξπθηφο ραιθφο, ηνλ
κεηαηξέπνπκε ζε ειάζκαηα, θηηάρλνληαη πξντφληα θαη κεηά αλαθπθιψλνληαη. Πλαζηικό: Έρεη
δηάθνξα ρξψκαηα, κπνξνχκε λα ηνλ ραξάμνπκε. Σα πιαζηηθά, θάπνηα θαξθψλνληαη ελψ
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θάπνηα φρη. Αλ ην δεζηάλνπκε ζεξκαίλεηαη θαη ιηψλεη. Ζ επεμεξγαζία πεηξειαίνπ ιέγεηαη
δηχιηζε».
Πίλαθαο 3: Καηδβμνίεξ απακηήζεςκ βζα ηδκ 4δ δναζηδνζυηδηα ζηα ΦΔΡ 1 & 2
ΦΔΡ 1
Καηεγνξία απαληήζεσλ
Καιία ζδιείςζδ
διείςζδ βζα 1 οθζηυ
διείςζδ βζα 2 ή 3 οθζηά
διείςζδ
ιε
αζαθέξ
πενζεπυιεκμ

4ε Γξαζηεξηφηεηα: πδήηεζε ζηελ ηάμε
ΦΔΡ 2
πρλφηεηα
Καηεγνξία απαληήζεσλ
17
Καιία ζδιείςζδ
διείςζδ βζα 1 οθζηυ/ηεπκμθμβζηυ
3
πνμσυκ
διείςζδ βζα 2 ή 3 οθζηά/
8
ηεπκμθμβζηά πνμσυκηα
1

πρλφηεηα
15
5
4

διείςζδ ιε αζαθέξ πενζεπυιεκμ

5

Σμ βεβμκυξ αοηυξ είκαζ αλζμζδιείςημ βζαηί δ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ δζήνηδζε πενίπμο 8 ηαζ 17
.
θεπηά βζα ηδκ 1δ ηαζ 2δ πνμκζηή πενίμδμ ακηζζημίπςξ ηαζ ζηζξ δφμ πενζυδμοξ, δ εηπαζδεοηζηυξ
οπεκεφιζζε ζημοξ ιαεδηέξ υηζ ιπμνμφκ κα ηναηάκε ζοιπθδνςιαηζηέξ ζδιεζχζεζξ.
Φχιιν εξγαζίαο 3
Σμ 3μ ΦΔΡ πενζθαιαάκεζ 5 δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ είηε ηαεμδδβμφκηαζ
κα ζοβηεκηνχζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ΟΣΔ π.π. «Με πμζμκ ηνυπμ μ ΟΣΔ ζηήνζλε ημοξ
παναμθοιπζαημφξ αβχκεξ ηδξ Αεήκαξ ημ 2004;», είηε ηαθμφκηαζ κα εέζμοκ ηα δζηά ημοξ
ενςηήιαηα (αθ. πίκαηα 4). Οζ ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ζηδκ «μιάδα ζφκεεζδξ» βζα κα
ζοιπθδνχζμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 1-5. ημκ πίκαηα 4, εκδεζηηζηά, θαίκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ
ιαεδηχκ πμο δζαηφπςζε ενςηήζεζξ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ 2, 4, 5.
Πίλαθαο 4: Ανζειυξ ιαεδηχκ πμο δζαηοπχκμοκ ενςηήζεζξ ζημ ΦΔΡ 3
Γξαζηεξηφηεηεο Γ2 & Γ4
Θα εκδζαθενυζμοκ κα νςηήζεζξ ηαηά ηδκ επίζηερή ζμο ζημκ ΟΣΔ βζα ηάπμζμ
άθθμ ζπεηζηυ εέια ιε αοηά πμο δζάααζεξ; Ακ καζ, βνάρε ηδκ ενχηδζή ζμο.
Γ2: Ζ ημζκςκζηή πνμζθμνά ζημκ αεθδηζζιυ

Ανζειυξ
ιαεδηχκ

5

Γ4: Γεκζηυηενα εέιαηα ζπεηζηά ιε ημκ ΟΣΔ
επαββεθιαηζχκ πμο ενβάγμκηαζ ζημκ ΟΣΔ

π.π. ηζξ εζδζηυηδηεξ ηςκ

14

Γξαζηεξηφηεηα 5
ογδηήζηε ζηδκ μιάδα ζαξ βζα ηζξ ενςηήζεζξ πμο έβναρε μ ηαεέκαξ ηαζ δ ηαεειζά
ζημ θφθθμ ενβαζίαξ. Γνάρε 3-4 ενςηήζεζξ ηζξ μπμίεξ ηεθζηά εα εέζεηε ςξ μιάδα
ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ημο ΟΣΔ.

25

Παναηδνμφιε υηζ: (α) μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ πμο δζαηοπχκμοκ έζης ηαζ ιία ενχηδζδ είκαζ
πενζμνζζιέκμξ, π.π. ιυκμ 5 άημια ζδιεζχκμοκ ιζα ενχηδζδ βζα ηδκ ημζκςκζηή πνμζθμνά
ζημκ ΟΣΔ, ζηδ δναζηδνζυηδηα Γ2. Παναεέημοιε 2 ενςηήζεζξ, βζα ηδ Γ2 ηαζ Γ4 ακηίζημζπα:
Γ2: «Γηαηί ζηεξίμαηε απηνχο ηνπο αζιεηέο θαη φρη ην ζχλνιν ησλ αζιεηψλ καο;»
Γ4: «Πψο γίλεηαη ε αλαγλψξηζε θιήζεσλ;»
(α) ζηδ δναζηδνζυηδηα 5, μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ (25 άημια) ζδιεζχκμοκ ηζξ ενςηήζεζξ πμο
εα εέζμοκ ζημκ ΟΣΔ. Ζ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ ενςηήζεςκ δείπκεζ υηζ ζπεδυκ υθμζ μζ
ιαεδηέξ βνάθμοκ ηζξ ενςηήζεζξ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ πμο ακήημοκ ζηδκ ίδζα «μιάδα
ζφκεεζδξ». Ακηζπνμζςπεοηζηά παναεέημοιε έκακ ανζειυ ενςηήζεςκ ηδξ 4δξ μιάδαξ:
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Γ5: «1. Με ηη πιηθφ θάλνπλ ηε ζπγθφιιεζε ηεο νπηηθήο ίλαο; 2. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ
επαγγεικάησλ θαη ησλ ζπνπδψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο θαη επίζεο πνηνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν εξγάδεζηε εδψ ζηνλ ΟΣΔ; 3. Πφζα άηνκα απαζρνιεί ν ΟΣΔ ζηελ Διιάδα;»
Απυ ηα παναπάκς δζαπζζηχκμοιε υηζ αθεκυξ μζ ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ κα δζαηοπχζμοκ
ενςηήζεζξ πμο εα ηζξ απεοεφκμοκ ζε εζδζημφξ επαββεθιαηίεξ εηηυξ ημο ζπμθζημφ
πενζαάθθμκημξ. Αθεηένμο, ημ 2μ απμηέθεζια ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα
ηςκ 2 πνχηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ, ηεηιδνζχκεζ ηδ δζαπίζηςζδ υηζ μζ «θςημακηζβναθζηέξ»
δζαηοπχζεζξ είκαζ ηονίανπεξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ δείβια ιαεδηχκ.
πκπεξάζκαηα
Σα πνχηα απμηεθέζιαηα πμο πνυεηορακ απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ δφμ ζημζπείςκ ημο ΟΠΜ ζε
ΓΜ δζενεοκδηζημφ παναηηήνα ζδιαημδμημφκ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα:
(α) Πανυθμ πμο δ «μιάδα ζφκεεζδξ» είκαζ έκα ηαζκμημιζηυ ζημζπείμ ημο ΟΠΜ, δ ορδθή
ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ 3 ΦΔΡ απμηεθεί εεηζηυ δείηηδ ηδξ
εθανιμζζιυηδηάξ ηδξ. Απμδίδμοιε ηδκ επζηοπή εθανιμβή ηδξ ζηδ ζηεκή ζοκενβαζία πμο
ακαπηφπεδηε ακάιεζα ζηδκ ηαεδβήηνζα θοζζηήξ ηαζ ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ιε ζημπυ κα
μνβακςεμφκ μζ «μιάδεξ ζφκεεζδξ».
α) Χζηυζμ, δ ζογήηδζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ «μιάδα ζφκεεζδξ» δεκ έπεζ
παναηηδνζζηζηά ηνζηζηήξ βναθήξ αθθά εηείκα ηδξ παναδμζζαηήξ ιεηάδμζδξ πθδνμθμνζχκ.
Δπζπθέμκ πανμοζζάγμοκ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ κα δζαηοπχζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ενςηήζεζξ
ζηδκ επίζηερδ ημο ΟΣΔ. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ μ ζπεδζαζιυξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζημζπείμο
ημο ΟΠΜ πνεζάγεηαζ πνυζεεηδ ενεοκδηζηή ακάθοζδ.
(β) Σέθμξ, μ πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ ηςκ ζοιπθδνςιαηζηχκ απακηήζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ ζογήηδζδξ ζηδκ ηάλδ, ιπμνεί κα έπεζ πμθθαπθέξ ενιδκείεξ. Απυ ηδ ιζα, ίζςξ μζ
πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ κα ηαθφθεδηακ απυ ηδκ ενβαζία πμο δζελήπεδ ζηδκ «μιάδα
ζφκεεζδξ», ή κα ημονάζηδηακ, εθυζμκ δ ζογήηδζδ οθμπμζείηαζ ζημ ηέθμξ ηςκ πενζυδςκ.
Απυ ηδκ άθθδ, δ ζοιιεημπή ημο ηάεε ιαεδηή ζηδ ζογήηδζδ ηδξ ηάλδξ ηαζ δ ηαοηυπνμκδ
ηαηαβναθή ζδιεζχζεςκ απυ ιένμοξ ημο ιπμνεί κα είκαζ ιζα δφζημθδ δζενβαζία.
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Πεξίιεςε

ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαηά ηδκ μπμία
δζενεοκήεδηακ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ηδξ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, ζπεηζηά
ιε μναηυ θςξ πμο ηαηά ηφνζμ θυβμ ηαθμφκηαζ κα δζδάλμοκ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ Δ΄ & Σ΄
Γδιμηζημφ πμθείμο. Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ημ Φεζκυπςνμ ημο 2009, ηαζ έθααακ
ιένμξ εηπαζδεοηζημί πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ηεζζάνςκ Νμιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ
Ζπείνμο. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, έδεζλακ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ δζαηδνμφκ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ
πζμ ζοβηεηνζιέκα εηθνάγμοκ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζε εέιαηα μπηζηήξ πμο είκαζ
δζδαηηέα φθδ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο. Μάθζζηα ιενζηέξ ακηζθήρεζξ ημοξ είκαζ πανυιμζεξ ιε
αοηέξ ηςκ ιαεδηχκ.
Abstract

This paper presents the results of a research that investigated the perceptions of primary
school teachers on the visible light that is required to teach to last classes in the Primary
School. The survey was conducted in autumn 2009 and attended to the primary school
teachers of the four prefectures of Epirus Region. The survey results showed that primary
school teachers hold misconceptions in the scientific field of physics and more specifically
reflect different approaches to optical is the curriculum of primary school. These
misconceptions are similar to those of students, according to the bibliography.
Δηζαγσγή
οζηδιαηζηέξ ένεοκεξ βίκμκηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ βκχζεζξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, πμζα είκαζ δ θφζδ ημοξ, πμζμξ είκαζ μ ηνυπμξ πμο μζημδμιμφκηαζ ηαζ
επακμζημδμιμφκηαζ ηαζ πχξ αοηέξ επδνεάγμοκ ηδ δζδαηηζηή πνάλδ. Δζδζηά ζημκ πχνμ ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ δ ένεοκα πάκς ζηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ, πμο ηονζανπμφζε ηδκ
πεναζιέκδ δεηαεηία, θαίκεηαζ κα μδδβεί ηαζ κα επδνεάγεζ ηδκ ένεοκα πάκς ζηζξ ζδέεξ ηαζ
ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (Cochran & Jones 1998). Τπμζηδνίγεηαζ ιάθζζηα υηζ πμθθέξ
δζμνεςηζηέξ αθθαβέξ πμο επζπεζνήεδηακ ηαηά ημ πανεθευκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, απμηφβπακακ,
δζυηζ δεκ θαιαάκμκηακ οπυρδ μζ οπάνπμοζεξ βκχζεζξ ηαζ πεπμζεήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
(Van Driel η.ά. 2001, Μμθμπίδδξ 2005).
Μενζημί απυ ημοξ θυβμοξ, πμο μζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ιζα επζθακεζαηή βκχζδ ηαζ άπμρδ ζε
ακηίεεζδ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή, είκαζ (Pardhan & Bano 2001), μ ηνυπμξ πμο έπμοκ δζδαπηεί, ηα
δζδαηηζηά αζαθία, δζαζζεδηζηέξ/άιεζεξ παναηδνήζεζξ βεβμκυηςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, δ
πνήζδ ηςκ υνςκ ζηδκ ηαεδιενζκή βθχζζα (εκένβεζα, δφκαιδ, δθεηηνζζιυξ) ηαζ δ έθθεζρδ
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ζοκαθχκ απηχκ ηαζ εκκμζμθμβζηχκ ειπεζνζχκ χζηε κα ζοκδεεμφκ ιε αθαζνέζεζξ βζα κα
ηαηαζηεοαζημφκ εκκμζμθμβζηά ζπήιαηα (Novak 2004).
Ο Arons (1992), έπεζ ηαη‘ επακάθδρδ δζαπζζηχζεζ, ηυζμ ενεοκδηζηά, υζμ ηαζ ζακ
απμηέθεζια ηδξ πμθφπνμκδξ ειπεζνίαξ ημο ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ επζιυνθςζδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί είπακ ηαηακμήζεζ εθάπζζηα ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηδκ φθδ πμο
επνυηεζημ κα δζδάλμοκ. Ζ ακάπηολδ ηςκ εκκμζχκ ζηδ ζηέρδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ήηακ ζπεδυκ
ζημ ίδζμ επίπεδμ ιε ηςκ ιαεδηχκ ημοξ μπμίμοξ έπνεπε κα δζδάλμοκ. Θεςνεί επίζδξ υηζ αοηυ
ημ βεβμκυξ απμηεθεί ηαζ ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αζηίεξ πμο θζθυδμλα πνμβνάιιαηα
ζπμοδχκ ηαζ κέα εηπαζδεοηζηά οθζηά απέηοπακ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημοξ. Θα πνέπεζ αηυια κα
επζζδιακεεί υηζ ειπυδζμ δεκ απμηεθμφκ ιυκμ μζ ακηζθήρεζξ ημο δζδάζημκηα βζα ημ
πενζεπυιεκμ ηςκ εκκμζχκ, αθθά ηαζ μζ απυρεζξ ημο βζα ημ νυθμ ηςκ πνυηενςκ ακηζθήρεςκ
ηςκ ιαεδηχκ ημοξ (πφνημο η.ά., 1995).
Ο εηπαζδεοηζηυξ είκαζ μ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ επζηοπία ή ηδκ απμηοπία ηδξ
δζδαζηαθίαξ. Βαζζηή πνμτπυεεζδ είκαζ δ επανηήξ βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο. Γζα κα ιπμνέζεζ
μ εηπαζδεοηζηυξ κα απακηήζεζ ζε ενςηήζεζξ ηαζ άθθεξ απμνίεξ ηςκ ιαεδηχκ ημο, κα
απθμπμζήζεζ ζφκεεηεξ έκκμζεξ, κα πανμοζζάζεζ ιε εκαθθαηηζηυ ηνυπμ ηάηζ πμο
δοζημθεφμκηαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ ιαεδηέξ , πνέπεζ μ ίδζμξ κα ηαηέπεζ μοζζαζηζηά ηαζ
πμθοδζάζηαηα ημ ακηζηείιεκμ δζδαζηαθίαξ. Δηηυξ ηςκ άθθςκ δ επζζηδιμκζηή επάνηεζα δίκεζ
ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηδκ απαναίηδηδ αοημπεπμίεδζδ, πμο ζοπκά μδδβεί ηαζ ζε επζηοπή
δζδαζηαθία. O εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα αζζεάκεηαζ ηδκ αζθάθεζα υηζ ηαηέπεζ μοζζαζηζηά ημ
ακηζηείιεκμ πμο δζδάζηεζ, υηζ είκαζ ζε εέζδ κα απακηήζεζ ζηακμπμζδηζηά ζηζξ ενςηήζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ, απθμπμζχκηαξ ηζξ έκκμζεξ πςνίξ υιςξ κα αθθμζχκεζ ηδ θμβζηή ημοξ (Frensham
2001). Ζ πθδνυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαηάνηζζδξ δίκεζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηδκ
αοημπεπμίεδζδ πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδ δζδαζηαθία (Harlen 2000).
Ζ πανμφζα ενβαζία ζημπεφεζ κα ζοιαάθθεζ ζ‘ αοηυ αηνζαχξ ημ πεδίμ. Δπζηεκηνχκεηαζ ζηδ
δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε έκκμζεξ ηδξ Φοζζηήξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα
ζπμθζηά αζαθία Δ΄ ηαζ Σ΄ Γδιμηζημφ πμθείμο δδθαδή ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηδξ
οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Οζ έκκμζεξ πμο ελεηάγμκηαζ πνμένπμκηαζ απυ ημ πχνμ ηδξ
Οπηζηήξ ηαζ εζδζηά ζημ μναηυ θςξ.
Οζ (Palacios et al. 1989) ηαηαβνάθμοκ ηζξ απυρεζξ θμζηδηχκ παζδαβςβζηχκ ηιδιάηςκ ζηδκ
Ηζπακία βζα ιζα ζεζνά μπηζηχκ θαζκμιέκςκ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ
ηδξ Οπηζηήξ. Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ μζ ζοββναθείξ δζαπζζηχκμοκ υηζ ζδιακηζηά
πμζμζηά ηςκ οπμηεζιέκςκ ελαημθμοεμφκ κα δζαηδνμφκ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ημοξ ζδέεξ, ηαεχξ
εεςνμφκ υηζ: α) δ ηαπφηδηα ημο θςηυξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ πδβήξ απυ ηδκ μπμία
εηπέιπεηαζ α) ηα θαζκυιεκα ηδξ ακάηθαζδξ ηαζ ηδξ δζάεθαζδξ ελεθίζζμκηαζ ζε ηάεε
πενίπηςζδ ακελάνηδηα β) μζ επίπεδμζ ηαενέθηεξ είκαζ ηέθεζμζ ακαηθαζηήνεξ ηαζ δδιζμονβμφκ
πναβιαηζηά είδςθα δ) μζ θαημί αολάκμοκ ηδκ εκένβεζα ημο θςηυξ, απμηεθμφκ δδθαδή
βεκκήηνζεξ θςηεζκήξ εκένβεζαξ ηαζ εενιυηδηαξ ε) ηα μπηζηά πνίζιαηα έπμοκ απμηθεζζηζηά
ηνζβςκζηυ ζπήια ηαζ ακαθφμοκ ημ θςξ μπμζμοδήπμηε ηαεανμφ θαζιαηζημφ πνχιαημξ.
Ζ F. Chauvet (1994 & 1996), αθμφ ηαηαβνάθεζ ιέζς ενςηδιαημθμβίςκ ηαζ ζοκεκηεφλεςκ ηζξ
ακηζθήρεζξ πνςημεηχκ ζπμοδαζηχκ ηδξ ζπμθήξ Καθχκ Σεπκχκ ζηδ Γαθθία βζα ηδ θφζδ ηαζ
ηδκ πνμέθεοζδ ηςκ πνςιάηςκ, ζπεδζάγεζ ηαζ πναβιαημπμζεί, ζημ πθαίζζμ ιζαξ
επμζημδμιδηζηήξ πνμζέββζζδξ, ιζα ζεζνά πεζναιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιε ζηυπμ ηδκ
ηαηακυδζδ α) ηδξ ελάνηδζδξ ημο πνχιαημξ ηςκ εηενυθςηςκ ζςιάηςκ απυ ημ πνχια ηδξ
πνμζπίπημοζαξ αηηζκμαμθίαξ (απμννυθδζδ - επακεηπμιπή) α) ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ
ζφκεεζδξ θςηεζκχκ αηηζκμαμθζχκ δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ (πνμζεεηζηή - αθαζνεηζηή
ακάιεζλδ) β) ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ πνςιαηζηήξ ζφκεεζδξ θςηεζκχκ αηηζκμαμθζχκ ηαζ
πνςζηζηχκ μοζζχκ. Σα εεηζηά ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα ηδξ πανέιααζδξ, μδδβμφκ ηδκ
ενεοκήηνζα ζε πνμηάζεζξ εθανιμβήξ ακάθμβςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ επίπεδμ ηδξ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.
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Οζ Colin & Viennot (2001) ζηδ ιεθέηδ ημοξ: « Υξεζηκνπνηψληαο δχν κνληέια ζε νπηηθή:
δπζθνιίεο Φνηηεηψλ θαη πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο » επζζδιαίκμοκ αθεκυξ ιεκ ηδ δοζημθία ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ κα πνμζδζμνίγμοκ ηδ πμνεία ηςκ αηηίκςκ υηακ πέθημοκ ζε ιζα
δζαπςνζζηζηή επζθάκεζα δζαθακχκ ιέζςκ, αθεηένμο ημ ιζηνυ ανζειυ ενβαζζχκ πμο είκαζ
δζαεέζζιεξ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ δζάεθαζδξ ηαζ ηδ πνήζδ ιμκηέθςκ.
ε ένεοκα υπςξ ακαθένεζ μ Φφηηαξ (2010) πμο πναβιαημπμζήεδηε ζε θμζηδηέξ θοζζηήξ ηαζ
εηπαζδεοηζημφξ θοζζηήξ ιε ηδ αμήεεζα ακμζηηχκ ενςηήζεςκ, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ ιαεδηέξ,
θμζηδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ηζξ ίδζεξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ δζάεθαζδ ηαζ υηζ δοζημθεφμκηαζ
κα εθανιυζμοκ ηζξ ανπέξ ηδξ ζηα δζάθμνα μπηζηά θαζκυιεκα. Υνήζζιεξ δζδαηηζηέξ πνμηάζεζξ
έπμοκ βίκεζ πνυζθαηα βζα θμζηδηέξ ΠΣΓΔ (Μίπαξ ηαζ Γζαιμοζάηδξ 2009) βζα ηδκ δζδαζηαθία
εκκμζχκ ηδξ μπηζηήξ.
Έξεπλα θαη Απνηειέζκαηα
ηα ενςηδιαημθυβζα ζπεδζάζηδηακ ηαηάθθδθεξ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ έκκμζεξ ηδξ
Φοζζηήξ πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηδξ Δ & Σ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ.
Ζ πανμφζα ενβαζία αοηή πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζε εηπαζδεοηζημφξ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ πμο δζδάζημοκ ζε
ζπμθεία ζημοξ ηέζζενζξ Νμιμφξ ηδξ Πενζθένεζαξ Ζπείνμο.
Ο πθδεοζιυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ 102 εηπαζδεοηζημί. ζμκ αθμνά ημ θφθμ, ημ 51%
απμηεθμφκηακ απυ βοκαίηεξ ηαζ ημ 49% απυ άκδνεξ. Υνυκζα οπδνεζίαξ: απυ 1-10 έηδ ημ
32,4%,απυ 11-15 ημ 24,5%, απυ 16-20 έηδ ημ 11,8%, απυ 21-25 ημ16,8% ηαζ πάκς απυ 25
έηδ ημ 14,5%. Ζ δεζβιαημθδπηζηή ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ δ απθή ηοπαία
δεζβιαημθδρία. Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ
ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ημ ζηαηζζηζηυ
πνυβναιια SPSS.
Οζ ενςηήζεζξ πμο ηέεδηακ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ είκαζ ζοκδεδειέκεξ, ςξ επί ημ πθείζημκ, ιε
απθά θαζκυιεκα ηαζ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ υπζ ενςηήζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ εα
βζκυηακ ζηείνμξ έθεβπμξ ηςκ βκχζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. ηδκ πνχηδ ενχηδζδ δζενεοκάηαζ
δ ακηίθδρδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζηέδαζδξ ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ απυ
ηα ιυνζα ηδξ αηιυζθαζναξ, εκχ ιε ηδκ δεφηενδ ενχηδζδ ακ ηα δζαθμνεηζηά ιήηδ ηφιαημξ
πμο απμηεθμφκ ημ θεοηυ θςξ, οθίζηακηαζ δζαθμνεηζηέξ εηηνμπέξ απυ ημ πνίζια . ε επυιεκδ
ενχηδζδ δζενεοκάηαζ δ ακηίθδρδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ δζάεθαζδ, ηαη‘ μοζία βζα ηδκ
δζάδμζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ζε δζαθμνεηζηά οθζηά ιε δζαθμνεηζηή ηαπφηδηα. ηζξ οπυθμζπεξ
ενςηήζεζξ ελεηάγεηαζ δ άπμρδ πμο έπμοκ μζ εηπαζδεοηζημί βζα ηα πνχιαηα ηςκ ζςιάηςκ ηαζ
ακ ηα ζοκδέμοκ ιε ηδκ αηηζκμαμθία πμο ηάεε θμνά θςηίγμκηαζ.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πανμοζζάγμκηαζ ακά εκυηδηα ιε ηδ ιμνθή νααδμβναιιάηςκ
ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ. Γζα ηάεε ενχηδζδ βίκεηαζ ακάθοζδ ηαζ ζπμθζαζιυξ ηςκ
απακηήζεςκ:
Αημθμφεςξ δζενεοκχκηαζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε εέιαηα Οπηζηήξ. ηδκ πνχηδ
ενχηδζδ δζενεοκάηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζηέδαζδξ ημο θεοημφ θςηυξ:
ΔΡΧΣΖΖ 1: ηακ μ Νδθ Άνιζηνμκβη, μ πνχημξ άκενςπμξ πμο πάηδζε ηδκ επζθάκεζα ηδξ
εθήκδξ, έζηνερε ημ αθέιια ημο πνμξ ηα πάκς ακηίηνζζε έκα ιαφνμ μονακυ ζε ακηίεεζδ ιε
ημκ ηαηαβάθακμ ηδξ Γδξ. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί:
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ρήκα 1: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 1.

Έκα πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ 83,2% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ζπήια 1) απακηά ζςζηά υηζ μ ιαφνμξ
μονακυξ ηδξ εθήκδξ μθείθεηαζ ζηδκ έθθεζρδ αηιυζθαζναξ εκχ ημ 15,8 % εεςνεί υηζ δ
έθθεζρδ ςηεακχκ έπεζ ζακ απμηέθεζια ημ ιαφνμ ημο μονακμφ. Πνμθακχξ ζοβπέμοκ ημ
θαζκυιεκμ ηδξ ζηέδαζδξ ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ ημο δθζαημφ θςηυξ απυ ηα ιυνζα ηςκ
αενίςκ ηδξ Γήζκδξ αηιυζθαζναξ. Απυ ηζξ αηηίκεξ ημο μναημφ θςηυξ πενζζζυηενμ
ζηεδάγμκηαζ εηείκεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ζχδεξ πνχια ηαζ αημθμοεμφκ δζαδμπζηά αηηίκεξ
πμο ακηζζημζπμφκ ζηα οπυθμζπα πνχιαηα ημο θάζιαημξ. Σμ θςξ βαθάγζμο πνχιαημξ
ζηεδάγεηαζ θζβυηενμ απυ εηείκμ ημο ζχδμοξ υιςξ ηα ιάηζα ιαξ είκαζ πενζζζυηενμ εοαίζεδηα
ζημ βαθάγζμ πανά ζημ ζχδεξ ηαζ βζ' αοηυ μ μονακυξ ιαξ θαίκεηαζ βαθάγζμξ. Ακηί αοηήξ ηδξ
ενιδκείαξ εεςνμφκ υηζ ημ ιπθε ημο μονακμφ μθείθεηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ ακάηθαζδξ ,ζηα
κενά ηςκ ςηεακχκ.
ηδκ ενχηδζδ (2) δζενεοκάηαζ ηα θαζκυιεκμ ημο δζαζηεδαζιμφ ημο θεοημφ θςηυξ.
ΔΡΧΣΖΖ 2: Σμ θεοηυ θςξ ζε ηάεε ημο δζάεθαζδ ακαθφεηαζ :
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ρήκα 2: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 2

Με αάζδ ηζξ απακηήζεζξ (ζπ. 2) ημ 73,5 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πζζηεφεζ πςξ ημ θεοηυ θςξ ζε
ηάεε δζάεθαζδ ημο ακαθφεηαζ εκχ ημ 26,5% πζζηεφεζ ημ ακηίεεημ.
Οζ Anderson & Smith (1982), ζηα πθαίζζα ηδξ ίδζαξ ένεοκαξ , δζαπζζηχκμοκ υηζ ηα
πενζζζυηενα παζδζά ακηζθαιαάκμκηαζ ημ θεοηυ θςξ ςξ απμοζία πνχιαημξ ηαζ υπζ ςξ
ζοκδοαζιυ άθθςκ πνςιάηςκ.
Σμ επυιεκμ ενχηδια δζενεοκά ημ θαζκυιεκμ ηδξ δζάεθαζδξ:
ΔΡΧΣΖΖ 3: «Σμ ιμκμπνςιαηζηυ θςξ πνμενπυιεκμ απυ ημκ αένα υηακ πέθηεζ ζε ηγάιζ
δζαεθάηαζ, δζαδίδεηαζ ζημ βοαθί ιε ιζηνυηενδ ηαπφηδηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δζαεθάηαζ ηαζ πάθζ
ηαζ ηαλζδεφεζ ζημκ αένα…»
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ρήκα 3: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 3.

Σμ 75% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ζπήια 3) ζοιθςκεί πςξ ημ ιμκμπνςιαηζηυ θςξ ζηδκ δζαδνμιή
ημο απυ ημκ αένα ζημ βοαθί δζαεθάηαζ ηαζ ηζκείηαζ ιε ιζηνυηενδ ηαπφηδηα εκχ ημ 25% ηςκ
ενςηδεέκηςκ δζαθςκεί, δζυηζ δεκ έπμοκ ηαηακμήζεζ μζ εηπαζδεοηζημί ηδκ ανπή ημο εθαπίζημο
πνυκμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ θςξ ηαηά ηδκ δζάδμζή ημο απυ έκα οθζηυ ζε άθθμ ηαζ ζημ
δεφηενμ οθζηυ δ ηαπφηδηα ημο είκαζ δζαθμνεηζηή απ΄ υηζ είκαζ ζημ πνχημ, ηυηε μ πνυκμξ
δζάδμζδξ δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ημ ιήημξ ηδξ δζαδνμιήξ αθθά ηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα. ε
αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ θςξ δεκ δζαδίδεηαζ εοεφβναιια, αημθμοεεί ηεεθαζιέκδ πμνεία
δζακφμκηαξ ιεβαθφηενδ δζαδνμιή ζημ οθζηυ υπμο δ ηαπφηδηα ημο είκαζ ιεβαθφηενδ, χζηε κα
θεάζεζ ζημκ πνμμνζζιυ ημο ζημκ εθάπζζημ πνυκμ.
Οζ επυιεκεξ ενςηήζεζξ ακαδεζηκφμοκ ηδ δοζημθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα ακηζθδθεμφκ πςξ
ειθακίγμκηαζ ηα πνχιαηα ηςκ ζςιάηςκ:
ΔΡΧΣΖΖ 4: Ζ παπανμφκα δείπκεζ ηυηηζκδ ιυκμ υηακ ημ θςξ πμο πέθηεζ πάκς ηδξ είκαζ
θεοηυ ή ηυηηζκμ:
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ρήκα 4: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 4.

Έκα πμζμζηυ 57,7% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ζπήια 4) απακηά ζςζηά υηζ υηακ πέζεζ θεοηυ ή
ηυηηζκμ θςξ ζηδκ παπανμφκα εα δείπκεζ ηυηηζκδ υιςξ έκα πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ 42,3 %
δζαθςκεί .
ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ δ παπανμφκα ςξ αδζαθακέξ ζχια απμννμθά υθεξ ηζξ θςηεζκέξ
αηηίκεξ υθςκ ηςκ πνςιάηςκ ηαζ ακαηθά ιυκμ αοηέξ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ηυηηζκμ πνχια
ηαζ βζ' αοηυ θαίκμκηαζ ηυηηζκεξ. Δπίζδξ δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ εεςνεί υηζ ημ
πνχια είκαζ δεζιεοιέκμ ζηα ζχιαηα ηαζ υηζ ημ θςξ απθχξ ιαξ αμδεά κα ημ δζαηνίκμοιε.
Θεςνμφκ, δδθαδή, υηζ ιε ηα ιάηζα ιαξ αθέπμοιε ημ πνχια εκυξ ακηζηεζιέκμο ηαζ υπζ ημ
πνχια ημο ακαηθχιεκμο θςηυξ (Γέδεξ 2005).
ημ ίδζμ βκςζηζηυ πεδίμ, μ C. Prat (1989), ζε ένεοκά ημο ιε ιαεδηέξ 12-15 εηχκ ζηδ Γαθθία
ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηςκ πνςιάηςκ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ θςξ, δζαπζζηχκεζ ζαθείξ
μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ παναζηάζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ πνχζιςκ ζζημνζηχκ ιμκηέθςκ,
ηαεχξ ηαζ ζηα δφμ πεδία εζηίαζδξ ημο ενεοκδηζημφ εκδζαθένμκημξ:
α) ηα πνχιαηα βίκμκηαζ ακηζθδπηά ςξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζςιάηςκ,
α) μ νυθμξ πμο απμδίδεηαζ ζημ θςξ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ ηςκ
πνςιάηςκ, είκαζ αοηυξ εκυξ «μπήιαημξ ιεηαθμνάξ» ημοξ απυ ηα ακηζηείιεκα ζημ ιάηζ εκ
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είδεζ νεοζηήξ μοζίαξ (ιζαξ μοζίαξ ηδκ μπμία μ ζοββναθέαξ απμηαθεί «θςημβυκμ» ηαη‘
ακαθμβία ιε ημ ακηίζημζπμ «εενιμβυκμ» απυ ηδκ πενζμπή ηςκ θαζκμιέκςκ ηδξ δζάδμζδξ ηδξ
εενιυηδηαξ.
ηδκ ίδζα εκυηδηα ηίεεηαζ ημ ενχηδια ακ:
ΔΡΧΣΖΖ 5: Σμ θειυκζ υηακ πέθηεζ πάκς ημο θεοηυ θςξ δείπκεζ ηίηνζκμ δζυηζ δ επζθάκεζά
ημο απμννμθά ημ ηίηνζκμ πμο πενζέπεηαζ ζημ θεοηυ θςξ:

Ποζοζηό(%)

100
80
56,1

60

43,9

40
20
0
ΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣ

ρήκα 5: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 5.

Οζ εηπαζδεοηζημί υπςξ θαίκεηαζ ζημ (ζπ.5) ζοιθςκμφκ ζε πμζμζηυ 56,1% πςξ ζημ θειυκζ
υηακ πέθηεζ πάκς ημο θεοηυ θςξ δείπκεζ ηίηνζκμ βζαηί απμννμθά ημ ηίηνζκμ πμο πενζέπεηαζ
ζημ θςξ πμο είκαζ θάεμξ. Δκχ απακημφκ ζςζηά ημ 43,9 %. Γζαηί ημ πνχια υπςξ
πνμακαθέναιε ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ αηηίκεξ ημο πνχιαημξ πμο ακαηθχκηαζ.
ΔΡΧΣΖΖ 6: ημ θεοηυ θςξ, ιία κημιάηα θαίκεηαζ ηυηηζκδ εκχ ιία πζπενζά θαίκεηαζ
πνάζζκδ. Ακ ηζξ θςηίζμοιε ιε ιμκμπνςιαηζηυ πνάζζκμ θςξ, ηφηθςζε πμζμ απυ ηα παναηάης
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ρήκα 6: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 6.

Απυ ηδκ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ (ζπ.6) ζςζηά απακηά ημ 63%
ηςκ ενςηδεέκηςκ υηζ ακ θςηίζμοιε ιε πνάζζκμ θςξ δ κημιάηα εα θαίκεηαζ ιαφνδ ηαζ δ
πζπενζά πνάζζκδ. Σμ 10 % πνμαθέπεζ υηζ δ κημιάηα εα θαίκεηαζ ηυηηζκδ ηαζ δ πζπενζά ιαφνδ,
6 % εεςνεί πςξ δ κημιάηα εα θαίκεηαζ ιαφνδ ηαζ δ πζπενζά ηυηηζκδ ηαζ ηέθμξ ημ 21% Ζ
κημιάηα εα θαίκεηαζ ιαφνδ ηαζ δ πζπενζά ιαφνδ. Οζ εηπαζδεοηζημί δδθαδή εεςνμφκ υηζ ημ
πνχια είκαζ δεζιεοιέκμ ζηα ζχιαηα ηαζ υηζ ημ θςξ απθχξ ιαξ αμδεά κα ημ δζαηνίκμοιε.
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πκπεξάζκαηα
Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημί ηδξ
πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ έπμοκ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ςξ πνμξ εέιαηα πμο ηαθμφκηαζ κα
δζαπεζνζζημφκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Ζ άπμρδ ημο Hashweh (1987) υηζ πμθθέξ απυ ηζξ
εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ πμο έπμοκ δζαπζζηςεεί ζε ιαεδηέξ, ίζςξ πνμένπμκηαζ απυ ακηίζημζπεξ
εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ εηπαζδεοηζηχκ ημοξ, ιάθθμκ εκζζπφεηαζ απυ ηα εονήιαηα ηδξ
πανμφζαξ ένεοκαξ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα έκα ιένμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ
ζηέδαζδξ ημο δθζαημφ θςηυξ απυ ηα ιυνζα ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ δεκ ζοκδέμοκ ηδκ έθθεζρδ
αηιυζθαζναξ ζηδ ζεθήκδ ιε ημκ ιαφνμ μονακυ. Αηυιδ δεκ θαιαάκμοκ οπ‘ υρδ υηζ, ημ
θεοηυ θςξ είκαζ ιίβια υθςκ ηςκ πνςιάηςκ ηαζ θυβς ημο θαζκμιέκμο ημο δζαζηεδαζιμφ, ημ
ηάεε πνχια εηηνέπεηαζ ζε δζαθμνεηζηή βςκία ηαηά ηδκ δζάεθαζδ ηαζ υηακ ημ ζπήια ημο
ζχιαημξ πμο πνμζπίπηεζ επζηνέπεζ ημ δζαπςνζζιυ ημοξ, ηυηε ημ ηφια / θςξ ακαθφεηαζ ζηζξ
δζάθμνεξ ζοπκυηδηεξ / πνχιαηά ημο.
Δπίζδξ εεςνμφκ υηζ ημ θςξ απθχξ ιαξ αμδεά κα δζαηνίκμοιε ηα ζχιαηα ηαζ υηζ ημ πνχια
είκαζ δεζιεοιέκμ ζηα ζχιαηα ηαζ υηζ ιε ηα ιάηζα ιαξ αθέπμοιε ημ πνχια εκυξ ακηζηεζιέκμο
υπζ ημ πνχια ημο ακαηθχιεκμο θςηυξ, ημ πνχια δδθαδή είκαζ ζδζυηδηα ηςκ ζςιάηςκ.
Σέθμξ ανηεημί εηπαζδεοηζημί δεκ έπμοκ ηαηακμήζεζ ηδκ αζηία πμο πνμηαθεί ηδ δζάεθαζδ ημο
θςηυξ πμο δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ ιεηααμθή ηδξ ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ υηακ πενκάεζ απυ έκα
ιέζμ ζε έκα άθθμ, δ μπμία ενιδκεφεηαζ ιε ηδκ ανπή ημο εθαπίζημο πνυκμο. Ακάθμβεξ ζδέεξ
έπμοκ ηαηαβναθεί ηαζ ζε θμζηδηέξ (Καθπία ηαζ Μίπαξ 2002).
Γζα ηζξ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε θαζκυιεκα Οπηζηήξ (δζάδμζδ θςηυξ ζε
μπηζηά ιέζα, πνχια ζςιάηςκ) έπμοιε κα παναηδνήζμοιε υηζ πνεζάγεηαζ επζιμνθςηζηή
πανέιααζδ δ μπμία κα έπεζ ςξ ζηυπμ μζ εηπαζδεοηζημί κα είκαζ ζε εέζδ κα
επζπεζνδιαημθμβμφκ ηαζ κα ενιδκεφμοκ ηα θαζκυιεκα Οπηζηήξ ιε αάζδ ηδκ αθθδθεπίδναζδ
ηδξ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ ιε ηδκ φθδ (ηαακηζηή εεςνία) αθθά ηαζ ιε ηα ιμκηέθα βζα ημ θςξ.
οβηεηνζιέκα αοηυ ηςκ αηηίκςκ ηαζ ημ ηοιαηζηυ ιμκηέθμ ανπζηά ηαζ ημ ζςιαηζδζαηυ ηαζ ημ
ιμκηέθμ ηςκ θςημκίςκ ζηδκ ζοκέπεζα (Knight 2006). Σμ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ελήβδζδ ζοβηεηνζιέκςκ θαζκμιέκςκ, υπςξ δ ιεηαθμνά εκένβεζαξ ή
ημ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ. Με ημ ηοιαηζηυ ιμκηέθμ πνμζεββίγμοκ θαζκυιεκα, υπςξ δ
δζάδμζδ ημο θςηυξ ζημ ηεκυ, δ αθθαβή ηαπφηδηαξ δζάδμζδξ ζηα δζάθμνα οθζηά ιέζα ή μζ
αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ηδκ φθδ. οπκά υιςξ ηα ιμκηέθα αοηά ηίεεκηαζ οπυ αιθζζαήηδζδ ηαζ
οπενηαθφπημκηαζ απυ ηδκ πανάζηαζδ ηςκ θςηεζκχκ αηηίκςκ δ μπμία ημοξ είκαζ πενζζζυηενμ
μζηεία, ηυζμ ζημ επίπεδμ ηδξ ακηίθδρδξ, υζμ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ δζδαζηαθίαξ. (Γέδεξ 2005).
Γζδαηηζηυξ ζηυπμξ ηδξ πανέιααζδξ δδθαδή, εα είκαζ δ ηαηακυδζδ α) ημο θαζκυιεκμο
πνχιαημξ ηςκ ζςιάηςκ υηακ θςηίγμκηαζ απυ θεοηυ θςξ α) ηδξ ελάνηδζδξ ημο πνχιαημξ ηςκ
εηενυθςηςκ ζςιάηςκ απυ ημ πνχια ηδξ πνμζπίπημοζαξ αηηζκμαμθίαξ (απμννυθδζδ επακεηπμιπή) β) ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ζφκεεζδξ θςηεζκχκ αηηζκμαμθζχκ δζαθμνεηζημφ
πνχιαημξ (πνμζεεηζηή - αθαζνεηζηή ακάιεζλδ) δ) ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ πνςιαηζηήξ
ζφκεεζδξ θςηεζκχκ αηηζκμαμθζχκ ηαζ πνςζηζηχκ μοζζχκ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ
αθαζνεηζηήξ ακάιεζλδξ ιμκμπνςιαηζηχκ αηηζκμαμθζχκ ηαζ ε) ημο θαζκμιέκμο ηδξ ακάηθαζδξ
ηαζ ηδξ δζάεθαζδξ πμο ελεθίζζμκηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ζοβπνυκςξ.
Απμηέθεζια αοηχκ εα είκαζ μζ εηπαζδεοηζημί κα ακηζθαιαάκμκηαζ ημ θεοηυ θςξ ςξ
ζοκδοαζιυ άθθςκ πνςιάηςκ ηαζ υπζ ςξ έκα πνχια. Δπίζδξ κα εεςνμφκ υηζ ημ θςξ απθχξ
ιαξ αμδεά κα δζαηνίκμοιε ηα ζχιαηα ηαζ υπζ υηζ ημ πνχια είκαζ δεζιεοιέκμ ζηα ζχιαηα.
Να εεςνμφκ, δδθαδή, υηζ ιε ηα ιάηζα ιαξ δεκ αθέπμοιε ημ πνχια εκυξ ακηζηεζιέκμο αθθά ημ
πνχια ημο ακαηθχιεκμο θςηυξ. Δπίζδξ κα ενιδκεφμοκ υηζ ημ πνχια εκυξ αδζαθακμφξ
ζχιαημξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ πνχια πμο ακηζζημζπεί ζηζξ θςηεζκέξ αηηίκεξ πμο αοηυ ακαηθά,
(ηα αδζαθακή ζχιαηα δδθαδή απμννμθμφκ έκα ιένμξ ηςκ θςηεζκχκ αηηίκςκ πμο πέθημοκ
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πάκς ημοξ), εκχ ακαηθμφκ ημ οπυθμζπμ. Δκχ ακηίεεηα εκυξ δζαθακμφξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ
πνχια πμο ακηζζημζπεί ζηζξ θςηεζκέξ αηηίκεξ ηςκ μπμίςκ επζηνέπεζ ηδ δζέθεοζδ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαηά ηδκ μπμία
δζενεοκήεδηακ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ηδξ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, ζπεηζηά
ιε έκκμζεξ ηδξ εενιυηδηαξ πμο ηαθμφκηαζ κα δζδάλμοκ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο Γδιμηζημφ
πμθείμο. Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ημ Φεζκυπςνμ ημο 2009, ηαζ έθααακ ιένμξ
εηπαζδεοηζημί πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ηεζζάνςκ Νμιχκ ηδξ Πενζθένεζαξ Ζπείνμο.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, έδεζλακ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί δζαηδνμφκ εζθαθιέκεξ
ακηζθήρεζξ ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ πμο είκαζ δζδαηηέα φθδ ημο Γδιμηζημφ
πμθείμο. οβηεηνζιέκα μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ εηθνάγμοκ
δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζημ πεδίμ ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ. Μάθζζηα ιενζηέξ
ακηζθήρεζξ ημοξ είκαζ πανυιμζεξ ιε αοηέξ ηςκ ιαεδηχκ.
Abstract

This paper presents the results of α research where investigated the perceptions of primary
school teachers on the concepts of heat that are required to teach in elementary school. The
survey was conducted in autumn 2009 and attended to the primary school teachers of the four
prefectures of Epirus Region. The survey results showed that teachers hold misconceptions in
this area of physics. Specifically, teachers in primary education reflect different approaches in
the field of thermal phenomena. These misconceptions are similar to those of students
according to the bibliography.
Δηζαγσγή
Έκα ζδιακηζηυ ενεοκδηζηυ νεφια ζημ πχνμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Φ.Δ)
εκδζαθένεηαζ βζα ηζξ βκχζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο δζδάζημοκ Φ.Δ ηαζ εζδζηυηενα βζα ηζξ
βκχζεζξ ημοξ πάκς ζημ επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδ
δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ ηςκ Φ.Δ (πφνημο,A. 2002, De Jong 2003). Δλ άθθμο μζ βκχζεζξ
πμο έπμοκ μζ εηπαζδεοηζημί βζα ημ οπυ δζαπναβιάηεοζδ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ δζαιμνθχκμοκ
ηδ δζδαζηαθία ημοξ ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ αοηυ-εηηίιδζή ημοξ (Kallery & Psillos 2001). Έηζζ
πζεακέξ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ πμο έπμοκ ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ εα επδνεάζμοκ
ανκδηζηά ηδκ πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
δζδαζηαθίαξ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο πμο δζδάζημοκ.
Ζ πανμφζα ενβαζία ζημπεφεζ κα ζοιαάθθεζ ζ‘ αοηυ αηνζαχξ ημ πεδίμ. Δπζηεκηνχκεηαζ ζηδ
δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε έκκμζεξ ηδξ Φοζζηήξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα
ζπμθζηά αζαθία ηδξ Δ΄ ηαζ Σ΄ Γδιμηζημφ πμθείμο. Οζ έκκμζεξ πμο ελεηάγμκηαζ πνμένπμκηαζ
απυ ημ πεδίμ ηςκ Θενιζηχκ Φαζκμιέκςκ.
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Γζάθμνμζ ενεοκδηέξ έπμοκ δζαπζζηχζεζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ Α/αάειζαξ εηπαίδεοζδξ
έπμοκ ανκδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ Φ.Δ., ηαζ ελαζηίαξ ηδξ ανκδηζηήξ ημοξ ζηάζδξ είηε δε
δζδάζημοκ ηαευθμο ηα ιαεήιαηα ηςκ Φ.Δ., είηε ηα δζδάζημοκ πνυπεζνα ηαζ αανεηά, χζηε ημ
υθεθμξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ημοξ κα είκαζ εθάπζζημ (Purkey and Smith 1983). Δπζπνυζεεηα, δ
ζοιπενζθμνά ηαζ ζηάζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ςξ πνμξ ημ ιάεδια ηςκ Φ.Δ. επδνεάγεζ
εζδζηυηενα ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ (Westerback 1982, Harlen 1985).
ε ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε (Kχηζδξ η,ά. 2008) έδεζλε υηζ μζ εηπαζδεοηζημί
πνςημαάειζαξ έπμοκ βεκζηά ιζα ζεζνά πνμμπηζηχκ ηαηά ιήημξ ηδξ ιδ-επζζηδιμκζηήξ έςξ
επζζηδιμκζηήξ ζοκεπείαξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ. οκδεέζηενα, ακαιζβκφμοκ ηζξ
επζζηδιμκζηέξ ηαζ ιδ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ βζα κα δδιζμονβήζμοκ ηδ δζηή ημοξ ημζιμεεςνία
ηαζ ηα ιμκηέθα ημοξ βζα ηα θοζζηά θαζκυιεκα. Αοηέξ μζ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηαζ ηα ιζηηά δζακμδηζηά πνυηοπα έπμοκ πνμζδζμνζζηεί ζε ιζα ζεζνά εειάηςκ ζηδ αζμθμβία, ηδ πδιεία ηαζ ηδ
θοζζηή (Dahl et al., 2004). Αηυιδ δζάθμνεξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ (Pardhan & Bano 2001) υηζ
ηαζ μζ εκήθζηεξ έπμοκ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ, υπςξ έπμοκ ηαζ ηα παζδζά.
Μζα ααζζηή αζηία ηδξ δοζημθίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα απμδεπημφκ ηζξ επμζημδμιδηζηέξ
εέζεζξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ θαίκεηαζ κα είκαζ δ πενζμνζζιέκδ βκχζδ πμο έπμοκ
ηονίςξ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ςξ πνμξ ημ επζζηδιμκζηυ
πενζεπυιεκμ. ηακ έπμοκ ακεπανηή βκχζδ ημο επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο πμο πνυηεζηαζ
κα δζδάλμοκ, δεκ δζδάζημοκ ιε εκεμοζζαζιυ ηαζ αοημπεπμίεδζδ, δεκ κζχεμοκ ζηακμί κα
οθμπμζήζμοκ δναζηδνζυηδηεξ ηαζκμημιζημφ παναηηήνα (De Jong et al. 1998, Υαθηζά 1999α).
Αδοκαημφκ κα ηαηαθάαμοκ ηζξ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφκ μζ ιαεδηέξ ζηδκ εηιάεδζδ εκυξ
ζοβηεηνζιέκμο πενζεπυιεκμο, αδοκαημφκ κ‘ αλζμθμβήζμοκ ηδ ζδιαζία ιζαξ πεζναιαηζηήξ
δναζηδνζυηδηαξ ηαζ κα ηδ πεζνζζημφκ ζςζηά (Mc Dermott 1990).
οβηεηνζιέκα μζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ζημ πεδίμ ηςκ εενιζηχκ
θαζκμιέκςκ. Έπεζ ηαηαβναθεί (Κανακίηαξ 1996) δ πνήζδ ηδξ έκκμζαξ «εενιμηναζία» ακηί
ηδξ έκκμζαξ «εενιυηδηα» ζε θμζηδηέξ Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ. Έηζζ οθίζηαηαζ δ άπμρδ υηζ
δ εενιμηναζία είκαζ ηάηζ πμο ακηαθθάζζεηαζ, ιεηαθένεηαζ ή ακαιεζβκφεηαζ. Ζ εενιυηδηα
εεςνείηαζ ιεκ ιζα ιμνθή εκένβεζαξ αθθά ιπμνεί κα απμεδηεοηεί (ηαζ υπζ κα
ιεηαζπδιαηζζηεί), έπεζ δδθαδή ζδζυηδηεξ μοζίαξ. Σα παναπάκς απμηεθμφκ ιζα έιιεζδ
απμδμπή ημο «εενιζημφ νεοζημφ» πμο απακηάηαζ ηαηά ηυνμκ ζε ιζηνέξ δθζηίεξ (Ρααάκδξ
1988, Driver et al. 1998). Δπίζδξ μζ (ημοιζυξ, Μ. & Υαηγδκζηήηα, Β. 2004). δζαπζζηχκμοκ
ζε ένεοκά ημοξ υηζ μζ ιαεδηέξ, ζε ιεβάθμ πμζμζηυ, πνδζζιμπμζμφκ αδζαθμνμπμίδηα ηζξ
έκκμζεξ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ. Δπί πθέμκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ εενιυηδηα ηαζ
ημ ρφπμξ ςξ δφμ ακελάνηδηεξ μκηυηδηεξ (μοζίεξ) μζ μπμίεξ ιεηαθένμκηαζ απυ ζχια ζε ζχια.
Αηυιδ μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ, υηζ δ εενιμηναζία εκυξ ζχιαημξ πμο ανίζηεηαζ ζε εενιζηή
ζζμννμπία ιε ημ πενζαάθθμκ ημο, ελανηάηαζ απυ ημ ιέβεευξ ημο, ηαζ υπζ απυ ηδ εενιμηναζία
ημο πενζαάθθμκηυξ ημο (Κανακίηαξ 1996).
Δζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ έπμοκ μζ ιαεδηέξ, απυ ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ ειπεζνία, υηζ υηακ
θμνμφκ ανηεηά νμφπα, ηυηε γεζηαίκμκηαζ (Boohan 1996, Stylianidou 1997). Θεςνμφκ ηα
ιάθθζκα ςξ ακηζηείιεκα πμο δδιζμονβμφκ εενιυηδηα ηαζ υπζ υηζ απθά επζαναδφκμοκ ηδ νμή
εενιυηδηαξ πμο εηπέιπεηαζ απυ ηα ζχιαηά ημοξ (Newell & Ross 1996).
Γζα κα ενιδκεφζμοκ μζ ιαεδηέξ ημ βεβμκυξ υηζ άθθδ εενµμηναζία αζζεάκμκηαζ πςξ έπμοκ ηα
ιεηαθθζηά ηαζ άθθδ ηα πθαζηζηά οθζηά υηακ ηα αββίγμοκ µε ημ πένζ ημοξ, οζμεεημφκ ζοκήεςξ
ηδκ άπμρδ υηζ ηα ιέηαθθα δέπμκηαζ ή απεθεοεενχκμοκ ηδκ εενµυηδηα εοημθυηενα απυ άθθα
οθζηά. Δπίζδξ οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα ιεηαθθζηά ιένδ εκυξ πμδδθάημο είκαζ πζμ ηνφα απυ ηα
πθαζηζηά ημο µένδ, βζαηί εεςνμφκ υηζ ημ µέηαθθμ πνμζεθηφεζ ή απμννμθά ημ ηνφμ. Δπίζδξ
ηα παζδζά εεςνμφκ υηζ δ εενµυηδηα μδεφεζ πάκημηε απυ ημ ακηζηείµεκμ πνμξ ημ πένζ ηζ υπζ
ακηίεεηα (Κυημηαξ η.ά. 2001). Θεςνμφκ αηυιδ υηζ μζ ιμκςηέξ πανάβμοκ εενιυηδηα ηαζ μζ
αβςβμί έθημοκ εενιυηδηα ζε εενιυ πενζαάθθμκ ηαζ ρφπμξ ζε ροπνυ πενζαάθθμκ (Kesidou &
Duit 1993, Harrison et al. 1999)
~ 543 ~

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

Οζ ιαεδηέξ πζζηεφμοκ αηυιδ υηζ δ εενιμηναζία ημο κενμφ πμο ανάγεζ, ακεααίκεζ υηακ
αολήζμοιε απυημια ηδκ πμζυηδηα εενιυηδηαξ (θθυβα) ή ζοκεπίγμοιε κα ημ εενιαίκμοιε βζα
ιενζηά θεπηά αηυια (Anderson 1979, Ρααάκδξ 1988). Μεβάθμ ιένμξ ηδξ ζφβποζδξ
πνμένπεηαζ απυ ηδκ ακηίθδρδ ηςκ παζδζχκ υηζ δ εενιμηναζία ηαζ δ εενιυηδηα είκαζ ημ ίδζμ
πνάβια ηαζ έηζζ ηαηαθήβμοκ κα θέκε πςξ ακ αολήζεζξ ημ πμζυ ηδξ εενιυηδηαξ, εα αολδεεί
ηαζ δ εενιμηναζία (R. Driver et al., 1998). Σμ ζδιείμ αναζιμφ ημο κενμφ ελανηάηαζ απυ ηδκ
πμζυηδηα ημο κενμφ πμο εενιαίκεηαζ, δδθ. ιεβαθφηενδ πμζυηδηα κενμφ εα ανάζεζ ζε
ιεβαθφηενδ εενιμηναζία ηαζ ημ ακηίζηνμθμ (Anderson, 1979).
Έξεπλα θαη Απνηειέζκαηα
ηα ενςηδιαημθυβζα ζπεδζάζηδηακ ηαηάθθδθεξ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ έκκμζεξ ηδξ
Φοζζηήξ πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηδξ Δ & Σ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ.
Ζ πανμφζα ενβαζία αοηή πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζε εηπαζδεοηζημφξ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ πμο δζδάζημοκ ζε
ζπμθεία ζημοξ ηέζζενζξ Νμιμφξ ηδξ Πενζθένεζαξ Ζπείνμο. Ο πθδεοζιυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ
102 εηπαζδεοηζημί. ζμκ αθμνά ημ θφθμ, ημ 51% απμηεθμφκηακ απυ βοκαίηεξ ηαζ ημ 49%
απυ άκδνεξ. Υνυκζα οπδνεζίαξ: απυ 1-10 έηδ ημ 32,4%,απυ 11-15 ημ 24,5%, απυ 16-20 έηδ
ημ 11,8%, απυ 21-25 ημ16,8% ηαζ πάκς απυ 25 έηδ ημ 14,5%. Ζ δεζβιαημθδπηζηή ιέεμδμξ
πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ δ απθή ηοπαία δεζβιαημθδρία. Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ
πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ
πναβιαημπμζήεδηε ιε ημ ζηαηζζηζηυ πνυβναιια SPSS.
Οζ ενςηήζεζξ πμο ηέεδηακ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ είκαζ ζοκδεδειέκεξ, ςξ επί ημ πθείζημκ, ιε
απθά θαζκυιεκα ηαζ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ υπζ ενςηήζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ εα
βζκυηακ ζηείνμξ έθεβπμξ ηςκ βκχζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ενχηδζδ 1
δζενεοκάηαζ ακ δ εενιμηναζία είκαζ εκηαηζηυ δ εηηαηζηυ ιέβεεμξ. ηζξ ενςηήζεζξ 2 ηαζ 3 ακ
μζ εηπαζδεοηζημί ζοβπέμοκ ηδκ εενιυηδηα ηαζ ηδκ εενιζηή εκένβεζα (Knight 2006). ηδκ
ενχηδζδ 4 δζενεοκάηαζ δ δζάδμζδ εενιυηδηαξ δζα ιέζμο ιμκςηζημφ οθζημφ. ηζξ ενςηήζεζξ
5ηαζ 6 δζενεοκάηαζ ηζ ζοιααίκεζ ζε έκα ζφζηδια υηακ ιεηαθένεηαζ εκένβεζα ιέζμο ηδξ
εενιυηδηαξ. Ζ πζμ ζοκδεζζιέκδ απάκηδζδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ
εενιμηναζίαξ, εκχ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ δ αθθαβή θάζδξ (Knight 2006). ηδκ 7δ ενχηδζδ
δζενεοκάηαζ δ δζάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ ζε δζαθμνεηζηά οθζηά ιε αβςβή. Σέθμξ ζηδ 8 δ
ενχηδζδ δζενεοκάηαζ δ ακηίθδρδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα φπανλδ δφμ δζαθμνεηζηχκ
μκημηήηςκ, ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ημο ρφπμοξ.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πανμοζζάγμκηαζ ακά εκυηδηα ιε ηδ ιμνθή νααδμβναιιάηςκ
ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Γζα ηάεε ενχηδζδ βίκεηαζ ακάθοζδ, ζπμθζαζιυξ ηςκ
απακηήζεςκ ηαζ πανμοζίαζδ ηςκ ακάθμβςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ.
ΔΡΧΣΖΖ 1: «Ζ εενιμηναζία εκυξ ζχιαημξ δεκ ελανηάηαζ απυ ηδ ιάγα ημο…»
ηδκ παναπάκς ενχηδζδ ημ 73,5% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ζπήια 1) απακηά υηζ δ εενιμηναζία
δεκ ελανηάηαζ απυ ηδ ιάγα ημο ζχιαημξ ηαε‘ υηζ δ εενιμηναζία εκυξ ζχιαημξ ελανηάηαζ
απυ ηδκ ιέζδ ηζκδηζηή εκένβεζα ηςκ δμιζηχκ θίεςκ, δδθαδή ιε ηδκ ηζκδηζηή εκένβεζα ηάεε
δμιζημφ θίεμο.

~ 544 ~

Π οζοζηό %

Προφορικζσ Εργαςίεσ

100
80
60
40
20
0

73,5
26,5

ΧΣΟ

ΛΑΘΟ

ρήκα 1 : Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 1

Π οζοζηό %

Δκχ έκα πμζμζηυ 26,5% επζθέβεζ ηδκ απάκηδζδ υηζ ελανηάηαζ δ εενιμηναζία απυ ηδκ ιάγα.
Ζ άπμρδ αοηή είκαζ πζεακυκ κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακηίθδρδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, υηζ δ
εενιμηναζία είκαζ ιέηνμ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ εενιυηδηαξ/ρφπμοξ πμο έπεζ έκα ζχια. Έηζζ,
ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηέημζαξ ζφκδεζδξ, ηα ιεβαθφηενα ζχιαηα ιπμνμφκ κα πενζέπμοκ
πενζζζυηενδ εενιυηδηα (ή ρφπμξ) ηαζ ζοκεπχξ ιπμνμφκ κα έπμοκ ορδθυηενδ (ή
παιδθυηενδ) εενιμηναζία. Οζ εηπαζδεοηζημί δδθαδή εεςνμφκ ηδ εενιμηναζία ςξ εηηαηζηυ
ιέβεεμξ ιάθθμκ, πανά ςξ εκηαηζηυ.
ημ επυιεκμ ενχηδια δζενεοκάηαζ δ ζπέζδ εενιμηναζίαξ, εενιζηήξ εκένβεζαξ.
ΔΡΧΣΖΖ 2: «Έκα ζχια παιδθήξ εενιμηναζίαξ είκαζ δοκαηυκ κα πενζηθείεζ πενζζζυηενδ
εενιζηή εκένβεζα απυ έκα άθθμ ορδθυηενδξ….» μζ απακηήζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια 2.
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ρήκα 2 : Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδξ 2

ε αοηή ηδκ ενχηδζδ ιυκμ ημ 35,1% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ζπήια 2) απακηά ζφιθςκα ιε ημ
επζζηδιμκζηυ πνυηοπμ υηζ είκαζ δοκαηυκ ημ ζχια ιε ηδκ παιδθυηενδ εενιμηναζία κα έπεζ
πενζζζυηενδ εενιζηή εκένβεζα ανηεί δ ιάγα ημο κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ημ ζχια πμο έπεζ
ορδθυηενδ εενιμηναζία. Έκα πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 64,9% έπεζ ηδκ
άπμρδ υηζ δ πνμδβμφιεκδ πνυηαζδ είκαζ θάεμξ, πνμθακχξ θυβς ηδξ πανακυδζδξ πςξ δ
ιεβάθδ εενιζηή εκένβεζα ακηζζημζπεί ζε ιεβάθδ εενιμηναζία.
ημ παναηάης ενχηδια δζενεοκάηαζ πςξ ιεηαθένεηαζ δ εενιυηδηα ςξ ελήξ:
ΔΡΧΣΖΖ 3: «Ζ εενιυηδηα ιεηαθένεηαζ πάκημηε απυ έκα ζχια ιεβαθφηενδξ εενιζηήξ
εκένβεζαξ πνμξ έκα ζχια ιζηνυηενδξ …»
Έκα πμζμζηυ 85,1% δίκεζ ηδκ ζςζηή απάκηδζδ (ζπ.3) υηζ δδθαδή δ εενιυηδηα δεκ
ιεηαθένεηαζ πάκημηε απυ ημ ζχια ιε ηδκ ιεβαθφηενδ εενιζηή εκένβεζα ζε ζχια ιζηνυηενδξ
εενιζηήξ εκένβεζαξ. Δκχ ακηίεεηα έκα ιζηνυ πμζμζηυ 14,9% απακηά υηζ αοηυ ζοιααίκεζ
πάκηα.
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ρήκα 3: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδξ 3.

Π οζοζηό %

ηδκ ζοκέπεζα ακαδεζηκφεηαζ δ δοζημθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα ακηζθδθεμφκ μνεά ηζ
ζδιαίκεζ υηζ έκα οθζηυ είκαζ ηαθυξ αβςβυξ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ηζ είκαζ ιμκςηήξ; Σμ ενχηδια
έπεζ ςξ ελήξ:
ΔΡΧΣΖΖ 4: «Έκα ημιιάηζ πάβμο θζχκεζ πζμ εφημθα υηακ ημ ηοθίβμοιε ιε ιάθθζκμ
φθαζια απ‘ υηζ ακ ημ αθήζμοιε λεζηέπαζημ…»
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ρήκα 4: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 4

Π οζοζηό %

Μυκμ ημ 59,8 % απακηά ζςζηά (ζπήια 4) υηζ δδθαδή ημ ημιιάηζ πάβμο θζχκεζ πζμ δφζημθα
υηακ πενζαάθθεηαζ απυ ιάθθζκμ φθαζια. Σμ 40,2% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πζζηεφεζ υηζ ημ
ημιιάηζ πάβμο θζχκεζ πζμ εφημθα. Ζ ζπέζδ εενιυηδηαξ – εενιμηναζίαξ ενεοκάηαζ ζηδκ
επυιεκδ ενχηδζδ:
ΔΡΧΣΖΖ 5: «Καηά ηδ δζάνηεζα πμο ημ κενυ ιεηαηνέπεηαζ ζε πάβμ, δ εενιμηναζία ημο
κενμφ ιεζχκεηαζ ζοκεπχξ….»
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ρήκα 5: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδξ 5

Οζ εηπαζδεοηζημί ζε πμζμζηυ 68 % απακημφκ ζςζηά (ζπ.5) υηζ δ εενιμηναζία ημο κενμφ δεκ
ιεζχκεηαζ ζοκεπχξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πήλδξ ημο. ε πμζμζηυ 32 % πζζηεφμοκ ημ
ακηίεεημ.
ηδκ ζοκέπεζα ενεοκήεδηακ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πάκς ζηδκ έκκμζα ηδξ αθθαβήξ
θάζδξ.
ΔΡΧΣΖΖ 6: «Ακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αναζιμφ ιζαξ πμζυηδηαξ κενμφ αολήζμοιε ημ
νοειυ ιε ημκ μπμίμ πνμζθένμοιε εενιυηδηα, δ εενιμηναζία ημο κενμφ….»
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ρήκα 6: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 6

Ποζοζηό %

πςξ θαίκεηαζ απυ ημ ζπήια 6, μζ εηπαζδεοηζημί απακημφκ ζςζηά ζε πμζμζηυ 73,5 % υηζ
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο αναζιμφ αηυιδ ηαζ ακ αολήζμοιε ημκ νοειυ πανμπήξ εενιυηδηαξ δ
εενιμηναζία ημο αναζιμφ παναιέκεζ ζηαεενή. Έκα πμζμζηυ 24,5% έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ εα
αολδεεί βζαηί ηαηά ηδκ βκχιδ ιαξ δεκ θαιαάκμοκ οπ‘ υρδ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αναζιμφ,
δ πνμζθενυιεκδ εκένβεζα (εενιυηδηα) δεκ αολάκεζ ηδκ ηζκδηζηή εκένβεζα ηςκ ιμνίςκ (δ
εενιμηναζία παναιέκεζ ζηαεενή), αθθά μδδβεί ζε αφλδζδ ηδξ δοκαιζηήξ ημοξ εκένβεζαξ
(ζπάκε μζ δεζιμί ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ). Γδθαδή, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αναζιμφ ημ κενυ
ιεηαααίκεζ ζε ηαηάζηαζδ ορδθυηενδξ εκένβεζαξ (αθθαβή θάζδξ).
Αημθμφεςξ δ ένεοκα επζηεκηνχεδηε ζημοξ ηνυπμοξ δζάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ:
ΔΡΧΣΖΖ 7: « Έκα ηναπέγζ απμηεθείηαζ απυ λφθζκδ επζθάκεζα ηαζ ιεηαθθζηά πυδζα. ηακ
αημοιπήζεηε ημ έκα πένζ ζαξ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηναπεγζμφ ηαζ ημ άθθμ ζε έκα απυ ηα πυδζα
ημο εα αζζεακεείηε ηδκ λφθζκδ επζθάκεζα πζμ γεζηή απυ ημ ιεηαθθζηυ πυδζ. Αοηυ ζοιααίκεζ
δζυηζ….»
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πήια 7: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 7
Απυ ηδκ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ (ζπ. 7) αθέπμοιε ημ πμζμζηυ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο δίκεζ ηδκ επζζηδιμκζηά μνεή ελήβδζδ υηζ δδθαδή ημ ιέηαθθμ ζακ
ηαθφηενμξ αβςβυξ απυ ημ λφθμ άβεζ ηδ εενιυηδηα πμθφ βνδβμνυηενα απ‘ αοηυ αθθά έπεζ ηδκ
ίδζα εενιμηναζία ιε ημ λφθμ ακένπεηαζ ζε 65 %. Έκα πμζμζηυ 20 % έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ ημ
ιέηαθθμ ηαζ ημ λφθμ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ.
Οζ εηπαζδεοηζημί ηαη΄ μοζία πζζηεφμοκ υηζ μζ ηεθζηέξ εενιμηναζίεξ ηςκ ζςιάηςκ ελανηχκηαζ
απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζςιάηςκ, υπςξ είκαζ δ ζφζηαζδ - ημ πθέμκ ζφκδεεξ - ημ ιέβεεμξ
ηαζ δ ποηκυηδηα ημοξ. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ, εεςνμφκ υηζ, ακάθμβα ιε ημ οθζηυ
ηαηαζηεοήξ ημοξ, δ εενιυηδηα εζζένπεηαζ ή θεφβεζ απυ αοηά, άθθεξ θμνέξ πζμ εφημθα ηαζ
άθθεξ πζμ δφζημθα. Έηζζ δ ελίζςζδ ηςκ εενιμηναζζχκ είκαζ ιζα εκδζάιεζδ ηαηάζηαζδ, ηαζ
υπζ δ ηεθζηή, δ μπμία εα ελανηδεεί απυ παναηηδνζζηζηά ηςκ ζςιάηςκ. Θεςνμφκ, δδθαδή, υηζ
δζαθμνεηζηέξ αζζεήζεζξ ζδιαίκμοκ απαναίηδηα δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ. Δκχ ζε πμζμζηυ
14% εεςνεί υηζ ημ λφθμ απμεδηεφεζ εενιυηδηα. Ζ ακηίθδρδ αοηή πδβάγεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ
δ εενιυηδηα είκαζ ιζα πμζυηδηα πμο πενζέπεηαζ ζηα ζχιαηα, εεςνείηαζ δδθαδή «ζοκάνηδζδ
ηαηάζηαζδξ». Έπμοκ εκζηενκζζεεί ηδκ ηαθμνζηή άπμρδ βζα ηδ εενιυηδηα (Κανακίηαξ 1996).
Θεςνμφκ ηδ εενιυηδηα ςξ λεπςνζζηυ είδμξ εκένβεζαξ, δ μπμία εκοπάνπεζ ζηα ζχιαηα.
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Ποζοζηό %

Ζ ενχηδζδ 8 δζενεοκά ηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ:
ΔΡΧΣΖΖ 8: «ηακ ακμίλμοιε ηδκ πυνηα ημο ροβείμο ιαξ, ηυηε….»
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ρήκα 8: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ενχηδζδ 8

Απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο απμηοπχκμκηαζ ζημ (ζπ.8) πνμηφπηεζ έκα πμζμζηυ 65,7% ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πμο έπεζ ηδ επζζηδιμκζηή άπμρδ υηζ ακμίβμκηαξ ηδκ πυνηα ημο ροβείμο
ιεηαθένεηαζ εενιυηδηα απυ ημ πχνμ ηδξ ημογίκαξ ζημ ροβείμ. Αθθά έκα εκηοπςζζαηυ
πμζμζηυ 34,3% εεςνεί υηζ ιεηαθένεηαζ ρφπμξ απυ ημ ροβείμ ζηδκ ημογίκα.
Ζ ακηίθδρδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ φπανλδ δφμ δζαθμνεηζηχκ μκημηήηςκ, ηδξ
εενιυηδηαξ ηαζ ημο ρφπμοξ, πανμοζζάγεζ ημζκά ζημζπεία ιε ηδκ ακηίθδρδ ηςκ Ηχκςκ
θζθμζυθςκ, ημο Ανζζημηέθδ ηαζ ηςκ Φοζζηχκ ημο 13μο ι.Υ (ππ. Crosseteste) έςξ ηαζ ημο
17μο ι.Υ αζχκα (Πεζναιαηζζηέξ) βζα ημ «εενιυ» ηαζ ημ «ροπνυ» (Wiser & Carey 1983). ηζξ
δζάθμνεξ ελδβήζεζξ ημοξ βζα ηα εενιζηά θαζκυιεκα, ήηακ θακενή δ πνήζδ δφμ δζαθμνεηζηχκ
μκημηήηςκ
πκπεξάζκαηα
Ζ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ακαδεζηκφεζ υηζ μζ εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημί ηδξ
πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ έπμοκ εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ ςξ πνμξ ηζξ βκχζεζξ πμο
ηαθμφκηαζ κα δζαπεζνζζημφκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Οζ ακηζθήρεζξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ κα είκαζ
ανηεηέξ ηαζ επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. Ζ άπμρδ ημο (Hashweh, 1987)
υηζ πμθθέξ απυ ηζξ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ πμο έπμοκ δζαπζζηςεεί ζε ιαεδηέξ, ίζςξ
πνμένπμκηαζ απυ ακηίζημζπεξ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ δαζηάθςκ ημοξ, ιάθθμκ εκζζπφεηαζ απυ
ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ.
Δζδζηυηενα ζημ γήηδια ηδξ ελάνηδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ απυ ημ ιέβεεμξ ημο ζχιαημξ, μζ
εηπαζδεοηζημί δεκ έπμοκ μζημδμιήζεζ ηδκ ακηίθδρδ υηζ δ εενιμηναζία πμο απμηηά έκα
ζχµα ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε εενµζηή ζζμννμπία µε έκα πενζαάθθμκ ζηαεενήξ εενιμηναζίαξ
ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ εενµμηναζία ημο πενζαάθθμκηυξ ηαζ υπζ απυ μνζζµέκα παναηηδνζζηζηά
ημο.
Δπίζδξ ιένμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοκδέμοκ ηδ εενιμηναζία εκυξ ζχιαημξ απμηθεζζηζηά µε
ηδκ αίζεδζδ πμο έπμοκ υηακ αββίγμοκ αοηυ ημ ζχµα. Γεκ έπμοκ δζαιμνθχζεζ ηδκ
ακηίθδρδ υηζ δ εενµμηναζία εκυξ ζχµαημξ µπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί ακηζηεζµεκζηά µυκμ µε
ηδ αμήεεζα ημο εενµμµέηνμο ηαζ υπζ ιε ηδκ αθή. Αηυιδ έκα θοζζηυ ιέβεεμξ είκαζ δοκαηυκ
κα ελανηάηαζ απυ πενζζζυηενα ημο εκυξ θοζζηά ιεβέεδ ηαζ έηζζ δ αίζεδζδ ημο εενµμφ ή
ημο ροπνμφ ζοκδέεηαζ υπζ µυκμ µε ηδ εενµμηναζία ημο ζχµαημξ αθθά ηαζ µε ηδ ζφζηαζή
ημο (εενιζηή αβςβζµυηδηά), ηδ εενµμηναζία ηςκ πενζχκ ηαζ ηδκ έηηαζδ ηδξ επζθάκεζαξ
επαθήξ.
Αηυιδ ηάπμζμζ εηπαζδεοηζημί ζοκδέμοκ ηδκ εενιμηναζία ιε ηδκ εενιυηδηα ηαζ υπζ ιε ηδ
εενιζηή εκένβεζα.
Οζ εηπαζδεοηζημί επίζδξ ζοκδέμοκ ηδ δζάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ µε ημ ίδζμ ημ ζχµα , εεςνμφκ
ςξ αζηία δζάδμζδξ ηδξ εενµυηδηαξ (ή ημο ρφπμοξ) ηδ εενιζηή ηαηάζηαζδ εκυξ
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ιεµμκςµέκμο ζχµαημξ. Γζ‘ αοημφξ, ημ εενιυ ζχµα, ελαζηίαξ ηδξ εενιζηήξ ημο ηαηάζηαζδξ
(επεζδή δδθαδή είκαζ εενµυ), εενµαίκεζ. Ακηίζημζπα, ημ ροπνυ ζχµα, ελαζηίαξ ηδξ εενµζηήξ
ημο ηαηάζηαζδξ (επεζδή είκαζ ροπνυ), ρφπεζ. Σμ πενζαάθθμκ ημο ζχµαημξ ηαζ πζμ
ζοβηεηνζιέκα δ εενιζηή ημο ηαηάζηαζδ, δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ πνμηεζιέκμο κα ηαεμνίζμοκ
ηδκ αζηία δζάδμζδξ ηδξ εενµυηδηαξ. Δπίζδξ, ζηζξ ελδβήζεζξ πμο δίκμοκ βζα δζάθμνα
θαζκυµεκα, εµπθέημοκ δνάζεζξ ηαζ υπζ αθθδθεπζδνάζεζξ. Έκα ζχµα είκαζ εκενβδηζηυξ
πανάβμκηαξ ηαζ δίκεζ εενµυηδηα ή ρφπμξ πνμξ έκα άθθμ ζχια πμο δέπεηαζ παεδηζηά ηδ
δνάζδ ημο πνχημο ζχµαημξ. Γζα ηδκ «µεηάααζδ» θμζπυκ, απυ ημ ειπυδζμ αοηυ πνμξ ημκ
ζηυπμ, ζε υ,ηζ αθμνά ημ γήηδµα ηδξ αζηίαξ νμήξ ηδξ εενµυηδηαξ, είκαζ ακαβηαίμ κα
ελεηάγμκηαζ ημ ζφζηδµα«ζχµα-πενζαάθθμκ ηαζ εζδζηυηενα δ ζπέζδ ηςκ ηζµχκ ηςκ
εενµμηναζζχκ ημο ζχµαημξ ηαζ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο. Δίκαζ απαναίηδημ, θμζπυκ, μζ
εηπαζδεοηζημί κα ιεηααάθμοκ ηδκ εζηίαζδ ημοξ απυ ηδκ απθή δνάζδ µζαξ μκηυηδηαξ (ηδξ
εενµυηδηαξ ή ημο ρφπμοξ), ζε µζα ζπέζδ δζαθμνάξ ηζµχκ εκυξ θοζζημφ µεβέεμοξ (δζαθμνά
εενµμηναζζχκ) δ μπμία ηείκεζ πνμξ ελάθεζρδ (ελίζςζδ εενµμηναζζχκ). Αοηυξ μ ηνυπμξ
ζοθθμβζζµμφ παναπέµπεζ ζε αοηυ πμο δ Grotzer (2003) απμηαθεί «ζπεηζηζζηζηή αζηζυηδηα».
Μζα ζπέζδ δζαθμνάξ µεηαλφ ηςκ ηζιχκ ιζαξ ιεηααθδηήξ (υπςξ ορδθυηενδ ηαζ παιδθυηενδ
εενιμηναζία) είκαζ οπεφεοκδ βζα έκα απμηέθεζµα (υπςξ δ δζάδμζδ εενµυηδηαξ απυ έκα
ζχµα ζε έκα άθθμ ζχια) (ημοιζυξ η.ά. 2006).
Με αάζδ ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ, μζ εζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ζηδκ ενιδκεία ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ δεκ βίκεηαζ
ιε αάζδ ημκ ιζηνυημζιμ. Σμ πνυηοπμ ημο ιζηνυημζιμο, πενζθαιαάκεζ ζημζπεζχδδ ηαζ ιδ
ζςιαηίδζα, ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ εκένβεζα ςξ εειεθζχδδ έκκμζα
ηαζ πνμζεββίγεζ δε ηα θοζζηά θαζκυιεκα ιέζς ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ ηαζ ηδξ
ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζςιαηζδίςκ. Σμ πνυηοπμ αοηυ απμηεθεί ιζα εηπαζδεοηζηή πνμζανιμβή
ημο ιμκηέθμο ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ (Ηιανζχηδ, Γ. ηαζ Καθηάκδξ, Γ. 2007) ιε
ζημπυ κα ελοπδνεηδεεί δ πενζβναθή ηαζ ενιδκεία εκυξ ζοκυθμο θοζζηχκ θαζκμιέκςκ πμο
εκηάζζμκηαζ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ.
Δίκαζ πνμθακέξ επμιέκςξ, υηζ μζ ααζζηέξ ζπμοδέξ εκυξ εηπαζδεοηζημφ δεκ επανημφκ βζα κα
ηαθφρμοκ ημ εφνμξ ηαζ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηέπεζηα επαββεθιαηζηήξ ημο πμνείαξ. οκεπχξ, δ
άπμρδ ηςκ (Jarvis et al. 2003), υηζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εα πνέπεζ κα είκαζ
ζοκεπήξ ηαζ ιαηνμπνυκζα, θαίκεηαζ κα απμηεθεί ιζα νεαθζζηζηή πνυηαζδ βζα ιζα πζεακή
πμνεία αεθηίςζδξ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ.
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Πεξίιεςε

Ζ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζε ιαεδηέξ ηδξ Β΄ Λοηείμο ηαζ ζε εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ Ζπείνμο ζε έκκμζεξ απυ ηα δθεηνμζηαηζηά θαζκυιεκα ηαζ
δθεηηνζηά ηοηθχιαηα. θμζ μζ ιαεδηέξ, πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα ιυθζξ είπακ
μθμηθδνχζεζ ηδκ δζδαηηέα φθδ ζηα εέιαηα ηςκ δθεηηνμζηαηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ
δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ. Ζ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ
αζαθζμβναθίαξ βζα ηζξ ζδέεξ/ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δείπκεζ υηζ
ηα εονήιαηα εκανιμκίγμκηαζ ιε ηα ακηίζημζπα άθθςκ ενεοκχκ. Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ
απακηήζεςκ πμο έδςζακ βίκεηαζ θακενυ υηζ ανηεηά ιεβάθμξ ανζειυξ ιαεδηχκ αθθά ηαζ
εηπαζδεοηζηχκ έπμοκ ίδζεξ ακηζθήρεζξ ζηα δθεηνμζηαηζηά θαζκυιεκα ηαζ ζημ δθεηηνζηυ
ηφηθςια ηαζ ακαδεζηκφεηαζ μ ζδζαίηενα ζηαεενυξ ηαζ ακεεηηζηυξ παναηηήναξ ηςκ
εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεχκ ημοξ.
Abstract

This work presents the results of the research which took part between 201 students of
Lyceum and 102 active teachers of Primary Education of Epirus region and the object was
about the conceptions on electricity. All the participating students had just completed their
course in electricity physics. The results are similar with the relative bibliography. According
these results is obvious that a large number of quite a large number of students and teachers
have the same perceptions on electrostatic phenomena and on the electric circuit. Also it‘s
shown that the nature of the alternative conceptions is very stable and resistant between these
two groups of the research.
ΔΗΑΓΧΓΖ

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ημ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ έπεζ
επζηεκηνςεεί ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ ζδεχκ/ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα
έκκμζεξ ηαζ θαζκυιεκα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ ζήιενα
ζδιακηζηή δζεεκήξ αζαθζμβναθία ζημ πχνμ αοηυ. Ένεοκεξ ιάθζζηα, μζ μπμίεξ έβζκακ ηυζμ ζημ
εζςηενζηυ (Κμοθασδήξ 2001, Παναζηεοάξ 2003) υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ (Harrison &
Treagust 1996, Novak 2002, ), ζε ζοβηεηνζιέκα βκςζηζηά πεδία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ,
ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ μ Ζθεηηνζζιυξ, ιε δείβιαηα πμο δζέθενακ πμζμηζηά (υπςξ ιαεδηέξ,
θμζηδηέξ, ηαεδβδηέξ) έδεζλακ υηζ ακζπκεφμκηαζ μζ ίδζεξ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά εκαθθαηηζηέξ
ζδέεξ.
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Πμθθέξ θμνέξ έπεζ ηαηαβναθεί υηζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ηζξ ίδζεξ πανακμήζεζξ πμο έπμοκ ηαζ
μζ ιαεδηέξ ημοξ (Cochran & Jones 1998, De Jong et al. 1998, πφνημο 2002) ακ ηαζ
οπάνπμοκ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ηαζ δζαηοπχκμκηαζ ιε έκακ επζζηδιμκζημθακή ιακδφα (είηε ιε
πνήζδ μνμθμβίαξ, είηε ιέζα απυ πμθφπθμημοξ ζοθθμβζζιμφξ) (Cochran & Jones 1998). Αοηυ,
ζφιθςκα ιε ημοξ (Wandersee et al. 1994), δεκ πνέπεζ κα ιαξ εηπθήζζεζ ηαζ πνέπεζ δ φπανλδ
ηαζ ιενζηέξ θμνέξ δ ειιμκή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε εκαθθαηηζηέξ απυρεζξ κα δζηαζμθμβδεεί
ιε ηα πενζμνζζιέκα πνμβνάιιαηα Φ.Δ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ.
Κάπμζεξ ιεθέηεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ δμιή ηςκ βκχζεςκ, ημο πνμξ δζδαζηαθία ακηζηεζιέκμο
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, είκαζ αζαθήξ ηαζ απμζπαζιαηζηή ηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ έπεζ
ζδιεζςεεί υηζ μζ εηπαζδεοηζημί δεκ ιπμνμφκ κα δζδάλμοκ ημ πνμξ δζαπναβιάηεοζδ
ακηζηείιεκμ ιε έκα ζοκεηηζηυ ηνυπμ (Gess-Newsome 1999). Οζ ιαεδηέξ ελαημθμοεμφκ κα
θένμοκ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ιεηά ηδv απμθμίηδζδ ημοξ απυ ημ Λφηεζμ ηαζ αοηέξ μζ ζδέεξ απμηεθμφκ έκα πνυαθδια βζα υζμοξ πνυηεζηαζ κα βίκμοκ εηπαζδεοηζημί (Schoon & Boone 1998).
Καζ μ εηπαζδεοηζηυξ, ηαεχξ πνμτπήνλε ιαεδηήξ, πζεακυκ κα ιεηαθένεζ εζθαθιέκεξ
ακηζθήρεζξ ηςκ εκκμζχκ, ηζξ μπμίεξ δεκ ιεηέααθε ζηδκ ιεηέπεζηα ημζκςκζηή ηαζ εηπαζδεοηζηή
δζαδνμιή ημο. Οζ εηπαζδεοηζημί ιεηαθένμοκ ιαγί ημοξ υπζ ιυκμ ηδκ αηαδδιασηή βκχζδ πμο
έθααακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ, αθθά αηυιδ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ αλίεξ,
«πζζηεφς» ηαζ ακηζθήρεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζζηήιδ, ηδ δζδαζηαθία ηδξ επζζηήιδξ, ημοξ ίδζμοξ
ημοξ δαζηάθμοξ ηαζ βεκζηά ηo απυζηαβια ηδξ ιαηνυπνμκδξ πανμοζίαξ ημοξ ζημ εηπαζδεοηζηυ
ζφζηδια (Mellado 1997).
Πνυζθαηεξ ενβαζίεξ ζοιπεναίκμοκ υηζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ επδνεάγμοκ ιε ηδ
ζεζνά ημοξ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημ ηθίια ηδξ ηάλδξ. Οζ εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ ιαεδηχκ, δε δδθχκμκηαζ μφηε
οπμκμμφκηαζ, απμηεθμφκ υιςξ ημιαζηυ ζδιείμ ζημ ζπεδζαζιυ δναζηδνζμηήηςκ. ηδ
ιεβαθφηενδ πθεζμρδθία ημ ζφκμθμ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ
βκήζζμ οπμζφκμθμ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ. (Μμθμπίδδξ 2005)
Ζ εθθζπήξ βκχζδ ημο δζδαηηζημφ ακηζηεζιέκμο, υπςξ ηαζ δ ιδ ηαφηζζδ ηςκ απυρεςκ ημοξ ιε
ηζξ ακηίζημζπεξ επζζηδιμκζηέξ (Schoon & Boone 1998) επδνεάγεζ δζάθμνεξ δζαδζηαζίεξ
(μνβάκςζδ δναζηδνζμηήηςκ, πανμοζίαζδ ημο πενζεπμιέκμο, θφζδ ηςκ ενςηήζεςκ,
ηαηακυδζδ πνμοπανπμοζχκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ) ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ (Kallery & Psillos 2001).
Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ μζ εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ, πμο έπμοκ
δζαιμνθςεεί πνζκ ηαζ εηηυξ ημο ζπμθείμο, ζοπκά εκζζπφμκηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ απυ
ακηίζημζπεξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημοξ. Ζ ακημπή ηαζ επέηηαζδ ηςκ εκαθθαηηζηχκ
ακηζθήρεςκ ζε ιαεδηέξ ηαζ δαζηάθμοξ είκαζ έκα αηυια ζημζπείμ πμο ηαεζζηά ηδ δζενεφκδζδ
ηαζ ακηζιεηχπζζή ημοξ, ζδιακηζηυ εέια βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα (Βαζζθμπμφθμο 1998).
ε πνυζθαηδ ένεοκα (Κμοκημονζχηδ ηαζ Μίπα 2007) ιεηαλφ ιαεδηχκ Λοηείμο ηαζ θμζηδηχκ
ηςκ ΠΣΓΔ, δζαπζζηχεδηακ υηζ βζα πμθθέξ εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ημ δθεηηνζηυ νεφια
εοεφκμκηαζ υηζ ηα ζπμθζηά αζαθία δεκ ημκίγμοκ ημκ ηεκηνζηυ νυθμ ημο δθεηηνζημφ πεδίμο ζηα
θαζκυιεκα ημο δοκαιζημφ δθεηηνζζιμφ ηαζ πανάθθδθα θάκδηε υηζ μζ δζδαζηυιεκμζ αβκμμφκ
ημ νυθμ αοηυ. ηυπμξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ είκαζ κα ακαδεζπεμφκ μζ ημζκέξ
ζδέεξ/ακηζθήρεζξ πμο ακαπηφζζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδξ Β‘ Λοηείμο αθ‘ εκυξ ηαζ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ αθ‘ εηένμο βζα εέιαηα ηαηζημφ δθεηηνζζιμφ
ηαζ Ζθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ.
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζε 201 ιαεδηέξ ηδξ Β Λοηείμο ημο Νμιμφ Θεζπνςηίαξ ηαζ ζε 102 εκ
εκενβεία Δηπαζδεοηζημφξ ηδξ Πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηδξ Πενζθένεζαξ Ζπείνμο ζε
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έκκμζεξ απυ ηα δθεηνμζηαηζηά θαζκυιεκα ηαζ δθεηηνζηά ηοηθχιαηα ζμκ αθμνά ημ θφθμ,
βζα ιεκ ημοξ ιαεδηέξ ημ 51,6% απμηεθμφκηακ απυ ημνίηζζα ηαζ ημ 48,4% απυ αβυνζα, βζα δε
ημοξ Γαζηάθμοξ ημ 49% απμηεθμφκηακ απυ άκδνεξ, εκχ ημ 51% απυ βοκαίηεξ.
Ζ δεζβιαημθδπηζηή ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ δ απθή ηοπαία δεζβιαημθδρία. Γζα ηδ
ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ δ
ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ημ ζηαηζζηζηυ πνυβναιια SPSS.
Οζ ενςηήζεζξ πμο ηέεδηακ είκαζ ζοκδεδειέκεξ, ςξ επί ημ πθείζημκ, ιε απθά θαζκυιεκα ηαζ
ηαηαζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ υπζ ενςηήζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ εα βζκυηακ ζηείνμξ
έθεβπμξ ηςκ βκχζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δ ηςκ ιαεδηχκ. ηδκ πνχηδ ενχηδζδ δζενεοκάηαζ
δ αζηία θυνηζζδξ ηςκ οθζηχκ ιε ηνζαή. ηδκ ηνίηδ ηαζ ηέηανηδ ενχηδζδ δζενεοκάηαζ δ
δοκαηυηδηα δθέηηνζζδξ ηςκ ιμκςηχκ ηαεχξ οπάνπεζ δ άπμρδ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα
θμνηζζημφκ. ηζξ ενςηήζεζξ (5), (6), (7)ηαζ (8 )δζενεοκχκηαζ μζ ακηζθήρεζξ ιαεδηχκ ηαζ
εηπαζδεοηζηχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηδκ ιπαηανία ζακ πδβή ζηαεενμφ νεφιαημξ δ υηζ ημ
νεφια «ηαηακαθχκεηαζ» ηαεχξ δζένπεηαζ απυ ηάεε θαιπηήνα ηαζ πςνίγεηαζ ζημ ιζζυ ζε ηάεε
δζαηθάδςζδ. (Knight 2006). Σέθμξ ζηδκ ενχηδζδ (9) δζενεοκάηαζ μ νυθμξ ηδξ δθεηηνζηήξ
πδβήξ ζημ ηφηθςια (Κυηημηαξ, Π, η.ά. 2001).
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πανμοζζάγμκηαζ ακά εκυηδηα ιε ηδ ιμνθή νααδμβναιιάηςκ
ιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Γζα ηάεε ενχηδζδ βίκεηαζ ακάθοζδ
ηαζ ζπμθζαζιυξ ηςκ απακηήζεςκ:
ΔΡΧΣΖΖ 1: Σνίαμοιε ιζα βοάθζκδ νάαδμ ιε ιεηαλςηυ φθαζια. Ζ νάαδμξ θμνηίγεηαζ
εεηζηά δζυηζ:

ρήκα 1: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 1.

Με αάζδ ηζξ απακηήζεζξ πμο θαίκμκηαζ ζημ (ζπ.1) ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 62% ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 62,5% ηςκ ιαεδηχκ εεςνεί ζςζηά υηζ απυ ηδκ βοάθζκδ νάαδμ
ιεηαθένεδηακ δθεηηνυκζα ζημ φθαζια. Έκα ιζηνυ πμζμζηυ 6 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ 14%
ηςκ ιαεδηχκ έπμοκ ηδκ άπμρδ υηζ ηα δθεηηνυκζα ηδξ νάαδμο ιε ηδκ ηνζαή ζημ ιεηαλςηυ
φθαζια ιεηαηνάπδηακ ζε πνςηυκζα, εκχ ημ 32 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 23,5%ηςκ
ιαεδηχκ πζζηεφεζ υηζ ζηδ βοάθζκδ νάαδμ ήνεακ πνςηυκζα απυ ημ φθαζια.
ηδκ επυιεκδ ενχηδζδ ενεοκάηαζ δ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ηςκ ιεηάθθςκ.
ΔΡΧΣΖΖ 2:Σα ιεηαθθζηά ζχιαηα δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ιμκςηζηά οθζηά.
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ρήκα 2: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 2.

Έκα πμζμζηυ 84,8 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ζπ. 2) ηαζ ημ 79,5% ηςκ ιαεδηχκ έπεζ ηδκ ζςζηή
άπμρδ βζα ηα ιεηαθθζηά ζχιαηα υηζ δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζακ ιμκςηζηά οθζηά
πνμθακχξ βκςνίγμκηαξ ηδκ ιεβάθδ ημοξ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα. ιςξ έκα πμζμζηυ 15,2 %
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 21,5% ηςκ ιαεδηχκ πζζηεφεζ ημ ακηίεεημ. Δκδζαθένμκ
πανμοζζάγμοκ μζ δφμ επυιεκεξ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημοξ ιμκςηέξ.
ΔΡΧΣΖΖ 3: « Οζ ιμκςηέξ ιπμνμφκ κα δθεηηνζζημφκ...»
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ρήκα 3: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 3.

Μυκμ ημ 29,3% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 38% ηςκ ιαεδηχκ (ζπ. 3) έπεζ ηδκ επζζηδιμκζηή
άπμρδ υηζ μζ ιμκςηέξ ιπμνμφκ κα δθεηηνζζημφκ εκχ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ 70,7 % ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 62% ηςκ ιαεδηχκ έπεζ ηδκ ακηίεεηδ άπμρδ.
Αθθά ηαζ ζηδκ επυιεκδ
ΔΡΧΣΖΖ 4: Ακ «μζ ιμκςηέξ ηαηά ηδκ επαθή ημοξ ιε δθεηηνζζιέκα ζχιαηα θμνηίγμκηαζ
ημπζηά…»
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ρήκα 4: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 4.

Σμ 56,6 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 51% ηςκ ιαεδηχκ(ζπ. 4) ζοιθςκεί βζα ηδ θυνηζζδ ηςκ
ιμκςηχκ ηαηά ηδκ επαθή ημοξ ιε δθεηηνζζιέκα ζχιαηα πμο είκαζ ηαζ ζςζηυ. ιςξ έκα
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ιεβάθμ πμζμζηυ εηπαζδεοηζηχκ 43,4 % ηαζ ημ 49% ηςκ ιαεδηχκ εεςνεί υηζ μζ ιμκςηέξ δεκ
θμνηίγμκηαζ. Πνμθακχξ ηυζμ μζ εηπαζδεοηζημί υζμ ηαζ μζ ιαεδηέξ δεκ ηάκμοκ δζαπςνζζιυ
ιεηαλφ θμνηίμο ηαζ νεφιαημξ (πμο είκαζ ηίκδζδ θμνηίμο) βζαηί δεκ έπμοκ ειπεδχζεζ υηζ
ζημοξ ιμκςηέξ ηα ελςηενζηά δθεηηνυκζα ηςκ αηυιςκ ζοβηναημφκηαζ ζζπονά απυ ημοξ
πονήκεξ. Έηζζ δεκ ιπμνμφκ κα ιεηαθένμκηαζ εφημθα απυ ιζα πενζμπή ημο ζχιαημξ ζηδκ
άθθδ. Ακ πνμζθδθεμφκ δθεηηνυκζα, αοηά εα παναιείκμοκ παβζδεοιέκα απυ ηα άημια ζηδκ
πενζμπή θυνηζζδξ. Ακ απμαθδεμφκ ημ έθθεζιια ηςκ δθεηηνμκίςκ εα παναιείκεζ πάθζ
εκημπζζιέκμ, αθμφ δεκ είκαζ δοκαηή δ ιεηαηίκδζδ δθεηηνμκίςκ απυ άθθεξ πενζμπέξ πνμξ ηδκ
πενζμπή θυνηζζδξ.
ηδ ζοκέπεζα δ ένεοκα επζηεκηνχεδηε ζηδκ ζπέζδ ηδξ
δθεηηνζηήξ πδβήξ, ηάζδξ ηαζ έκηαζδξ (ιέζς ηδξ
θςηεζκυηδηαξ ηςκ θαιπηήνςκ) Οζ ενςηήζεζξ πμο ηέεδηακ
είκαζ:
ΔΡΧΣΖΖ 5: « ηα δζπθακά ηοηθχιαηα μζ ιπαηανίεξ είκαζ
υιμζεξ ηαζ ζδακζηέξ ηαεχξ επίζδξ υιμζμζ είκαζ ηαζ μζ
θαιπηήνεξ, υζμκ αθμνά ηζξ θςηεζκυηδηεξ ηςκ θαιπηήνςκ..»
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ρήκα 5: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 5.

Απυ ηδκ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ημο ζπήιαημξ(ζπ.5) αθέπμοιε υηζ έκα πμζμζηυ 30,4%
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ 53,3% ηςκ ιαεδηχκ επζθέβεζ ηδκ ζςζηή απάκηδζδ υηζ δ θςηεζκυηδηα
ημο [Α] θαιπηήνα είκαζ ιεβαθφηενδ ημο [Β] εκχ ημο [ C] ίδζα ιε ημο [Β], ημ ιεβαθφηενμ
πμζμζηυ 58,8 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 39,7% ηςκ ιαεδηχκ έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ μζ
θςηεζκυηδηεξ ηςκ ηνζχκ θαιπηήνςκ είκαζ ίδζεξ. Σέθμξ έκα πμζμζηυ 10,8 % ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ 7% ηςκ ιαεδηχκ εεςνεί υηζ δ θςηεζκυηδηα ημο[Α] θαιπηήνα είκαζ ίδζα ιε
ημο [Β] ηαζ ιεβαθφηενδ απυ ημκ[C] θαιπηήνα. Ζ πνυαθερδ αοηή, ακηακαηθά ηδκ πεπμίεδζή
ημοξ υηζ ημ νεφια εκ ιένεζ «ηαηακαθχκεηαζ» απυ ημ θαιπηήνα Β, άνα απμιέκεζ θζβυηενμ βζα
ημκ C.
Ζ επυιεκδ ενχηδζδ ζηδκ ίδζα εκυηδηα, έπεζ ςξ ελήξ:
ΔΡΧΣΖΖ 6: ηα δζπθακά ηοηθχιαηα μζ ιπαηανίεξ είκαζ
υιμζεξ ηαζ ζδακζηέξ ηαεχξ επίζδξ υιμζμζ είκαζ ηαζ μζ θαιπηήνεξ.
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ρήκα 6: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 6.

πςξ θαίκεηαζ απυ ημ ζπήια (6) ζςζηά απακημφκ ημ 49% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 38,9 ηςκ
ιαεδηχκ, υηζ μζ θςηεζκυηδηεο ηςκ θαιπηήνςκ [D],[E] ηαζ[F] είκαζ ίδζεξ. Έκα ιζηνυ πμζμζηυ
3,9% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ 5,6% ηςκ ιαεδηχκ εεςνεί υηζ δ θςηεζκυηδηα ημο[D] είκαζ ίδζα
ιε ημο [E] ηαζ ιεβαθφηενδ απυ ημκ θαιπηήνα [F]. Δκηοπςζζαηυ είκαζ ημ 47,1 % ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ 57,5% ηςκ ιαεδηχκ πμο εεςνεί ηδ θςηεζκυηδηα ημο θαιπηήνα [D]
ιεβαθφηενδ ημο [F] εκχ ημο [ F] είκαζ ίδζα ιε ημο [E].Αοηυ είκαζ ζοκέπεζα ηδξ ακηίθδρδξ πμο
ακηζιεηςπίγεζ ηζξ ιπαηανίεξ ςξ πδβέξ ζηαεενμφ νεφιαημξ υπςξ πνμακαθέναιε (ιε ημ ίδζμ
νεφια ηνμθμδμηεί δ ιπαηανία ηαζ ηα δφμ ηοηθχιαηα, αθθά ζημ δελζυ ηφηθςια ημ νεφια
αοηυ ιμζνάγεηαζ ελ‘ ίζμο ιεηαλφ ηςκ Δ ηαζ F άνα ιζηνυηενδ
θςηεζκυηδηα ζε ζπέζδ ιε ημκ θαιπηήνα [D] ).
Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ απακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζημ
παναηάης ενχηδια:
ΔΡΧΣΖΖ 7: ημ δζπθακυ ηφηθςια δ ιπαηανία είκαζ ζδακζηή ηαζ μζ
θαιπηήνεξ είκαζ υιμζμζ.. Ακ μ θαιπηήναξ C αθαζνεεεί απυ ηδκ
οπμδμπή
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ρήκα 7: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 7.

Σμ 11,8% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 26,8% ηςκ ιαεδηχκ (ζπ. 7) ζοιθχκδζε υηζ ιεηά ηδκ
αθαίνεζδ ημο θαιπηήνα C μζ εκαπμιείκακηεξ θαιπηήνεξ ζημ ηφηθςια εα θςημαμθμφκ
εκημκυηενα απυ πνζκ. Σμ 44,1% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 36,3% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε
ζςζηά υηζ μ θαιπηήναξ [Α] εα θςημαμθεί ημ ίδζμ ηαζ μ [Β] εα ζαήζεζ. Έκα ανηεηά ιεβάθμ
πμζμζηυ 44,1 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 36,8% ηςκ ιαεδηχκ πνμαθέπεζ μ [Α] εα
θςημαμθεί εκημκυηενα ηαζ μ [Β] εα ζαήζεζ ηαζ ζε αοηή ηδκ απάκηδζδ, μ ηνυπμξ ζηέρδξ ίδζμξ
ημ «ζηαεενυ» νεφια ηδξ ιπαηανίαξ δζένπεηαζ υθμ απυ ημ θαιπηήνα Α, ιε απμηέθεζια αοηυξ
κα θςημαμθεί εκημκυηενα.
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Ζ επυιεκδ ενχηδζδ ακαδεζηκφεζ ηδκ δοζημθία ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ κα ακηζθδθεμφκ μνεά ηδκ έκκμζα ημο
αναποηοηθχιαημξ ηαζ δ μπμία έπεζ ςξ ελήξ:
ΔΡΧΣΖΖ 8: ημ δζπθακυ ηφηθςια δ ιπαηανία είκαζ ζδακζηή
ηαζ μζ θαιπηήνεξ είκαζ υιμζμζ. Ζ θςηεζκυηδηα ηςκ [D] ηαζ [E]
ανπζηά είκαζ ίδζα Ακ ημ ημιιέκμ ηαθχδζμ εκςεεί ηυηε:
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Σχήμα 8: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 8.

Απυ ηδκ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ζημ ζπήια (8) αθέπμοιε ιυκμ ημ 12,9 % ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 22% ηςκ ιαεδηχκ απακημφκ ζςζηά, ιυθζξ ημ ημιιέκμ ηαθχδζμ εκςεεί
μ θαιπηήναξ [D] εα θςημαμθεί εκημκυηενα ηαζ μ[E] εα ζαήζεζ.
Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ενςηδεέκηςκ 58,4 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 43,5% ηςκ
ιαεδηχκ εεςνεί υηζ μζ θαιπηήνεξ θα ζοκεπίζμοκ κα θςημαμθμφκ ημ ίδζμ.
Σέθμξ ημ 28,7% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 34,5% ηςκ ιαεδηχκ πνμαθέπμοκ μ θαιπηήναξ [D]
εα θςημαμθεί εκημκυηενα ζε ζπέζδ ιε πνζκ εκχ μ θαιπηήναξ μ [E] θζβυηενμ. Ζ απάκηδζδ
αοηή ηαηαβνάθεζ ηδκ ακηίθδρδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ αθθά ηαζ ηςκ ιαεδηχκ υηζ ημ νεφια ζε
έκακ ηυιαμ ιμζνάγεηαζ ελίζμο-απυ 50% υηακ έπμοιε 2 δοκαηέξ δζαδνμιέξ- ακελάνηδηα απυ
ημ ηζ οπάνπεζ ζε ηάεε ηθάδμ. Με άθθα θυβζα, ημ νεφια απμθαζίγεζ ζηεπηυιεκμ «ημπζηά» (έκα
ηαθχδζμ πςνίγεηαζ ζε δφμ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ) ακηί «ζοκμθζηά» («αθέπμκηαξ» ηδκ
ακηίζηαζδ πμο πνυηεζηαζ κα ζοκακηήζεζ ζηζξ δφμ δζαδνμιέξ.
ηδκ επυιεκδ ενχηδζδ ακαδεζηκφεηαζ δ δοζημθία ηαηακυδζδξ ηδξ έκκμζαξ ηζ είκαζ δθεηηνζηυ
νεφια:
ΔΡΧΣΖΖ 9: Έπμοιε έκα δθεηηνζηυ ηφηθςια πμο απμηεθείηαζ απυ ιζα ιπαηανία έκα
θαιπηήνα ηαζ αβςβμφξ (ηαθχδζα). Έπμοκ ζοκδεεεί έηζζ χζηε μ θαιπηήναξ κα ακάαεζ. Πμζα
απυ ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ ζςζηή;
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ρήκα 9: Καηακμιή απακηήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 9.
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Ζ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ (ζπ.9) δείπκεζ ημ 61 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 52% ηςκ
ιαεδηχκ δείπκεζ κα έπεζ ηαηακμήζεζ ημ ιμκηέθμ ηςκ εθεοεένςκ δθεηηνμκίςκ βζα ημοξ
ιεηαθθζημφξ αβςβμφξ ηαζ κα απακηά ζςζηά. υηζ δδθαδή δ ιπαηανία ηζκεί ηα εθεφεενα
δθεηηνυκζα πμο ήδδ οπάνπμοκ ζημ ηφηθςια. ε ακηίεεζδ ιε ημ 11 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ
ημ 17,7% ηςκ ιαεδηχκ πμο εεςνεί υηζ δ ιπαηανία ηζκεί υθα ηα οπάνπμκηα δθεηηνυκζα ημο
ηοηθχιαημξ.
Έκα άθθμ πμζμζηυ 15 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 14,1%% ηςκ ιαεδηχκ έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ
ηα δθεηηνυκζα αβαίκμοκ απυ ηδ ιπαηανία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιπαίκμοκ ζε ηίκδζδ. ηέθμξ ημ
οπυθμζπμ 12 % ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 13,1% ηςκ ιαεδηχκ έπεζ ιζα παναπθήζζα ζδέα υηζ
ημ νεφια λεηζκά απυ ηδκ ιπαηανία ηαζ πδβαίκεζ ζημκ θαιπηήνα. Δκχ ημ 1% ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ 3% ηςκ ιαεδηχκ εεςνμφκ υηζ μ θαιπηήναξ ηαηακαθχκεζ δθεηηνυκζα
βζα κα θςηίζεζ. φιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία μζ ιαεδηέξ βζα ημ ίδζμ γήηδια ακαθένμοκ υηζ
ηα θμνηία πμο ηζκμφκηαζ ζημ ηφηθςια πανάβμκηαζ απυ ηδκ πδβή (Κυηημηαξ, Π, η.ά. 2001).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ δζαπζζηχκεηαζ, υηζ ηυζμ μζ εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημί
ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, υζμ ηαζ μζ ιαεδηέξ Λοηείμο έπμοκ ακάθμβεξ εκαθθαηηζηέξ
ακηζθήρεζξ ζε εέιαηα δθεηηνζζιμφ.
Έηζζ ιένμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ δεκ ηαηακμμφκ ζε αάεμξ ηδκ αημιζηή
εεςνία ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ πθακδηζηυ πνυηοπμ ημο αηυιμο ηαζ υηζ δ θυνηζζδ ηςκ
ζςιάηςκ βίκεηαζ ιυκμ ιε ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ βζαηί ηα πνςηυκζα δεκ ιεηαηζκμφκηαζ
εφημθα δζυηζ αθ‘ εκυξ έπμοκ ιεβάθδ ιάγα ηαζ αθ‘ εηένμο ανίζημκηαζ παβζδεοιέκα ζημ
εζςηενζηυ ηςκ πονήκςκ ηςκ αηυιςκ οπυ ηδκ επίδναζδ ηςκ ζζπονχκ πονδκζηχκ δοκάιεςκ μζ
μπμίεξ είκαζ εθηηζηέξ. Ζ ίδζα εζθαθιέκδ ακηίθδρδ ηαηαβνάθεηαζ βζα ιαεδηέξ ζηδ δζεεκή
αζαθζμβναθία (V. Bar,et al.1997) αθθά ηαζ έπμοκ επζαεααζςεεί απυ ακηίζημζπδ ένεοκα ζημκ
Δθθδκζηυ πχνμ (P. Dimitriadis et al. 2000).
Δπίζδξ ηαηαβνάθμκηαζ πανακμήζεζξ ζε γδηήιαηα δθέηηνζζδξ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ
ιμκςηχκ, υπμο δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ επζζηδιμκζηά μνεά ημ ιμκηέθμ βζα ηα θμνηία ηαζ ηδκ
θυνηζζδ ηςκ οθζηχκ, θυβς πυθςζδξ (Κnight 2006).
Δζθαθιέκεξ ακηζθήρεζξ ηαηαβνάθμκηαζ ζε εέιαηα δοκαιζημφ δθεηηνζζιμφ ηαζ πζμ
ζοβηεηνζιέκα ηαηά ηδ θεζημονβία εκυξ ηοηθχιαημξ. Έκαξ ανζειυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ αθθά
ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ακηζιεηςπίγεζ ηζξ ιπαηανίεξ ςξ πδβέξ ζηαεενμφ νεφιαημξ ηαζ υηζ ημ νεφια
εκ ιένεζ «ηαηακαθχκεηαζ» ηαεχξ δζένπεηαζ απυ ημοξ ζε ζεζνά θαιπηήνεξ. Ζ ακηίθδρδ αοηή
πδβάγεζ απυ ηδκ αδοκαιία δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηδκ εκένβεζα, πμο «ηαηακαθχκεηαζ» (ή
αηνζαέζηενα ιεηαζπδιαηίγεηαζ), ηαζ ζηδκ έκηαζδ ημο νεφιαημξ δ μπμία δζαηδνείηαζ. Αηυιδ
εεςνμφκ υηζ ημ νεφια ζε έκα ηυιαμ ιμζνάγεηαζ ελ‘ ίζμο ιεηαλφ ηςκ δφμ ηθάδςκ ημο
ηοηθχιαημξ.
Γζα κα ηαηακμήζμοκ πμζμηζηά ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ηοηθςιάηςκ, ηυζμ μζ εηπαζδεοηζημί, υζμ
ηαζ μζ ιαεδηέξ, εα πνέπεζ κα εηπαζδεοεμφκ ημ κα βκςνίζμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ ιέζα απυ ηδ
ζημπζά ιζαξ αζηζαηήξ δζαδζηαζίαξ. Πχξ, δδθαδή, ιεηά απυ ηάεε αθθαβή, ημ ζφζηδια ημο
ηοηθχιαημξ εζζένπεηαζ ζε ιζα δζαδμπή ιεηαααηζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ηαηά ηζξ μπμίεξ ημ θμνηίμ
ακαηαηακέιεηαζ δδιζμονβχκηαξ κέεξ ηάζεζξ-δζαθμνέξ δοκαιζημφ ζηα άηνα ηςκ ζημζπείςκ ημο
ηοηθχιαημξ. Οζ κέεξ ηάζεζξ πνμζδζμνίγμοκ κέεξ εκηάζεζξ βζα ηα νεφιαηα ηαζ υηακ, ηεθζηά, ημ
ζφζηδια θεάζεζ ζηδ ζηαεενή ημο ηαηάζηαζδ, αοηή είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ. Συηε μζ
αζηζαηέξ δζαδζηαζίεξ, πμο θεζημονβμφζακ ηαηά ηδ ιεηαααηζηή πενίμδμ, βίκμκηαζ αιθίδνμιεξ
ζπέζεζξ πμο πενζβνάθμοκ ηζξ ζζμννμπίεξ ηδξ ζηαεενήξ ηαηάζηαζδξ (Μπάνιπαξ 2005). Απυ
ηα εονήιαηα παναηδνείηαζ μιμζυηδηα ηαζ ακαθμβία ακάιεζα ζηζξ ζςζηέξ απακηήζεζξ ηαζ ηζξ
ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ ζηδ ιεβάθδ ημοξ
πθεζμρδθία μζ εηπαζδεοηζημί πνμένπμκηαζ απυ ηδκ εεςνδηζηή ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ ζημ
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Λφηεζμ, υπμο ιεηά ηδ Β' ηάλδ ημο Λοηείμο δζέημρακ ηάεε επαθή ιε ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ.
Ακ ζηεθεεί ηακείξ υηζ ζπεδυκ απυ ηδκ Α' Σάλδ ημο Λοηείμο μζ ιαεδηέξ πνμζακαημθίγμκηαζ
βζα ηδκ επζθμβή ηαηεφεοκζδξ ζπμοδχκ, εφημθα ελάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ μζ βκχζεζξ ηςκ
θμζηδηχκ ηςκ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, υζμκ αθμνά
ημ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, δεκ λεπενκάεζ αοηυ ημο ιέζμο ιαεδηή ηδξ Σνίηδξ
Σάλδξ ημο Γοικαζίμο. Θα ήηακ δοκαηυ αηυιδ κα οπμζηδνζπεεί, υηζ ηαζ αοηή δ βκχζδ πμο
ηαηέπμοκ μζ θμζηδηέξ, παναιέκεζ αδνακήξ, αθμφ είκαζ απμζπαζιαηζηή, αηαδδιασημφ
παναηηήνα, απμζοκδειέκδ απυ ηδκ ειπεζνζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή γςή. Σμ
οπάνπμκ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια αθθά ηαζ δ έθθεζρδ ενβαζηδνζαηήξ ελάζηδζδξ ζε πμθθά
ζπμθεία, δε αμδεάεζ ημοξ αονζακμφξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ απαναίηδηςκ
βζα κα δζδάλεζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή πνμζπαεμφιε κα ηαηαβνάρμοιε υρεζξ ηδξ Παζδαβςβζηήξ Γκχζδξ Πενζεπμιέκμο
(Pedagogical Content Knowledge) βζα εέιαηα Ζθεηηνζζιμφ εκ εκενβεία δαζηάθςκ πμο
παναημθμφεδζακ ημ (δζεηέξ) Πνυβναιια ημο Γζδαζηαθείμο Αθελακδνμφπμθδξ. Ζ ηαηαβναθή αοηή
έβζκε ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ Ακαπαναζηάζεςκ Πενζεπμιέκμο (Content Representations) απυ ημοξ
δαζηάθμοξ πμο ιεηείπακ ζηδκ ένεοκα βζα εκυηδηεξ ημο πμθζημφ Βζαθίμο ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
ηδξ Δ‘ Σάλδξ ιε εέια ημκ Ζθεηηνζζιυ. Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ένβςκ ηςκ δαζηάθςκ πνμηφπηεζ ιζα
ιάθθμκ πενζμνζζιέκδ βκχζδ ημο Ακηζηεζιέκμο ημο Ζθεηηνζζιμφ ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ.
Δπζπθέμκ, ημ δοκαιζηυ ηςκ Ακαπαναζηάζεςκ Πενζεπμιέκμο ςξ ενβαθείμο πμο πνμάβεζ ηδκ
Παζδαβςβζηή Γκχζδ Πενζεπμιέκμο ηςκ δαζηάθςκ θαίκεηαζ ορδθυ.
Abstract
In this study we are trying to record facets of Pedagogical Content Knowledge in the Subject Area of
Electricity, held by in-service elementary teachers who have attended a two year Professional
Development Program offered by a Special School for them. The teachers that took part in this
research, created Content Representations of some units on Electricity from the official textbook for
Science of the 5th grade. From the analysis of the teachers‘ work we conclude a rather limited
knowledge of the Subject of Electricity and students‘ alternative ideas on this subject. Moreover, the
potential of Content Representations as a tool for the development of Pedagogical Content Knowledge
seems promising.

Θεσξεηηθφ Πιαίζην
Ζ Παζδαβςβζηή Γκχζδ Πενζεπμιέκμο (Pedagogical Content Knowledge ή PCK) πνμηάεδηε
απυ ημ Shulman (1986, 1987) ςξ έκα ζδζαίηενμ ζχια βκχζδξ πμο ηαηέπμοκ μζ δάζηαθμζ ηαζ
ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ «ηζξ πζμ πνήζζιεξ ιμνθέξ ακαπανάζηαζδξ εκυξ εέιαημξ, ηζξ πζμ
ζζπονέξ ακαθμβίεξ, απμδείλεζξ, ελδβήζεζξ ηαζ επζδείλεζξ, ιε ιζα θέλδ ημοξ ηνυπμοξ
ακαπανάζηαζδξ ηαζ δζαιυνθςζδξ ημο εέιαημξ πμο ημ ηάκμοκ ηαηακμδηυ ζημοξ άθθμοξ.» Ζ
έκκμζα αοηή έηοπε εκεμοζζχδμοξ απμδμπήξ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ενεοκδηέξ ςζηυζμ αηυιδ
ηαζ ζήιενα δεκ οπάνπεζ βεκζηή μιμθςκία ςξ πνμξ ημκ μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ή ηα ζοζηαηζηά ηδξ
ζημζπεία. φιθςκα ιε ημοξ Park ηαζ Oliver (2008) είκαζ μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηδξ βκχζδξ ημο
ακηζηεζιέκμο ζε βκχζδ πνμξ δζδαζηαθία πμο ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ έκκμζαξ ηδξ PCK. Ζ
Nilsson (2008) εεςνεί υηζ ηα ηνία ζχιαηα βκχζδξ βζα ηα μπμία οπάνπεζ ζοιθςκία ιεηαλφ
ηςκ εεςνδηζηχκ υηζ ειπθέημκηαζ ζηδκ PCK είκαζ δ Παζδαβςβζηή Γκχζδ (Pedagogical
Knowledge), δ Γκχζδ ημο Ακηζηεζιέκμο (Subject Matter Knowledge) ηαζ δ Γκχζδ ημο
Πθαζζίμο (Context Knowledge). Ζ Παζδαβςβζηή Γκχζδ αθμνά βεκζηά ζημζπεία βζα ηδ
δζδαζηαθία υπςξ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ηάλδξ, δ Γκχζδ ημο Πθαζζίμο
ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ Παζδαβςβζηή Γκχζδ ηαζ αθμνά ηδ βκχζδ ηςκ ηιδιάηςκ ημο
ζπμθείμο, ημο ηιήιαημξ ηδξ ηάλδξ, ημο θεβυιεκμο ηνοθμφ curriculum, ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ
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ιαεδηχκ, βεκζηυηενα ημο πθαζζίμο ιέζα ζημ μπμίμ βίκεηαζ δ δζδαζηαθία. H Gess-Newsome
(1999) πενζβνάθεζ δφμ ιμκηέθα βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ PCK: Σμ μθμηθδνςηζηυ ηαζ ημ
ιεηαζπδιαηζζηζηυ. φιθςκα ιε ημ πνχημ ιμκηέθμ, δ PCK δεκ οπάνπεζ ηαζ ελδβείηαζ ςξ ημιή
ηςκ ηνζχκ ζςιάηςκ βκχζδξ πμο ακαθένεδηακ. φιθςκα ιε ημ δεφηενμ ιμκηέθμ, δ PCK
πνμηφπηεζ απυ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ ηνζχκ ζςιάηςκ βκχζδξ (ακελάνηδηα ακ έπμοκ
ακαπηοπεεί πςνζζηά ή ιαγί) ζε ηάηζ πμο είκαζ πζμ ζζπονυ απυ ηα ζοζηαηζηά ημο ιένδ.
Ο ίδζμξ μ Shulman (1987) εεςνεί υηζ ηα ζχιαηα βκχζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ δάζηαθμζ
είκαζ μζ ζημπμί βζα ηδ δζδαζηαθία εκυξ εέιαημξ, δ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ, ημ Ακαθοηζηυ
Πνυβναιια, μζ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ακαπαναζηάζεζξ, ημ ακηζηείιεκμ (subject matter),
ημ πθαίζζμ ηαζ δ παζδαβςβζηή. Απυ ηα παναπάκς επηά ζχιαηα βκχζδξ, ζηδκ PCK ηαηά ημκ
Shulman ζοιιεηέπμοκ δ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ μζ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ
ακαπαναζηάζεζξ εκχ ηα οπυθμζπα ηα εεςνεί ςξ λεπςνζζηά ζχιαηα βκχζδξ ελςηενζηά ηδξ
PCK.
H Magnusson et al. (1999) εεςνεί υηζ ζηδκ PCK ζοιιεηέπμοκ πέκηε ζχιαηα βκχζδξ: μζ
πνμζακαημθζζιμί ςξ πνμξ ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, (αοημί πενζθαιαάκμοκ ηδ
βκχζδ ημο δαζηάθμο, ηζξ απυρεζξ ημο βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηζξ δζδαηηζηέξ
πνμζεββίζεζξ), δ βκχζδ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ, δ βκχζδ ηςκ ιεευδςκ αλζμθυβδζδξ,
δ βκχζδ ημο πςξ ηαηακμμφκ μζ ιαεδηέξ ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ δ βκχζδ ηςκ δζδαηηζηχκ
ζηναηδβζηχκ.
Ζ ηαηαβναθή ηδξ PCK είκαζ δφζημθδ βζαηί εηηυξ απυ ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά έπεζ ηαζ
εζςηενζηά δδθαδή δεκ είκαζ ιυκμ ημ ηζ ηάκεζ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ ζηδκ ηάλδ πνμηεζιέκμο κα
αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο κα ηαηακμήζμοκ έκα εέια αθθά ηαζ μζ θυβμζ πμο ηαεμδδβμφκ ηδ
δζδαζηαθία ημο. (ιάθζζηα ίζςξ κα είκαζ ηονίςξ αοηυ.) Έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί απυ ημοξ
ενεοκδηέξ δζάθμνμζ ηνυπμζ ηαηαβναθήξ ηδξ PCK υπςξ δ παναηήνδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ απυ
ημκ ενεοκδηή ηαηά ηδ δζδαηηζηή πνάλδ ηαζ δ ηαηαβναθή ηςκ εκδείλεςκ πνήζδξ PCK (Park &
Oliver 2008), μζ ζοκεκηεφλεζξ εηπαζδεοηζηχκ ιε παναηίκδζδ απυ ηιήιαηα αζκηεμζημπδιέκςκ
δζδαζηαθζχκ ημοξ, δ δδιζμονβία Ακαπαναζηάζεςκ Πενζεπμιέκμο ηαζ Παζδαβςβζηχκ ηαζ
Δπαββεθιαηζηχκ Ρεπενημνίςκ Διπεζνίαξ. (Loughran et al. 2004)
ηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα ηαηαβνάρμοιε ηδκ Παζδαβςβζηή Γκχζδ Πενζεπμιέκμο εκ εκενβεία
δαζηάθςκ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο βζα ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα ημο Ακαθοηζημφ
Πνμβνάιιαημξ
πνδζζιμπμζήζαιε ηζξ
Ακαπαναζηάζεζξ
Πενζεπμιέκμο
(Content
Representations ή CoRes) πμο ακέπηολακ μζ Loughran et al. (2004). ηζξ Ακαπαναζηάζεζξ
Πενζεπμιέκμο γδηείηαζ απυ ημοξ δαζηάθμοξ κα ηαηαβνάρμοκ ηδκ ή ηζξ ααζζηέξ ζδέεξ βζα έκα
εέια, ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ εέια, βκςζηέξ πενζμπέξ πμο πνμηαθμφκ
δοζημθίεξ ζημοξ ιαεδηέξ, ηνυπμοξ βζα κα οπμζηδνζπεεί δ ιάεδζδ ηςκ ιαεδηχκ, ηνυπμοξ
εθέβπμο ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. (Hume & Berry, 2010) Πνμηεζιέκμο κα αμδεδεμφκ ζ‘
αοηυ μζ δάζηαθμζ, μζ Loughran et al. (2004), ακέπηολακ έκα ενςηδιαημθυβζμ ακμζηημφ ηφπμο
ημ μπμίμ ηαζ πνδζζιμπμζήζαιε ηαζ ζηδ δζηή ιαξ ένεοκα.
Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο
Σμ ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζήζαιε βζα κα ηαηαβνάρμοιε ηζξ Ακαπαναζηάζεζξ Πενζεπμιέκμο
ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ ένεοκαξ είκαζ μζ ενςηήζεζξ πμο θαίκμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1. Οοζζαζηζηά
πνυηεζηαζ βζα ημ ενβαθείμ πμο έθηζαλακ μζ Mulhall et al. (2003) ιε ηδκ πνμζεήηδ δφμ
ενςηήζεςκ ηςκ 6 ηαζ 7 πμο αθμνμφκ ηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (επίδεζλδξ ή
ζοιιεημπζηέξ) πμο ζηέθημκηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ μζ δάζηαθμζ. Μζα ζοπκή ηνζηζηή πμο
δέπμκηαζ μζ δάζηαθμζ είκαζ υηζ δεκ πνδζζιμπμζμφκ ανηεηά πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδ
δζδαζηαθία ημοξ. Ο ζηυπμξ ηςκ ενςηήζεςκ αοηχκ ήηακ κα ζοθθέλμοιε δεδμιέκα εζδζηά βζ‘
αοηυ.
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Πίλαθαο 1 Σμ ενβαθείμ ηδξ Ένεοκαξ

Οη Δξσηήζεηο
1. Ση ζθνπεχεηε λα δηδάμεηε γη απηφ ζηνπο καζεηέο ζαο; (ηα βαζηθά θαηά ηε γλψκε ζαο ζεκεία)
2. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ην γλσξίδνπλ απηφ νη καζεηέο ζαο;
3. Ση άιιν γλσξίδεηε γηα ην ζέκα πνπ δελ ζθνπεχεηε λα δηδάμεηε ζηνπο καζεηέο ζαο;
4. Πνηεο ηδέεο λνκίδεηε φηη ζα έρνπλ νη καζεηέο ζαο γηα ην ζέκα;
5. Πσο επεξεάδνπλ νη ηδέεο απηέο ησλ καζεηψλ ζαο ηε δηδαζθαιία ζαο; (Πξνηείλεηε ηξφπνπο
γηα λα μεπεξάζνπλ νη καζεηέο ζαο ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ηδέεο ηνπο)
6. Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε θάπνηεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαηά ηε δηδαζθαιία
ηνπ ζέκαηνο; Αλ λαη, δψζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο
7. Θα πξνηείλαηε ζηνπο καζεηέο ζαο θάπνηεο ζπκκεηνρηθέο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά
ηε δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο; Αλ λαη, δψζηε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο.
8. Πνηεο άιιεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (εθηφο ησλ παξαπάλσ πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ)
ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο;
9. Πνηνη άιινη παξάγνληεο ζα επεξέαδαλ ηε δηδαζθαιία ζαο γηα ην ζέκα;
Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ ιαξ ήηακ 12 δάζηαθμζ ηαζ δαζηάθεξ απυ αοημφξ πμο
παναημθμοεμφζακ ηα ιαεήιαηα ημο Πνμβνάιιαημξ ημο Γζδαζηαθείμο Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ
πνμεοιμπμζήεδηακ εεεθμκηζηά κα ζοιιεηέπμοκ. Απυ ηα δδιμβναθζηά ζημζπεία ημο δείβιαημξ
πνμηφπηεζ υηζ έπμοιε 4 άκδνεξ ηαζ 8 βοκαίηεξ ιε ιέζμ πνυκμ οπδνεζίαξ ηα 15,1 έηδ (απυ 6
έςξ 23 έηδ). Σμ ιάεδια Δνεοκχ ημ Φοζζηυ Κυζιμ ηδξ Δ‘ Σάλδξ ημο Γδιμηζημφ (ζημ μπμίμ
ηαζ ακήηεζ δ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα) ημ είπακ δζδάλεζ ηαηά ιέζμ υνμ 2,7 πνμκζέξ. (απυ
ηαευθμο έςξ ηαζ 6 πνμκζέξ) Ίζςξ έπεζ ζδιαζία κα ακαθένμοιε υηζ μζ 3 απυ ημοξ 12
εηπαζδεοηζημφξ δεκ είπακ δζδάλεζ ηαευθμο ημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια.
Ζ επζθμβή ημο δείβιαημξ είκαζ ηέημζα πμο δεκ επζηνέπεζ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ κα
βεκζηεοεμφκ μφηε βζα ημ ζφκμθμ ηςκ δαζηάθςκ μφηε αηυιδ ηαζ βζα ημ ζφκμθμ αοηχκ πμο
παναημθμοεμφζακ ηα ιαεήιαηα ημο Γζδαζηαθείμο. Χζηυζμ, μ ζηυπμξ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ δεκ
ήηακ κα ηάκμοιε βεκζηεφζεζξ αθθά κα δζενεοκήζμοιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ιεεμδμθμβζημφ
ενβαθείμο ηυζμ ζηδκ ηαηαβναθή ηδξ Παζδαβςβζηήξ Γκχζδξ Πενζεπμιέκμο ηςκ δαζηάθςκ
υζμ ηαζ ζηδκ ελέθζλή ηδξ. (Ακ δδθαδή ιπμνεί κα αμδεήζεζ κα «αολήζμοιε» ηδκ ΠΓΠ ηςκ
δαζηάθςκ.) Δπίζδξ, δ ειπεζνία ηδξ πνήζδξ αοημφ ημο ιεεμδμθμβζημφ ενβαθείμο εα ιαξ
δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ημ πνδζζιμπμζήζμοιε απμηεθεζιαηζηά ηαζ ζε ιεβαθφηενμοξ
πθδεοζιμφξ είηε δαζηάθςκ είηε οπμρδθίςκ δαζηάθςκ.
Οζ εηπαζδεοηζημί ηθήεδηακ κα απακηήζμοκ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο Πίκαηα 1 αθμφ ιεθέηδζακ ημ
Ακαθοηζηυ Πνυβναιια βζα ημκ Ζθεηηνζζιυ ηαζ ημ δζδαηηζηυ παηέημ (Βζαθίμ ηαζ Σεηνάδζμ
ιαεδηή, Βζαθίμ δαζηάθμο) Δνεοκχ ημ Φοζζηυ Κυζιμ (Απμζημθάηδξ et al., 2006) ηδξ Δ‘
Σάλδξ βζα ηζξ εκυηδηεξ ηαηζηυξ Ζθεηηνζζιυξ, (2 θφθθα ενβαζίαξ ζημ Σεηνάδζμ Μαεδηή)
Ζθεηηνζηυ Ρεφια, (3 θφθθα ενβαζίαξ ζημ Σεηνάδζμ Μαεδηή) Αβςβμί ηαζ Μμκςηέξ (1 θφθθμ
ενβαζίαξ ζημ Σεηνάδζμ Μαεδηή). Γδθαδή απάκηδζακ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο Πίκαηα 1 απυ ιζα
θμνά βζα ηαεειζά απυ ηζξ ηνεζξ εκυηδηεξ.
Απνηειέζκαηα
Πνζκ δχζμοιε ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο Πίκαηα 1 εα
πανμοζζάζμοιε ζημκ Πίκαηα 2 ηδκ δζηή ιαξ Ακαπανάζηαζδ Πενζεπμιέκμο ηδξ εκυηδηαξ
ηαηζηυξ Ζθεηηνζζιυξ ηδξ Δ‘ Γδιμηζημφ πμο αθμνά ηδ ιέζδ ηάλδ ιζηηήξ ζηακυηδηαξ. Ζ
Ακαπανάζηαζδ αοηή είκαζ ιζα απυ ηζξ πμθθέξ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνμηαεμφκ ηαζ ζε ηαιία
πενίπηςζδ δεκ εα πνέπεζ κα εεςνδεεί ιμκαδζηή.
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Πίλαθαο 2 Ακαπανάζηαζδ πενζεπμιέκμο βζα ηδκ εκυηδηα ηαηζηυξ Ζθεηηνζζιυξ

Δνχηδζδ 1

Δνχηδζδ 2

Δνχηδζδ 3
Δνχηδζδ 4

Δνχηδζδ 5

Δνχηδζδ 6
Δνχηδζδ 7

Δνχηδζδ 8
Δνχηδζδ 9

Σα ζχιαηα ιπμνμφκ κα θμνηζζημφκ ιε ηνζαή ηαζ επαθή. (θμνηζζιέκμο ιε
αθυνηζζημ ζχια) Τπάνπμοκ 2 είδδ θμνηίμο. Σα υιμζα θμνηζζιέκα ζχιαηα
απςεμφκηαζ εκχ ηα εηενχκοια θμνηζζιέκα ζχιαηα έθημκηαζ. Μζηνμζημπζηυ
ιμκηέθμ: Διπθμοηζζιυξ ημο ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο πμο πνδζζιμπμίδζακ ζηδκ
(αηνζαχξ πνμδβμφιεκδ) εκυηδηα ηδξ εενιυηδηαξ. Σα δμιζηά ζςιαηίδζα ηςκ
ζςιάηςκ είκαζ ηα άημια (ηα ιυνζα απμηεθμφκηαζ απυ 1 ή πενζζζυηενα άημια) πμο
απμηεθμφκηαζ απυ ηα εεηζηά πνςηυκζα ζημκ πονήκα ηαζ ηα ανκδηζηά δθεηηνυκζα
βφνς απυ αοηυκ. Σα άημια είκαζ μοδέηενα βζαηί έπμοκ ίζμ ανζειυ πνςημκίςκ ηαζ
δθεηηνμκίςκ. Μπμνμφκ κα ιεηαηναπμφκ ζε ζυκηα ιε απμαμθή ή πνυζθδρδ
δθεηηνμκίςκ. Μζηνμζημπζηέξ ενιδκείεξ: Σα ζχιαηα θμνηίγμκηαζ ιε πνυζθδρδ ή
απμαμθή δθεηηνμκίςκ (δεκ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ!)
Γζαηί πμθθέξ ζδζυηδηεξ ηςκ μοζζχκ πμο παναηδνμφιε ιαηνμζημπζηά, πδιζηέξ ηαζ
θοζζηέξ, ελδβμφκηαζ αάζεζ ηςκ δθεηηνμζηαηζηχκ αθθδθεπζδνάζεςκ ζε
ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ. Γζα κα ιπμνμφκ κα ελδβμφκ θαζκυιεκα υπςξ ημ ηίκαβια
ηάπμζεξ θμνέξ πμο αβαίκμοιε απυ ημ αοημηίκδημ, ή υηακ αβάγμοιε έκα ιάθθζκμ
πμοθυαεν, ή ηδκ ακφρςζδ ηςκ ιαθθζχκ ιαξ υηακ ηα πηεκίγμοιε ηηθ. Απμηεθεί
επίζδξ ααζζηή βκχζδ βζα κα ηαηακμήζμοκ ηα θαζκυιεκα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
δθεηηνζηυ νεφια.
Σα θμνηζζιέκα ζχιαηα έθημοκ ιζηνά αθυνηζζηα ζχιαηα. Δλήβδζδ ηδξ έθλδξ
θμνηζζιέκμο ηαζ αθυνηζζημο ζχιαημξ εηηυξ ηαζ ακ πνμηφρεζ ςξ απμνία μπυηε
ιπμνεί δ ενιδκεία κα δμεεί ςξ επέηηαζδ ημο ιμκηέθμο ιε εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ
ηδξ πυθςζδξ. Ζθέηηνζζδ ιε επαβςβή.
Θεςνμφκ ηδκ έθλδ ςξ έκδεζλδ ιαβκδηζζιμφ. Θεςνμφκ υηζ δ ηνζαή πανάβεζ θμνηία.
Θεςνμφκ υηζ έκα θμνηζζιέκμ ζχια είκαζ γεζηυ ή έπεζ εκένβεζα. Πζζηεφμοκ υηζ
ιυκμ μζ αβςβμί ιπμνμφκ κα θμνηζζημφκ ηαζ υπζ μζ ιμκςηέξ. Πζζηεφμοκ υηζ ηα
θμνηία ιπμνμφκ κα πανάβμκηαζ ηαζ κα πάκμκηαζ. Πζζηεφμοκ υηζ ηα υιμζα έθημκηαζ
ηαζ ηα εηενχκοια απςεμφκηαζ. Πζζηεφμοκ υηζ ιεηαλφ θμνηζζιέκμο ηαζ μοδέηενμο
ζχιαημξ δεκ οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ. Σμ ηεθεοηαίμ αέααζα δεκ ημ
ακηζιεηςπίγμοιε εηηυξ ηαζ ακ πνμηφρεζ ςξ απμνία.
Γζα κα λεηαεανίζεζ δ οπμηζεέιεκδ ζπέζδ ιε ημ ιαβκδηζζιυ, πεζναιαηζηή
επζαεααίςζδ υηζ ημ θμνηζζιέκμ ηαθαιάηζ δεκ έθηεηαζ ή απςεείηαζ απυ έκα
ιαβκήηδ. Δπίζδξ κα δζαπζζηχζμοκ υηζ υιμζα θμνηζζιέκα ηαθαιάηζα απςεμφκηαζ
ηαζ εηενχκοια θμνηζζιέκα ζχιαηα έθημκηαζ. Ζ δζαηήνδζδ ημο θμνηίμο κα
ακηζιεηςπζζηεί ζηδκ εκυηδηα ημο δθ νεφιαημξ ιε ημ οδναοθζηυ ακάθμβμ.
Ζ ηαηαζηεοή ημο δθεηηνμζημπίμο ακ δεκ οπάνπμοκ ανηεηά οθζηά, ιπμνεί κα βίκεζ
ςξ επίδεζλδ. ηδ ζοκέπεζα αέααζα εα πνέπεζ υθμζ μζ ιαεδηέξ κα ημ
πνδζζιμπμζήζμοκ.
Έθλδ ηαζ άπςζδ ιε ηαζκίεξ ζεθμηέζπ πμο θμνηίγμκηαζ υηακ ηζξ λεημθθάιε. Πένα
απυ ηα ηαθαιάηζα κα θμνηίζμοιε ηαζ άθθα ζχιαηα υπςξ ημ πθαζηζηυ ζηοθυ,
νάαδμ απυ βοαθί ηαζ νάαδμ εαμκίηδ ζε ιζα πνμζπάεεζα κα θακεί υηζ ιπμνμφκ κα
θμνηζζημφκ ζπεδυκ υθα ηα ζχιαηα. Ζ έθλδ ιζηνχκ ημιιαηζχκ πανηζμφ απυ
πθαζηζηυ ζηοθυ πμο ηνίθηδηε ζε πθαζηζηή ζαημφθα.
ογήηδζδ ζηδκ ηάλδ (δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ - παναηήνδζδ - ελαβςβή
ζοιπεναζιάηςκ) Παναηήνδζδ ή ηαζ αθθδθεπίδναζδ ιε πνμζμιμζχζεζξ
Σμ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ δζαεεζζιυηδηα ηςκ οθζηχκ. Ζ οβναζία ηδξ ηάλδξ
επδνεάγεζ ηδκ επζηοπία ηςκ πεζναιάηςκ. Αολάκεηαζ υζμ πενζζζυηενμζ είκαζ μζ
ιαεδηέξ ηαζ παναιέκμοκ πενζζζυηενμ ιέζα ζηδκ ηάλδ θυβς εηπκμήξ, μπυηε είκαζ
ηαθφηενα ηα πεζνάιαηα αοηά κα βίκμκηαζ ηδκ 1δ χνα ή ιεηά απυ ηαθυ αενζζιυ ηδξ
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αίεμοζαξ αιέζςξ ιεηά ημ δζάθεζιια. Ζ δζαεεζζιυηδηα Ζ/Τ ιε θμβζζιζηυ
πνμζμιμζχζεςκ.
Γζα ηδκ εκυηδηα ημο ηαηζημφ Ζθεηηνζζιμφ 5 ζημοξ 12 εηπαζδεοηζημφξ εεχνδζακ ςξ ααζζηά
ζδιεία ηδξ εκυηδηαξ (Δνχηδζδ 1) ηα ελήξ: (α) υηζ ηα ζχιαηα θμνηίγμκηαζ ιε ηνζαή, υηζ
οπάνπμοκ δφμ είδδ δθεηηνζημφ θμνηίμο, υηζ ηα μιχκοια θμνηία απςεμφκηαζ ηαζ ηα
εηενχκοια έθημκηαζ. (α) Έκαξ ιυκμ εηπαζδεοηζηυξ εεχνδζε ζδιακηζηή ηδ δμιή ημο αηυιμο,
ακ ηαζ 5 ακέθενακ ςξ ζδιακηζηή ηδκ ελήβδζδ ηδξ θυνηζζδξ ιέζς ηδξ ιεηαθμνάξ
δθεηηνμκίςκ. (β) Σνεζξ εηπαζδεοηζημί έδςζακ ςξ ααζζηά ζδιεία βεκζηέξ δζαηοπχζεζξ πμο δεκ
ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ ααζζηέξ ζδέεξ πνμξ δζδαζηαθία. (δ) Μία εηπαζδεοηζηυξ εεχνδζε
υηζ εα πνέπεζ ζ‘ αοηή ηδκ εκυηδηα κα ηάκεζ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ζηαηζηχκ ηαζ ηζκμφιεκςκ
θμνηίςκ. Διείξ πζζηεφμοιε υηζ ηάηζ ηέημζμ εδχ δεκ έπεζ κυδια. (ε) Σέθμξ, έκαξ εηπαζδεοηζηυξ
εεχνδζε ςξ ααζζηή ζδέα βζα ηδκ εκυηδηα ημ δθεηηνζηυ νεφια πμο αέααζα δεκ ακήηεζ εδχ.
ηδκ Δνχηδζδ 2 «Γζαηί είκαζ ζδιακηζηυ κα ημ βκςνίγμοκ αοηυ μζ ιαεδηέξ ζαξ;» πμο
ακαθένεηαζ αέααζα ζηα ααζζηά ζδιεία πμο έβναρακ μζ εηπαζδεοηζημί ζηδκ πνμδβμφιεκδ
ενχηδζδ μζ 8 ζηζξ 12 απακηήζεζξ ήηακ βεκζηυθμβεξ ημο ηφπμο «βζα κα ελδβμφκ θαζκυιεκα ηδξ
ηαεδιενζκήξ γςήξ» πςνίξ υιςξ ακαθμνά ζε ζοβηεηνζιέκα θαζκυιεκα. Αοηή δ απμοζία
ακαθμνάξ ζε ζοβηεηνζιέκα ηαεδιενζκά θαζκυιεκα «αδοκαηίγεζ» πμθφ ημ επζπείνδια ηδξ
«πνήζζιδξ» βκχζδξ. Έκαξ εηπαζδεοηζηυξ έβναρε ςξ θυβμ «βζα κα ηαηακμήζμοκ ημοξ
μνζζιμφξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ απυ ηδ ιζηνμζημπζηή ημοξ
ζημπζά.» υπμο αέααζα δ ακαθμνά ζημ δθεηηνζηυ νεφια είκαζ πνυςνδ ηαζ δεκ οπάνπεζ
ηαευθμο ακαθμνά ζε θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Οζ οπυθμζπμζ 3 εηπαζδεοηζημί
ακαθένεδηακ ζηδκ ελήβδζδ ζοβηεηνζιέκςκ θαζκμιέκςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ υπςξ ημ
ηίκαβια υηακ αβάγμοιε έκα ιάθθζκμ πμοθυαεν, ή υηακ αβαίκμοιε απυ ημ αοημηίκδημ.
ηδκ Δνχηδζδ 3 «Σζ άθθμ βκςνίγεηε βζα ημ εέια πμο δεκ ζημπεφεηε κα δζδάλεηε ζημοξ
ιαεδηέξ ζαξ;» 3 εηπαζδεοηζημί ακαθένεδηακ ζηδκ δθέηηνζζδ ιε επαβςβή, 2 ζηδ δθεηηνζηή
δφκαιδ ςξ ιεηνήζζιμ ιέβεεμξ ηαζ ζηδκ έκηαζδ ημο δθεηηνζημφ πεδίμο, έκαξ ζημοξ ποηκςηέξ
ηαζ ηα δθεηηνμζηαηζηά πεδία πμο δδιζμονβμφκ. Έκαξ εηπαζδεοηζηυξ ακαθένεδηε ζηδκ ανπή
δζαηήνδζδξ ημο θμνηίμο ηαζ εδχ εα δζαθςκήζμοιε βζαηί δ δζαηήνδζδ ημο θμνηίμο ιπμνεί ηαζ
πνέπεζ κα δζδαπεεί βζαηί είκαζ ενβαθείμ πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ ελδβήζεζξ π.π. ζηδ θυνηζζδ
ιε επαθή, ζημ υηζ ηα θαιπάηζα ζε ζεζνά θςημαμθμφκ ημ ίδζμ (ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα) ηηθ.
ηδκ εκυηδηα ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ αέααζα ιπμνεί κα δδιζμονβδεμφκ πνμαθήιαηα ιε
ηαηαζηάζεζξ υπςξ ιε ιζα νάαδμ πμο θμνηίζαιε ηαζ ιεηά απυ θίβμ παφεζ κα είκαζ θμνηζζιέκδ,
αθθά αοηυ λεπενκζέηαζ ακ ακαθενεμφιε ζημ νυθμ ημο αένα ηαζ ηδξ οβναζίαξ.
ηδκ Δνχηδζδ 4 «Πμζεξ ζδέεξ κμιίγεηε υηζ εα έπμοκ μζ ιαεδηέξ ζαξ βζα ημ εέια;» 5 απυ ημοξ
12 εηπαζδεοηζημφξ απάκηδζακ βεκζηά πςνίξ κα ακαθενεμφκ ζε ζοβηεηνζιέκδ εκαθθαηηζηή
ζδέα. 3 απυ ημοξ 12 εηπαζδεοηζημφξ εεςνμφκ υηζ μζ ιαεδηέξ πζζηεφμοκ υηζ ιε ηδκ ηνζαή
πανάβμκηαζ θμνηία. Μζα εηπαζδεοηζηυξ έβναρε ςξ εκαθθαηηζηή ζδέα υηζ δ ηνζαή δίκεζ δφκαιδ
ζημ ηαθαιάηζ. Μζα άθθδ εηπαζδεοηζηυξ έβναρε ςξ εκαθθαηηζηή ζδέα υηζ ηα υιμζα έθημκηαζ
ηαζ ηα εηενχκοια απςεμφκηαζ. Δπίζδξ ακαθένεδηε δ ζδέα υηζ δ έθλδ ακάιεζα ζημ ηαθαιάηζ
ηαζ ηδ πανημπεηζέηα είκαζ ιαβκδηζζιυξ. Έκαξ εηπαζδεοηζηυξ δεκ ακέθενε ηαευθμο
εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ.
ηδκ 5δ ενχηδζδ «Πςξ επδνεάγμοκ μζ ζδέεξ αοηέξ ηςκ ιαεδηχκ ζαξ ηδ δζδαζηαθία ζαξ;
(Πνμηείκεηε ηνυπμοξ βζα κα λεπενάζμοκ μζ ιαεδηέξ ζαξ ηοπυκ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ημοξ)» 6
ζημοξ 12 εηπαζδεοηζημφξ απάκηδζακ βεκζηυθμβα ημκίγμκηαξ ιεκ ηδ ζδιαζία ηςκ
εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ δζδαζηαθίαξ, πςνίξ υιςξ κα ακαθενεμφκ ζε
ζοβηεηνζιέκεξ δζηέξ ημοξ εκένβεζεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζοβηεηνζιέκδ ζδέα ηςκ ιαεδηχκ.
Μία εηπαζδεοηζηυξ πνυηεζκε κα βίκεζ πείναια βζα κα δμοκ μζ ιαεδηέξ υηζ μζ ιαβκήηεξ δεκ
έθημοκ ημ θμνηζζιέκμ ηαθαιάηζ. Γφμ εηπαζδεοηζημί πνυηεζκακ κα δμεμφκ ιζηνμζημπζηέξ
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ελδβήζεζξ βζα ηδ θυνηζζδ ζημοξ ιαεδηέξ χζηε κα ημοξ πείζμοιε υηζ ιε ηδκ ηνζαή δεκ
πανάβεηαζ θμνηίμ αθθά ιεηαηζκμφκηαζ δθεηηνυκζα.
ηδκ 6δ ενχηδζδ «Θα πνδζζιμπμζμφζαηε ηάπμζεξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ επίδεζλδξ
ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημο εέιαημξ; Ακ καζ, δχζηε ιζα ζφκημιδ πενζβναθή ημοξ.» Γφμ
εηπαζδεοηζημί απάκηδζακ υηζ δεκ εα πνδζζιμπμζμφζακ ηαευθμο ηέημζεξ δναζηδνζυηδηεξ, ιία
εηπαζδεοηζηυξ ακέθενε ηδκ ηαηαζηεοή δθεηηνμζημπίμο, ιζα άθθδ εηπαζδεοηζηυξ ακέθενε ημ
ηνίρζιμ ιπαθμκζχκ ηαζ ιεηά ημ ηυθθδιά ημοξ ζημκ ημίπμ, ημ ηνίρζιμ πάναηα ζε ιάθθζκμ
φθαζια ηαζ ηδκ έθλδ ιζηνχκ ημιιαηζχκ πανηζμφ, ημ πθδζίαζια ιζαξ θμνηζζιέκδξ πηέκαξ ζημ
κενυ ηδξ ανφζδξ πμο ηνέπεζ. Σνεζξ εηπαζδεοηζημί έβναρακ υηζ εα πενζμνίγμκηακ ιυκμ ηα
πεζνάιαηα ημο Σεηναδίμο Δνβαζζχκ, ιζα εηπαζδεοηζηυξ πνυηεζκε κα ηνίρμοκ ζχιαηα ζε
ιάθθζκμ φθαζια. Σέθμξ, ιία εηπαζδεοηζηυξ πνυηεζκε κα πνδζζιμπμζδεμφκ ημθθδηζηέξ ηαζκίεξ
(ζεθμηέζπ) βζα κα δμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ δθεηηνζηή έθλδ ηαζ άπςζδ.
ηδκ 7δ ενχηδζδ «Θα πνμηείκαηε ζημοξ ιαεδηέξ ζαξ ηάπμζεξ ζοιιεημπζηέξ πεζναιαηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημο εέιαημξ; Ακ καζ, δχζηε ιζα ζφκημιδ πενζβναθή
ημοξ.» Οζ εηπαζδεοηζημί δεκ δζαθμνμπμίδζακ μοζζαζηζηά ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε
ηδκ πνμδβμφιεκδ ενχηδζδ δίκμκηαξ ηα ίδζα ή πανυιμζα πεζνάιαηα ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ
ενχηδζδ.
ηδκ 8δ ενχηδζδ «Πμζεξ άθθεξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ (εηηυξ ηςκ παναπάκς πεζναιαηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ) εα πνδζζιμπμζμφζαηε ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημο εέιαημξ;» 9 εηπαζδεοηζημί
ακαθένεδηακ ζηδ ζογήηδζδ ιε ηδκ ηάλδ, 7 ζηδ ζογήηδζδ ζε μιάδεξ, 5 ζηδ ζοβηέκηνςζδ
οθζημφ βζα πεζνάιαηα απυ ημοξ ιαεδηέξ, 3 ζηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ ζημ ζπίηζ, 2 ζημκ
ηαηαζβζζιυ ζδεχκ, 1 ζε ενςηήζεζξ αλζμθυβδζδξ.
ηδκ 9δ ενχηδζδ «Πμζμζ άθθμζ πανάβμκηεξ εα επδνέαγακ ηδ δζδαζηαθία ζαξ βζα ημ εέια;» 2
εηπαζδεοηζημί ακαθένεδηακ ζηζξ πνμτπάνπμοζεξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζηα αζχιαηά ημοξ, 3
ζηδκ επάνηεζα επμπηζηχκ ιέζςκ ηαζ οθζηχκ βζα πεζνάιαηα, 1 ζηδκ οβναζία ηδξ
αηιυζθαζναξ, 1 ζηδκ φπανλδ ηαηάθθδθμο θμβζζιζημφ, 1 ζηζξ παναηδνήζεζξ ηαζ ηζξ απυρεζξ
πμο δζαηοπχκμοκ μζ ιαεδηέξ, 2 ζημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ, 1 ζημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ
ιαεδηχκ, 1 ζηδκ φπανλδ δθεηηνμζηαηζηήξ βεκκήηνζαξ ηαζ 1 ζημ ιαεδζζαηυ θυνημ απυ ηα
οπυθμζπα ιαεήιαηα.
ημκ Πίκαηα 3 θαίκεηαζ δ δζηή ιαξ Ακαπανάζηαζδ Πενζεπμιέκμο βζα ηδκ εκυηδηα ημο
Ζθεηηνζημφ Ρεφιαημξ ηδξ Δ‘ Γδιμηζημφ πμο αθμνά ηδ ιέζδ ηάλδ ιζηηήξ ζηακυηδηαξ. Ζ
Ακαπανάζηαζδ αοηή είκαζ ιζα απυ ηζξ πμθθέξ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνμηαεμφκ ηαζ ζε ηαιία
πενίπηςζδ δεκ εα πνέπεζ κα εεςνδεεί ιμκαδζηή.
Πίλαθαο 3 Ακαπανάζηαζδ πενζεπμιέκμο βζα ηδκ εκυηδηα ημο Ζθεηηνζημφ Ρεφιαημξ

Δνχηδζδ 1
Δνχηδζδ 2

Δνχηδζδ 3

Πυηε ακάαεζ ημ θαιπάηζ (ακάβηδ βζα ηθεζζηή αβχβζιδ δζαδνμιή ηαζ ιπαηανία) Σμ
δθ νεφια ςξ νμή θμνηίμο. Μπαηανία ηαζ θαιπάηζ είκαζ δίπμθα. Γμιή θαιπηήνα
ποναηηχζεςξ. Καηαζηεοή θοπκζμθααήξ. οιαμθζηή πανάζηαζδ ηοηθςιάηςκ.
Τδναοθζηυ ακάθμβμ. (μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ)
Γζαηί δθεηηνζηά ηοηθχιαηα ηαζ θαιπηήνεξ πνδζζιμπμζμφκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ
γςή. Γζαηί αοηή δ βκχζδ ημοξ πνμζηαηεφεζ ηαζ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ ημο δθ
νεφιαημξ. Ζ ηαηαζηεοή ηδξ θοπκζμθααήξ δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζημοξ ιαεδηέξ κα
ελαζηδεμφκ ηαζ ζε άθθεξ, ιδ βκςζηζηέξ δελζυηδηεξ. Ζ βκχζδ ηδξ ζοιαμθζηήξ
ακαπανάζηαζδξ ηςκ ηοηθςιάηςκ ελμπθίγεζ ημοξ ιαεδηέξ ιε ηδκ ζηακυηδηα κα
θηζάπκμοκ ηοηθχιαηα απυ ζπέδζα. Σμ οδναοθζηυ ακάθμβμ αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα
ηαηακμήζμοκ ηαζ ηδκ αζηία ηδξ νμήξ ημο δθ νεφιαημξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο
νεφιαημξ ζε ηοηθχιαηα ζε ζηαεενή ηαηάζηαζδ.
Σμ νυθμ ημο δθ πεδίμο ιέζα ζηα ηαθχδζα, ημ ιεηαααηζηυ θαζκυιεκμ απυ ημ
ηθείζζιμ ημο δζαηυπηδ ιέπνζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ζηαεενμφ νεφιαημξ ζε έκα
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Δνχηδζδ 4

Δνχηδζδ 5

Δνχηδζδ 6
Δνχηδζδ 7
Δνχηδζδ 8

Δνχηδζδ 9

ηφηθςια. Σα θοζζηά ιεβέεδ ηάζδ, έκηαζδ νεφιαημξ, ακηίζηαζδ ςξ ιεηνήζζιεξ
πμζυηδηεξ.
ηζ ανηεί κα ζοκδέζμοιε έκα ηαθχδζμ ιε έκα πυθμ ηδξ ιπαηανίαξ βζα κα ακάρεζ ημ
θαιπάηζ. ηζ δφμ νεφιαηα (ακηίεεηδξ θμνάξ) λεηζκμφκ απυ ημοξ πυθμοξ ηδξ
ιπαηανίαξ ηαζ ζοβηνμφμκηαζ ζημ θαιπάηζ, μπυηε ημ θαιπάηζ ακάαεζ. Σαοηίγμοκ ημ
δθεηηνζηυ νεφια ιε ηδ ζπίεα πμο ηάπμζεξ θμνέξ αθέπμοιε υηακ αβάγμοιε έκα θζξ
απυ ηδκ πνίγα. ηζ ημ δθεηηνζηυ νεφια ηαηακαθχκεηαζ ζημ θαιπάηζ. ηζ
δθεηηνζζιυξ, δθεηηνζηυ νεφια ηαζ δθεηηνζηή εκένβεζα είκαζ ημ ίδζμ πνάβια. ηζ ημ
θαιπάηζ έπεζ έκα πυθμ πμο ακ ένεεζ ζε επαθή ιε ηαθχδζμ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημοξ
πυθμοξ ιπαηανίαξ εα ακάρεζ.
Να ηαηαζηεοάζμοκ ηα ηοηθχιαηα ηδξ ζεθ 102 ημο Σεηναδίμο Μαεδηή ηαζ κα
δζαπζζηχζμοκ ζε πμζεξ πενζπηχζεζξ ακάαεζ ημ θαιπάηζ. Να βίκεζ ζογήηδζδ βζα
ηάεε πενίπηςζδ. Να ημοξ δείλμοιε υηζ ηα ηαθχδζα ηςκ δθ ζοζηεοχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκ ζημ ζπίηζ ημοξ είκαζ δζπθά ζημ εζςηενζηυ ημοξ χζηε κα
ελαζθαθίγεηαζ δ ηθεζζηή αβχβζιδ δζαδνμιή. (ανυπμξ) Να ζοκδέζμοιε ηδκ έκκμζα
δθ νεφια ιε ηδκ ηίκδζδ θμνηίμο ηαζ ηδ θςημαμθία ηςκ θαιπχκ. Να
ηαηαζηεοάζμοκ ηφηθςια ιε 2 ηαζ 3 θαιπάηζα ζε ζεζνά βζα κα δζαπζζηχζμοκ υηζ
ημ δθ νεφια δεκ ηαηακαθχκεηαζ. (αθμφ θςημαμθμφκ ημ ίδζμ) Μεηά απυ πνμζεηηζηή
παναηήνδζδ κα ζπεδζάζμοκ ηδ δμιή ιζαξ θάιπαξ. Ζ αδοκαιία ημοξ κα ηάκμοκ έκα
θαιπάηζ κα ακάρεζ μθείθεηαζ ζηδκ άβκμζα ημοξ υηζ ημ θαιπάηζ έπεζ δφμ πυθμοξ ηαζ
υηζ ημ νεφια πνέπεζ κα "ιπεζ" απυ ημκ έκα πυθμ ηαζ κα "αβεζ" απυ ημκ άθθμ.
Σα πεζνάιαηα ηδξ εκυηδηαξ υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζημ Βζαθίμ Μαεδηή
πνμζθένμκηαζ βζα ζοιιεημπζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Με επίδεζλδ εα ιπμνμφζαιε π.π.
ηυαμκηαξ έκα ηαθχδζμ βζα δθ ζοζηεοή κα δείλμοιε υηζ οπάνπμοκ 2 ηαθχδζα
εζςηενζηά βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ ηθεζζηή αβχβζιδ δζαδνμιή.
Σα πεζνάιαηα ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ ηαζ επζπθέμκ αοηυ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ
ενχηδζδ 5
Υνήζδ ακαθμβζχκ: δθεηηνζηυ νεφια ηαζ νμή κενμφ, δθεηηνζηυ νεφια ηαζ νμή
πθήεμοξ ακενχπςκ ή πθήεμοξ αοημηζκήηςκ. ογήηδζδ ζηδκ ηάλδ, πνζκ
(οπμεέζεζξ) ηαζ ιεηά (παναηδνήζεζξ ηαζ ζοιπενάζιαηα) ηα πεζνάιαηα. Υνήζδ
πνμζμιμζχζεςκ ηαζ ακ δεκ οπάνπεζ άθθδ δοκαηυηδηα κα επζδεζπεμφκ ιε Ζ/Τ ηαζ
projector.
Σμ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ, μζ απμνίεξ ημοξ ηαζ δ δζαεεζζιυηδηα ηςκ οθζηχκ ζε
ζπέζδ ηαζ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ.

ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 1δ ενχηδζδ βζα ηδκ εκυηδηα ημο δθεηηνζημφ
νεφιαημξ είπαιε 6 εηπαζδεοηζημφξ πμο ακέθενακ ςξ ααζζηή ζδέα ημκ μνζζιυ ημο δθεηηνζημφ
νεφιαημξ ςξ πνμζακαημθζζιέκδ ηίκδζδ εθεοεένςκ δθεηηνμκίςκ, 5 εηπαζδεοηζημφξ πμο
εεχνδζακ ςξ ααζζηή ζδέα ημοξ ηζκδφκμοξ απυ ημ δθεηηνζηυ νεφια, 3 εηπαζδεοηζημφξ πμο
ακαθένεδηακ ζηδ ααζζηή ζδέα ημο ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ ςξ πνμτπυεεζδ βζα κα έπμοιε
δθεηηνζηυ νεφια, 2 εηπαζδεοηζημί ακαθένεδηακ ζε ηνυπμοξ παναβςβήξ δθ νεφιαημξ ιε
βεκκήηνζεξ, ακειμβεκκήηνζεξ ηαζ θςημαμθηασημφξ ιεηαηνμπείξ, 1 εηπαζδεοηζηυξ ακαθένεδηε
ζημ αναποηφηθςια, ηαζ 1 εηπαζδεοηζηυξ δεκ έβναρε ζοβηεηνζιέκεξ ααζζηέξ ζδέεξ αθθά υηζ
εα δζδάλεζ ιε απθά θυβζα ηα θαζκυιεκα πμο παναηδνμφιε ζηα δθεηηνζηά ηοηθχιαηα ηαζ ηζξ
ζοκέπεζεξ ημο δθ νεφιαημξ.
Χξ ζδιακηζημφξ θυβμοξ βζα κα βκςνίγμοκ μζ ιαεδηέξ ηζξ παναπάκς ααζζηέξ ζδέεξ, μζ
εηπαζδεοηζημί ακέθενακ: ηδκ εηηεηαιέκδ πνήζδ ημο δθ νεφιαημξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή, (7
εηπαζδεοηζημί), ηδκ πνμζηαζία απυ ημοξ ηζκδφκμοξ ημο δθ νεφιαημξ, (5 εηπαζδεοηζημί,) βζα κα
εοαζζεδημπμζδεμφκ ζε εέιαηα πενζαάθθμκημξ υπςξ δ ιείςζδ ηδξ έηθοζδξ CO2, (1
εηπαζδεοηζηυξ), βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ εκυηδηαξ. (1 εηπαζδεοηζηυξ)
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ηζξ επζπθέμκ βκχζεζξ πμο δεκ ζημπεφμοκ κα δζδάλμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ακέθενακ: ηδ
δζαθμνά δοκαιζημφ, ηδκ έκηαζδ ημο δθ νεφιαημξ, ηδκ ακηίζηαζδ ηαζ ημ κυιμ ημο Ohm, (3
εηπαζδεοηζημί) πυηε ημ δθεηηνζηυ νεφια είκαζ ζοκεπέξ ηαζ πυηε εκαθθαζζυιεκμ, (2
εηπαζδεοηζημί), δεκ απάκηδζακ (4 εηπαζδεοηζημί) ηα ιζηνμζημπζηά ηοηθχιαηα, (1
εηπαζδεοηζηυξ), ηδ αηνζαή δμιή ημο ιζηνυημζιμο (1 εηπαζδεοηζηυξ) ημκ ηνυπμ παναβςβήξ
ημο δθ νεφιαημξ. (1 εηπαζδεοηζηυξ)
Χξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ μζ εηπαζδεοηζημί έβναρακ: ηδκ ηαφηζζδ ηςκ εκκμζχκ
δθ νεφια ηαζ δθ εκένβεζα, (2 εηπαζδεοηζημί), ηδ εεχνδζδ ημο δθ νεφιαημξ ςξ νμή μοζίαξ ζηα
ηαθχδζα, (2 εηπαζδεοηζημί), ηα ιμκηέθα ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ (ιμκμπμθζηυ,
ζοβηνμουιεκςκ νεοιάηςκ ηηθ) (1 εηπαζδεοηζηυξ), υηζ δ πδβή πανάβεζ δθεηηνυκζα, (1
εηπαζδεοηζηυξ), υηζ δ πδβή δίκεζ ζηαεενυ νεφια, (1 εηπαζδεοηζηυξ), υηζ μ θαιπηήναξ
ηαηακαθχκεζ νεφια, (1 εηπαζδεοηζηυξ), 2 εηπαζδεοηζημί ακαθένεδηακ απθχξ ζε δοζημθίεξ
ηςκ ιαεδηχκ πςνίξ κα πενζβνάρμοκ ζοβηεηνζιέκεξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ.
Γζα ημ πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα λεπενάζμοκ ηζξ παναπάκς εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ μζ
εηπαζδεοηζημί πνυηεζκακ: ηδκ ακαθμνά ζημ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ βζα κα λεπεναζηεί δ
ζφβποζδ δθ νεφιαημξ ηαζ δθ εκένβεζαξ (1 εηπαζδεοηζηυξ), ηαζ ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ είκαζ
ιάθθμκ αηοπήξ πνυηαζδ, πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε θαιπάηζ ηαζ ιπαηανία βζα κα
λεπενάζμοκ ηα εκαθθαηηζηά ιμκηέθα βζα ημ δθ νεφια (1 εηπαζδεοηζηυξ), εεαηνζηυ παζπκίδζ
βζα κα ηαηακμήζμοκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ, (1 εηπαζδεοηζηυξ), ηαηαζηεοή
ακαπανάζηαζδξ ημο αηυιμο βζα κα ηαηακμδεεί δ ηίκδζδ ηςκ εθεοεένςκ δθεηηνμκίςκ (1
εηπαζδεοηζηυξ) ηάηζ πμο δεκ κμιίγμοιε υηζ αμδεά ημ ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ, ηδκ ακαθμβία
δθεηηνζημφ ηαζ οδναοθζημφ ηοηθχιαημξ βζα κα ηαηακμδεεί δ έκκμζα δθ νεφια, (1
εηπαζδεοηζηυξ), ηφηθςια ιε δζαηυπηδ ζε πανάθθδθδ ζφκδεζδ ηαζ ζφκδεζδ ζε ζεζνά βζα κα
λεπεναζηεί δ δοζημθία ιε ηδκ πανάθθδθδ ζφκδεζδ. (1 εηπαζδεοηζηυξ) Άθθμξ εηπαζδεοηζηυξ
έβναρε υηζ μζ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ βίκμκηαζ οπμεέζεζξ πνμξ απυδεζλδ, 3 εηπαζδεοηζημί έβναρακ
υηζ μζ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ πνήζζιεξ βζα ηδ δζδαζηαθία αθθά δεκ πνυηεζκακ
ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα.
ηδκ ενχηδζδ βζα ηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ επίδεζλδξ πμο εα πνδζζιμπμζμφζακ μζ
εηπαζδεοηζημί έβναρακ: έκα απθυ ηφηθςια ιε ιπαηανία ηαζ θαιπάηζ (6 εηπαζδεοηζημί), υηζ
δεκ εα πνδζζιμπμζμφζε πεζνάιαηα επίδεζλδξ αθθά ιυκμ ζοιιεημπζηά (1 εηπαζδεοηζηυξ), ζε
ηοηθχιαηα ιε θαιπάηζα ζε ζεζνά ηαζ πανάθθδθα (1 εηπαζδεοηζηυξ), υηζ δεκ εα
πνδζζιμπμζμφζε ηαευθμο πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ βζαηί μζ έκκμζεξ είκαζ δφζημθεξ (1
εηπαζδεοηζηυξ), ηδκ ηαηαζηεοή ζπδιαηζηήξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δθεηηνμκίςκ
ζημ πανηί ηαζ ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή δθ ηοηθχιαημξ (1 εηπαζδεοηζηυξ).
ηδκ ενχηδζδ βζα ηζξ ζοιιεημπζηέξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 11 εηπαζδεοηζημί
ακαθένεδηακ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ ιε ιπαηανία, ηαθχδζα ηαζ
θαιπάηζ, ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ θοπκζμθααχκ (1 εηπαζδεοηζηυξ) ηαζ 1 εηπαζδεοηζηυξ δεκ
ακέθενε ηαευθμο πεζνάιαηα.
Χξ άθθεξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ μζ εηπαζδεοηζημί πνυηεζκακ: ηδ ζογήηδζδ ζε μιάδεξ (8
εηπαζδεοηζημί), ηδ ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ (6 εηπαζδεοηζημί), ηαηαζβζζιυ ζδεχκ (1
εηπαζδεοηζηυξ), ενςηήζεζξ αλζμθυβδζδξ (1 εηπαζδεοηζηυξ), ζπέδζμ ενβαζίαξ (1
εηπαζδεοηζηυξ), ηδκ αλζμπμίδζδ ημο θάεμοξ (1 εηπαζδεοηζηυξ), ημ ιμκυθμβμ (1 εηπαζδεοηζηυξ)
ηδκ πνμαμθή εηπαζδεοηζημφ οθζημφ (1 εηπαζδεοηζηυξ).
Χξ άθθμοξ πανάβμκηεξ (πένακ υζςκ ακαθένεδηακ πζμ πάκς) πμο εα επδνέαγακ ηδ
δζδαζηαθία ημοξ μζ εηπαζδεοηζημί ακέθενακ: ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα θαζκυιεκα
ημο δθεηηνζζιμφ, (2 εηπαζδεοηζημί), ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ παζδζχκ απυ ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή,
(1 εηπαζδεοηζηυξ),ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ οθζηχκ βζα πεζνάιαηα, (1 εηπαζδεοηζηυξ), ηοπυκ
εθαηηςιαηζηά οθζηά, (1 εηπαζδεοηζηυξ), ηδ δοκαηυηδηα επίζηερδξ ζε ημκηζκή ιμκάδα
δθεηηνμπαναβςβήξ, (1 εηπαζδεοηζηυξ), ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ. (1 εηπαζδεοηζηυξ).
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Γζα θυβμοξ ζοκέπεζαξ ιε ηδκ απαίηδζδ βζα πενζμνζζιυ ηδξ έηηαζδξ ηδξ ενβαζίαξ δεκ εα
πανμοζζάζμοιε ηα απμηεθέζιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ εκυηδηα Αβςβμί ηαζ Μμκςηέξ.
πδήηεζε
πμθζάγμκηαξ ηζξ απυρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ εκυηδηα ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ,
εέθμοιε κα παναηδνήζμοιε ηα ελήξ: Με ηδκ ελαίνεζδ εκυξ εηπαζδεοηζημφ, απυ ημοξ
οπυθμζπμοξ δεκ εεςνείηαζ ζδιακηζηή ζδέα δ δμιή ημο αηυιμο βζα ηδκ εκυηδηα. Αοηυ
δδιζμονβεί δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θυνηζζδξ βζαηί μζ ιαεδηέξ δεκ αμδεμφκηαζ κα
μζημδμιήζμοκ έκα ενιδκεοηζηυ ιμκηέθμ. Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, δ δμιή ημο αηυιμο είκαζ
απαναίηδημ κα δζδαπεεί ςξ ααζζηή ζδέα ζηδκ εκυηδηα αοηή βζαηί επζηνέπεζ ηδκ εζζαβςβή ημο
θμνηίμο ςξ ζδζυηδηαξ ηάπμζςκ απυ ηα οπμαημιζηά ζςιαηίδζα. (πνςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ)
Αηνζαχξ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ μζ ιαεδηέξ δζδάζημκηαζ έκα
απθμπμζδιέκμ ιζηνμζημπζηυ ιμκηέθμ πμο πενζθαιαάκεζ ζςιαηίδζα (ιυνζα μκμιάγμκηαζ απυ
ημ ζπμθζηυ αζαθίμ) πμο δεκ έπμοκ δμιή ηαζ ηζκμφκηαζ ζοκεπχξ ζε ηεκυ, δ δε (ιέζδ) ηαπφηδηα
ηδξ ηίκδζήξ ημοξ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ ημο μπμίμο είκαζ δμιζηά
ζημζπεία. Ο ειπθμοηζζιυξ αοημφ ημο ιζηνμζημπζημφ ιμκηέθμο εα δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ
ιαεδηέξ κα δίκμοκ ελδβήζεζξ βζα ηα θαζκυιεκα θυνηζζδξ ηαζ εηθυνηζζδξ ζοκεπείξ ιε ηδ
επζζηδιμκζηή άπμρδ. ημ απθμπμζδιέκμ ιμκηέθμ βζα ημ άημιμ εα πενζθάαμοιε ημκ πονήκα
ιε ηα εεηζηά θμνηζζιέκα πνςηυκζα ηαζ ηα ανκδηζηά θμνηζζιέκα δθεηηνυκζα πμο βονίγμοκ
βφνς απ‘ αοηυκ. Δπίζδξ, εα ελδβήζμοιε υηζ είκαζ δοκαηυ κα έπμοιε ιεηαηίκδζδ δθεηηνμκίςκ
απυ ζχια ζε ζχια πμο πνμηαθείηαζ π.π. ηνίαμκηαξ ηα ζχιαηα. Βέααζα, αοηυξ δεκ είκαζ μ
ιυκμξ ηνυπμξ θυνηζζδξ ηςκ ζςιάηςκ, αθθά αοηυ δεκ πνεζάγεηαζ κα ακαθενεεί ζημοξ
ιαεδηέξ. Έηζζ ιπμνμφιε κα πανέπμοιε ιζα ελήβδζδ βζα ηδ θυνηζζδ ηαζ εηθυνηζζδ πμο
εεςνμφιε υηζ είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ημ κμδηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζφιθςκδ ιε ηδκ
επζζηδιμκζηή άπμρδ. Γζα ηδ πνδζζιυηδηα υζςκ παναηηήνζζακ ςξ ααζζηέξ ζδέεξ δ
πθεζμκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεκ ηαηάθενε κα δχζεζ πεζζηζηά επζπεζνήιαηα. Απμοζζάγεζ δ
ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ δθεηηνμζηαηζηχκ αθθδθεπζδνάζεςκ ζημ ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ
βζα ηδκ παναηδνμφιεκδ ιαηνμζημπζηά ζοιπενζθμνά ηςκ μοζζχκ. (πδιζηή ηαζ θοζζηή)
ηδκ εκυηδηα ημο Ζθεηηνζημφ Ρεφιαημξ, μζ εηπαζδεοηζημί ειθακίγμκηαζ κα ιδκ είκαζ
εκδιενςιέκμζ βζα ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ. Μυκμ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ
ακαθένεζ ςξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηα ιμκηέθα βζα ημ δθεηηνζηυ νεφια (ιμκμπμθζηυ,
ζοβηνμουιεκςκ νεοιάηςκ, ηαηακαθςηζηυ, επζζηδιμκζηυ) ακ ηαζ είκαζ εέια πμο είκαζ εονέςξ
βκςζηυ απυ ηδ αζαθζμβναθία. Δπίζδξ, ιυκμ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ ακαθένεηαζ ζηδ ζοπκή
εκαθθαηηζηή ζδέα υηζ ημ θαιπάηζ ηαηακαθχκεζ ημ νεφια ηαζ ιυκμ δφμ εηπαζδεοηζημί
ακαθένμκηαζ ζηδ ζφβποζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ.
Απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ Ακαπαναζηάζεςκ Πενζεπμιέκμο πμο έδςζε μ ηάεε εηπαζδεοηζηυξ
πςνζζηά ηαζ ηδκ μπμία δεκ ιπμνμφζαιε κα πανμοζζάζμοιε θυβς ιεβάθδξ έηηαζδξ, θαίκεηαζ
υηζ μζ πενζζζυηενεξ είκαζ ιάθθμκ θηςπέξ ηαζ ακεπανηείξ ηαζ δείπκμοκ υηζ δ Γκχζδ
Πενζεπμιέκμο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ δ βκχζδ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ πενζμνζζιέκδ.
Χζηυζμ, δ ζφκεεζδ υθςκ ηςκ απυρεςκ δίκεζ ιζα πμθφ ηαθφηενδ εζηυκα, δδιζμονβεί ιζα
Ακαπανάζηαζδ Πενζεπμιέκμο ζπεδυκ πθήνδ. Αοηυ αηνζαχξ δείπκεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα πμο
έπεζ ημ ενβαθείμ κα αλζμπμζδεεί ζηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Π.π. δ ζογήηδζδ ιε
ημοξ επζιμνθμφιεκμοξ πάκς ζηζξ ενςηήζεζξ ημο ιεεμδμθμβζημφ ενβαθείμο ιπμνεί κα
μδδβήζεζ ζηδκ ηαηαζηεοή απυ αοημφξ μθμηθδνςιέκςκ Ακαπαναζηάζεςκ Πενζεπμιέκμο πμο
εα πνμάβμοκ ηδ Παζδαβςβζηή Γκχζδ Πενζεπμιέκμο ημοξ.
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Πεξίιεςε
ηδ ζδιενζκή επμπή ιε ηδ ιεβάθδ ακάπηολδ ηςκ βκχζεςκ, μζ μπμίεξ απαζημφκ μθμέκα ηαζ κέα
ηαεήημκηα, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ μζ ιαεδηέξ κα αζηδεμφκ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζηέθημκηαζ ηαζ
ενβάγμκηαζ μζ επζζηήιμκεξ. Γζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ δ ιανηονία ημο πεζνάιαημξ είκαζ
απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ. Ζ ζοιαμθή ημο, ςξ ιμνθή πνάλδξ, ζηδκ παναβςβή ηδξ βκχζδξ ήηακ ηαζ
είκαζ ζδιακηζηή, βζαηί εέηεζ ζημοξ επζζηήιμκεξ πνμαθήιαηα βζα ηδ θφζδ ηςκ μπμίςκ απαζηείηαζ δ
ηαηαζηεοή εεςνίαξ. οβπνυκςξ, υιςξ, είκαζ ηαζ ημ ηνζηήνζμ βζα ηδκ αθήεεζα ηδξ εεςνίαξ. Ζ πανμφζα
ένεοκα έβζκε βζα κα ηαηαβνάρεζ ηαζ δζενεοκήζεζ ηζξ ζηάζεζξ, ακηζθήρεζξ ηαζ απυρεζξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ηςκ πεζναιάηςκ ζηδκ ηαεδιενζκή
δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.
Summary
In recent years the huge growth of knowledge, demanding continuously new tasks, shows the
importance of teaching the students in the way scientists think and work. In teaching Physics the
experiment is of significant importance. Its contribution, as a form of action, in the production of
knowledge was, and still is, crucial, because it provokes the scientists thought in theory based problem
solving. Simultaneously, it is also the criterion for the theory under investigation. The present research
aims at recording and investigating the attitudes, perceptions and opinions of Primary school teachers
as for the use of experiments in their daily teaching of Physics.

Δηζαγσγή
Με ημκ υνμ «ζηάζεηο» εκκμμφιε «ηηο ηάζεηο, ηελ πξνδηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ λα
αληαπνθξίλνληαη κε θάπνην νκνηφκνξθν ηξφπν, επκελψο ή δπζκελψο, έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ
γεγνλφησλ, αηφκσλ ή θνξέσλ, αληηθεηκέλσλ ή καζεκάησλ» πενζέπμοκ ημ ζημζπείμ ηδξ
οπμηεζιεκζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ααζζηχκ παναιέηνςκ ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο
ελεηάγεηαζ, πνμένπμκηαζ απυ πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ, εεηζηέξ ή ανκδηζηέξ ημο αηυιμο,
επδνεάγμκηαξ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο. Χξ «αληηιήςεηο» εκυξ αηυιμο
ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ μζ πεπμζεήζεζξ μζ ζπεηζηέξ ιε έκα ακηζηείιεκμ ή ιζα ηαηάζηαζδ, μζ
μπμίεξ υιςξ έπμοκ έκημκμ ημ ζημζπείμ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ. Κάεε άημιμ, ακάθμβα ιε ηζξ
ειπεζνίεξ πμο ημοααθάεζ απυ ημ πανεθευκ, έπεζ ηζξ δζηέξ ημο ακηζθήρεζξ (Φζθίππμο &
Υνίζημο 2001).
Ζ ιάεδζδ, απυ ηδκ πθεονά ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ροπμθμβίαξ, εεςνείηαζ είηε ςξ «δεκηνπξγία
κέζα ζηνλ εγθέθαιν αλαπαξαζηάζεσλ απφ δηαδηθαζίεο» είηε ςξ «αιιαγή ζηνλ εαπηφ πνπ
πξνέξρεηαη απφ γλψζε» είηε ςξ «ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ
δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ» (Σζίνμξ 2009).
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Ένεοκεξ ηδξ εθθδκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ παθαζυηενεξ (Υαθηζά 1999) αθθά ηαζ κευηενεξ
(Κχηζδξ & Μπαζζάημξ 2009) απέδεζλακ υηζ ζε θίβεξ ζπμθζηέξ αίεμοζεξ βίκεηαζ ζοζηδιαηζηή
άζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ πεζναιαηζηή ιεεμδμθμβία. Ζ έθθεζρδ μνβάκςκ, ηαεχξ ηαζ δ ιδ
ηαθή βκχζδ ηδξ πνήζδξ ημοξ, είκαζ μζ ζδιακηζηυηενμζ θυβμζ πμο μζ εηπαζδεοηζημί
επζηαθμφκηαζ βζα ηδ ιδ οθμπμίδζδ πεζναιάηςκ. Αοηυ μδήβδζε ημοξ ενεοκδηέξ κα πνμηείκμοκ
ηνυπμοξ οθμπμίδζδξ πεζναιάηςκ ιε ηαεδιενζκά οθζηά (Κμοιανάξ 2000) ηαζ ημοξ
ζοββναθείξ ηςκ εβπεζνζδίςκ ηδξ Φοζζηήξ κα ζοιπενζθάαμοκ, ζε ιεβάθμ πμζμζηυ, πεζνάιαηα
πμο βζα κα οθμπμζδεμφκ απαζημφκηαζ οθζηά ηαεδιενζκήξ πνήζδξ, οπμζηδνίγμκηαξ ηαη‘ αοηυκ
ημκ ηνυπμ απμηεθεζιαηζηά ηδ δζδαζηαθία, χζηε μζ ιαεδηέξ κα δζαιμνθχζμοκ απυρεζξ, μζ
μπμίεξ εα ανίζημκηαζ πθδζζέζηενα ζηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ (Παναζηεοάξ 2007).
Μεζνδνινγία
θνπφο θαη ζηφρνη
ημπυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ κα δζενεοκήζεζ ηδ ζπέζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ ιε ηδ
δζεκένβεζα πεζναιάηςκ ηδξ Φοζζηήξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Δζδζηυηενμζ ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ είκαζ
κα ακζπκεφζεζ ηζξ ακηζθήρεζξ, ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ημοξ ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ηςκ
πεζναιάηςκ ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Φοζζηήξ. Σα κέα δεδμιέκα απυ
ηδκ πνμδβμφιεκδ ακηίζημζπδ ένεοκα (Υαθηζά 1999), υπςξ Γ.Δ.Π.Π.., κέα Α.Π.. Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ, κέα ζπμθζηά εβπεζνίδζα, ηαεχξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ενεοκδηχκ βζα ηδκ
ηαηαβναθή ηδξ εζδζηυηενδξ εζηυκαξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ απμηεθμφκ ημοξ θυβμοξ βζα
ηδκ ακαβηαζυηδηα δζελαβςβήξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ.
Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Δνεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ μ ααειυξ ζοιθςκίαξ, δζαθςκίαξ ηαζ
ακαπμθαζηζηυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε δζαηοπχζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζεκένβεζα
πεζναιάηςκ (17 ενςηήζεζξ) ηαεχξ ηαζ ηδκ ζενάνπδζδ εη ιένμοξ ημοξ 12 πνμτπμεέζεςκ βζα
επζηοπδιέκα, απυ δζδαηηζηήξ απυρεςξ, ενβαζηδνζαηχκ πεζναιάηςκ Φοζζηήξ.
Πιεζπζκφο θαη δείγκα
Ο πθδεοζιυξ ζημκ μπμίμ απεοεφκεδηε δ ένεοκα είκαζ μζ εηπαζδεοηζημί πμο δζδάζημοκ
δδιυζζα Γδιμηζηά πμθεία ημο Ν. Ρμδυπδξ ηαηά ηδ ζπμθζηή πνμκζά 2009-2010.
Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ 106 εηπαζδεοηζημί. Απυ ημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ μζ
(17%) ήηακ άκηνεξ ηαζ μζ 88 (83%) βοκαίηεξ. Ακαθμνζηά ιε ηα πνυκζα οπδνεζίαξ μζ
εηπαζδεοηζημί (53,8%) είπακ έςξ 10 έηδ οπδνεζίαξ, μζ 26 (24,5%) απυ 11 έςξ 20, μζ
(15,1%) απυ 21 έςξ 30 ηαζ μζ 7 (6,6%) πάκς απυ 30 έηδ οπδνεζίαξ.

ζε
18
57
16

Δξεπλεηηθφ εξγαιείν
Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε ενςηδιαημθυβζμ11 ημ μπμίμ
πενζεθάιαακε: α) 17 «ηθεζζηέξ» ενςηήζεζξ, άθθεξ ιε εεηζηή ηαζ άθθεξ ιε ανκδηζηή
δζαηφπςζδ, ιε πζεακέξ απακηήζεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ πεκηάααειδ ηθίιαηα Likert ηαζ
ηαηακειδιέκεξ ζε ηοπαία ζεζνά, ηαζ α) ιία ενχηδζδ «δζεοεέηδζδξ πμθθαπθχκ επζθμβχκ ζε
ηαηηζηή ζεζνά», υπμο έπνεπε κα ζενανπδεμφκ μζ 7 απυ ηζξ 12 πνμηεζκυιεκεξ απακηήζεζξ, ιε
11

Σμ ενςηδιαημθυβζμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πανμφζα ένεοκα ζπεδζάζηδηε απυ ηδκ Κνοζηαθθία Υαθηζά ημ
1999 εζδζηά βζα κα ακζπκεφζεζ ηζξ ζηάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Πνςημαάειζαξ ηαζ Γεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ηςκ πεζναιάηςκ ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαζηαθία ημοξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Φοζζηήξ.
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ζηυπμ ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηδξ ένεοκαξ ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ
πμο πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα πεζνάιαηα Φοζζηήξ ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαζηαθία.
Γζα ηδκ ακάθοζδ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ SPSS v.17 ηςκ Windows.
Απνηειέζκαηα
Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ ζηζξ 18 ενςηήζεζξ ημο
ενςηδιαημθμβίμο ηαηέδεζλε ηα αηυθμοεα απμηεθέζιαηα.
Βαζκφο ζπκθσλίαο κε ηηο 17 δηαηππψζεηο πνπ εθθξάδνπλ αληίζηνηρεο ζηάζεηο
Απυ ηα ζημζπεία ημο πίκαηα πμο αημθμοεεί (Πίκαηαξ 1) πνμηφπηεζ υηζ απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ημο δείβιαημξ:
Σμ 93,3% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ιε ηδκ πνυηαζδ υηζ μ ζπεδζαζιυξ, δ μνβάκςζδ ηαζ δ
εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ
πμθθχκ εκκμζχκ ηαζ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. Ακαπμθάζζζημ δδθχκεζ ημ 0,9% (εν. 1).
Σμ 92,4% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ ημ πείναια απμηεθεί έκα ηέπκαζια βζα κα
ηναημφκ μζ εηπαζδεοηζημί ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ αιείςηδ ηαηά ηδ δζδαζηαθία (εν. 2).
Σμ 99% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ δ πναβιαηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ
εα πνέπεζ κα είκαζ δ ζπεδίαζδ, δ μνβάκςζδ ηαζ δ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ πμο δζενεοκμφκ
θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ (εν. 3).
Σμ 88,7% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ ημ πείναια είκαζ εηπαζδεοηζηά πνήζζιμ εάκ
ηαηεοεφκεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδ δζενεφκδζδ εκαθθαηηζηχκ οπμεέζεςκ (εν. 4).
Σμ 53,8% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ιε ηδκ πνυηαζδ υηζ ηα πεζνάιαηα πνέπεζ κα βίκμκηαζ
ζε λεπςνζζηή χνα, εκχ ημ 43,4% δζαθςκεί (εν. 5).
Σμ 92,3% δζαθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ ηαζ πςνίξ ηαευθμο πεζνάιαηα, μζ ιαεδηέξ
είκαζ δοκαηυ κα πνμζεββίζμοκ ζε αάεμξ ηδ Φοζζηή (εν. 6).
Σμ 86,8% δζαθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ απμθεφβμοκ κα ηάκμοκ πεζνάιαηα, βζαηί δ
πζεακυηδηα ηάπμζμο αηοπήιαημξ εα ημοξ/ηζξ εηεέζεζ ζε ακεπζεφιδηεξ ακηζδνάζεζξ βμκέςκ ηαζ
δζμίηδζδξ ημο ζπμθείμο (εν. 7).
Σμ 51,9% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ ηα πεζνάιαηα ιπμνμφκ κα
πναβιαημπμζδεμφκ πςνίξ κα είκαζ απαναίηδηα μφηε εζδζηά υνβακα, μφηε εζδζηά ελμπθζζιέκμξ
πχνμξ, εκχ ημ 44,3% δζαθςκεί (εν. 8).
Σμ 82% δζαθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ιε ηδκ πνυηαζδ υηζ απμηεθεί ζμαανυ ακαζηαθηζηυ
πανάβμκηα μνβάκςζδξ πεζναιάηςκ μ θυαμξ ηδξ απμηοπίαξ εκυξ πεζνάιαημξ ηάηζ ημ μπμίμ εα
ημοξ βεθμζμπμζήζεζ ζηα ιάηζα ηςκ ιαεδηχκ ημοξ (εν. 9).
Σμ 92,4% δζαθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ εα πνμηζιμφζακ κα ιδκ ηάκμοκ πεζνάιαηα,
αηυια ηαζ ακ δ θνμκηίδα βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ημο ενβαζηδνίμο ήηακ εοεφκδ
άθθςκ ζοκαδέθθςκ (εν. 10).
Σμ 59,4% δζαθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ
ζοζηεοχκ ηαζ μνβάκςκ ημοξ απμεαννφκεζ απυ ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ, εκχ ημ 39,9%
ζοιθςκεί (εν. 11). Ο έθεβπμξ ηςκ ιέζςκ υνςκ ιε ημ ηνζηήνζμ t έδεζλε υηζ ημ θφθμ ζοκδέεηαζ
ζδιακηζηά («Sig.» = 0,02), ιε ημοξ άκδνεξ εηπαζδεοηζημφξ κα ζοιθςκμφκ πενζζζυηενμ
(Μ.Ο.=3,83, Σ.Α.=1,150) απυ υηζ μζ βοκαίηεξ ζοκάδεθθμί ημοξ (Μ.Ο.=3,36 Σ.Α.=1,432) ιε
ηδκ εέζδ αοηή.
Σμ 96,3% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ δ πζεακυηδηα απμηοπίαξ δεκ ημοξ απμηνέπεζ
απυ ηδκ μνβάκςζδ πεζναιάηςκ βζαηί ηα εεςνμφκ απαναίηδηα βζα ηδ δζδαζηαθία (εν. 12).
Σμ 59,5% δζαθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ δ ακάβηδ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ζοκηήνδζδ
ημο ενβαζηδνίμο Φοζζηήξ ημοξ εκμπθεί, εκχ ημ 33% ζοιθςκεί (εν. 13).
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Σμ 86,8% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ αηυιδ ηαζ ακ δεκ οπάνπεζ δ ηαηάθθδθδ
οπμδμιή ζημ ζπμθείμ ημοξ, εα ανμοκ ηνυπμοξ βζα ηδκ δζελαβςβή πεζναιάηςκ (εν. 14).
Σμ 77,3% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ δ έθθεζρδ οπμδμιήξ ζημ ζπμθείμ απμηεθεί
ζμαανυ ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ μνβάκςζδ πεζναιάηςκ (εν. 15).
Σμ 74,5% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ δ έθθεζρδ δζδαηηζημφ πνυκμο θυβς φθδξ
απμηεθεί ζμαανυ ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ μνβάκςζδ πεζναιάηςκ (εν. 16).
Σμ 60,4% ζοιθςκεί, είηε πμθφ είηε θίβμ, ζημ υηζ δ έθθεζρδ πνμαθεπυιεκμο πνυκμο ζημ
πνυβναιια ημο εηπαζδεοηζημφ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ πεζναιάηςκ απμηεθεί ζμαανυ
ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ μνβάκςζή ημοξ, εκχ ημ 34,9% δζαθςκεί (εν. 17).
Πίλαθαο 1: Καηακμιή ζοπκυηδηαξ ηςκ ηζιχκ ηςκ ιεηααθδηχκ (ενςηήζεςκ)12

Δξσηήζεηο

πκθσλψ
πνιχ

Δίκαη
αλαπνθάζηζηνο Γηαθσλψ ιίγν
– Γελ κε αθνξά

πκθσλψ
ιίγν

Γηαθσλψ
πνιχ

1

91 (85,8%)

8 (7,5%)

1 (0.9%)

6 (5,7%)

0

2

81 (76,4%)

17 (16%)

0

6 (5,7%)

2 (1,9%)

3

88 (83%)

17 (16%)

0

1 (0,9%)

0

4

58 (54,7%)

36 (34%)

1 (0,9%)

9 (8,5%)

2 (1,9%)

5

28 (26,4%)

29 (27,4%)

3 (2,8%)

30 (28,3%)

16, (15,1%)

6

2 (1,9%)

6 (5,7%)

0

26 (24,5%)

72 (67,9%)

7

1 (0,9%)

11 (10,4%)

2 (1,9%)

30 (28,3%)

62 (58,5%)

8

15 (14,2%)

40 (37,7%)

4 (3,8%)

26 (24,5%)

21 (19,8%)

9

0

18 (17%)

1 (0,9%)

38 (35,8%)

49 (46,2%)

10

2 (1,9%)

4 (3,8%)

2 (1,9%)

17 (16%)

81 (76,4%)

11

7 (6,6%)

35 (33%)

1 (0,9%)

30 (28,3%)

33 (31,1%)

12

75 (70,8%)

27 (25,5%)

2 (1,9%)

2 (1,9%)

0

13

10 (9,4%)

25 (23,6%)

8 (7,5%)

27 (25,5%)

36 (34%)

14

63 (59,4%)

29 (27,4%)

2 (1,9%)

9 (8,5%)

3 (2,8%)

15

40 (37,7%)

42 (39,6%)

0

18 (17%)

6 (5,7%)

16

32 (30,2%)

47 (44,3%)

1 (0,9%)

17 (16%)

9 (8,5%)

17

234 (21,7%)

41 (38,7%)

5 (4,7%)

26 (24,5%)

11 (10,4%)

Ηεξάξρεζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα επηηπρεκέλα
απφ δηδαθηηθή άπνςε πεηξάκαηα
φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο πίκαηα πμο αημθμοεεί (Πίκαηαξ 2), ηαζ ιε αάζδ ηδ ζοκμθζηή
ααειμθμβία πμο ακηζζημζπεί ζε ηάεε δζαηφπςζδ, πνμηφπηεζ υηζ:

12

Γζα ηδκ πμζμηζηή ιέηνδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο πνδζζιμπμζήεδηε δ πεκηάααειδ ηθίιαηα Likert ηαζ ιε
ααειμθμβία απυ 1 έςξ 5. οβηεηνζιέκα, ημ 5 απμδίδεηαζ ζημ «ζοιθςκχ πμθφ», ημ 4 ζημ «ζοιθςκχ θίβμ», ημ 3
ζημ «είιαζ ακαπμθάζζζημξ» ή «δε ιε αθμνά», ημ 2 ζημ «δζαθςκχ θίβμ» ηαζ ημ 1 ζημ «δζαθςκχ πμθφ», υηακ δ
ενχηδζδ εηθνάγεζ εεηζηή ζηάζδ. Ακηίζηνμθα ααειμθμβείηαζ δ ενχηδζδ υηακ εηθνάγεζ ανκδηζηή ζηάζδ,
δδθαδή ημ 1 απμδίδεηαζ ζημ «ζοιθςκχ πμθφ», ημ 2 ζημ «ζοιθςκχ θίβμ» η.μ.η.
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ηδκ πνχηδ εέζδ ηζξ «Καηάιιειεο ζπζθεπέο θαη φξγαλα αθξηβείαο», απμζημπχκηαξ πνμθακχξ
ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ πενζπηχζεςκ απμηοπίαξ ηςκ πεζναιάηςκ αθθά ηαζ ηδ δοκαηυηδηα
εηηέθεζδξ πεζναιάηςκ ζε ηάπμζεξ εκυηδηεξ υπμο είκαζ απαναίηδηδ δ φπανλή ημοξ.
ηδ δεφηενδ εέζδ ηδκ «Δθηέιεζε πεηξάκαηνο απφ κηθξέο νκάδεο καζεηψλ», ακαβκςνίγμκηαξ
ηδ ζδιαζία ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ
βκχζδξ, ηαεχξ ηα παζδζά δμοθεφμκηαξ ζε γεφβδ ή μιάδεξ πανάβμοκ πενζζζυηενμ επανηείξ
θφζεζξ απυ υηζ ιυκα ημοξ (Κυηημηαξ 1998).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0

1

2

3

4

5

6

7

Μ.Ο.

20,75%
61,32%
33,02%
31,13%
30,02%
44,34%
59,43%
33,96%
17,92%
42,45%
83,96%
43,96%

25,47%
3,77%
13,21%
4,72%
2,83%
1,89%
4,72%
19,81%
13,21%
10,38%
-

20,75%
6,6%
9,43%
14,15%
5,66%
2,83%
6,6%
2,83%
18,87%
12,26%
-

5,66%
6,6%
14,15%
16,04%
15,1%
9,43%
9,43%
5,66%
9,43%
3,77%
1,89%
2,83%

7,54%
5,66%
6,6%
14,15%
15,1%
16,04%
3,77%
6,6%
16,98%
3,77%
2,83%
0,94%

3,77%
5,66%
7,55%
4,72%
15,1%
10,38%
3,77%
10,38%
12,26%
12,26%
0,94%
12,26%

5,66%
4,72%
12,26%
9,43%
8,49%
7,55%
8,49%
7,55%
8,49%
10,38%
3,77%
13,21%

10,38%
5,66%
3,77%
5,66%
7,55%
7,55%
3,77%
13,21%
2,83%
4,72%
6,6%
27,36%

2,40
1,56
2,39
2,57
2,91
2,50
1,58
2,58
2,79
2,18
0,91
0,57

Βαζκνινγία14

Πξνυπνζέζεηο13

Πίλαθαο 2: Ηενάνπδζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ πνμτπμεέζεςκ

418
163
315
311
275
207
177
286
400
257
40
115

ηδκ ηνίηδ εέζδ ηδκ «Δπίδεημε ηνπ πεηξάκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ», ηάηζ ημ μπμίμ είκαζ ηζξ
πενζζζυηενεξ θμνέξ πζμ εφημθμ, θυβς ιδ φπανλδξ ακάθμβμο ανζειμφ οθζηχκ ηαζ μνβάκςκ

13

Γ. Πνμτπμεέζεζξ βζα επζηοπδιέκα (απυ δζδαηηζηή άπμρδ) ενβαζηδνζαηά πεζνάιαηα Φοζζηήξ.
1. Καηάθθδθεξ ζοζηεοέξ ηαζ υνβακα αηνζαείαξ.
2. Οζ ιαεδηέξ κα έπμοκ ιεθεηήζεζ πνμδβμοιέκςξ ηδκ ακηίζημζπδ εεςνία.
3. Δπίδεζλδ ημο πεζνάιαημξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ.
4. Δζδζηυ έκηοπμ μδδβζχκ βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ.
5. πμθαζηζηή ηήνδζδ ηςκ μδδβζχκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ.
6. Φφθθα ενβαζίαξ πνμεημζιαζιέκα απυ ημκ/ηδκ εηπαζδεοηζηυ.
7. Ηδζαίηενδ χνα ενβαζηδνίμο ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια.
8. Αίεμοζα ενβαζηδνίμο.
9. Δηηέθεζδ πεζνάιαημξ απυ ιζηνέξ μιάδεξ ιαεδηχκ.
10. πεδζαζιυξ ηζ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ απυ ιαεδηέξ.
11. οζηδιαηζηέξ ιεηνήζεζξ πμο κα επαθδεεφμοκ ηάπμζα ιαεδιαηζηή ζπέζδ.
12. ογήηδζδ ηςκ δζμνεςιέκςκ θφθθςκ ενβαζίαξ.
14

Ζ πνυηαζδ πμο αλζμθμβμφκηακ ςξ πνχηδ (1), έπαζνκε ςξ ααειμθμβία ημκ ανζειυ 7. Δηείκδ πμο
αλζμθμβμφκηακ ςξ δεφηενδ (2), έπαζνκε ςξ ααειμθμβία ημκ ανζειυ 6, η.μ.η. Σέθμξ εηείκδ δ πνυηαζδ πμο
αλζμθμβμφκηακ ςξ έαδμιδ (7), έπαζνκε ςξ ααειμθμβία ημκ ανζειυ 1. Δπίζδξ, μζ πνμηάζεζξ πμο δεκ επζθέβμκηακ
απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ έπαζνκακ ςξ ααειμθμβία ημκ ανζειυ 0.
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βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ πεζναιάηςκ βζα ηδ ζςιαηζηή
αηεναζυηδηα ηςκ ιαεδηχκ.
ηδκ ηέηανηδ εέζδ ημ «Δηδηθφ έληππν νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο», ηαεχξ δ
εκαζπυθδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ημ πείναια είκαζ ιέζμ ηαηάηηδζδξ ηδξ θοζζηήξ κμιμηέθεζαξ ηαζ
μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ ιέζα απυ ιζα εοπάνζζηδ ενεοκδηζηή πμνεία εα ηαηακμήζμοκ υηζ αοηή
δζέπεηαζ απυ ηακυκεξ ηαζ ημ γδημφιεκμ ηδξ υθδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ
ζοζηδιαηζηή παναηήνδζδ ηδξ ελέθζλήξ ηδξ (Κχηζδξ & Μπαζζάημξ 2009).
χγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ζηηο 17 εξσηήζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
Ο έθεβπμξ ηςκ ιέζςκ υνςκ ιε ημ ηνζηήνζμ t βζα ακελάνηδηα δείβιαηα (Independent Samples
Test) έδεζλε υηζ ημ θφθμ ζοκδέεηαζ ζδιακηζηά («Sig.» < 0,05) ιε ηζξ ενςηήζεζξ Β2, («Sig.» =
0,0) ηαζ Β11 («Sig.» = 0,02), εκχ βζα ηζξ οπυθμζπεξ ενςηήζεζξ δεκ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ
ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα. Δζδζηυηενα:
Ακαθμνζηά ιε ηδκ ενχηδζδ Β2 : «διακηζηυ νυθμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ πμθθχκ εκκμζχκ ηαζ
θαζκμιέκςκ ηδξ Φοζζηήξ παίγεζ μ ζπεδζαζιυξ, δ μνβάκςζδ ηαζ δ εηηέθεζδ ηςκ ζπεηζηχκ
πεζναιάηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ», μζ άκδνεξ εηπαζδεοηζημί ζοιθςκμφκ θζβυηενμ (Μ.Ο.=1,17,
Σ.Α.=0,707) απυ υηζ μζ βοκαίηεξ ζοκάδεθθμί ημοξ (Μ.Ο.=1,28 Σ.Α.=0,757) ιε ηδκ εέζδ αοηή.
Ακαθμνζηά ιε ηδκ ενχηδζδ Β11 : «οπκά δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ζοζηεοχκ
ηαζ μνβάκςκ ιε απμεαννφκεζ απυ ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ Φοζζηήξ», μζ άκδνεξ
εηπαζδεοηζημί ζοιθςκμφκ πενζζζυηενμ (Μ.Ο.=3,83, Σ.Α.=1,150) απυ υηζ μζ βοκαίηεξ
ζοκάδεθθμί ημοξ (Μ.Ο.=3,36 Σ.Α.=1,432) ιε ηδκ εέζδ αοηή.
χγθξηζε ησλ Μέζσλ Όξσλ θάζε νκάδαο πξνυπεξεζίαο αλά εξψηεζε
Απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ιέζςκ υνςκ ηάεε μιάδαξ πνμτπδνεζίαξ ιε ηα ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ ηδξ
ακάθοζδξ δζαηφιακζδξ (ANOVA) πνμηφπηεζ υηζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά οπάνπεζ
ιυκμ βζα ηζξ ενςηήζεζξ Β3 («Sig.» = 0,047), Β17 («Sig.» = 0,049), Γ12 («Sig.» = 0,35).
Δζδζηυηενα, ακαθμνζηά ιε ηδκ ενχηδζδ Β3: «Πναβιαηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ ζημ
ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ εα ήηακ δ ζπεδίαζδ, δ μνβάκςζδ ηαζ δ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ πμο
δζενεοκμφκ θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ», μ ααειυξ ζοιθςκίαξ ααίκεζ αολακυιεκμξ
ζφιθςκα ιε ηδκ αηυθμοεδ ζεζνά: «απυ 21 έςξ 30» (Μ.Ο. = 1,00, Σ.Α. = 1,00), «άκς ηςκ 30
εηχκ (Μ.Ο. = 1,00, Σ.Α. = 1,00), «απυ 11 έςξ 20» (Μ.Ο. = 1,23, Σ.Α. = 0,430), «έςξ 10 έηδ»
(Μ.Ο. = 1,25, Σ.Α. = 0,544). Με άθθα θυβζα θαίκεηαζ πςξ ηαεχξ αολάκεηαζ μ πνυκμξ
πνμτπδνεζίαξ ιεζχκεηαζ μ ααειυξ ζοιθςκίαξ ιε ηδ εέζδ αοηή.
Ακαθμνζηά ιε ηδκ ενχηδζδ Β17 : «μαανυξ ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδ ζοζηδιαηζηή
μνβάκςζδ πεζναιάηςκ ζημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ είκαζ δ έθθεζρδ πνμαθεπυιεκμο πνυκμο ζημ
πνυβναιια ημο εηπαζδεοηζημφ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ πεζναιάηςκ», μ ααειυξ ζοιθςκίαξ
ααίκεζ αολακυιεκμξ ζφιθςκα ιε ηδκ αηυθμοεδ ζεζνά: «απυ 11 έςξ 20» (Μ.Ο. = 2,38, Σ.Α. =
1,359), «έςξ 10 έηδ» (Μ.Ο. = 2,60, Σ.Α. = 1,237), «απυ 21 έςξ 31» (Μ.Ο. = 2,75, Σ.Α. =
0,390), «άκς ηςκ 30 εηχκ» (Μ.Ο. = 3,57, Σ.Α. = 1,813). Με άθθα θυβζα, ηδ ιζηνυηενδ
ζοιθςκία ιε ηδ εέζδ αοηή εηθνάγεζ δ μιάδα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε πνμτπδνεζία απυ 11 έςξ
20 έηδ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ δ μιάδα ιε πνμτπδνεζία άκς ηςκ 30 εηχκ.
Ακαθμνζηά ιε ηδκ ενχηδζδ Γ12 πμο ακαθένεζ υηζ: «Πνμτπυεεζδ βζα επζηοπδιέκα (απυ
δζδαηηζηή άπμρδ) ενβαζηδνζαηά πεζνάιαηα Φοζζηήξ απμηεθεί δ ζογήηδζδ ηςκ δζμνεςιέκςκ
θφθθςκ ενβαζίαξ» μ ααειυξ ζοιθςκίαξ ααίκεζ αολακυιεκμξ ζφιθςκα ιε ηδκ αηυθμοεδ
ζεζνά: «άκς ηςκ 30 εηχκ» (Μ.Ο. = 0,86, Σ.Α. = 2,268), «απυ 11 έςξ 20» (Μ.Ο. = 3,42, Σ.Α.
= 3,088), «απυ 21 έςξ 30» (Μ.Ο. = 3,69, Σ.Α. = 3,4), «έςξ 10 έηδ» (Μ.Ο. = 3,70, Σ.Α. =
3,11). Με άθθα θυβζα, ηδ ιζηνυηενδ ζοιθςκία ιε ηδ εέζδ αοηή εηθνάγεζ δ μιάδα ηςκ
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εηπαζδεοηζηχκ ιε πνμτπδνεζία άκς ηςκ 30 εηχκ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ δ μιάδα ιε πνμτπδνεζία
ιέπνζ 10 έηδ.
πδήηεζε
Ζ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ θαίκεηαζ κα απμδέπεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ιέζς
ηςκ πεζναιάηςκ ηαζ ιε ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ημοξ ζηα πεζνάιαηα ιπμνμφκ κα
αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ηα θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ κα πνμζεββίζμοκ ηζξ έκκμζεξ ηδξ Φοζζηήξ.
οβπνυκςξ υιςξ αλζμθμβμφκ παιδθά ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηεκένβεζαξ ηαζ δδιζμονβίαξ ηςκ
ιαεδηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα δζενεφκδζδξ εκυξ θαζκμιέκμο (δδθ. ααειμθμβμφκ ιε παιδθή
πνμηεναζυηδηα ηδκ πνμτπυεεζδ «ρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο απφ ηνπο καζεηέο»
ηαζ ιε ρδθή πνμηεναζυηδηα ηδκ πνμτπυεεζδ «Δπίδεημε ηνπ πεηξάκαηνο απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ», Πίκαηαξ 2).
Ζ ακηίθδρδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, υηζ ημ πείναια απμηεθεί «εθηοζηζηυ ηέπκαζια» ζηα πένζα
ημοξ βζα κα πνμζεθηφζμοκ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ, είκαζ ηεθείςξ ακηίεεηδ ιε ηδκ
πναβιαηζηή θεζημονβία ημο πεζνάιαημξ, ηαεχξ αοηυ ζοκζζηά ζοκήεςξ ιζα επίπμκδ αθθά
ζοβπνυκςξ ηαζ απαναίηδηδ δζαδζηαζία επζαεααίςζδξ ιζαξ εεςνίαξ ή επακάθδρδξ εκυξ
θοζζημφ θαζκμιέκμο. Δίκαζ ακηίεεηδ ηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδκ επζζηδιμκζηή δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ
ηαζ εηηέθεζδξ εκυξ πεζνάιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ επζζηδιμκζηχκ δελζμηήηςκ πμο δ ίδζα δ
δζαδζηαζία απαζηεί.
Γζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημ πείναια δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα δζενεοκήζμοκ
θαζκυιεκα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, εθέβπμκηαξ έηζζ ηδκ μνευηδηα ηςκ δζηχκ ημοξ ακηζθήρεςκ.
οβπνυκςξ οπμζηδνίγμοκ υηζ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ εα πνέπεζ κα αθζενχκεηαζ
λεπςνζζηή χνα. Αοηυ υιςξ δείπκεζ κα πζζηεφμοκ υηζ ηα πεζνάιαηα Φοζζηήξ δεκ ζοκδέμκηαζ
απαναίηδηα μνβακζηά ιε ημ ηαεδιενζκυ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ. φιθςκα υιςξ ιε ηδκ
Keistner, δ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ ζε μνζμεεηδιέκεξ λεπςνζζηέξ ηαζ ιδ ζπεηζγυιεκεξ
εκυηδηεξ «εεςνίαξ» ηαζ «πνάλδξ» είκαζ οπαίηζα βζα ηδκ αδοκαιία ηςκ ιαεδηχκ κα
ακαπηφλμοκ επζζηδιμκζηέξ δελζυηδηεξ (Υαθηζά 1999).
Ο ηίκδοκμξ απμηοπίαξ ημο πεζνάιαημξ, δ πνυηθδζδ αηοπήιαημξ, δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ
ενβαζηδνζαηχκ ζοζηεοχκ ηαζ μνβάκςκ, ηαεχξ ηαζ δ θνμκηίδα μνβάκςζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ
ημο ενβαζηδνίμο Φοζζηήξ δεκ είκαζ ζδιακηζημί θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ εηπαζδεοηζημί εα
απέθεοβακ ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ. Τπμζηδνίγμοκ υηζ ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ
πεζνάιαηα πςνίξ ηδκ ηαηάθθδθδ οπμδμιή, υνβακα ηαζ ελμπθζζιέκμ πχνμ ζημ ζπμθείμ,
οζμεεηχκηαξ ηδκ άπμρδ πμο οπμζηδνίγεηαζ απυ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια αθθά ηαζ ημοξ
ζοββναθείξ ηςκ εβπεζνζδίςκ Φοζζηήξ ημο Γδιμηζημφ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα πενζζζυηενα
πεζνάιαηα ιπμνμφκ κα βίκμοκ ιε ηδ πνήζδ οθζηχκ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ.
μαανμί ακαζηαθηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδ ζοζηδιαηζηή μνβάκςζδ πεζναιάηςκ ζημ ιάεδια
ηδξ Φοζζηήξ απμηεθμφκ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ δ έθθεζρδ οπμδμιήξ ζημ ζπμθείμ (αίεμοζα
ενβαζηδνίμο, ηαηάθθδθα υνβακα, απαναίηδηα οθζηά ηθπ.), δ έθθεζρδ δζδαηηζημφ πνυκμο
θυβς οπεναμθζηήξ δζδαηηζηήξ φθδξ αθθά ηαζ δ έθθεζρδ πνυκμο ζημ πνυβναιια ημο
εηπαζδεοηζημφ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ πεζναιάηςκ. Πνάβιαηζ οπάνπμοκ εκυηδηεξ, ηα
πεζνάιαηα ηςκ μπμίςκ βζα κα εηηεθεζημφκ απαζημφκ ηδκ φπανλδ ηαηάθθδθδξ οπμδμιήξ, βζ‘
αοηυ ηαζ αλζμθμβμφκ ςξ πνχηδ πνμτπυεεζδ βζα επζηοπδιέκα πεζνάιαηα ηζξ «Καηάιιειεο
ζπζθεπέο θαη φξγαλα αθξηβείαο». Ζ έθθεζρδ πνυκμο ηυζμ βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ δζδαηηζηήξ φθδξ
υζμ ηαζ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ πεζναιάηςκ έπεζ δζαπζζηςεεί ηαζ ενεοκδηζηά υηζ θεζημονβεί
ακαζηαθηζηά ζηδ δζάεεζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα αζπμθδεμφκ πεζναιαηζηά ιε ημ ιάεδια ηδξ
Φοζζηήξ ηαζ βεκζηυηενα κα απμημθιήζμοκ μπμζαδήπμηε ηαζκμημιία (Υαθηζά 1999).
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πκπεξάζκαηα
Απυ ηδ ζογήηδζδ πμο πνμδβήεδηε δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ Πνςημαάειζαξ
Δηπαίδεοζδξ, πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, θαίκεηαζ κα εηηζιμφκ ηδ πνήζδ πεζναιάηςκ ηαζ
δεκ θμαμφκηαζ ηδκ εηηέθεζή ημοξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Φοζζηήξ. Δηηζιμφκ
υηζ ηα πεζνάιαηα ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ πςνίξ κα είκαζ απαναίηδηα μφηε εζδζηά
υνβακα, μφηε εζδζηά ελμπθζζιέκμξ πχνμξ, ηάηζ πμο δζαθμνμπμζεί ηδ ζηάζδξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε
πνμδβμφιεκδ ένεοκα (Υαθηζά 1999), ζοβπνυκςξ υιςξ, απαζημφκ ηδκ φπανλδ ηαζ θεζημονβία
ενβαζηδνίμο Φοζζηήξ ζημ ζπμθείμ ημοξ. Σαοηυπνμκα, ειθακίγμκηαζ ααέααζμζ βζα ηδκ
πναβιαηζηή θφζδ ημο πεζνάιαημξ ηαζ δεκ βκςνίγμοκ πχξ κα ημ εκηάλμοκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή
πναηηζηή ημοξ, πνμηζιχκηαξ λεπςνζζηή χνα βζα ηδκ εηηέθεζή ημο. Δπζπθέμκ, ημ εεςνμφκ υηζ
ίζςξ είκαζ ιζα «πενζηηή πμθοηέθεζα», ηαεχξ απαζηεί ζδιακηζηυ ηυπμ ηαζ πνυκμ απυ ημοξ
ίδζμοξ. Οζ κμδηζημί πενζμνζζιμί, υιςξ ηδξ δθζηίαξ ηςκ ιαεδηχκ δδιμηζημφ επζαάθθμοκ ημ
ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ κα βίκεηαζ ηαη‘ ανπήκ πεζναιαηζηά, χζηε μζ ιαεδηέξ κα έπμοκ άιεζδ
επμπηεία ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ θοζζημφ θαζκμιέκμο (Υαθηζά 1999).
Δπίινγνο
φιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ ιέζα ζηα πθαίζζα ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο πμθζημφ οιαμφθμο,
πμο αθμνμφκ ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, μνβακχεδηακ επζιμνθςηζηέξ διενίδεξ βζα
ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο δζδάζημοκ ζηδκ Δ΄ ηαζ η΄ Γδιμηζημφ ημ ζπμθζηυ έημξ 2009-2010
ιε εέια ηδ θφζδ ημο πεζνάιαημξ ηαζ ηδκ έκηαλή ημο ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ιε
ζημπυ ηδκ υζμ ημ δοκαηυ ιεβαθφηενδ πνήζδ ημο πεζνάιαημξ ζημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ.
Γζαπναβιάηεοζδ ημο ίδζμο εέιαημξ έβζκε ηαζ ηαηά ηδκ Α΄ θάζδ ηδξ εζζαβςβζηήξ
επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζπμθζημφ έημοξ 2010-2011.
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υνεδρύα 10: Γραμματιςμόσ ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ
Γραμματιςμόσ ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ (ΥΕ) με αξιοπούηςη των
Σεχνολογιών Πληροφορύασ & Επικοινωνιών (ΣΠΕ): Ϊνα πρόγραμμα
εκπαύδευςησ φοιτητών και φοιτητριών των ΠΣΔΕ
Απφζηνινο Κ. Καξχδαο
Δηπαζδεοηζηυξ Α/ειζαξ εηπαίδεοζδξ
MSc & Γν. Γζδαηηζηήξ ΦΔ & ΣΠΔ-Δ
Email: karid@otenet.gr

«Γεκ ιπμνμφιε κα επζθένμοιε ιεβάθεξ αθθαβέξ ζηδκ
εηπαίδεοζδ & ηδκ ημζκςκία πςνίξ κα λένμοιε ηζ είδμξ
άκενςπμ εέθμοιε & πμζα ακενχπζκδ ημζκςκία επζεοιμφιε»
Pierre Bourdieu
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηδκ ενβαζία πανμοζζάγμοιε έκα πνυβναιια εηπαίδεοζδξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (ΦΔ) θμζηδηχκ
ηαζ θμζηδηνζχκ ηςκ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΠΣΓΔ) ιε αλζμπμίδζδ ηςκ
Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ & Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ). ημοξ εζδζημφξ ζηυπμοξ ημο πνμβνάιιαημξ
πενζθαιαάκεηαζ: (α) δ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ ΦΔ, α) δ ακάπηολδ
ζηακμηήηςκ αοημιυνθςζδξ ηαζ ζοκεπμφξ επζζηδιμκζηήξ ελέθζλδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ β) δ
δζαιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ςξ ημζκςκζηά εκενβχκ ηαζ πενζααθθμκηζηά εοαζζεδημπμζδιέκςκ
πμθζηχκ. Γζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ θμζηδηνζχκ πνδζζιμπμζήεδηε ιία δζδαηηζηή ιέεμδμξ
πμο εκεάννοκε ηδκ αοηυκμιδ ενεοκδηζηή ενβαζία, ηδ ζοκενβαζία ηαζ επζημζκςκία ηαζ ηδ δζάεεζδ βζα
ζοθθμβζηή ημζκςκζηή δνάζδ ζπεηζηά ιε γδηήιαηα επζζηήιδξ, ημζκςκίαξ ηαζ πενζαάθθμκημξ. Σα
απμηεθέζιαηα ημο πνμβνάιιαημξ οπήνλακ ζδζαίηενα εκεαννοκηζηά α) ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ αθθαβήξ
ζηάζδξ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ θμζηδηνζχκ απέκακηζ ζηζξ ΦΔ, α) ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ κα
ζπεδζάγμοκ ιυκμζ ημοξ ιαεήιαηα ΦΔ ιε αλζμπμίδζδ ηςκ πμθθαπθχκ δοκαημηήηςκ ηςκ ΣΠΔ ηαζ β)
ζηδκ ακάδεζλδ πναηηζηχκ ημζκςκζηήξ πανέιααζδξ ζε γδηήιαηα επζζηήιδξ – ηεπκμθμβίαξ – ημζκςκίαξ.
ABSTRACT
This article outlines a new Science Education Program for primary student-teachers, which program
incorporates the multiple educational possibilities of Information and Communication Technologies
(ICT). In particular, the program aims at the development of teachers‘ ability for self-education,
cooperation and research as well as on making teachers active social agents interested in the social and
ecological dimension of school and education in general.

Α. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΗ ΦΔ & ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Απυ ηδ δεηαεηία ημο 1980 ηαζ ιεηά ειθακίγμκηαζ ζηδ δζεεκή ζηδκή πμθθά κέα εηπαζδεοηζηά
πνμβνάιιαηα ΦΔ ιε ημ βεκζηυ ηίηθμ: «Γναιιαηζζιυξ ζηζξ ΦΔ & ηδκ Σεπκμθμβία» (Scientific
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and Technological Literacy)15. Με ηα πνμβνάιιαηα αοηά ειθακίγεηαζ ιζα κέα ηάζδ ζηδ
δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ ΦΔ. Ζ ζηυπεοζδ δεκ είκαζ πθέμκ απμηθεζζηζηά δ εηιάεδζδ
πενζεπμιέκμο ηαζ πεζναιαηζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ΦΔ. ηα κέα πνμβνάιιαηα ημ εκδζαθένμκ
εζηζάγεηαζ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιαεδηνζχκ κα πνδζζιμπμζμφκ
ηζξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ ηςκ ΦΔ βζα κα ηαηακμμφκ ηα θαζκυιεκα ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο,
ηαζ κα ανίζημοκ θφζεζξ ζε πνμαθήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ πμο αθμνμφκ ηδκ επζζηήιδ ηαζ
ηδκ ηεπκμθμβία. διαίκεζ π.π. ζηακυηδηα πνήζδξ ηδξ βκχζδξ ηςκ ΦΔ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ
εειάηςκ ηςκ ΦΔ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηα Μέζα Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ, αλζμπμίδζδ ηςκ
βκχζεςκ βζα θήρδ απμθάζεςκ ζπεηζηχκ ιε γδηήιαηα ΦΔ ηαζ Σεπκμθμβίαξ (π.π.
ακαηφηθςζδ, θαζκυιεκμ εενιμηδπίμο, βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκεξ ηνμθέξ) η.μ.η. (Millar &
Osborne, 1998 - Κανφδαξ & Κμοιανάξ, 2002 - Κμοιανάξ η.α., 2010).
Μζα πνυηαζδ εηπαίδεοζδξ ζηζξ ΦΔ & ηδκ Σεπκμθμβία ζοιααηή ιε ηδκ παναπάκς θζθμζμθία
δ μπμία αλζμπμζεί ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ΣΠΔ πανμοζζάγμοιε παναηάης. Πνχηα, υιςξ αξ
πανμοζζάζμοιε έκα ενεοκδηζηυ ενβαθείμ ημ ICMAS ημ μπμίμ αμήεδζε ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ ιαξ πνυηαζδξ.
Β. ICMAS: ΔΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΦΔ
Σμ ICMAS16 (Πίκαηαξ 1) είκαζ έκα ενεοκδηζηυ ενβαθείμ ζπεδζαζιμφ ηαζ αλζμθυβδζδξ
εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ΦΔ. Τπήνλε απμηέθεζια ζφκεεζδξ: α) ηδξ εεςνίαξ ηςκ
ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, α) ζφβπνμκςκ απυρεςκ βζα ηδ δζδαηηζηή ηςκ ΦΔ. ηαζ β) ηδξ
ειπεζνίαξ ιαξ ςξ εηπαζδεοηζηχκ. Σμ ICMAS (Karidas & Koumaras 2001 & Κανφδαξ &
Κμοιανάξ 2002) ζπεδζάζηδηε βζα κα απακηήζεζ ζηα ελήξ ηέζζενα ααζζηά ενςηήιαηα: α)
ΠΟΗΔ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ ελοπδνεηεί δ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ; α) ΠΟΗΟ πενζεπυιεκμ
δζδαζηαθίαξ ακηζζημζπεί ζ΄ αοηέξ ηζξ ακάβηεξ; β) ΠΧ κα δζδαπεεί ημ ζοβηεηνζιέκμ
πενζεπυιεκμ; δ) ΠΧ κα αλζμθμβδεεί δ δζδαζηαθία;

ΔΠΗΠΔΓΑ

ΤΝΗΣΧΔ

ΑΠΟΦΑΔΧΝ
Α.
Δηπαζδεοηζηέξ
Πνμεέζεζξ
Β.
Πενζεπυιεκμ πνμξ
Γζδαζηαθία

α. Οζ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ
α. ημπμί & ζηυπμζ
α. Γκχζεζξ
α. ηάζεζξ ηαζ επζεοιδηέξ ζοιπενζθμνέξ
β. Ηηακυηδηεξ - δελζυηδηεξ

15

διακηζηυηενα ιεηαλφ αοηχκ ηςκ πνμβναιιάηςκ εεςνμφκηαζ: α) ημ αιενζηάκζημ ―Project 2061‖, α) ημ
αββθζηυ ―Beyond 2000: Science education for the future‖, ηαζ β) ημ πνυβναιια ηδξ UNESCO ― Project 2000+:
Scientific and Technological Literacy for All‖.
16
Ζ μκμιαζία ICMAS πνμέηορε απυ ηα ανπζηά ηςκ αββθζηχκ θέλεςκ: Intentions, Content, Modification,
Assessment, Support (Πνμεέζεζξ, Πενζεπυιεκμ, Μεηαζπδιαηζζιυξ, Αλζμθυβδζδ, Τπμζηήνζλδ), μζ μπμίεξ απμηέθεζακ θέλεζξ – ηθεζδζά ζηδκ μζημδυιδζή ημο.

~ 581 ~

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

Γ.
πεδζαζιυξ &
μνβάκςζδ δζδαζηαθίαξ

Γ.
Αλζμθυβδζδ

α.
α.
β.
δ.
ε.

Τπμεέζεζξ - εεςνίεξ ιάεδζδξ
Πθαίζζμ ακαθμνάξ πενζεπμιέκμο
Μέζα & οθζηά δζδαζηαθίαξ
Γναζηδνζυηδηεξ δζδαζηαθίαξ
Ρυθμξ δαζηάθμο & ιαεδηή

α.. ημπμί ηδξ αλζμθυβδζδξ (βζαηί;)
α. Σεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ (πχξ;)
β. Σα ακηζηείιεκα ηδξ αλζμθυβδζδξ (ηζ;)

Πίλαθαο 1: ICMAS: έκα ενβαθείμ ακάπηολδξ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ΦΔ.
Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ιε ημ ICMAS (ακάθμβα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ επζθμβέξ ηςκ
ζπεδζαζηχκ ημο ηάεε πνμβνάιιαημξ) ιπμνμφκ κα οπδνεηδεμφκ ηυζμ πνμμδεοηζηέξ υζμ ηαζ
ζοκηδνδηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ζημπεφζεζξ. Γφμ πνάβιαηα, εκημφημζξ, θαίκεηαζ κα είκαζ
ζδιακηζηά ζε ζπέζδ ιε ημ ICMAS: (α) υηζ πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζπεδζάζμοιε έκα
πνυβναιια εηπαίδεοζδξ ΦΔ ζοιααηυ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ
επζδζχλεζξ ηαζ (α) ημ υηζ ιαξ ακαβηάγεζ κα ηάκμοιε θακενέξ ελανπήξ αοηέξ ηζξ επζδζχλεζξ.
Γ. ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΣΗ ΦΔ & ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Αλζμπμζχκηαξ ηζξ ζοκζζηχζεξ ακάθοζδξ ημο ICMAS πανμοζζάγμοιε ημ πνυβναιια
εηπαίδεοζδξ ζηζξ ΦΔ & ηδκ Σεπκμθμβία πμο απεοεφκεηαζ ζε θμζηδηέξ ηαζ θμζηήηνζεξ ηςκ
Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΠΣΓΔ).
γ1. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην
γ.1.1 Οη εθπαηδεπηηθέο πξνζέζεηο
Οι βαζικέρ κοινυνικέρ ανάγκερ
Θεςνδηζημί ημο ηζκήιαημξ ηδξ Νέαο Κνηλσληνινγίαο (ζπεηζηά ζημ: Ράζδξ 1987) ηαζ
ζημπαζηέξ ηδξ Κξηηηθήο Θεσξίαο ηεο πμθήξ ηδξ Φναβηθμφνηδξ (Marcouse 1971,
Horkheimer 1984, Habermas 1990) έδεζλακ υηζ δ ημζκςκία δεκ είκαζ ιζα εκζαία μκηυηδηα.
Ακηίεεηα, ζοβηνμηείηαζ απυ ημζκςκζηέξ μιάδεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ
ακάβηεξ, εκδζαθένμκηα ηαζ ζδακζηά. Τπάνπμοκ μζ μιάδεξ πμο ηαηέπμοκ ηα ιέζα ηδξ οθζηήξ
ηαζ ηδξ πκεοιαηζηήξ παναβςβήξ ηαζ αβςκίγμκηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ
ημζκςκζηχκ ημοξ πνμκμιίςκ ηαζ απυ ηδκ άθθδ μζ μιάδεξ πμο γμοκ ζε έκα ηαεεζηχξ οθζηήξ,
ενβαζζαηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ ελάνηδζδξ. Γζ‘ αοηέξ ηζξ μιάδεξ οπάνπεζ έκα γήηδια θνηλσληθήο
ρεηξαθέηεζεο ιε ζηυπμ ηδκ επζδίςλδ ιζαξ πενζζζυηενμ δίηαζδξ ηαζ δδιμηναηζηήξ ημζκςκίαξ.
ηδ κέα επμπή αζχκμοιε, επίζδξ, ηζξ ζοκηνζπηζηέξ επζδνάζεζξ ηςκ αθθαβχκ ζηδκ επζημζκςκία
ηαζ ηδκ πθδνμθυνδζδ (ρδθζαηή επμπή). Οζ αθθαβέξ επδνεάγμοκ υθδ ιαξ ηδ γςή (οπδνεζίεξ,
εηπαίδεοζδ, εθεφεενμ πνυκμ, δζαζηέδαζδ, ενβαζία η.ά.). Τπ΄ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ έπεζ κυδια
κα νςηήζμοιε: ηζ πνέπεζ κα ιαεαίκμοκ μζ κέμζ άκενςπμζ, χζηε κα ακηεπελέθεμοκ ιε επζηοπία
ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ επμπήξ; Καζ αηυια, εα έπμοκ υθμζ πνυζααζδ ζηζξ ζδιακηζηέξ
πθδνμθμνίεξ ή άθθεξ πθδνμθμνίεξ (ορδθήξ ιμνθςηζηήξ αλίαξ) εα πνμμνίγμκηαζ βζ‘ αοημφξ
πμο παίνκμοκ ηζξ απμθάζεζξ ηαζ άθθεξ (μζ ηεηνζιιέκεξ) βζα ημοξ απθμφξ πμθίηεξ ηαζ
ηαηακαθςηέξ (Lyotard 1993, Webster 1995).

~ 582 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

Πνυζεεηα, είκαζ βκςζηυ υηζ ηα πνμσυκηα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ δεκ είκαζ πάκημηε
ςθέθζια βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Τπάνπμοκ ηαζ αεααζςιέκεξ επζαθααείξ
ζοκέπεζεξ. Σμ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο, δ ηνφπα ημο υγμκημξ, δ νφπακζδ ημο εδάθμοξ,
ημο κενμφ ηαζ ημο αένα, μζ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκεξ ηνμθέξ η.ά. ζοκζζημφκ ιενζηέξ ιυκμ
πενζπηχζεζξ επίθμαςκ πνμμπηζηχκ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημ ιέθθμκ ημο πθακήηδ
(Γεςνβυπμοθμξ 2002, Μμδζκυξ 2004).
Με αάζδ ηα παναπάκς εηηζιμφιε υηζ ααζζηή πνμηεναζυηδηα ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ είκαζ δ
ζδέα ιζαξ πενζζζυηενμ δίηαζδξ ηαζ δδιμηναηζηήξ ημζκςκίαξ, ιε μοζζαζηζηή ιένζικα βζα ημκ
πθακήηδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Μζα ζοκεήηδ πμο βζα κα επζηεοπεεί πνεζάγεηαζ ηδκ εκενβή
ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ ζηζξ ημζκςκζηέξ δζενβαζίεξ.
Οι ειδικοί ζκοποί ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ
Με δεδμιέκμ υηζ εκδζαθενυιαζηε βζα έκα πνυβναιια εηπαίδεοζδξ ζηζξ ΦΔ βζα θμζηδηέξ ηαζ
θμζηήηνζεξ ηςκ ΠΣΓΔ ημ ενχηδια πμο ακαηφπηεζ είκαζ: ηζ είδμοξ δαζηάθμοξ/θεξ εεςνμφιε
υηζ πνεζαγυιαζηε βζα ημ ζπμθείμ ημο 21μο αζχκα; Θέζδ ιαξ είκαζ υηζ ημ ζπμθείμ ημο
ιέθθμκημξ πνεζάγεηαζ ηαθθζενβδιέκμοξ, ηνζηζηά ζηεπηυιεκμοξ ηαζ ημζκςκζηά εκενβμφξ
εηπαζδεοηζημφξ, εηπαζδεοηζημφξ πμο είκαζ έημζιμζ κα εηπθδνχζμοκ ημ νυθμ ημοξ ςξ
ημζκςκζηά εκενβμί δζακμμφιεκμζ.
Με δεδμιέκμ, επίζδξ, υηζ ζηδκ ζφβπνμκδ ρδθζαηή επμπή βίκεηαζ πμθφξ θυβμξ βζα ηδκ
δδιζμονβία ηδξ ρδθζαηήξ ηάλδξ ηαζ ημο ρδθζαημφ ζπμθείμο εεςνμφιε υηζ μζ εηπαζδεοηζημί
υθςκ ηςκ ααειίδςκ μθείθμοκ κα έπμοκ ιζα ηαθή ελμζηείςζδ ιε ηζξ ΣΠΔ, κα πνδζζιμπμζμφκ
ηζξ ΣΠΔ ζηα πθαίζζα ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ ηαζ, επίζδξ, κα ιπμνμφκ κα ηζξ πνδζζιμπμζμφκ ςξ
έκα δοκαιζηυ ιέζμ εκδιένςζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ.
Με αάζδ ηα παναπάκς, ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο πνμβνάιιαημξ οζμεεηήζαιε ηδ
εέζδ υηζ μ ζφβπνμκμξ ιεθθμκηζηυξ ηαζ εκ εκενβεία εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ:
 κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζεί ηζξ ΣΠΔ βζα εκδιένςζδ, πθδνμθυνδζδ ηαζ επζημζκςκία
 κα αλζμπμζεί ηζξ ΣΠΔ βζα ημκ παζδαβςβζηυ ζπεδζαζιυ ιαεδιάηςκ ζε δζάθμνα βκςζηζηά
ακηζηείιεκα ηαζ πζμ εζδζηά ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ ΦΔ
 κα ελμζηεζςεεί ιε ηνυπμοξ ηαζ ηεπκζηέξ αοηυκμιδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ
 κα εκδζαθένεηαζ ηαζ κα επζδζχηεζ ηδ ζοκεπή επαββεθιαηζηή ηαζ επζζηδιμκζηή ημο
ακάπηολδ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ (ΝΣ)
 κα πνμαθδιαηίγεηαζ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ νυθμ ημο ζπμθείμο
 κα είκαζ ημζκςκζηά εκενβυξ & πενζααθθμκηζηά εοαζζεδημπμζδιέκμξ πμθίηδξ
γ.1.2 Σν πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο
Έκα πθαίζζμ πενζεπμιέκμο ημ μπμίμ εηηζιμφιε υηζ οπδνεηεί ηδκ ζδέα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ηαζ
δοκάιεζ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιαεδηνζχκ) ςξ εκενβχκ πμθζηχκ είκαζ αοηυ πμο απανηίγεηαζ απυ
ηζξ αηυθμοεεξ εειαηζηέξ πενζμπέξ::
1. ΦΔ ηαζ ηεπκμθμβίεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ
2. Θέιαηα ΦΔ, ηεπκμθμβίαξ ,ημζκςκίαξ ηαζ πενζαάθθμκημξ
3. Θέιαηα ζπέζεςκ ΦΔ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ιε άθθα πεδία βκχζδξ ηαζ πμθζηζζιμφ
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γ.1.3 Γηδαθηηθή κεζνδνινγία
Ζ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ πμο πνδζζιμπμζήζαιε βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ θμζηδηχκ /ηνζχκ ήηακ
ιζα δζεονοιέκδ ιέεμδμξ Πνυηγεηη ιε ηδκ ηςδζηή μκμιαζία «Μνληέιν Δμειηθηηθήο δηαινγηθήο
δηεξεχλεζεο». Ζ ιέεμδμξ εκεάννοκε: (α) ηδκ αοηυκμιδ ενεοκδηζηή ενβαζία ηςκ θμζηδηχκ
/ηνζχκ, (α) ηδ ζοκενβαζία ηαζ επζημζκςκία ηαζ (β) ηδ δζάεεζδ βζα ζοθθμβζηή ημζκςκζηή δνάζδ
πάκς ζε γδηήιαηα επζζηήιδξ, ημζκςκίαξ ηαζ πενζαάθθμκημξ. ηδνίπεδηε πάκς ζε ζημζπεία α)
ηδξ "ιεευδμο Project" υπςξ αοηή ακαπηφπεδηε απυ ημ ηίκδια ηδξ Πνμμδεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ
(Kilpatrick 1918), α) ηδξ εεςνίαξ ηδξ "Γζαθμβζηήξ δνάζδξ" ημο Paulo Freire (Freire 1976), β)
ηδξ εεςνίαξ ηδξ "Δπζημζκςκζαηήξ δνάζδξ" ημο Jurgen Habermas (Habermas 1987) ηαζ δ) ηδξ
εεςνίαξ ηδξ "Δπζζηδιμκζηήξ επζπεζνδιαημθυβδζδξ" πμο ακαπηφπεδηε απυ ηδκ Rosalind
Driver ηαζ ζοκενβάηεξ ηδξ (Driver et al 2000).
Ζ ηαζκμημιία ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ζοκίζηαηαζ ζημ υηζ μζ θμζηδηέξ ηαζ μζ
θμζηήηνζεξ πανςεήεδηακ ζημ κα ζοκενβαζεμφκ ζε μιάδεξ α) βζα κα ανμοκ ηαζ κα
ακαπηφλμοκ δζδαηηζηυ οθζηυ (θςημβναθίεξ, αίκηεμ, animations, πνμβνάιιαηα πνμζμιμίςζδξ
η.α.) ηαζ α) βζα κα ζπεδζάζμοκ ηαζ κα πανμοζζάζμοκ ζεκάνζα δζδαζηαθίαξ βζα ιζα ζεζνά απυ
εέιαηα θοζζηχκ επζζηδιχκ. ε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ έβζκε πνμζπάεεζα κα
ακαδεζπεεί μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ςξ αοηυκμιδξ, δδιζμονβζηήξ ηαζ ημζκςκζηά εκενβήξ
πνμζςπζηυηδηαξ, εκχ μ νυθμξ ημο δζδάζημκηα πενζμνίζηδηε ζημ κα ζοκημκίγεζ ηαζ κα
ηαεμδδβεί ημ ενεοκδηζηυ ένβμ ηςκ θμζηδηχκ /ηνζχκ.
γ.1.4 Αμηνιφγεζε
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαηυξ επζθέλαιε ηδ ιέεμδμ ηδξ «Αμηνιφγεζεο σο πξνο
αξρηθνχο ζηφρνπο». Δδχ μζ ζημπμί ημο πνμβνάιιαημξ βίκμκηαζ βκςζημί ελ ανπήξ ζημοξ
εηπαζδεουιεκμοξ ηαζ ζημ ηέθμξ μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεουιεκμζ αλζμθμβμφκ ημ πνυβναιια ςξ πνμξ
ημ ααειυ επίηεολδξ ηςκ ανπζηχκ επζδζχλεςκ (Wiggins 1998, Hacker et al. 1998).
γ2. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
Πενζβνάραιε ηζξ ααζζηέξ εεςνδηζηέξ εέζεζξ ημο πνμβνάιιαημξ. ηδ ζοκέπεζα εα
πανμοζζάζμοιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή πμο αθμνά ζηδκ εηπαίδεοζδ 15 θμζηδηχκ ηαζ
θμζηδηνζχκ ημο 2μο έημοξ ζπμοδχκ ημο ΠΣΓΔ ημο Ανζζημηέθεζμο Πακεπζζηήιζμο
Θεζζαθμκίηδξ. Ζ πανέιααζδ έβζκε ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ «Πεζναιαηζηή Γζδαζηαθία
ηςκ ΦΔ» ηαζ δζήνηεζε έκα αηαδδιασηυ ελάιδκμ.
Φάζεηο εμέιημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σμ πνυβναιια εηπαίδεοζδξ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ θμζηδηνζχκ ελεθίπεδηε ζε ηέζζενζξ θάζεζξ:
Φάζε 1ε: Δλεκέξσζε.
ηδ θάζδ αοηή μζ θμζηδηέξ ηαζ μζ θμζηήηνζεξ εκδιενχεδηακ βζα ημοξ ζημπμφξ ηαζ βζα ημ
εεςνδηζηυ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ, υπςξ αοηυ πανμοζζάζηδηε ζημ πνμδβμφιεκμ
ηεθάθαζμ.
Φάζε 2ε: Δπηινγή ζεκάησλ δηδαζθαιίαο
Οζ θμζηδηέξ ηαζ μζ θμζηήηνζεξ επέθελακ κα ενεοκήζμοκ (απυ έκα εονφ νεπενηυνζμ εειαηζηχκ
επζθμβχκ ηαζ ιε αάζδ ηα πνμζςπζηά ημοξ εκδζαθένμκηα) ηα παναηάης εέιαηα:
1. Πχξ πεημφκ ηα αενμπθάκα;
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2. Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκμζ μνβακζζιμί: ζοιθςκμφιε ή δζαθςκμφιε ιε ηδ πνήζδ ημοξ;
3. ΦΔ ηαζ Θνδζηεία: είκαζ εθζηηή δ ζοκφπανλή ημοξ ή υπζ;
Φάζε 3ε: Δξεπλεηηθή δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ
Οζ θμζηδηέξ ηαζ μζ θμζηήηνζεξ δζενεφκδζακ ηα εέιαηα ηαζ ηαηέθδλακ ζε ζοιπενάζιαηα
ζπεηζηά ιε αοηά ιέζα απυ δζαδζηαζίεξ δζαθυβμο ηαζ ηεηιδνζςιέκδξ επζζηδιμκζηήξ
επζπεζνδιαημθυβδζδξ. ε υθεξ ηζξ θάζεζξ αλζμπμίδζακ ζοζηδιαηζηά ηζξ ΣΠΔ βζα ηδκ
ακεφνεζδ πθδνμθμνζχκ, βζα ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ ηαζ βζα ηδκ δδιυζζα πανμοζίαζδ
ηςκ πνμυδςκ ηςκ ενβαζζχκ ημοξ. οβηεηνζιέκα, μζ θμζηδηέξ ηαζ μζ θμζηήηνζεξ ζηα πθαίζζα
ηδξ ενεοκδηζηήξ ημοξ ενβαζίαξ:
1. Ακαγήηδζακ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εειάηςκ ζε αζαθζμεήηεξ, πενζμδζηά
ηαζ ζημ Γζαδίηηομ (ηείιεκα, θςημβναθίεξ, αίκηεμ η.μ.η. ).
2. οκέεεζακ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ πνμπχνδζακ ζε εεςνδηζηή ηαζ πεζναιαηζηή
οπμζηήνζλδ ηςκ εέζεχκ ημοξ (πνδζζιμπμζχκηαξ οθζηά ηαζ ακηζηείιεκα ηδξ
ηαεδιενζκήξ γςήξ υζμ ηαζ ρδθζαηυ οθζηυ υηακ αοηυ ήηακ ακαβηαίμ π.π. εηπαζδεοηζηά
αίκηεμ, πνμβνάιιαηα πνμζμιμζχζεςκ η.α.).
3. Δπζημζκχκδζακ ιεηαλφ ημοξ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο βζα κα ακηαθθάλμοκ
πθδνμθμνίεξ ηαζ ενεοκδηζηά δεδμιέκα.
4. ογήηδζακ & επζπεζνδιαημθυβδζακ πάκς ζηζξ ενεοκδηζηέξ ημοξ απυρεζξ
5. Πανμοζίαζακ δδιυζζα ηδκ πνυμδμ ηςκ ενβαζζχκ ημοξ ιε πνήζδ ηςκ ΝΣ
(PowerPoint).
6. Αλζμπμίδζακ ηα κέα δεδμιέκα βζα κα αεθηζχζμοκ ή ηαζ κα αθθάλμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ.
7. Πνμπχνδζακ ζε πνμηάζεζξ βζα ημζκςκζηή πανέιααζδ υηακ ημ εέια ημ επέηνεπε.
Έλα παξάδεηγκα κειέηεο: Οη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί (ΓΣΟ).
Γζα κα ιεθεηήζμοκ ηζξ δζάθμνεξ υρεζξ αοημφ ημο γδηήιαημξ μζ θμζηδηέξ ηαζ μζ θμζηήηνζεξ
πςνίζηδηακ ζε ηνεζξ μιάδεξ ηςκ πέκηε αηυιςκ. Κάεε μιάδα επζθμνηίζηδηε ιε ημ ένβμ κα
ακαγδηήζεζ έκηοπα ηαζ δθεηηνμκζηά ιέζα βζα ζοθθμβή δεδμιέκςκ, κα ακαπηφλεζ
επζζηδιμκζηά επζπεζνήιαηα ηαζ κα πανμοζζάζεζ δδιυζζα ηα ενεοκδηζηά εονήιαηα βζα ιία απυ
ηζξ παναηάης εέζεζξ (ηνίβςκμ επζπεζνδιαημθυβδζδξ): α) Όρη ζηνπο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο
νξγαληζκνχο β) Ναη ζηνπο ΓΣΟ θαη γ) Ναη ζηνπο ΓΣΟ ππφ πξνυπνζέζεηο!
Οζ μιάδεξ ζηα πθαίζζα ηδξ ενεοκδηζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ: α) ακαγήηδζακ πθδνμθμνίεξ
(ζε αζαθία, πενζμδζηά ηαζ ζημ Ίκηενκεη), α) ακέπηολακ ηαζ μθμηθήνςζακ ηζξ απυρεζξ ημοξ ζηδ
αάζδ έβηονςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ, β) πανμοζίαζακ δδιυζζα ιε πνήζδ ηςκ ΝΣ
(PowerPoint) ηα ενεοκδηζηά ημοξ εονήιαηα βζα κα πείζμοκ ημοξ άθθμοξ ηαζ δ) πνυηεζκακ
πναηηζηέξ ημζκςκζηήξ πανέιααζδξ εκακηίςκ ηςκ ΓΣΟ (ηαηαζηεοή ζζημζεθίδςκ, ζοιιεημπή
ζε ηαηακαθςηζηά ιπμσημηάγ, δναζηδνζμπμίδζδ ζε μζημθμβζηέξ ηαζ άθθεξ μνβακχζεζξ η.μ.η. )
Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ εκχ ζηδκ ανπή υθμζ μζ θμζηδηέξ ηαζ θμζηήηνζεξ ήηακ εκακηίςκ ηςκ
ΓΣΟ ζημ ηέθμξ πέκηε απυ αοημφξ άθθαλακ άπμρδ βζα κα οπμζηδνίλμοκ υηζ μζ ΓΣΟ ιπμνμφκ
κα πνδζζιμπμζδεμφκ οπυ πνμτπμεέζεζξ ζηζξ ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ηδξ πείκαξ ηαζ ηδξ θηχπεζαξ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο πθακήηδ (π.π. ζηδκ
Αθνζηή, Αζία η.η.θ.).
Φάζε 4ε: αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ζ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ έβζκε ιε ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ενςηδιαημθυβζμ. Οζ απακηήζεζξ
ηςκ θμζηδηχκ ηαζ θμζηδηνζχκ έδεζλακ υηζ ημ πνυβναιια εηπθήνςζε ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ
ανπζηέξ ημο επζδζχλεζξ. Ηδζαίηενα εεηζηυξ ήηακ μ απμθμβζζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ ζε υηζ
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αθμνά (α) ζηδκ εκίζποζδ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ θμζηδηνζχκ ηαζ ηδκ
ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηάξ ημοξ κα ζπεδζάζμοκ ιυκμζ ημοξ ιαεήιαηα ΦΔ, α) ζηδκ αθθαβή ηδξ
ζηάζδξ ημοξ απέκακηζ ζηζξ ΦΔ, β) ζηδ δοκαηυηδηα ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ΣΠΔ ζημ ζπεδζαζιυ
ιαεδιάηςκ ΦΔ ηαζ (β) ζηδκ ακάδεζλδ ηνυπςκ ημζκςκζηήξ πανέιααζδξ ζε γδηήιαηα ΦΔ,
ημζκςκίαξ & πενζαάθθμκημξ ιε αλζμπμίδζδ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ ΣΠΔ.
ΔΠΗΛΟΓΟ
ηδκ ενβαζία πανμοζζάζαιε έκα πνυβναιια εηπαίδεοζδξ ζηζξ ΦΔ βζα θμζηδηέξ ηαζ
θμζηήηνζεξ ηςκ ΠΣΓΔ (ημ μπμίμ ιε ηαηάθθδθεξ ηνμπμπμζήζεζξ εα ιπμνμφζε κα
πνδζζιμπμζδεεί ηαζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιαεδηνζχκ ηαζ ηςκ εκ εκενβεία
εηπαζδεοηζηχκ). Ζ μθμηθήνςζδ ημο πνμβνάιιαημξ έδεζλε υηζ υηακ πνμζθενεμφκ μζ
ηαηάθθδθεξ δζδαηηζηέξ ηαζ ιαεδζζαηέξ εοηαζνίεξ είκαζ δοκαηυκ μζ ιεθθμκηζημί εηπαζδεοηζημί:
α) κα ακαπηφλμοκ ζηακυηδηεξ ζπεδζαζιμφ ιαεδιάηςκ ΦΔ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ΝΣ, α)
ζηακυηδηεξ αοηυκμιδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ ηαζ ζοκεπμφξ επαββεθιαηζηήξ ελέθζλδξ ηαζ β)
κα ηαθθζενβήζμοκ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ ημζκςκζηά εκενβχκ ηαζ πενζααθθμκηζηά
εοαζζεδημπμζδιέκςκ πμθζηχκ, αλζμπμζχκηαξ δδιζμονβζηά ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ΝΣ.
Οζ παναπάκς ζηακυηδηεξ ηνίκμκηαζ απαναίηδηεξ ζηδ ζφβπνμκδ ρδθζαηή επμπή, επμπή πμο
παναηηδνίγεηαζ πνυζεεηα απυ ηδκ ακάβηδ κα εκδζαθενεμφιε υθμζ βζα ηζξ ημζκέξ οπμεέζεζξ
ηαζ ημ ιέθθμκ ημο πθακήηδ ηαζ, επίζδξ, βζα ηδ εέζδ πμο εα έπεζ δ επζζηήιδ ηαζ δ ηεπκμθμβία
ζηδ γςή ιαξ ζημ πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ.
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Αξιολόγηςη λειτουργικού χημικού αλφαβητιςμού ςε μαθητϋσ
λυκεύου: η περύπτωςη κατανόηςησ εννοιών ςτο μακροςκοπικό και
ςτο μοριακό επύπεδο
Αηθαηεξίλε Βιάρνπ, Γηαλλνχια Παληαδή, Γεψξγηνο Σζαπαξιήο,Yael Shwartz, Ruth BenZvi, Avi Hofstein
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Σκήκα Υεκείαο aik.vlachou@gmail.com, gtseper@cc.uoi.gr
The Weizmann Institute of Science, Department of Science Teaching, Rehovot, Israel
Πεξίιεςε
ημπυξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ κα αλζμθμβδεεί ημ επίπεδμ ημο πδιζημφ αθθααδηζζιμφ ζηδκ εθθδκζηή
ιέζδ εηπαίδεοζδ (βοικάζζμ ηαζ βεκζηή παζδεία θοηείμο). Σμ δείβια πενζεθάιαακε ζοκμθζηά 458
ιαεδηέξ θοηείμο ηαζ πνςημεηείξ θμζηδηέξ πακεπζζηδιζαηχκ ηιδιάηςκ ιε άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ πδιεία.
H ενβαζία ζηδνίπεδηε ζε πανυιμζα ιεθέηδ ζημ Ηζναήθ. Υνδζζιμπμζήεδηε ενςηδιαημθυβζμ πμο
πενζεθάιαακε έλζ ααζζηέξ πδιζηέξ έκκμζεξ ηαζ γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ θμζηδηέξ κα
δχζμοκ έκακ μνζζιυ. Oζ απακηήζεζξ αλζμθμβήεδηακ ςξ πνμξ ηδκ μνευηδηά ημοξ αθθά ηαζ ςξ πνμξ ημ
είδμξ ηδξ απάκηδζδξ (ζε ιαηνμζημπζηυ ή ζε ιμνζαηυ επίπεδμ). Γζαπζζηχεδηε υηζ ηυζμ μζ ιαεδηέξ ημο
θοηείμο υζμ ηαζ μζ πνςημεηείξ θμζηδηέξ βκςνίγμοκ ηζξ έκκμζεξ αοηέξ αθθά δοζημθεφμκηαζ κα δχζμοκ
έκακ απμδεηηυ μνζζιυ ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ πνμηζιμφκ ηζξ ιαηνμζημπζηέξ ελδβήζεζξ. Σα
ζοιπενάζιαηα ιπμνμφκ κα είκαζ πνήζζια ζημκ ζπεδζαζιυ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ ζημ πμφ
πνέπεζ κα δίκεηαζ έιθαζδ ηαηά ηδ δζδαζηαθία.
Abstract
The aim of this study is to evaluate the level of chemical literacy in Greek secondary education (upper
secondary level and general education at the upper secondary level). The sample included a total of
458 upper secondary students and first-year undergraduate students studying in university departments
directly related to chemistry. The work is based on a similar study in Israel. We used a questionnaire
that included six basic chemical concepts, which asked the students to provide a definition. The

answers were evaluated in terms of both their correctness and the type of answer (at
macroscopic or at molecular level). It was found that the students of upper-secondary school
as well as the university students know these concepts but they have difficulty in providing an
acceptable definition, while they prefer mainly the macroscopic explanations. Our findings
can be useful in designing programmes of studies as well as in deciding where emphasis
should be placed in teaching.
Δηζαγσγή
Οζ θοζζηέξ επζζηήιεξ (θ.ε.) εεςνμφκηαζ, ηαηά ημζκή μιμθμβία, επζζηήιεξ ελαζνεηζηά
εκδζαθένμοζεξ ηαζ βμδηεοηζηέξ. Αοηυ ιάθθμκ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζοκδέμκηαζ άιεζα
ιε ηδ γςή ηαζ δίκμοκ (ή ημοθάπζζημκ πνμζπαεμφκ κα δχζμοκ) απακηήζεζξ ζε πζθζάδεξ
ενςηήιαηα πμο απαζπμθμφκ ημκ άκενςπμ ηυζμ ζε εεςνδηζηυ υζμ ηαζ ζε πναηηζηυ επίπεδμ.
Θα πενίιεκε θμζπυκ ηακείξ υηζ μζ ιαεδηέξ εα ηζξ έαθεπακ ιε ζοιπάεεζα ηαζ εκδζαθένμκ. Δκ
ημφημζξ, δ ιεβάθδ πθεζμκυηδηά ημοξ ηζξ ακηζιεηςπίγεζ ιε θυαμ, αδζαθμνία, ή ηαζ ιε
ακηζπάεεζα. Φοζζηή ζοκέπεζα είκαζ μζ ιαεδηέξ κα βονίγμοκ ηδκ πθάηδ ζηα ιαεήιαηα αοηά ηαζ
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κα ηα ιαεαίκμοκ ιε έκα δζαζηνεαθςιέκμ ηνυπμ, πμο ιάθθμκ ημοξ ηαεζζηά «επζζηδιμκζηά
ακαθθάαδημοξ».
Ζ αλζμθυβδζδ ημο πδιζημφ αθθααδηζζιμφ είκαζ ζδιακηζηή υηακ ημ επίηεοβια ημο
αθθααδηζζιμφ ζηζξ θ.ε. είκαζ μ ηφνζμξ ζηυπμξ ιάεδζδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυκ, έπμοκ ζοκηαπεεί
απυ ηαζνυ κέα πνυηοπα ηαζ έπμοκ βίκεζ ζοβηνζηζηέξ ιεηνήζεζξ επζδυζεςκ ζπεηζηά ιε ημ
πενζεπυιεκμ, ηδκ παζδαβςβζηή ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ. Έκα πνυζθαημ ηαζ ζδιακηζηυ πνυβναιια
ένεοκαξ πμο ζημπεφεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ
ημ δζεεκέξ πνυβναιια PISA.
Ο Bybee (1997) ηαζ ημ BSCS (1993) πνυηεζκακ ιζα πενζεηηζηή εεςνδηζηή ηθίιαηα πμο
είκαζ ηαηαθθδθυηενδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ ιεθέηδξ ηςκ θ.ε. ζημ ζπμθείμ, δ ζενανπία ηδξ μπμίαξ ιπμνεί κα ιεηαθενεεί εφημθα ζημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ. Αοηή δ ηθίιαηα πνδζζιμπμζήεδηε ςξ έκα απυ ηα εεςνδηζηά
πθαίζζα βζα ηδκ πανμφζα ιεθέηδ (Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein, A., 2006). Ζ ηθίιαηα
πνμηείκεζ ηα αηυθμοεα επίπεδα επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ:
1. Δπηζηεκνληθφο αλαιθαβεηηζκφο: Ακαθένεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα
απακηήζμοκ ζε ιζα εφθμβδ ενχηδζδ βζα ηζξ θ.ε.. Γδθαδή, δεκ βκςνίγμοκ ημ θελζθυβζμ, ηζξ
έκκμζεξ, ημ ζπεηζηυ πθαίζζμ (ημ ‗ζοβηείιεκμ‘) ή δεκ έπμοκ ηδ βκςζζαηή ζηακυηδηα κα
δζαηοπχζμοκ ιζα επζζηδιμκζηή ενχηδζδ.
2. Ολνκαζηηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο: Οζ ιαεδηέξ ακαβκςνίγμοκ ιζα έκκμζα ζε
ζπέζδ ιε ηζξ θ.ε., αθθά ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ δείπκεζ ζαθχξ υηζ έπμοκ πανακμήζεζξ.
3. Λεηηνπξγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο: Οζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα πενζβνάρμοκ ιζα
έκκμζα ζςζηά, αθθά έπμοκ ιζα πενζμνζζιέκδ ηαηακυδζδ ζπεηζηά ιε αοηή.
4. Δλλνηνινγηθφο επηζηεκνληθφο αθθααδηζζιυξ: Οζ ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ ηάπμζα ααζζηή
ηαηακυδζδ ηςκ ηφνζςκ εκκμζμθμβζηχκ ζπδιάηςκ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ
ζοζπεηίγμοκ αοηά ηα ζπήιαηα ιε ηδ βεκζηή ηαηακυδζή ημοξ ςξ πνμξ ηζξ θ.ε..
5. Πνιπδηάζηαηνο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο: Δκζςιαηχκεζ ιζα ηαηακυδζδ ηςκ θ.ε.
πμο επεηηείκεηαζ πένα απυ ηζξ έκκμζεξ ηςκ επζιένμοξ ηθάδςκ ηςκ θ.ε. ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. Πενζθαιαάκεζ ηζξ θζθμζμθζηέξ, ζζημνζηέξ, ηαζ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ
ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Δδχ μζ ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ ηάπμζα ηαηακυδζδ ηαζ
εηηίιδζδ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή
γςήξ ημοξ. Πεναζηένς, ανπίγμοκ κα ηάκμοκ ηζξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ
επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ, ηαεχξ ηαζ ιεηαλφ ηδξ επζζηήιδξ, ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηα ιεζγυκςκ
ζπεηζηχκ γδηδιάηςκ πμο απαζπμθμφκ εηάζημηε ηδκ ημζκςκία.
Ο ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ κα αλζμθμβδεεί ημ επίπεδμ ημο πδιζημφ
αθθααδηζζιμφ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ ζηδ πδιεία βεκζηήξ παζδείαξ ζηζξ δφμ
πνχηεξ ηάλεζξ ημο θοηείμο, ηαεχξ ηαζ ημ επίπεδμ ημο πδιζημφ αθθααδηζζιμφ ζηδ πδιεία
πνςημεηχκ θμζηδηχκ πμο έπμοκ εζζαπεεί ζε ζπμθέξ πμο έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ πδιεία.
Θέιαηα ή ενβαζίεξ ζπεηζηέξ ιε ημκ επζζηδιμκζηυ αθθααδηζζιυ έπμοκ δδιμζζεφζεζ μζ Βνφγαξ
(2002), ζάπμξ & πδθζςημπμφθμο (2002), Σγζακμοδάηδξ, Σζαπανθήξ & Οιάδα PARSEL
(2008), Ακαβκςζημπμφθμο & Λάηηα (2009).
Μεζνδνινγία
Σμ ενεοκδηζηυ ζπέδζμ ααζίζηδηε ζε δφμ εεςνδηζηά πθαίζζα: (α) ημκ ηαεμνζζιυ ημο πδιζημφ
αθθααδηζζιμφ πμο ακαπηφζζεηαζ απυ ημοξ Shwartz, Hofstein ηαζ Ben- Zvi (2005), ηαζ (α) ηα
δζαθμνεηζηά επίπεδα επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ημ Biological Science
Curriculum Studies (1993) ηαζ απυ ημ Bybee (1997). Έβζκε θεπημιενήξ ηαεμνζζιυξ βζα ημο
πδιζημφ αθθααδηζζιμφ, ιε ζηυπμ ηδ θήρδ ιζαξ εονείαξ ένεοκαξ ιεηαλφ ιαεδηχκ ηδξ α΄
Λοηείμο, ιαεδηχκ ηδξ β΄ Λοηείμο ηαζ πνςημεηχκ θμζηδηχκ.
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Ζ ιεθέηδ πενζέθααε ηζξ παναηάης έλζ ααζζηέξ πδιζηέξ έκκμζεξ: κφξην, ρεκηθή αληίδξαζε,
νμχ, φδνλ, ρεκηθφο δεζκφο, ζεξκνθξαζία. Γζα ηζξ έκκμζεξ αοηέξ γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ
ηαζ θμζηδηέξ κα δχζμοκ έκακ μνζζιυ, ιε ηδκ παναηήνδζδ υηζ ιπμνμφζακ κα
πνδζζιμπμζήζμοκ ηαζ ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια ή παναδείβιαηα ηςκ εκκμζχκ.
 Γυεδηακ μζ έλζ έκκμζεξ πςνζζιέκεξ ζε δφμ μιάδεξ, (α) ζε έλζ θφηεζα, δφμ απυ ηα μπμία
είκαζ ζηδκ πνςηεφμοζα επανπζαημφ κμιμφ, δφμ ζε επανπζαηέξ ηςιμπυθεζξ, έκα ζε
ηεκηνζηυ πςνζυ επανπζαημφ κμιμφ ηαζ έκα ζε πεζναιαηζηυ ζπμθείμ ιεβαθμφπμθδξ), ηαζ
(α) ζε δφμ πακεπζζηδιζαηά ηιήιαηα εεηζηχκ επζζηδιχκ ηαζ έκα επανπζαηυ
πακεπζζηδιζαηυ ηιήια ιδπακζηχκ. Κάεε ιαεδηήξ/θμζηδηήξ απακημφζε βζα ηνεζξ απυ ηζξ
έλζ έκκμζεξ:
«Γχζηε έκακ μνζζιυ, ή ελδβήζηε ιε δζηά ζαξ θυβζα, ημοξ παναηάης υνμοξ. ε
πενζπηχζεζξ υπμο ζαξ δζεοημθφκεζ ζηδκ ελήβδζή ζαξ, ιπμνείηε κα πνμζεέζεηε ηαζ έκα
πανάδεζβια. 1δ ζεζνά ενςηδιαημθμβίςκ: Μφξην / Υεκηθή αληίδξαζε / Ομχ. 2δ ζεζνά
ενςηδιαημθμβίςκ: Θεξκνθξαζία / Όδνλ / Υεκηθφο δεζκφο.
οβηεκηνχεδηε δείβια 458 ενςηδιαημθμβίςκ: α΄ Λοηείμο, 134 ενςηδιαημθυβζα, β΄
Λοηείμο, 168 ενςηδιαημθυβζα ηαζ πνςημεηείξ θμζηδηέξ, 156 ενςηδιαημθυβζα.
ε πνχημ επίπεδμ, μζ ελδβήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/θμζηδηχκ ζηζξ δζάθμνεξ πδιζηέξ έκκμζεξ
ηαλζκμιήεδηακ ςξ ελήξ: (1) θακεαζιέκεξ/ιδ απμδεηηέξ ή πςνίξ κυδια απακηήζεζξ, (2)
εθθζπείξ, δδθαδή πενζθαιαάκμοκ ιενζηά απμδεηηά ζημζπεία, αθθά δ ελήβδζδ είκαζ ιδ αηνζαήξ
ή πθήνδξ, ηαζ (3) απμδεηηέξ απακηήζεζξ. Παναηάης παναεέημοιε παναδείβιαηα απακηήζεςκ:
ΜΟΡΗΟ: «Μμκάδα φθδξ πμο απμηεθείηαζ απυ δφμ ή πενζζζυηενα άημια, ηα μπμία
ζοβηναημφκηαζ ιε δεζιμφξ» (ζςζηή) / «Δίκαζ δ έκςζδ δφμ ή πενζζζυηενςκ αηυιςκ εκυξ ή
δζαθμνεηζηχκ ζημζπείςκ» (ζςζηή) / «Δίκαζ ζφκμθμ αηυιςκ» (εθθζπήξ) / «θα ηα πδιζηά
ζημζπεία απμηεθμφκηαζ απυ ιζηνά ζςιαηίδζα, ηα ιυνζα» (εθθζπήξ) / «Δίκαζ ημ ζφκμθμ αηυιςκ
ηαζ ημ ιζηνυηενμ ημιιάηζ ηδξ φθδξ πμο ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ιε βοικυ ιάηζ»
(θακεαζιέκδ) / «Μζηνυηενα ζχιαηα ζημζπείςκ πμο ακ εκςεμφκ ζπδιαηίγμοκ έκςζδ»
(θακεαζιέκδ).
ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ: «Δίκαζ δ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία δφμ ή πενζζζυηενεξ μοζίεξ
αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πανάβμκηαζ πνμσυκηα» [ιαηνμζημπζηή / ζςζηή (βέβαηα κπνξεί
θαη κία κφλνλ νπζία λα κεηαηξαπεί ζε άιιεο νπζίεο – απνζχλζεζε/δηάζπαζε)] / «Δίκαζ δ
ιεηαηνμπή εκυξ οθζημφ ζε έκα άθθμ δζαθμνεηζηυ οθζηυ (ιε δζαθμνεηζηέξ ζδζυηδηεξ) ιε
ακηαθθαβή εκένβεζαξ (ιαηνμζημπζηή/εθθζπήξ) / «Γζαδζηαζία υπμο απυ ηα ακηζδνχκηα
πανάβμκηαζ πνμσυκηα» (ιαηνμζημπζηή/εθθζπήξ) / «Ζ δδιζμονβία δεζιχκ ή ακηαθθαβή αηυιςκ
ακάιεζα ζε πδιζηέξ εκχζεζξ» (ιζηνμζημπζηή/εθθζπήξ) / «Δίκαζ ιζα ακηίδναζδ ιεηαλφ δφμ
ζημζπείςκ ηα μπμία πανάβμοκ ηάπμζμ άθθμ ζημζπείμ είηε ιέηαθθμ είηε αένζμ» (ιαηνμζημπζηή/
θακεαζιέκδ) .
ΟΕΟΝ: «(Ο3) Έκςζδ δ μπμία ανίζηεηαζ ζηα ακχηενα ζηνχιαηα ηδξ αηιυζθαζναξ ηζ ειπμδίγεζ
ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία κα θηάζεζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ. ΖΜΔΗΧΖ: Ζ αολδιέκδ
ζοβηέκηνςζδ Ο3 ζηα ηαηχηενα ζηνχιαηα ηδξ αηιυζθαζναξ απμηεθεί νφπμ» (ζςζηή) /
«ζηνχια ηδξ αηιυζθαζναξ δ μπμία δεκ επζηνέπεζ ζηζξ αθααενέξ αηηζκμαμθίεξ ημο ήθζμο κα
εζζέθεμοκ ζηδ Γδ» (εθθζπήξ) / «Υδιζηυ ζημζπείμ (Ν) ανίζηεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ιαξ
πνμζηαηεφεζ απυ ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ημο ήθζμο» (θακεαζιέκδ) / «Δίκαζ ζημζπείμ ημ
μπμίμ ανίζηεηαζ ζε αένζα ιμνθή ζηδ θφζδ ηαζ απμηνέπεζ ηζξ ναδζεκενβέξ αηηζκμαμθίεξ ημο
ήθζμο» (θακεαζιέκδ).

ε δεφηενμ επίπεδμ, μζ απακηήζεζξ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ ςξ πνμξ ημ εάκ δ ελήβδζδ ηςκ
ζπμοδαζηχκ πενζείπε ιμνζαημφξ ή ιαηνμζημπζημφξ υνμοξ ηαζ ςξ πνμξ εάκ πενζεθάιαακε
ιενζηά ζημζπεία ηδξ πδιζηήξ βθχζζαξ (έκα ζφιαμθμ ή ημ ζπέδζμ εκυξ ιμνίμο) (αθ.
παναδείβιαηα μνζζιχκ βζα ηδ πδιζηή ακηίδναζδ πανπάκς). διεζχκεηαζ υηζ οπήνλακ ηαζ
απακηήζεζξ πμο πενζείπακ ηυζμ ιαηνμζημπζηά υζμ ηαζ ιμνζαηά ζημζπεία. Αοηέξ ηαηεηάβδζακ
ιυκμ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ιμνζαηχκ ελδβήζεςκ, θυβς ημο υηζ ιζα ελήβδζδ ζε ιμνζαηυ
επίπεδμ εεςνείηαζ ςξ πζμ απαζηδηζηή απυ υηζ ζε ιαηνμζημπζηυ επίπεδμ. Δπμιέκςξ, δ
αλζμθυβδζδ απμηεθείηαζ απυ έλζ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: απμδεηηή / εθθζπήξ /θακεαζιέκδ
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ιμνζαηή ελήβδζδ, απμδεηηή / εθθζπήξ / θακεαζιέκδ ιαηνμζημπζηή ελήβδζδ. Τπάνπεζ αηυια
ηαζ δ πενίπηςζδ υπμο δεκ δυεδηακ ηαευθμο απακηήζεζξ, μζ μπμίεξ δεκ ηαηαπςνίζηδηακ, αθμφ
δεκ ιπμνμφζακ κα ηνζεμφκ ζακ ιαηνμζημπζηέξ ή ιμνζαηέξ.
Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ έβζκε απυ ηδκ ηνίηδ ζοββναθέα (ΛΠ) πμο είκαζ έιπεζνδ
εηπαζδεοηζηυξ ηαζ εθέπεδηε ζε ηιήια απακηήζεςκ απυ ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή (ΓΣ).
πεηζηά ιε ηδκ μνευηδηα ηςκ απακηήζεςκ (ζςζηέξ/εθθζπείξ/θακεαζιέκεξ) δ ζοιθςκία ήηακ
80%. Χξ πνμξ ημ επίπεδμ (ιαηνμζημπζηυ/ιμνζαηυ) δ ζοιθςκία ήηακ 76%. Οζ δζαθμνέξ ζηα
πμζμζηά ζοιθςκίαξ ιπμνεί κα απμδμεμφκ ζηδ ζπεηζηή δοζημθία αλζμθυβδζδξ θυβς ηδξ
θφζδξ ηςκ ενςηήζεςκ (μνζζιμί εκκμζχκ).
Tέθμξ, πνδζζιμπμζήζαιε ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ ρ2 πνμηεζιέκμο κα εθεβπεεί ακ οπάνπεζ
ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά ζηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ρ2 ζηζξ δζάθμνεξ ιεηααθδηχκ
ηζξ ζπεηζηέξ ιε ηάεε έκκμζα.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Λεηηνπξγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο. ημκ Πίκαηα 1 θαίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ
Δθθήκςκ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ηζξ ελδβήζεζξ ηςκ έλζ πδιζηχκ εκκμζχκ. Ο πίκαηαξ πανμοζζάγεζ ημ
πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο πανέπμοκ απμδεηηέξ ηαζ εθθζπείξ απακηήζεζξ. Σμ πμζμζηυ ηςκ
θακεαζιέκςκ απακηήζεςκ δεκ πανμοζζάγεηαζ ζημκ πίκαηα, αθθά θήθεδηε οπυρδ ζημκ
οπμθμβζζιυ ηδξ ηζιήξ ημο π2.
Πίλαθαο 1: Δλδβήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε έλζ πδιζηέξ έκκμζεξ ζηδκ Δθθάδα.*

Έλλνηα

Μφξην
Υεκηθή
αλη/ζε
Ομχ
Όδνλ
Υεκηθφο
δεζκφο
Θεξκ/ζία

Σχπνο
εμήγεζεο

Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν

Απνδεθηέο εμεγήζεηο
(%)
α΄
Λοηείμο

β΄
Λοηείμο

3.64
10.91
14.55
0.00
7.84
7.84
2.38
2.38
4.76
28.57
8.16
36.73
6.67
6.67
13.33
1.82
18.18
20.00

12.12
10.61
22.73
1.43
7.14
8.57
29.58
2.82
32.39
40.85
4.23
45.07
3.77
5.66
9.43
1.43
14.29
15.71

Διιηπείο εμεγήζεηο
(%)

Σηκή ρ2
(df=5)

Σηκή p

α΄
β΄
Λοηείμο Λοηείμο
29.09
38.18
67.27
13.73
35.29
49.02
23.81
26.19
50.00
2.04
42.86
44.90
0.00
53.33
53.33
9.09
49.09
58.18

18.18
34.85
53.03
2.86
41.43
44.29
28.17
9.86
38.03
2.82
36.62
39.44
7.55
49.06
56.60
7.14
52.86
60.00

31.74

19.46

418.10

19.62

60.30

6.16

<0.001
<0.01

<0.001

<0.01

<0.001

<0.3

* Α΄ Λπθείνπ: γηα ηελ έλλνηα κφξην Ν=55, ρεκηθή αληίδξαζε Ν=51, νμχ Ν=42, φδνλ Ν=49, ρεκηθφο
δεζκφο Ν=15 θαη ζεξκνθξαζία Ν=55.
** Γ΄Λπθείνπ: γηα ηελ έλλνηα κφξην Ν=66, ρεκηθή αληίδξαζε Ν=70, νμχ Ν=71, φδνλ Ν=71, ρεκηθφο
δεζκφο Ν=53 θαη ζεξκνθξαζία, Ν=70.
~ 591 ~

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

Σα απμηεθέζιαηα ημο Πίκαηα 1 μδδβμφκ ζηζξ παναηάης εκδζαθένμοζεξ παναηδνήζεζξ:


Σμ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο έδςζακ ιζα απμδεηηή ελήβδζδ δεκ λεπενκάεζ ημ 45% ζε
υθεξ ηζξ ηάλεζξ ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ ζδζαίηενα παιδθυ. Γζα πανάδεζβια,
ιυκμ 2 ζημοξ 10 ιαεδηέξ ηδξ α΄ Λοηείμο έδςζακ απμδεηηή ελήβδζδ βζα ηδκ έκκμζα
"μλφ".
 Γζα ανηεηέξ πδιζηέξ έκκμζεξ, ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ απακηήζεςκ είκαζ εθθζπείξ
ελδβήζεζξ, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ιενζηά ζςζηά ζημζπεία, αθθά μζ απακηήζεζξ είκαζ
εθθζπείξ ή ζοκμθζηά ιδ αηνζαείξ.
 Γεκζηά, μζ ιαεδηέξ ηείκμοκ ηαηά ηακυκα κα ελδβήζμοκ ηζξ έκκμζεξ ζημ ιαηνμζημπζηυ
επίπεδμ πενζζζυηενμ απυ υ, ηζ ζημ ιμνζαηυ, ή δίκμοκ ίδζμ πμζμζηυ ελδβήζεςκ ζε ιμνζαηυ
ηαζ ζε ιαηνμζημπζηυ επίπεδμ. Γζα πανάδεζβια βζα ηδκ έκκμζα "ιυνζμ" έδςζακ ημκ μνζζιυ
"ηαεμνίγεζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ φθδξ", εκχ ιυκμ έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ ιαεδηχκ ακέθενε:
"έκα ιυνζμ είκαζ δ δμιζηή ιμκάδα ηδξ φθδξ". Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ βζα ηζξ έκκμζεξ
"μλφ" ηαζ "υγμκ" μζ ελδβήζεζξ ήηακ ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζε ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ
ιυκμ βζα ημοξ ιαεδηέξ πμο λεηζκμφζακ ηδ β΄ Λοηείμο. Δπίζδξ, βζα ημκ υνμ "πδιζηυξ
δεζιυξ", ημ πμθφ παιδθυ (έςξ ιδδεκζηυ) πμζμζηυ απακηήζεςκ ζε ιμνζαηυ επίπεδμ,
μθείθεηαζ ζηδκ απμοζία ακαθμνάξ ζε ιεηαθμνά ή ζοκεζζθμνά δθεηηνμκίςκ. Δκχ, πμθφ
ζοπκά ειθακζγυηακ δ απάκηδζδ "είκαζ μ δεζιυξ πμο δδιζμονβείηαζ ιεηαλφ αηυιςκ ή
ζημζπείςκ".
 Ζ ηζιή π 2 απμηαθφπηεζ υηζ βζα υθεξ ηζξ έκκμζεξ, εηηυξ απυ ηδ "εενιμηναζία", οπάνπεζ
ιζα ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδ ηαηακμιή ηςκ απακηήζεςκ ακάιεζα ζηα δφμ επίπεδα
ηάλεςκ. Σμ πμζμζηυ υιςξ ηςκ ζςζηχκ ελδβήζεςκ παναιέκεζ παιδθυ, αθμφ ήηακ
εθάπζζηεξ μζ απακηήζεζξ πμο είπακ πθήνδ μνζζιυ ιε ιμκάδεξ.
 Σέθμξ, αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ βζα υθεξ ηζξ έκκμζεξ, εηηυξ απυ ηζξ "πδιζηυξ δεζιυξ"
ηαζ "εενιμηναζία", ηα πμζμζηά ηςκ απμδεηηχκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ β΄
θοηείμο είκαζ ορδθυηενα απυ αοηά ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ α΄ θοηείμο ζημ ζφκμθμ.
ημκ Πίκαηα 2 θαίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ Δθθήκςκ θμζηδηχκ ςξ πνμξ ηζξ
ελδβήζεζξ ηςκ ίδζςκ έλζ πδιζηχκ εκκμζχκ. Σα πμζμζηά ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ ζςζηέξ
ελδβήζεζξ δεκ είκαζ ιεβαθφηενα απυ 50%. Οζ πνςημεηείξ θμζηδηέξ έπμοκ ήδδ δχζεζ
ελεηάζεζξ, έπμοκ πεηφπεζ αοηυ ημκ ζημπυ ηαζ λεηζκχκηαξ ηα θμζηδηζηά ημοξ πνυκζα έπμοκ
λεπάζεζ πμθθέξ απυ ηζξ βκχζεζξ πμο επζθακεζαηά απέηηδζακ ζηα ζπμθζηά πνυκζα. Μζα άθθδ
πζεακή ελήβδζδ ιπμνεί κα είκαζ δ έθθεζρδ ηδξ πδιείαξ ςξ ιάεδια βεκζηήξ παζδείαξ ζηδ β΄
θοηείμο. Έηζζ, μζ θμζηδηέξ πμο πνμένπμκηαζ απυ Σεπκμθμβζηή ηαζ Θεςνδηζηή Καηεφεοκζδ
δεκ έπμοκ δζδαπηεί πδιεία βζα έκα μθυηθδνμ έημξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ έπμοκ δζααάγμοκ
ηίπμηα πμο κα έπεζ ζπέζδ ιε αοηήκ.
Αλίγεζ κα ακαθενεμφκ ιενζηέξ απακηήζεζξ πμο δυεδηακ απυ ημοξ θμζηδηέξ πμο έπμοκ
εζζαπεεί ζε ζπμθέξ πμο έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ πδιεία, βζα κα θακεί δ αδοκαιία κα
ζοβηεκηνχζμοκ ηαζ κα ηαηαβνάρμοκ ζςζηά ηζξ βκχζεζξ πμο έπμοκ δζδαπεεί. Γζα ημκ υνμ
"υγμκ" ζπεδυκ ηακέκαξ θμζηδηήξ δεκ ακέθενε υηζ είκαζ αθθμηνμπζηή ιμνθή μλοβυκμο ηαζ
ιε ιεβάθδ εοημθία έβναθακ "ημ υγμκ ζε ηαηχηενα ζηνχιαηα είκαζ νφπμξ ή ημλζηυ", ηαζ
αοηυ είκαζ βκχζδ πμο έπμοκ απμηηήζεζ απυ ημ ιάεδια ηδ αζμθμβίαξ ηαζ υπζ ηδξ πδιείαξ.
Δπίζδξ, βζα ηδκ έκκμζα "πδιζηή ακηίδναζδ" ζπεδυκ ηακέκαξ θμζηδηέξ δεκ ακαθένεηαζ ζηδκ
ακαηαηακμιή ηςκ δθεηηνμκίςκ πμο ζοιααίκεζ ζηα άημια ζηδ δζάνηεζα ιζαξ πδιζηήξ
ακηίδναζδξ, ηαζ αοηυ βίκεηαζ θακενυ απυ ημ ιζηνυ πμζμζηυ ιμνζαηχκ απακηήζεςκ ημο
Πίκαηα 2. Σέθμξ, εα ακαθένμοιε υηζ μζ θμζηδηέξ βζα ημκ υνμ "μλφ", έδζκακ ημκ μνζζιυ ιυκμ
ηαηά Arrhenius ηαζ αηυια έβναθακ "μλφ είκαζ μοζία ιε υλζκεξ ζδζυηδηεξ", πςνίξ κα
ακαθένμοκ πμζεξ είκαζ αοηέξ, εκχ ηάπμζεξ απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημο θοηείμο
έβναθακ πμζεξ είκαζ αοηέξ.
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Πίλαθαο 2: Δλδβήζεζξ ηςκ εθθήκςκ ιαεδηχκ βζα έλζ πδιζηέξ έκκμζεξ.*

Έλλνηα

Σχπνο
εμήγεζεο

Απνδεθηέο εμεγήζεηο
(%)

Διιηπείο εμεγήζεηο
(%)

Σηκή ρ2
(df=2)

Πνςημεηείξ θμζηδηέξ

Μφξην
Υεκηθή
αλη/ζε
Ομχ
Όδνλ
Υεκηθφο
δεζκφο
Θεξκ/ζία

Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
χλνιν
Μμνζαηυξ
Μαην/ηυξ
φκμθμ

9.43
3.77
13.21
0
14.29
14.29
38.98
10.17
49.15
34.43
8.20
42.62
1.69
1.69
3.39
4.26
19.15
23.40

39.62
11.32
50.94
4.76
57.14
61.90
18.64
8.47
27.12
1.64
36.07
37.70
6.78
81.36
88.14
14.89
38.30
53.19

0.52

1.38

2.33

35.83

7.43

0.91

* Γηα ηελ έλλνηα κφξην Ν=53, ρεκηθή αληίδξαζε Ν=63, νμχ Ν=59, φδνλ Ν=61, ρεκηθφο δεζκφο
Ν=59 θαη ζεξκνθξαζία Ν=47.

οβηνζηζηά ιε ηδκ ακηίζημζπδ ένεοκα πμο έβζκε ζημ Ηζναήθ, επζζδιαίκμοιε υηζ ημ
πμζμζηυ ηςκ Ηζναδθζκχκ ιαεδηχκ πμο έδςζακ ιζα ζςζηή απάκηδζδ πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηδ
ααζζηή ζεζνά ιαεδιάηςκ είκαζ ζπεηζηά παιδθυ ηαζ δεκ οπενααίκεζ ζοκμθζηά ημ 50%. Οζ
Ηζναδθζκμί ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ πςξ απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ είκαζ θακενυ
υηζ ζημ ηέθμξ ηδξ ααζζηήξ ζεζνάξ ιαεδιάηςκ αοημί έπμοκ πενζζζυηενδ βκχζδ ζπεηζηά ιε
ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ υνμοξ ηαζ υηζ πνδζζιμπμζμφκ έκα πθμοζζυηενμ πδιζηυ θελζθυβζμ ζε
ζπέζδ ιε πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία. Δκημφημζξ, μζ απακηήζεζξ δείπκμοκ υηζ μζ πενζζζυηενμζ
ιαεδηέξ δεκ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ζςζηά αοηή ηδ βκχζδ.
πκπεξάζκαηα
οκμρίγμκηαξ, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ πμο ηεθεζχκμοκ ημ θφηεζμ έπμοκ
ηάπμζα ακηίθδρδ βζα ημ ηζ είκαζ άηνκν, κφξην, έπμοκ αημφζεζ βζα ηα νμέα, ηζξ βάζεηο ηαζ
ιπμνμφκ κα έπμοκ ιζα ζςζηή άπμρδ ζπεηζηά ιε ημ ζηνχια ημο φδνληνο. Οζ θυβμζ ηςκ
παιδθχκ επζδυζεςκ απμδίδμκηαζ αθεκυξ ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ δοζημθία ημο ακηζηεζιέκμο
ηδξ πδιείαξ ηαζ αθεηένμο ζηδ θηςπή ζφκδεζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θ.ε. ιε ηδ γςή.17 Οζ θυβμζ
αοημί είκαζ πνμθακχξ ηαζ δ αζηία βζα ηδκ ακηζδδιμηζηυηδηα ηςκ ιαεδιάηςκ ηςκ θ.ε..
17

Αλίγεζ κα ακαθένμοιε εδχ ημ Δονςπασηυ Πνυβναιια PARSEL: Popularity Αnd Relevance of Science
Education for scientific Literacy (Δπηζηεκνληθφο Αιθαβεηηζκφο κέζσ δεκνθηιψλ θαη ζρεηηθψλ κε ηε δσή
Μαζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) πμο έπεζ ακαπηφλεζ ζπεηζηυ πνςημπμνζαηυ δζδαηηζηυ οθζηυ, ιένμξ ημο μπμίμο
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Έκα ημζκυ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ ηυζμ βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο Ηζναήθ υζμ ηαζ ημοξ
Έθθδκεξ ιαεδηέξ είκαζ υηζ ηείκμοκ κα ελδβήζμοκ ηζξ έκκμζεξ πενζζζυηενμ ζημ ιαηνμζημπζηυ
απυ υ,ηζ ζημ ιμνζαηυ. Αοηή δ παναηήνδζδ απμηαθφπηεζ υηζ δ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα
ηζξ έκκμζεξ είκαζ ιάθθμκ πενζμνζζιέκδ, εκχ δοζημθεφμκηαζ κα ηαηακμήζμοκ ααεεζά ηαζ κα
δζαηοπχζμοκ μνζζιμφξ πνδζζιμπμζχκηαξ πδιζημφξ υνμοξ.
ημκ Δθθαδζηυ πχνμ έπμοκ βίκεζ επίζδξ πμθθέξ πνμζπάεεζεξ βζα αλζμθυβδζδ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ακάιεζα ζε ιαεδηέξ βοικαζίμο ηαζ θοηείμο αθθά ηαζ πνμηεζκυιεκεξ
πνμζεββίζεζξ ηαζ ιέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θ.ε. Δίκαζ εη ηςκ ςκ μοη άκεο
ηαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα εέζμοιε ελανπήξ ημοξ ζηυπμοξ πμο πνέπεζ κα ζηακμπμζεί ημ ιάεδια
ηδξ βοικαζζαηήξ πδιείαξ. Με άθθα θυβζα, ημ ηζ επζεοιμφιε ηαζ πενζιέκμοιε κα λένμοκ ηαζ κα
είκαζ ζηακμί κα ηάκμοκ μζ ιαεδηέξ υηακ λεηζκμφκ ημ θφηεζμ. Γοζηοπχξ υιςξ μ ηνυπμξ
οθμπμίδζδξ ηςκ δζαθυνςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ζημκ ηυπμ ιαξ απέπεζ παναζάββαξ απυ
ηδκ πναβιάηςζδ ηςκ ζηυπςκ ημο μοζζαζηζημφ πδιζημφ αθθααδηζζιμφ ηυζμ ζημ βοικάζζμ,
υζμ ηαζ ζημ θφηεζμ, ιε ζοκέπεζα ημ ιάεδια κα εεςνείηαζ ηαζ ακηζηεζιεκζηά κα είκαζ δφζημθμ,
ακζανυ, ηαζ ιδ πνήζζιμ. Έηζζ ηαηαθήβμοιε ζημ πδιζηυ ακαθθααδηζζιυ ηαζ ζηδκ απμοζία
πδιζηήξ ημοθημφναξ (Σζαπανθήξ 2001α). Οζ αζημπίεξ ηαζ απμηοπίεξ αοηέξ έπμοκ πζεακυηαηα
μπθίζεζ ηδ θανέηνα ηςκ επενχκ ηδξ πδιείαξ ηαζ μδδβήζεζ ζημκ πενζμνζζιυ ιέπνζ ελμαεθζζιμφ
ημο ιαεήιαημξ.
ημ βοικάζζμ, βζα πάνα πμθθά πνυκζα, δ πδιεία είκαζ ημ ιμκαδζηυ ιμκυςνμ ιάεδια, εκχ ηα
ζοκαθή ιαεήιαηα (θοζζηή, αζμθμβία, βεςβναθία ηαζ μζηζαηή μζημκμιία) έπμοκ δζπθάζζμ
δζδαηηζηυ πνυκμ. ημ θφηεζμ είκαζ βκςζηή δ ηναβζηή ηαηάζηαζδ, υπμο μ δζαηζεέιεκμξ
δζδαηηζηυξ πνυκμξ δεκ είκαζ πθέμκ ηαηυξ, δ εέζδ υιςξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ εκημκυηαηα
οπμααειζζιέκδ, ηυζμ θυβς ηδξ απμοζίαξ ημο απυ ηα ιαεήιαηα βεκζηήξ παζδείαξ ηδξ β΄
Λοηείμο, υζμ ηαζ ιε ηδ βζβάκηςζδ ημο εκυξ ηθάδμο ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ, μ μπμίμξ
δεκ πενζθαιαάκεζ ηδ πδιεία. (Ζ εζνςκεία είκαζ υηζ δ βζβάκηςζδ αοηή μθείθεηαζ ζηδκ πνμηίιδζδ
απμθοβήξ ηδξ πδιείαξ ηαζ ηδξ αζμθμβίαξ ςξ ιαεδιάηςκ ηαηεφεοκζδξ).
Σεθεζχκμκηαξ, ηαηαθήβμοιε υηζ δ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ απυ ενβαζίεξ ζπεηζηέξ ιε
ηδκ αλζμθυβδζδ ημο επζζηδιμκζημφ θεζημονβζημφ αθθααδηζζιμφ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ
ηδξ πανμφζαξ) αθθά ηαζ απυ δζάθμνα ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα (υπςξ ημο PISA) ιπμνμφκ κα
ζοβηνζεμφκ βζα κα δμεεί δ δοκαηυηδηα κέςκ ζογδηήζεςκ πμο εα μδδβήζμοκ ζε ζοιπενάζιαηα,
χζηε κα δζαηοπςεμφκ πνμηάζεζξ ηαζ κα θδθεμφκ απμθάζεζξ βζα ηδ εεναπεία ηςκ αδοκαιζχκ
ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο ηεθεοηαίμο δζαβςκζζιμφ
PISA (2009), δ Δθθάδα δεκ δζαθμνμπμίδζε ηδ ζοκμθζηή εέζδ ηδξ, ακ ηαζ ειθακίγεζ ιζα
ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ιαεδιαηζηά ζε ζπέζδ ιε ημκ PISA 2003,
ιζα ιζηνή αεθηίςζδ ζηδκ ηαηακυδζδ ηεζιέκμο ζε ζπέζδ ιε ημκ PISA 2000, αθθά ηαοηυπνμκα
ηαζ ιζα ιζηνή οπμπχνδζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ζε ζπέζδ ιε ημκ PISA 2006.
Εμφιε ζε έκακ πδιζηυ ηυζιμ, υπμο δ πνμζςπζηή ιαξ εοδιενία, ημ αζμηζηυ ιαξ επίπεδμ αθθά
ηαζ αοηυ ημ ιέθθμκ ημο πθακήηδ ιαξ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκα ιε ηδ πδιεία, υπμο έκα
επζζηδιμκζηά εκ αβκμία ημζκυ έπεζ ανπίζεζ, ηονίςξ θυβς ηδξ άβκμζάξ ημο, κα οζμεεηεί επενζηή
ζηάζδ απέκακηζ ζηδ πδιεία, υπμο θμαάηαζ ηαζ ηδ θέλδ "πδιεία" ηαζ ημ επίεεημ "πδιζηυξ". Δίκαζ
ακάβηδ ημ ημζκυ κα λένεζ πυηε κα εηηζιά (κα ζοιπαεεί) ηαζ πυηε κα θμαάηαζ ηδ πδιεία. Ο
αονζακυξ πμθίηδξ πνέπεζ κα ιπμνεί κα εεςνεί ηνζηζηά ηδ πδιζηή άπμρδ ηδξ γςήξ, ηζξ
δοκαηυηδηεξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ηδξ πδιείαξ. Δίκαζ παζίδδθδ ζοκεπχξ δ οπμπνέςζδ διχκ ηςκ
δαζηάθςκ πδιζηχκ κα ημο πνμζθένμιε ηδκ απαναίηδηδ πδιζηή βκχζδ ηαζ ηνίζδ. Καζ αξ ιδκ
λεπκάιε υηζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυκ, δ πδιεία εα βίκεζ ιάεδια εκδζαθένμκ, πνήζζιμ, ιε ιζα θέλδ
επζαεαθδιέκμ (απυ ζπεηζηή εζζήβδζδ ζημ 12μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Υδιείαξ, Σζαπανθήξ
έπεζ ιεηαθναζηεί ηαζ ζηα εθθδκζηά [Σζαπανθήξ Γ. ηαζ Οιάδα PARSEL (2008) - δείηε ημκ ζζηυημπμ ημο
ΚμΓζΦΔΔΣ: http://www.kodipheet.gr].
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1988). Έπμοιε ιαηνφ δνυιμ βζα ιζα μθμηθδνςιέκδ εηπαίδεοζδ ιε ηέκηνμ ημκ Δκενβυ Μαεδηή
ηαζ ζηυπμ ημκ επζζηδιμκζηυ αθθααδηζζιυ. Αξ βίκεζ υιςξ δ ανπή, αθμφ "δ ανπή είκαζ ημ ήιζζο
ημο πακηυξ".
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Πεξίιεςε
ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ πμθθέξ ημζκέξ θέλεζξ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ πνήζεζξ ηαζ εζδζηέξ
ζδιαζίεξ, ακάθμβα ιε ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζμφκηαζ, επζζηδιμκζηυ ή ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.
Ζ πανμφζα ενεοκδηζηή ενβαζία αζπμθείηαζ ιε ηδκ εκκμζμθμβζηή πνμζέββζζδ πνιχζεκσλ θέλεςκ ζηζξ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ απυ ιαεδηέξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ (Γ΄ Γοικαζίμο, Α΄, Β΄ & Γ΄ Λοηείμο).
Οζ θέλεζξ πμο ιεθεηχκηαζ είκαζ μζ ελήξ: ―ακαβςβή‖, ―ακηίδναζδ‖, ―αάνμξ‖, ―αάζδ‖, ―δφκαιδ‖,
―ελίζςζδ‖, ―ζζμννμπία‖, ―ημνεζιέκμ/ημνεζιυξ‖, ―πενίμδμξ‖, ―πονήκαξ‖ ηαζ ―ηαπφηδηα‖. Οζ ιαεδηέξ
ακαβκςνίγμοκ ιενζηχξ ηδ δζαθμνεηζηή ζδιαζία ηςκ θέλεςκ ςξ επζζηδιμκζηέξ (Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ,
Μαεδιαηζηά) ηαζ ζηδκ Καεδιενζκή Εςή, εκχ, δεκ επδνεάγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ δζδαζηαθία
ηςκ ακηίζημζπςκ ιαεδιάηςκ βζα ηζξ έκκμζεξ πμο δζαηοπχκμκηαζ ιε πμθφζδιεξ θέλεζξ, αθθά πνμηζιμφκ
κα ημπμεεημφκ ηζξ θέλεζξ αοηέξ ζημ πθαίζζμ ηδξ Καεδιενζκήξ Εςήξ. Οζ εηπαζδεοηζημί μθείθμοκ κα
ζοκεζδδημπμζήζμοκ ημ πνυαθδια, ηαζ, ιέζς ηδξ δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ηδξ εηιάεδζδξ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ κμδιάηςκ ηςκ θέλεςκ, κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ κα δζαζπίζμοκ ημ γισζζηθφ ράζκα
ηαζ κα μδδβδεμφκ ζημκ επζζηδιμκζηυ αθθααδηζζιυ.
Abstract
Many common words have different uses and specific meanings according to the frame (scientific or
everyday life) are being used in the field of Physical Sciences. The general objective of the research is
the study of the semantic approach of polysemous words (words having many meanings) in the field
of Physical Sciences by students in the Secondary Education (3rd Grade of Gymnasio, 1st, 2nd & 3rd
Grade of Lykeio). The polysemous words are the following: ―reduction‖, ―reaction‖, ―weight‖, ―base‖,
―power‖, ―equation‖, ―balance‖, ―saturated/saturation‖, ―period‖, ―nucleus‖ and ―velocity‖. The
students recognize partially the different meanings of the words in the field of Physical Sciences, of
Mathematics and in Everyday Life and they are not influenced significantly for the particular
polysemous words by the instruction of those lessons. The educators‘ role is to realize the problem and
help students through the interthematic approach to overcome the language gap in order to achieve the
scientific literacy.

Δηζαγσγή
Καηά ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ πμθθέξ ημζκέξ θέλεζξ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ
επζζηδιμκζηέξ πνήζεζξ ηαζ εζδζηέξ ζδιαζίεξ, ακάθμβα ιε ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ
πνδζζιμπμζμφκηαζ, επζζηδιμκζηυ ή ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ (Κυηημηαξ, 2002), ηαζ
παναηηδνίγμκηαζ ςξ πνιχζεκεο. Σμ πνυαθδια πμο πνμηαθείηαζ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηςκ
εκκμζχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζε πνιχζεκεο ιέμεηο ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ δεκ μθείθεηαζ ζημοξ
επζζηδιμκζημφξ υνμοξ, αθθά ζηζξ ζφκημιεξ ημζκέξ (ηαεδιενζκέξ) θέλεζξ πμο έπμοκ
εζζπςνήζεζ ζηδ βθχζζα ηδξ επζζηήιδξ δδιζμονβχκηαξ ζε αοηέξ ζοβηεηνζιέκεξ – εζδζηέξ
ζδιαζίεξ (Ryan, 1985), ημ μπμίμ, ζφιθςκα ιε ηδ Gowaty (1982), ηαθείηαζ «παξάδνμε θαη
αληηθαηηθή γιψζζα». Μία θέλδ απμηηά ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε δζαθμνεηζηή έκκμζα, εκχ, πςνίξ ημ πθαίζζμ ή ηα
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ζοιθναγυιεκα (ηζξ ζοζπεηίζεζξ ηςκ θέλεςκ) ιία θέλδ παναιέκεζ απθχξ ιία θέλδ (Sutton,
2002). Δπίζδξ, υηακ ακαβκςνζζηεί δ εηοιμθμβζηή νίγα ηςκ θέλεςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, ηυηε εκζζπφεηαζ δ ηαηακυδζδ πνμξ ημοξ ακηίζημζπμοξ υνμοξ – έκκμζεξ ηαζ
ζοβηναηείηαζ αιείςημ ημ εκδζαθένμκ βζα ημ ακηίζημζπμ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
(Sarma, 2004). ημ ζδιείμ αοηυ ακαθένεηαζ υηζ μζ θέλεζξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, εηηυξ απυ
ηδ δζηηή ζδιαζία (―επζζηδιμκζηή‖ ηαζ ―ηαεδιενζκή γςή‖) πμο ιπμνεί κα ειθακίζμοκ,
πανμοζζάγμοκ ηαζ δζαθμνεηζηή ζδιαζία ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πθαζζίςκ/ημιέςκ ηδξ
επζζηήιδξ, π.π. ιεηαλφ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ηδξ Υδιείαξ, ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ ή
ηδξ Υδιείαξ ηαζ ηδξ Βζμθμβίαξ, η.θ.π.
διεζχκεηαζ υηζ, ζε επίπεδμ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, βίκεηαζ ακαθμνά βζα πνχηδ θμνά
ζηδ πνήζδ θέλεςκ-εκκμζχκ πμο έπμοκ δζαθμνεηζηή ζδιαζία ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ επζζηδιχκ
ηαζ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ημ ζπμθζηυ έημξ 2007-2008. οβηεηνζιέκα, ζημ αζαθίμ ηδξ Υδιείαξ
Β΄ Γοικαζίμο (§2.7) ακαθένεηαζ υηζ δ θέλδ ―ακηίδναζδ‖ πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηδ ιμνθή ηδξ
αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ (Φοζζηή, Βζμθμβία, Φοζζμθμβία, Πμθζηζηή), ηαζ,
πανάθθδθα, ζημ ίδζμ αζαθίμ (§2.8), βίκεηαζ ιία ακαθμβία βζα ηδ θέλδ ―άημιμ‖ ςξ ζοζηαηζηυ
ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ ηαζ ςξ ζοζηαηζηυ ηδξ ημζκςκίαξ. Δπζπθέμκ, ζημ αζαθίμ ηδξ Βζμθμβίαξ
Γ΄ Γοικαζίμο (ηεθ.1, §1.3) μζ ιαεδηέξ πανμηνφκμκηαζ, ιέζς ενβαζίαξ, ζηδκ εφνεζδ ηςκ
ημζκχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ θέλδξ ―ζοζηήιαημξ‖ ζηδ Βζμθμβία, ηα Μαεδιαηζηά, ηδκ
Ηζημνία, ηδκ Κμζκςκζηή Αβςβή ηαζ ηδκ Καεδιενζκή Εςή. Σέθμξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ δ ιμκαδζηή
ακαθμνά ζηζξ πμθφζδιεξ θέλεζξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ βίκεηαζ ζημ αζαθίμ ηδξ ΈηθναζδξΈηεεζδξ Α΄ Λοηείμο (ηεθ.: Δζδζηέξ Γθχζζεξ), ζημ μπμίμ επζζδιαίκεηαζ υηζ δζαθμνεηζηέξ
επζζηήιεξ ή επαββεθιαηζηέξ μιάδεξ πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηή μνμθμβία ηαζ υηζ μνζζιέκεξ
θέλεζξ-υνμζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ πενζζζυηενεξ μιάδεξ (ή ζηδκ ηαεδιενζκή
μιζθία).
θνπφο ηεο Έξεπλαο
Ζ πανμφζα ενβαζία αζπμθείηαζ ιε ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ακάθοζδ πμθφζδιςκ θέλεςκ ζηζξ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ακάδεζλδ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ δζαθμνεηζηχκ
πθαζζίςκ πμο ημπμεεημφκ ιαεδηέξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ (Γ΄ Γοικαζίμο, Α΄, Β΄
& Γ΄ Λοηείμο) θέλεζξ πμο απμηημφκ δζαθμνεηζηή ζδιαζία ζηα δζαθμνεηζηά
ιαεήιαηα/πθαίζζα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Υδιεία, Φοζζηή, Βζμθμβία), ηςκ Μαεδιαηζηχκ
ηαζ ζηδκ Καεδιενζκή Εςή. Ζ ενβαζία αοηή απμηεθεί ιένμξ ηδξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ
δζπθχιαημξ εζδίηεοζδξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηα πθαίζζα ημο δζαπακεπζζηδιζαημφ –
δζαηιδιαηζημφ ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ―Γζδαηηζηή ηδξ Υδιείαξ ηαζ Νέεξ
Δηπαζδεοηζηέξ Σεπκμθμβίεξ (ΓζΥδΝΔΣ)‖ ημο ΔΚΠΑ ημ 2008.
Οη Πνιχζεκεο Λέμεηο ηεο Έξεπλαο
Οζ Πμθφζδιεξ Λέλεζξ πμο απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενεοκδηζηήξ
ενβαζίαξ, ελεηάγμκηαζ ςξ πνμξ ημ δζαθμνεηζηυ πθαίζζμ πμο ηαηεοεφκεηαζ δ ζηέρδ ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ είκαζ μζ ελήξ: ―αλαγσγή‖, ―αληίδξαζε‖,
―βάξνο‖, ―βάζε‖, ―δχλακε‖, ―εμίζσζε‖, ―ηζνξξνπία‖, ―θνξεζκέλν/θνξεζκφο‖,
―πεξίνδνο‖, ―ππξήλαο‖ ηαζ ―ηαρχηεηα‖. Δπζπθέμκ, ακαθφμκηαζ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ μζ
δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ ημοξ ζηα δζαθμνεηζηά πθαίζζα/ιαεήιαηα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
ή/ηαζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ, ιέζς αζαθζμβναθζηήξ ιεθέηδξ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ ηδξ
Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ ζδιαζίεξ ημοξ ζημ πθαίζζμ ηδξ Καεδιενζκήξ
Εςήξ, ηαζ, πανάθθδθα, βίκεηαζ εηοιμθμβζηή ακάθοζδ βζα ηάεε ιία απυ αοηέξ.
Γεδμιέκμο υηζ, δ ημπμεέηδζδ ιζαξ θέλδξ ζε ηάπμζμ πθαίζζμ πνμτπμεέηεζ ηδ βκχζδ υθςκ ηςκ
δζαθμνεηζηχκ ζδιαζζχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζηδ δεδμιέκδ θέλδ ηαζ ηδ ιεηαηνέπμοκ ζε κέα
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έκκμζα, μζ οπυ ιεθέηδ πμθφζδιεξ θέλεζξ επζθέπεδηακ ιε αάζδ ημ βκςζηζηυ οπυααενμ ηςκ
ιαεδηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα. Ζ πνμτπυεεζδ αοηή εεςνήεδηε εθζηηή είηε ιέζς
ηδξ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηάλεςκ), είηε
ιέζς ηςκ πνμζςπζηχκ ειπεζνζχκ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή.
Μεζνδνινγία Έξεπλαο
Ζ ειπεζνζηή ένεοκα βζα ηδκ ακάδεζλδ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζδιαζζχκ ηςκ
θέλεςκ ζηα δζαθμνεηζηά πθαίζζα/ιαεήιαηα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Υδιεία, Φοζζηή,
Βζμθμβία), ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ Καεδιενζκήξ Εςήξ πναβιαημπμζήεδηε ιέζς
δηεξεπλεηηθήο – πεξηγξαθηθήο ζηξαηεγηθήο ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2007-2008.
ηα πθαίζζα ηδξ ένεοκαξ ςξ πιήζνο εεςνμφκηαζ 215 ιαεδηέξ απυ ηέζζενα ζπμθεία ηδξ
Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ: 43μ Γοικάζζμ Αεδκχκ, 1μ Γοικάζζμ Γέναηα, Γεκζηυ Λφηεζμ
Σνμπαίςκ ηαζ 2μ Λφηεζμ Πενζζηενίμο. Ακαθοηζηά, ζοιιεηείπακ 46 ιαεδηέξ (21,4%) ηδξ Γ΄
Γοικαζίμο, 59 ιαεδηέξ (27,4%) ηδξ Α΄ Λοηείμο, 66 ιαεδηέξ (30,7%) ηδξ Β΄ Λοηείμο ηαζ 44
ιαεδηέξ (20,5%) ηδξ Γ΄ ηάλδξ ημο Δκζαίμο Λοηείμο. Ζ επζθμβή ημο δείβιαημξ
πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ “θαηά ζπζηάδεο” ηοπαίαξ δεζβιαημθδρίαξ, δ μπμία
ακαθένεηαζ ζε ιία μθυηθδνδ μιάδα αημιζηχκ πενζπηχζεςκ πμο οπάνπεζ θοζζηχξ εκηυξ ηδξ
ηάλδξ ιε απμηέθεζια κα ιδκ δζαηανάζζεηαζ δ θεζημονβία ημο ζπμθείμο (Παναζηεουπμοθμξ,
1993), ηαζ, ακαθοηζηά, ηζξ “ζπζηάδεο” απμηέθεζακ 2 ηιήιαηα ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, 3 ηιήιαηα
ηδξ Α΄ Λοηείμο, 4 ηιήιαηα ηδξ Β΄ Λοηείμο ηαζ 2 ηιήιαηα ηδξ Γ΄ Λοηείμο.
Σμ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ έκα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην πμο
απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ. Σμ πνχημ ιένμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ
αλνηρηνχ ηχπνπ (ζφκημιδξ ακάπηολδξ), χζηε κα δζαπζζηςεεί δ ανπζηή ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ
βζα ηδ ζδιαζία ηαζ ημ πθαίζζμ επζθμβήξ ηςκ πμθφζδιςκ θέλεςκ, εκχ ζημ δεφηενμ ιένμξ
οπάνπμοκ ενςηήζεζξ ηθεζζημφ ηφπμο (ζσζηνχ-ιάζνπο, πνιιαπιήο επηινγήο, “ράξηεο
δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ”, αληηζηνίρεζεο), ιέζς ηςκ μπμίςκ ελεηάγμκηαζ μζ ζδιαζίεξ ηςκ
θέλεςκ ζε υθα ηα δζαθμνεηζηά πθαίζζα (Υδιεία, Φοζζηή, Βζμθμβία, Μαεδιαηζηά,
Καεδιενζκή Εςή) πμο ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ.
Πνμδβήεδηε πζθμηζηή ένεοκα ιε 27 ιαεδηέξ απυ υθεξ ηζξ ηάλεζξ πνμηεζιέκμο κα εθεβπεεί δ
εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ημο ενςηδιαημθμβίμο.
Ζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ένεοκαξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ημ ζηαηζζηζηυ θμβζζιζηυ
παηέημ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ηαζ ηα ζηαηζζηζηά ηνζηήνζα πμο
επζθέπεδηακ είκαζ μζ πρλφηεηεο, πμο εθανιυζηδηακ βζα ηάεε ενχηδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο
λεπςνζζηά ζημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ ηαζ ακά ηάλδ, ηαζ δ κε παξακεηξηθή δηαδηθαζία
Crosstabs, ιέζς ηδξ μπμίαξ δδιζμονβμφκηαζ δζιεηααθδημί πίκαηεξ πμο ζοκδοάγμοκ ηζξ
ζοπκυηδηεξ δφμ ιεηααθδηχκ (ενςηήζεζξ ακμζπημφ-ηθεζζημφ ηφπμο).
Ο ζοκηεθεζηήξ αλζμπζζηίαξ Cronbach a ανέεδηε: 0,7193, ζοκεπχξ, παναηδνείηαζ ιεβάθδ
ζοκέπεζα ιεηαλφ ηςκ ενςηήζεςκ ημο ενεοκδηζημφ ενβαθείμο ηαζ ηςκ απακηήζεςκ ημο
δείβιαημξ.
Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο
Απυ ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πανμοζζάγμκηαζ εκδεζηηζηά ηα απμηεθέζιαηα βζα
ηδ θέλδ “βάζε”, ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, μζ ηαηακμιέξ ζοπκμηήηςκ ηδξ ηάεε ενχηδζδξ ημο
ενεοκδηζημφ ενβαθείμο ζηδκ μπμία ιεθεηάηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ θέλδ ςξ πνμξ ημ πθαίζζμ
(άζθεζε 1, εξψηεζε 3ζη & άζθεζε 4) ηαζ μζ ηαηακμιέξ ζοπκμηήηςκ ηδξ ιδ παναιεηνζηήξ
δζαδζηαζίαξ crosstabs ημο SPSS πμο πναβιαημπμζείηαζ ακάιεζα ζηδκ ενχηδζδ ακμζπημφ
(άζθεζε 1) ηαζ ζε ηάεε ιία ενχηδζδ ηθεζζημφ ηφπμο λεπςνζζηά (εξψηεζε 3ζη). ημ ζδιείμ
αοηυ ακαθένεηαζ υηζ δ ιδ παναιεηνζηή δζαδζηαζία δεκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ακάιεζα
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ζηδκ άζηδζδ 1 ηαζ ζηδκ άζηδζδ 4, δζυηζ δ ηςδζημπμίδζδ ζηδκ άζηδζδ 4 αθμνά ζηζξ
πνιχζεκεο ιέμεηο ηζ υπζ ζημ πθαίζζμ πμο ηαηεοεφκεηαζ δ ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ βζα αοηέξ.
Άζθεζε 1: Να ζπδιαηζζηεί ιία πνυηαζδ ιε ηδ θέλδ αάζδ ή ηαζ πανάβςβα αοηήξ.
Με ηδ ζοβηεηνζιέκδ άζηδζδ ιεθεηάηαζ δ ανπζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
ημ πθαίζζμ επζθμβήξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ πμθφζδιδ θέλδ, δεδμιέκμο υηζ είκαζ βκςζηέξ ζ‘
αοημφξ υθεξ μζ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ ηδξ θέλδξ (αθ. Πίλαθα 1 & ρήκα 1).
Πίλαθαο 1: Καηακμιή οπκμηήηςκ βζα ηδ θέλδ ―αάζδ‖ (Ν=215) (άζθεζε 1)
θελφ
Υημεία
Άλγεβπα
Γευμεηπία
υρ βαθμολογία
Καζεκεξηλή Εσή (γεληθά)
Υεκεία & Καζ. Εσή
Μαζεκαηηθά & Καζ. Εσή
φκμθμ

Απ. οπκ. πεη. οπκ. Αενμζζηζηή οπκυηδηα
21
9,8%
9,8%
41,4%
68
31,6%
7
3,3%
44,7%
58,7%
30
14,0%
73,1%
31
14,4%
98,6%
55
25,6%
2
0,9%
99,5%
1
0,5%
100,0%
215
100,0%

ρήκα 1: Καηακμιή πεηζηχκ
οπκμηήηςκ ακά ηάλδ (Ν=215)

Δξψηεζε 3ζη: Βάζδ είκαζ: i) έκα δζάθοια πμο έπεζ pH ιεβαθφηενμ ημο 7, ii) δ επζθάκεζα πμο
οπάνπεζ ζημ ηάης ιένμξ εκυξ βεςιεηνζημφ ζπήιαημξ, iii) έκαξ ανζειυξ (πανάβμκηαξ) πμο
πμθθαπθαζζάγεηαζ υζεξ θμνέξ οπμδεζηκφεζ έκαξ άθθμξ ανζειυξ πμο ανίζηεηαζ ςξ εηεέηδξ ζ‘
αοηυκ, iv) υθεξ μζ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναπάκς πνμηάζεζξ
(Ονεή απάκηδζδ ημ iv)
ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ ελεηάγμκηαζ υθα ηα δζαθμνεηζηά επζζηδιμκζηά πθαίζζα ζηα μπμία
ημπμεεηείηαζ δ θέλδ ―αάζδ‖ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε δζαθμνεηζηή έκκμζα (πθαίζζμ Υδιείαξ,
Γεςιεηνίαξ ηαζ Άθβεαναξ) πνμηαθχκηαξ ημοξ ιαεδηέξ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ πμθοζδιία ηδξ
ζηα δζαθμνεηζηά πθαίζζα ιαεδιάηςκ (αθ. Πίλαθα 2 & ρήκα 2).
Πίλαθαο 2: Καηακμιή οπκμηήηςκ ζημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδηχκ
πμο επέθελακ ηάπμζα απάκηδζδ βζα ηδ θέλδ ―αάζδ‖ (Ν=211) (εξψηεζε 3ζη)
θελφ
Απ. οπκ. π. οπκ.
151
70,2%
186
86,5%
198
92,1%
114
53,0%

Δπιλογή
Απ. οπκ. π. οπκ.
Υεκεία
Γεσκεηξία
Άιγεβξα
ζε όλα ηα πλαίζια
φκμθμ

64
29
17
101
211

29,8%
13,5%
7,9%
47,0%
98,2%

ρήκα 2: Καηακμιή πεηζηχκ οπκμηήηςκ
ζημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδηχκ πμο επέθελακ
ηάπμζα απάκηδζδ βζα ηδ θέλδ ―πενίμδμ‖
ακά ηάλδ (Ν=211)

Άζθεζε 4:

Ο
πυρινασ

Η

ενόσ κυττάρου αποτελεί τθ

“βάςθ
μιασ

δφναμθσ

των λειτουργιών του.
Ca(OH)2 είναι περιςςότερο δυςδιάλυτθ ςτο νερό απ’
ότι το NaOH κι ζτςι ςχθματίηει ευκολότερα

κορεςμζνο

υδατικό διάλυμα

ρήκα 3: Κυιαμξ Υάνηδ (δζαεειαηζηχκ) Δκκμζχκ βζα ηδ θέλδ ―αάζδ‖, δ μπμία ακαθένεηαζ ζε
δζαθμνεηζηέξ έκκμζεξ ακάθμβα ιε ηα ζοιθναγυιεκα (πθαίζζμ πνμηίιδζδξ) ζημοξ ηνεζξ ζοκδέζιμοξ.
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ηδκ άζηδζδ 4 (αθ. ρήκα 3) δ θέλδ ―αάζδ‖ απμηεθεί ηδκ μνεή απάκηδζδ βζα ηα πθαίζζα ηδξ
Καεδιενζκήξ Εςήξ (ςξ „ην θχξην ζηνηρείν (ε ππνδνκή) γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο θπηηάξνπ‟), ηδξ
Υδιείαξ (ςξ „ρεκηθή έλσζε‟) ηαζ ηδξ Άθβεαναξ (ςξ „βάζε «δχλακεο»‟) (αθ. Πίλαθαο 3 &
ρήκα 4).
Πίλαθαο 3: Καηακμιή πεη. οπκ. βζα ηδ θέλδ ―αάζδ‖ (Ν=215) (άζθεζε 4)
Απ. οπκ. πεη. οπκ. Αενμζζηζηή οπκ.
θελφ
Αλαγσγή
Αληίδξαζε
Βάξνο
Βάζη
Γχλακε
Δμίζσζε
Ηζνξξνπία
Κνξεζκφο
Κνξεζκέλν
Πεξίνδνο
Ππξήλαο
Σαρχηεηα
φκμθμ

23
11
5
5
126
10
2
19
1
5
2
6
215

10,7%
5,1%
2,3%
2,3%
58,6%
4,7%
0,9%
8,8%
0,5%
2,3%
0,9%
2,8%
100,0%

10,7%
15,8%
18,1%
20,5%
79,1%
83,7%
84,7%
93,5%
93,5%
94,0%
96,3%
97,2%
100,0%

ρήκα 4: Καηακμιή πεηζηχκ οπκμηήηςκ βζα ηδ
θέλδ ―αάζδ‖ ακά ηάλδ (άζθεζε 4, Υάξηεο
“Γηαζεκαηηθψλ” Δλλνηψλ) (Ν=215)

Μέζς ηδξ ιδ παναιεηνζηήξ δζαδζηαζίαξ ―crosstabs‖ ημο SPSS δδιζμονβμφκηαζ δζιεηααθδημί
πίκαηεξ ακάιεζα ζηδκ άζηδζδ 1 (ακμζηημφ ηφπμο) ηαζ ζηδκ ενχηδζδ 3ζη (ηθεζζημφ ηφπμο)
ηαζ παναηδνείηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο πανέιεζκακ ζηδκ ανπζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ
ζηέρδξ ημοξ ζε ηάπμζμ πθαίζζμ αβκμχκηαξ ηδκ μνευηδηα ηςκ απακηήζεςκ ή/ηαζ ηςκ
ιαεδηχκ πμο ακηζθήθεδηακ ηδκ φπανλδ δζαθμνεηζηχκ πθαζζίςκ βζα ηδκ πμθφζδιδ θέλδ (αθ.
ρήκα 5).

ρήκα 5: Καηακμιή Απυθοηςκ οπκμηήηςκ ιδ παναιεηνζηήξ δζαδζηαζίαξ άζθεζεο 1-εξψηεζεο 3ζη
(Ν=211)

Γεληθά πκπεξάζκαηα
Με αάζδ ηδ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηαζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ βζα ηάεε ιία οπυ ιεθέηδ
πμθφζδιδ θέλδ πνμηφπημοκ ηα ελήξ βεκζηά ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ:
Οζ θέλεζξ “αληίδξαζε”, “βάζε”, “δχλακε”, “θνξεζκέλν” ηαζ “πεξίνδνο” ακαβκςνίγμκηαζ
απυ ημοξ ιαεδηέξ ςξ λεπςνζζηέξ «επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ», ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ θέλεζξ
“αλαγσγή”, “βάξνο”, “ηζνξξνπία” ηαζ “ηαρχηεηα”, βζα ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ
απμηεθμφκ έκκμζεξ ιυκμ εκυξ επζζηδιμκζημφ πθαζζίμο ηάεε θμνά ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυ κα
ακηζπνμζςπεφμοκ έκκμζεξ ηαζ άθθςκ επζζηδιχκ (αθ. ρήκα 6).
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Οζ πενζζζυηενεξ οπυ ιεθέηδ πνιχζεκεο ιέμεηο ακαβκςνίγμκηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ςξ
«επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ» πμο ειθακίγμοκ δζαθμνεηζηή ζδιαζία ζηδκ Καεδιενζκή Εςή, εηηυξ
απυ ηζξ θέλεζξ “αλαγσγή” ηαζ “εμίζσζε”, μζ μπμίεξ ημπμεεημφκηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ηονίςξ,
ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ Μαεδιαηζηχκ (αθ. ρήκα 7).
Γζα ηζξ θέλεζξ “βάξνο”, “βάζε”, “ηζνξξνπία”, “πεξίνδνο” ηαζ “ηαρχηεηα” πνμηζιάηαζ απυ
ημοξ ιαεδηέξ ημ πθαίζζμ ηδξ Καεδιενζκήξ Εςήξ, εκχ δ θέλδ “ηαρχηεηα” ημπμεεηείηαζ ζε
πανυιμζμ πμζμζηυ ηαζ ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Φοζζηήξ ιαγί ιε ηδ θέλδ “δχλακε”.
Οζ θέλεζξ “αληίδξαζε”, “θνξεζκέλν” (Αλφξγαλε Υεκεία) ηαζ “ππξήλαο” ημπμεεημφκηαζ ζημ
πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Υδιείαξ, εκχ ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Βζμθμβίαξ
ημπμεεηείηαζ ζε πανυιμζμ πμζμζηυ ιε ημ πθαίζζμ ηδξ Υδιείαξ δ θέλδ “ππξήλαο”. Γζα ηζξ
θέλεζξ “αλαγσγή” ηαζ “εμίζσζε” πνμηζιάηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ
ηςκ Μαεδιαηζηχκ (αθ. ρήκα 8).
Ζ ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ βζα ηζξ θέλεζξ “αληίδξαζε”, “δχλακε”, “θνξεζκέλν” ηαζ “ππξήλαο”,
εκχ δ επζννμή ηδξ ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ θέλεζξ “αλαγσγή”, “ηζνξξνπία”, “βάξνο”,
“πεξίνδνο” ηαζ “εμίζσζε” είκαζ εθάπζζηδ. Σέθμξ, ακαθένεηαζ υηζ δ ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ
επδνεάγεηαζ ζημκ ίδζμ ααειυ ιε ηδκ Καεδιενζκή Εςή βζα ηζξ θέλεζξ “βάζε” ηαζ “ηαρχηεηα”
(αθ. ρήκα 9).
18,2%

18,2%

45,5%

36,3%

ρήκα 6: Ακαβκχνζζδ Πμθφζδιςκ Λέλεςκ
ςξ λεπςνζζηέξ ―επζζηδιμκζηέξ‖ έκκμζεξ

7,7%

15,4%

23,0%

ρήκα 7: Ακαβκχνζζδ ―επζζηδιμκζηχκ‖
εκκμζχκ ςξ θέλεζξ ιε δζαθμνεηζηή ζδιαζία
ζηδκ Καεδιενζκή Εςή

18,2%

38,5%

36,4%

45,4%

15,4%

ρήκα 8: Πθαίζζμ Πνμηίιδζδξ ηςκ
Πμθφζδιςκ Λέλεςκ

81,8%

ρήκα 9: Βαειυξ επζννμήξ ηδξ ζηέρδξ ηςκ
ιαεδηχκ απυ ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φ. Δ.

Πξνηάζεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί
Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ βθχζζα ιαξ, δ ειιεληθή γιψζζα, πενζέπεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ θέλεζξ
βζα ηδκ πενζβναθή ηςκ δζαθυνςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηδ κμδηζηή ακαπανάζηαζδ εκκμζχκ ζηα
πθαίζζα ιαεδιάηςκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ, ηαεχξ ηαζ υηζ δ
δζδαηηέα φθδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ πμο ακαθένεηαζ ζε θέλεζξ ιε πμθθαπθή ζδιαζία
ιεηαηνέπεηαζ δφζημθα ζε δζδάλζιδ βκχζδ βζα ημοξ ιαεδηέξ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο
πνμαθήιαημξ εζηζάγεηαζ ζημ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζηδκ θάζεηε (ηαζ μνεή) κεηαβίβαζε
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ηεο γλψζεο πνμξ ημοξ ιαεδηέξ (Μαηζαββμφναξ, 2007). Ο νυθμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ
ηαεμνζζηζηυξ ηζ έβηεζηαζ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ λέαο έκκμζαξ ςξ θέλδ πμο ειθακίγεζ πμθοζδιία,
δδθαδή, δζαθμνεηζηή ζδιαζία ζηα πθαίζζα ηδξ Καεδιενζκήξ Εςήξ ή/ηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ
ιαεδιάηςκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ή ηςκ Μαεδιαηζηχκ), ζηδ ιεθέηδ ηδξ πνμτπάνπμοζαξ
βκχζδξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ θέλδ, ηαζ ζηδ βκχζδ ημο πθαζζίμο πνμηίιδζδξ
ηςκ ιαεδηχκ (ηαηεφεοκζδ ζηέρδξ) βζα ηζξ θέλεζξ ιε πμθθαπθή ζδιαζία ζηζξ Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ.
Σξφπνη δηδαζθαιίαο ελλνηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ιέμεηο κε πνιιαπιή ζεκαζία ζηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο
Γζα ηδ δζδαζηαθία εκκμζχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζε πνιχζεκεο ιέμεηο πνμηείκμκηαζ ηα ελήξ:
Υνήζδ ηςκ ηφνζςκ ζημζπείςκ ηδξ εηοιμθμβζηήξ ακάθοζδξ ηδξ θέλδξ, πμο ζοκεπάβεηαζ ηδκ
απυδμζδ ιίαξ βεκζηήξ ζδιαζίαξ ζε αοηήκ (εηοιμθμβζηή ζδιαζία), χζηε κα πνμαθεθεεί δ
ιειμκςιέκδ ζδιαζία ηδξ λέαο έκκμζαξ ηδξ πμθφζδιδξ θέλδξ. Ζ άγλσζηε έκκμζα
ιεηαηνέπεηαζ ζε ηάηζ πμο θεζημονβεί μζηεία βζα ημοξ ιαεδηέξ ιέζς ηςκ ηαηάθθδθςκ
ζοζπεηίζεςκ ηαζ ζοκδέζεςκ ιε βκςζηέξ εκκμζμθμβζηέξ δμιέξ.
Απεζηυκζζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο κμήιαημξ θέλεςκ ιε πμθθαπθή ζδιαζία ιε ηδ αμήεεζα
δζδαηηζηχκ ενβαθείςκ, ηαζ, ζοβηεηνζιέκα ηαηαζηεοή απεζημκίζεςκ ημο λνεκαηηθνχ
ππξήλα ηαζ ηδξ λνεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ησλ ιέμεσλ ιε δφμ ηνυπμοξ ζφκδεζδξ: ηςκ
νκφθεληξσλ θχθισλ ηαζ ηδξ αγθηζηξνεηδνχο ζεκεηνγξαθίαο (Sutton, 2002). Οζ
απεζημκίζεζξ πνμηείκμκηαζ ιυκμ ηαηά ηδκ έκανλδ ιζαξ ζογήηδζδξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ πμο
αθμνά ζηδ ζδιαζία ιζαξ θέλδξ-έκκμζαξ ηαζ ζηδκ παναηήνδζδ ηδξ αθθαβήξ αοηήξ ζηα
δζαθμνεηζηά πθαίζζα, ηζ υπζ ςξ ενιδκεοηζηυ ενβαθείμ, ιέζς ημο μπμίμο εα ιπμνμφζε κα
ελδβδεεί δ πνήζδ άθθςκ θέλεςκ πμο δδιζμονβμφκ ηζξ ζοζπεηίζεζξ ηαζ ηζξ ζοκδέζεζξ ιε ηδ
θέλδ πμο απμηεθεί ημκ ηεκηνζηυ πονήκα.
Χξ εκδεζηηζηυ πανάδεζβια πανμοζζάγεηαζ δ ηαηαζηεοή απεζημκίζεςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ
ημο κμήιαημξ βζα ηδ θέλδ “ΠΔΡΗΟΓΟ” ιέζς νκφθεληξσλ θχθισλ (αθ. ρήκα 10), ηαζ βζα
ηδ θέλδ “ΠΤΡΖΝΑ” ιέζς αγθηζηξνεηδνχο ζεκεηνγξαθίαο (αθ. ρήκα 11):

τμιμα γραπτοφ λόγου
ανάμεςα ςε δφο
διαδοχικζσ τελείεσ
(Γλωςςολογία)

περιοδικό επαναλαμβανόμενο
βιολογικό γεγονόσ ορμονικισ
προζλευςθσ
ξυλώδεσ ςπζρμα ςτο
εςωτερικό ςαρκωδών
πλικοσ επαναλαμβανόμενων
καρπών, το κουκοφτςι
δεκαδικϊν ψθφίων κάκε

κζντρο ατόμου ενόσ
ςτοιχείου ςτο οποίο
είναι
ςυγκεντρωμζνθ θ
μάηα του (Χθμεία)

κεντρικό, διάπυρο τμιμα
ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ
(Γεωλογία)

περιοδικοφ αρικμοφ
ΠΥΡΗΝΑ
(Μακθματικά)
κζντρο αςτζρα ι πλανιτθ
επτά (7)οριηόντιεσ
χρόνοσ που απαιτείται
οτιδιποτε αποτελεί το
(Αςτρονομία)
γραμμζσ Περιοδικοφ
για να ολοκλθρωκεί μία
κεντρικό ςτοιχείο ςε κάτι,
Πίνακα ςτοιχείων
επαναλαμβανόμενθ
(Χθμεία)
κίνθςθ (Φυςικι)
ΠΕΡΙΟΔΟ
χρονικό
χρονικόσ κφκλοσ που
ομάδα προςώπων που
διάςτθμα με
προςδιορίηεται από τθν
αποτελοφν τουσ
ςυγκεκριμζνα
επανεμφάνιςθ ενόσ
δθμιουργοφσ και
χαρακτθριςτικ
φαινομζνου
πρωταγωνιςτζσ μιασ
«κζντρο ελζγχου» ενόσ
(ευκαρυωτικοφ) κυττάρου (Βιολογία)

ρήκα 10: Απεζηυκζζδ ιε Οκφθεληξνπο Κχθινπο
βζα ηδ θέλδ ―πενίμδμξ‖

ρήκα 11: Απεζηυκζζδ ιε Αγθηζηξνεηδή
εκεηνγξαθία βζα ηδ θέλδ ―πονήκαξ‖

Καηάθμβμξ πνιχζεκσλ ιέμεσλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (θίζηαξ) βζα ηάεε ηάλδ ηδξ
Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ λεπςνζζηά, υπμο εα ηαηαβνάθμκηαζ μζ ήδδ βκςζηέξ
ζδιαζίεξ ηςκ θέλεςκ πμο πνυηεζηαζ κα δζδαπεμφκ είηε απυ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ ιαεδηχκ,
είηε απυ ηα δζαθμνεηζηά ιαεήιαηα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ή/ηαζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ. Ζ
ηαηαζηεοή ημο ηαηαθυβμο ιπμνεί κα βίκεζ είηε απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ ηαζ κα δμεεί ζημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ανπή ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ, είηε βζα ημκ
εηπαζδεοηζηυ, ςξ εβπεζνίδζμ, ζημ μπμίμ εα ηαηαβνάθμκηαζ υθεξ μζ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ
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ηςκ πμθφζδιςκ θέλεςκ (δδθςηζηέξ ή ιεηαθμνζηέξ), δ εηοιμθμβία ημοξ, ηαζ δ ηάλδ πμο
δζδάζημκηαζ ηάεε θμνά.
φιθςκα ιε ηα παναπάκς, δ επζζήιακζδ ηςκ πμθθχκ ζδιαζζχκ πμο ιπμνεί κα έπμοκ μζ
εειεθζχδεζξ επζζηδιμκζημί υνμζ πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ ζοκεζδδηή πνμζπάεεζα
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, χζηε κα μδδβήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ ζηδκ
απυηηδζδ ιεβαθφηενδξ εοπένεζαξ ιε ηζξ λέεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο πμο πνυηεζηαζ κα
δζδαπεμφκ, ηαζ ζοκεπχξ, ζηδκ μοζζαζηζηή ιάεδζδ.
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Πεξίιεςε
Πανμοζζάγμοιε ηα απμηεθέζιαηα εθανιμβήξ ζε ζοκεήηεξ πναβιαηζηήξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ηεζζάνςκ
εκμηήηςκ (modules) ημο εονςπασημφ πνμβνάιιαημξ PARSEL («Δπζζηδιμκζηυξ Αθθααδηζζιυξ ιέζς
Γδιμθζθχκ ηαζ πεηζηχκ ιε ηδ Εςή Μαεδιάηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ»). Οζ δζδαζηαθίεξ
οθμπμζήεδηακ ζε θφηεζμ ηδξ Νυηζαξ Κένηοναξ, ζε δείβια 38 ιαεδηχκ. Οζ εκυηδηεξ ακαθένμκηαζ ζε
εέιαηα ηεπκμθμβίαξ, πενζαάθθμκημξ ηαζ ημζκςκίαξ ηαζ ήηακ μζ: (1) Καθθζένβεζα ηςκ θοηχκ. Έπεζ ημ
πχια ζδιαζία; (2) Γάθα: δζαηδνήζηε ημ ζημ ροβείμ, (3) Πμπ-ημνκ, έκα ζκαη πςνίξ θζπανά, (4) Θα
έπνεπε ηα θοηζηά έθαζα κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηαφζζια; (αζμκηίγεθ). Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ εθανιμβχκ
έβζκε ιε αάζδ ηζξ βκχιεξ ηςκ ιαεδηχκ πμο απάκηδζακ ζε ενςηδιαημθυβζμ 20 ενςηήζεςκ ζε ηθίιαηα
ζδιακηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ. φιθςκα ιε ηδ ζηαηζζηζηή επελενβαζία, ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ
οπενμπή ημο PARSEL είκαζ ζοκηνζπηζηή, δείπκμκηαξ υηζ ημ πνυβναιια ιπμνεί κα επζηφπεζ ημοξ
ζηυπμοξ ημο, ζδιεζχκμκηαξ ζαθή οπενμπή έκακηζ ηςκ παναδμζζαηχκ δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηαζ
πνμδζαεέημκηαξ ημοξ ιαεδηέξ εεηζηά ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, ημκ βκςζηζηυ, ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ, ηδ
πνδζηζηυηδηα ηαζ ηδ δζδαηηζηή ιέεμδμ.
Abtract
We present the results of the application to conditions of real school classroom of four modules from
the European project PARSEL (Popularity And Relevance of Science Education for scientific
Literacy). The applications were carried out in an upper secondary school in the south of the island of
Corfu, with a sample of 38 students. They refer to technology, environment and society topics, as
follows: (1) Growing plants: does the soil matter? (2) Milk: keep refrigerated (3) Popcorn, a fat free
snack (4) Should vegetable oil be used as fuel? (biodiesel). The evaluation of the applications was
carried out by collecting students‘ opinions, who answered a 20-item semantic differential-scale
questionnaire. Statistical analysis shows that in all cases there was an overwhelming superiority of
PARSEL, demonstrating its capacity to fulfill its aims, being superior to traditional instructional
methods, and disposing students favorably with respect to the cognitive and the affective domains, its
usability, and the instructional methodology.

Δηζαγσγή
φιθςκα ιε ημ δζεεκέξ ενεοκδηζηυ πνυβναιια PISA (Programme for International Students
Assessment), ημο Ονβακζζιμφ Οζημκμιζηήξ οκενβαζίαξ ηαζ Ακαπηφλεςξ (ΟΟΑ), μ
επζζηδιμκζηυξ αθθααδηζζιυξ (ΔΑ) μνίγεηαζ ςξ ελήξ (ΟΟΑ, PISA, 2005):
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“Δπηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή
γλψζε, λα αλαγλσξίδεη εξσηήκαηα θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε
επηζηεκνληθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα θαηαλνεί ηνλ θπζηθφ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη λα
ζπκβάιιεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα επηθέξεη
ζε απηφλ”.
Ο ΔΑ ακαθένεηαζ ηαηανπήκ ζηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ αθθά ηαζ ζηζξ επζζηδιμκζηέξ
δζαδζηαζίεξ. διακηζηυξ υιςξ είκαζ ηαζ μ νυθμξ ημο ζπγθεηκέλνπ ή πιαηζίνπ (context),
δδθαδή μζ ζοκεήηεξ εθανιμβήξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ (πήια 1).

Επιςτθμονικόσ
αλφαβθτιςμόσ

Πλαίςιο
(ςυνκικεσ)
Επιςτθμονικζσ

Επιςτθμονικζσ

ζννοιεσ

διαδικαςίεσ

εφαρμογισ επιςτθμονικϊν εννοιϊν
διαδικαςιϊν)

ρήκα 1. «Ονβακυβναιια» ημο επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ

Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ΔΑ ηςκ ιαεδηχκ πνδζζιμπμζείηαζ ιζα εεςνδηζηή ηθίιαηα ηδξ
μπμίαξ δ ζενανπία ιπμνεί κα ιεηαθενεεί εφημθα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ (Shwartz,
Ben-Zvi, & Hofstein, 2005, 2006). φιθςκα ιε ηδκ ηθίιαηα αοηή, δζαηνίκμοιε ηα παναηάης
είδδ ΔΑ: (1) Δπηζηεκνληθφο αλαιθαβεηηζκφο (μζ ιαεδηέξ δεκ ιπμνμφκ κα απακηήζμοκ ζε ιζα
εφθμβδ ενχηδζδ βζα ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία). (2) Ολνκαζηηθφο
επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο (μζ ιαεδηέξ ακαβκςνίγμοκ ιεκ ιζα έκκμζα αθθά έπμοκ ηαζ
πανακμήζεζξ). (3) Λεηηνπξγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο (μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα
πενζβνάρμοκ ιζα έκκμζα ζςζηά, αθθά έπμοκ ιζα πενζμνζζιέκδ ηαηακυδζδ ζπεηζηά ιε αοηή),
(4) Δλλνηνινγηθφο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο (μζ ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ ηάπμζα ααζζηή
ηαηακυδζδ ηςκ ηφνζςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο). (5)
Πνιπδηάζηαηνο επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο (επεηηείκεηαζ πένα απυ ηζξ έκκμζεξ ηςκ
επζιένμοξ ηθάδςκ, ζοκδέμκηαξ ηδκ επζζηήιδ ιε ηδ γςή ηαζ πενζθαιαάκμκηαξ ηζξ
θζθμζμθζηέξ, ζζημνζηέξ, ηαζ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ).
Θέιαηα ή ενβαζίεξ ζπεηζηέξ ιε ημκ επζζηδιμκζηυ αθθααδηζζιυ έπμοκ δδιμζζεφζεζ μζ Βνφγαξ
(2002), ζάπμξ & πδθζςημπμφθμο (2002), Σγζακμοδάηδξ, Σζαπανθήξ & Οιάδα PARSEL
(2008), Ακαβκςζημπμφθμο & Λάηηα (2009).
ηδκ πανμφζα ενβαζία, πανμοζζάγμοιε ηα απμηεθέζιαηα εθανιμβήξ ζε ζοκεήηεξ
πναβιαηζηήξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ιενζηχκ εκμηήηςκ (modules) ημο εονςπασημφ πνμβνάιιαημξ
Popularity And Relevance of Science Education for scientific Literacy (PARSEL), πμο ζηα
εθθδκζηά ημ απμδίδμοιε ςξ «Δπηζηεκνληθφο Αιθαβεηηζκφο κέζσ Γεκνθηιψλ θαη ρεηηθψλ κε
ηε Εσή Μαζεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ». Οζ εκυηδηεξ πμο εθανιυζαιε ακαθένμκηαζ ζε
εέιαηα ζοκδευιεκα ιε ηδκ ηεπκμθμβία, ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ ημζκςκία (Science,
Technology, Environment, and Society, STES). Σα ααζζηά ενεοκδηζηά ενςηήιαηα είκαζ:
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(1) Πνηα ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζε ελφηεηεο ηνπ PARSEL;
(2) Πψο ζπγθξίλεηαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ PARSEL κε ηελ παξαδνζηαθή
δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ έρνπλ βηψζεη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο;
To πξφγξακκα PARSEL
Ζ ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ζηδκ ηεπκμθμβία ηδξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ απαζηεί δζδαηηζηυ/ιαεδζζαηυ οθζηυ πμο κα ζημπεφεζ ζηδκ επίηεολδ ορδθμφ
επζπέδμο
επζζηδιμκζημφ
αθθααδηζζιμφ
ζημοξ
ιαεδηέξ,
ζφιθςκα
ιε
ημ
επμζημδμιδηζηυ/εκενβδηζηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ/ιάεδζδξ. Σμ οθζηυ αοηυ πνέπεζ κα
οπμζηδνίγεζ ηδκ ακάπηολδ βκςζηζηχκ ηαζ ιεηα-βκςζηζηχκ ζηναηδβζηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ
ηαθθζένβεζα ηζκήηνςκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ δζαεέζεςκ, ιέζα ζε έκα εκδζαθένμκ πενζαάθθμκ
ηαζ ζπεηζηυ ιε ηδ ιεθθμκηζηή γςή ηαζ/ή ηα επαββέθιαηα.
Σμ εονςπασηυ πνυβναιια PARSEL έπεζ δδιζμονβήζεζ ηέημζμ δζδαηηζηυ/ιαεδζζαηυ
οθζηυ πμο είκαζ δζαεέζζιμ δςνεάκ απυ ημ Γζαδίηηομ (Σζαπανθήξ ηαζ Οιάδα PARSEL, 2008).
ημ πνυβναιια ζοκενβάγμκηαζ 6 πακεπζζηήιζα, 2 ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα ηαζ 1 δζεεκήξ
μνβακζζιυξ απυ 8 εονςπασηέξ πχνεξ (ιεηαλφ αοηχκ ηαζ δ Δθθάδα ιέζς ημο Πακεπζζηδιίμο
Ηςακκίκςκ).18 Σα ιαεήιαηα-εκυηδηεξ (modules) ηαθφπημοκ έκα εονφηαημ θάζια ηςκ θ.ε.
(θοζζηήξ, πδιείαξ, αζμθμβίαξ-αζμπδιείαξ, βεςβναθίαξ ηαζ αζηνμκμιίαξ) ηαζ παναηηδνίγμκηαζ
απυ ζφκδεζδ ιε ηδ γςή ηαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ απυ δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Πζζηεφμοιε υηζ,
ημοθάπζζημκ βζα ηα εθθδκζηά δεδμιέκα, ημ πνυβναιια είκαζ πνςημπμνζαηυ.19
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζέγγηζεο PARSEL
ε ηάεε εκυηδηα πενζθαιαάκμκηαζ ηα παναηάης ηιήιαηα: (1) διεζχζεζξ-μδδβίεξ βζα ημκ
ιαεδηή, (2) Οδδβυξ δζδαζηαθίαξ βζα ημκ ηαεδβδηή, (3) διεζχζεζξ βζα ημκ ηαεδβδηή, (4)
Αλζμθυβδζδ ημο ιακεδηή ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Πεναζηένς, ηάεε εκυηδηα πενζθαιαάκεζ ηνία
ζηάδζα ςξ ελήξ:
ηάδην 1: Δζζάβεζ ζε έκα ημζκςκζηυ γήηδια, υπςξ απεζημκίγεηαζ ζημκ ηίηθμ ηδξ εκυηδηαξ. Με
αάζδ ηζξ εηηζιήζεζξ ζημ ζηάδζμ 1, μζ ιαεδηέξ μδδβμφκηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ
ζηενμφκηαζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ιζα πενζζυηενμ εζξ αάεμξ
ζογήηδζδ.
ηάδην 2: Οζ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ, ηα πνμξ θφζδ πνμαθήιαηα ηαζ μζ ζπεηζηέξ δζαδζηαζηζηέξ
δελζυηδηεξ εκζςιαηχκμκηαζ ηχνα ζηδ δζδαζηαθία. Σμ ζηάδζμ 2 είκαζ, μοζζαζηζηά, ηαεανά
επζζηδιμκζηυ, πςνίξ κα πανααθέπεζ υιςξ ηδκ ακάπηολδ εηπαζδεοηζηχκ δελζμηήηςκ, υπςξ
ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, θφζδ πνμαθδιάηςκ, ηνζηζηή ζηέρδ.
ηάδην 3: Ίζςξ ημ ζδιακηζηυηενμ ζηάδζμ: μζ ιαεδηέξ ιεηαθένμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή ημοξ
βκχζδ ζε επίπεδμ γςήξ, ηεπκμθμβίαξ ηαζ ημζκςκίαξ. Μέζς ηδξ ζογήηδζδξ ηαζ ημο
ζοθθμβζζιμφ, θαιαάκμοκ ιζα ημζκςκζημ-επζζηδιμκζηή απυθαζδ. Αοηυ ημ ζηάδζμ
πενζθαιαάκεζ ηζξ δελζυηδηεξ ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ηαζ ηδξ δβεζίαξ, ηδκ ακάπηολδ ηδξ
επζημζκςκίαξ ιε ημκ θυβμ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ οβζείξ ζδέεξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ζζμννμπχκηαξ
αοηέξ ζε ζπέζδ ιε ηα ζπεηζηά πνμαθήιαηα, υπςξ δεζηά, πενζααθθμκηζηά, ημζκςκζηά, πμθζηζηά
ηαζ μζημκμιζηά.
18

Σα ιδρφματα αυτά είναι τα εξισ: 1) Ινςτιτοφτο IPN Kiel, Γερμανία, 2) Ελεφκερο Πανεπιςτιμιο
Βερολίνου (Freie Universität Berlin), Γερμανία, 3) Πανεπιςτιμιο Syddansk, Odense, Δανία, 4) Πανεπιςτιμιο
Ιωαννίνων, 5) Πανεπιςτιμιο Tartu, Εςκονία, 6) International Council of Associations of Science Education
(ICASE) 7) Iνςτιτοφτο Weizman Institut, Rehovot, Ιςραιλ, 8) Πανεπιςτιμιο Λιςαβόνασ, Πορτογαλία, 9)
Πανεπιςτιμιο Lund, ουθδία.
19

Ζ δζεφεοκζδ ημο ζζημηυπμο ημο PARSEL είκαζ: http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/
Mαεήιαηα ζηα εθθδκζηά: http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=126/
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Δπηιεγκέλεο ελφηεηεο καζεκάησλ PARSEL ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο
ηα πθαίζζα ηδξ πναηηζηήξ εθανιμβήξ/δμηζιαζίαξημο πνμβνάιιαημξ PARSEL ζε εθθδκζηά
ζπμθεία, εθανιυζηδηακ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2008-2009, μζ παναηάης ηέζζενζξ εειαηζηέξ
εκυηδηεξ:
1. Καιιηέξγεηα ησλ θπηψλ - Έρεη ην ρψκα ζεκαζία; (ακαπηφπεδηε απυ ημ Πακεπζζηήιζμ
Ηςακκίκςκ)
2. Γάια: δηαηεξήζηε ην ζην ςπγείν (Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ)
3. Πνπ θνξλ: έλα πξφρεηξν θαγεηφ (ζλαθ) ρσξίο ιηπαξά (Ηκζηζημφημ Weizmann)
4. Θα έπξεπε ηα θπηηθά έιαηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκα; (βηνληίδει) (ICASE).
Αημθμοεεί ζφκημιδ πενζβναθή ηςκ ηεζζάνςκ εκμηήηςκ, ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ ημοξ
ζηυπςκ ηαζ ηςκ ζοκεδηχκ πναβιαημπμίδζήξ ημοξ. Γζα ηάεε εκυηδηα, δ πμνεία ηςκ
ιαεδιάηςκ πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζημκ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ημο PARSEL .
Καιιηέξγεηα θπηψλ - Έρεη ην ρψκα ζεκαζία;
Δκυηδηα ιαεδιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε εέια ηα δζαθμνεηζηά είδδ πχιαημξ
(θοζζηή ειθάκζζδ, ζηακυηδηα οδαημζοβηνάηδζδξ, ζγδιαηαπυεεζδξ, pH).
Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη: 1) Οζ ιαεδηέξ κα ζοθθέλμοκ, κα ακαβκςνίζμοκ, κα παναζηεοάζμοκ
δζάθμνα δείβιαηα λδνμφ πχιαημξ ηαζ κα ηαηαβνάρμοκ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ. 2) Να
ηαηακμήζμοκ ημκ ζδιακηζηυ νυθμ ημο pH ημο πχιαημξ. 3) Να απμηηήζμοκ ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ
ζηακυηδηα κα πνμζδζμνίγμοκ ημ pH εκυξ πχιαημξ ηαζ κα ημ ηνμπμπμζμφκ. 4) Να
πεζναιαηζζημφκ ηαζ κα απμηηήζμοκ ηδκ πναηηζηή ειπεζνία ηδξ ελέηαζδξ ηδξ επίδναζδξ ημο
pH ζηδκ ακάπηολδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ θοημφ (θαζμθζμφ).
Δίδνο εξγαζίαο: ημ ενβαζηήνζμ ηαζ ζηδκ ηάλδ, ζε μιάδεξ 3-4 ιαεδηχκ.
Πξνβιεπφκελνο ρξφλνο: 4 δζδαηηζηέξ χνεξ ζημ ζπμθείμ, ζοκ πνυκμξ ζημ ζπίηζ ηαζ ελςηενζηά
βζα ηδ ζοθθμβή οθζημφ ηαζ πθδνμθμνζχκ.
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Υδιεία δζαθοιάηςκ, μλέα, αάζεζξ.
Γάια: Γηαηεξήζηε ηo ζην ςπγείν
Δκυηδηα ιαεδιάηςκ πδιείαξ α-α΄ θοηείμο ιε εέια ημ βάθα, ηα είδδ βάθαηημξ, ημοξ ηνυπμοξ
ζοκηήνδζήξ ημο ηαζ πνμσυκηα ημο βάθαηημξ υπςξ ημ βζαμφνηζ.
Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη: 1) Οζ ιαεδηέξ κα ιάεμοκ ηδ ζφκεεζδ ημο βάθαηημξ, κα ακαβκςνίζμοκ
ηα δζάθμνα είδδ ημο ηαζ κα ηαηαβνάρμοκ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ. 2) Να ηαηακμήζμοκ ημκ
ζδιακηζηυ νυθμ ηδξ μλφηδηαξ βζα ηδκ ηαείγδζδ ημο βάθαηημξ. 3) Να ιάεμοκ ηδ ζδιαζία ημο
βάθαηημξ ηαζ ημο βζαμονηζμφ ζηδκ δζαηνμθή. 4) Να παναζηεοάζμοκ βζαμφνηζ. 5) Να βίκμοκ
εκδιενςιέκμζ πμθίηεξ πμο εα ιπμνμφκ κα δζαηνίκμοκ ηζξ οβζεζκέξ απυ ηζξ ιδ οβζεζκέξ ηνμθέξ.
Δίδνο εξγαζίαο: ημ ζπίηζ ηαζ ζηδκ ηάλδ.
Πξνβιεπφκελνο ρξφλνο: 2 δζδαηηζηέξ χνεξ ζημ ζπμθείμ, ζοκ πνυκμξ ζημ ζπίηζ ηαζ ελςηενζηά
βζα ηδ ζοθθμβή οθζημφ ηαζ πθδνμθμνζχκ.
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βαζζηή μνβακζηή πδιεία, μλέα, αάζεζξ
Πνπθνξλ: έλα πξφρεηξν θαγεηφ (ζλαθ) ρσξίο ιηπαξά
Δκυηδηαξ ιαεδιάηςκ ααζζηήξ επζζηήιδξ βζα υθμοξ.
Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη: 1) Οζ ιαεδηέξ κα ακαβκςνίζμοκ δζάθμνα είδδ πμπημνκ ηαζ κα
ηαηαβνάρμοκ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ. 2) Να ηαηακμήζμοκ ημκ ζδιακηζηυ νυθμ ηδξ
εενιμηναζίαξ βζα ηδ παναζηεοή ημο πμπημνκ. 3) Να παναζηεοάζμοκ πμπημνκ. 3) Να
ιάεμοκ εάκ δ πνήζδ αμοηφνμο ή θαδζμφ (θζπχκ) είκαζ ακαβηαία πνμηεζιέκμο κα
παναζηεοάζμοκ ημ πμπημνκ. 4) Να βίκμοκ εκδιενςιέκμζ πμθίηεξ πμο εα ιπμνμφκ κα
δζαηνίκμοκ ηζξ οβζεζκέξ απυ ηζξ ιδ οβζεζκέξ ηνμθέξ.
~ 607 ~

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

Δίδνο εξγαζίαο: ημ ζπίηζ ηαζ ζηδκ ηάλδ.
Πξνβιεπφκελνο ρξφλνο: 4-5 χνεξ, 2 δζδαηηζηέξ χνεξ ζημ ζπμθείμ, ζοκ 2 χνεξ ζημ ζπίηζ ηαζ
ελςηενζηά βζα ηδ ζοθθμβή οθζημφ ηαζ πθδνμθμνζχκ.
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: ιδ απαναίηδηδ.
Θα έπξεπε ηα θπηηθά έιαηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκα;( βηνληίδει)
Δκυηδηα ιαεδιάηςκ πδιείαξ οθζηχκ βζα ηδκ παναζηεοή ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ αζμηαοζίιςκ ςξ
ηαφζζιδξ φθδξ. Πεναζηένς, δ ενβαζία ιεθεηά ημ δεζηυ δίθδιια ηδξ πνήζδξ θαβχζζιςκ
οθζηχκ βζα ηδκ παναζηεοή ηδξ ηαφζζιδξ φθδξ.
Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη: 1) Να ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα δζαηοπχζμοκ ημζκςκζημ-επζζηδιμκζηά
επζπεζνήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ πνήζδξ θοηζηχκ
εθαίςκ ςξ ηαφζζιδξ φθδξ ηαζ κα δζαιμνθχκμοκ ιζα δζηαζμθμβδιέκδ απυθαζδ. 2) Να είκαζ
ζηακμί κα αημθμοεήζμοκ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ πεζναιαηζηή παναζηεοή ημο αζμκηίγεθ,
πνδζζιμπμζχκηαξ ζοκδεζζιέκα ηαζ δζαεέζζια θοηζηά έθαζα. 3) Να δμηζιάζμοκ ηδκ
ηαηαθθδθυηδηα ςξ ηαοζίιμο ημο αζμκηίγεθ πμο παναζηεφαζακ. 4) Να ελδβήζμοκ ημκ ηνυπμ
ιε ημκ μπμίμ ημ πεηνέθαζμ κηίγεθ ηαζ ημ αζμκηίγεθ είκαζ ζηακά κα δνάζμοκ ςξ ηαφζζια ζε ιζα
ιδπακή εζςηενζηήξ ηαφζεςξ. 5) Να ζοκενβαζημφκ ςξ ιέθδ ιζαξ μιάδαξ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ
πεζναιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ κα ζογδηήζμοκ ηα πθεμκεηηήιαηα-ιεζμκεηηήιαηα ηδξ πνήζδξ
ηςκ θοηζηχκ εθαίςκ. 6) Να ηαηακμήζμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδκ οδνυθοζδ ηςκ εζηένςκ.
Δίδνο εξγαζίαο: Παναζηεοή αζμκηίγεθ, ακάπηολδ ηεπκζηχκ δζαπςνζζιμφ, ζπεδζαζιυξ ηαζ
εηηέθεζδ ιεθέηδξ ηδξ εενιζδζηήξ αλίαξ ηαοζίιμο, ζοιιεημπή ζε ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ημ
ηαηά πυζμ ηα θοηζηά έθαζα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηαφζζια. Δκαθθαηηζηυ ζεκάνζμ
ζε πενίπηςζδ έθθεζρδξ ενβαζηδνίμο ή αδοκαιίαξ πναβιαημπμίδζδξ ηδξ πεζναιαηζηήξ
δζαδζηαζίαξ: πνμαμθή αίκηεμ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ (ην ηειεπηαίν έγηλε ζηελ παξνχζα
εθαξκνγή).
Πξνβιεπφκελνο ρξφλνο: 5 δζδαηηζηέξ χνεξ ζημ ζπμθείμ, ζοκ πνυκμξ ζημ ζπίηζ ηαζ ελςηενζηά
βζα ηδ ζοθθμβή οθζημφ ηαζ πθδνμθμνζχκ.
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Ονβακζηή πδιεία, εζηένεξ, εζηενμπμίδζδ, αζμκηίγεθ, ηαηαθφηεξ,
εενιζδζηή αλία ηςκ ηαοζίιςκ.
Μέζνδνο
Γείγκα
Οζ δζδαζηαθίεξ ηςκ ακηίζημζπςκ εκμηήηςκ ημο PARSEL οθμπμζήεδηακ απυ ηδκ πνχηδ
ζοββναθέα ζε δείβια 38 ιαεδηχκ εκζαίμο θοηείμο, ζε διζαζηζηή πενζμπή ηδξ Νυηζαξ
Κένηοναξ, ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ πνμβναιιάηςκ
πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ, αβςβήξ οβείαξ ηαζ αβςβήξ ηαηακαθςηή. Γεκζηά, μζ ιαεδηέξ
ήηακ ιέηνζαξ επίδμζδξ. Κάεε ιαεδηήξ αζηήεδηε ζε έκα ιυκμ ιυκηζμοθ. Γζα ηάεε ιυκηζμοθ,
δ δζδαζηαθία αημθμφεδζε ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηδκ πμνεία υπςξ αοηή πνμηείκεηαζ ζημ ηιήια
«Οδδβυξ δζδαζηαθίαξ βζα ημκ ηαεδβδηή» ημο ακηίζημζπμο ιυκηζμοθ. Ο Πίκαηαξ 1 δίκεζ
ανζειμφξ ηαζ θφθμ ιαεδηχκ βζα ηάεε δζδαπεείζα εκυηδηα.
Πίλαθαο 1. Ανζειμί ηαζ θφθμ ιαεδηχκ βζα ηάεε δζδαπεείζα εκυηδηα.
Α/Α
1
2
3
4

Δλφηεηα
Έδαθμξ
Γάθα
Πμπ-ημνκ
αζμκηίγεθ
χλνια

Αξηζκφο
καζεηψλ
9
10
9
10
38
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24
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Σξφπνο αμηνιφγεζεο - Καηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ
Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ εθανιμβχκ έβζκε ιέζα απυ ηδκ απάκηδζδ-ζοιπθήνςζδ απυ ημοξ ιαεδηέξ
ενςηδιαημθμβίμο ζε ηθίιαηα ζδιακηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ (semantic differential scale):
βκχιεξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ πνζκ απυ ηαζ
ιεηά απυ ηδ δζδαζηαθία ηδξ εκυηδηαξ (module). Σμ ενςηδιαημθυβζμ πνμένπεηαζ απυ ηδκ
εθανιμβή ημο PARSEL ζημ Ηζναήθ ηαζ απμηεθείηαζ απυ 20 ενςηήζεζξ. Δθανιυζηδηε δφμ
θμνέξ, ιία αιέζςξ πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο PARSEL ηαζ ιία αιέζςξ ιεηά ηδκ εθανιμβή.
Ζ ιεεμδμθμβία είκαζ αοηή ηδξ «εμέηαζεο θαη επαλεμέηαζεο» (test-retest), υπμο δ απάκηδζδ
ζημ ενςηδιαημθυβζμ πνμ ηδξ εθανιμβήξ PARSEL δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ παναδμζζαηυ
ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ζζμδοκαιεί ιε νκάδα ειέγρνπ, εκχ δ
απάκηδζδ ζημ ενςηδιαημθυβζμ ιεηά ηδκ εθανιμβή PARSEL δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ
ιέεμδμ PARSEL ηαζ ζζμδοκαιεί ιε πεηξακαηηθή μκάδα. Σμ πενζεπυιεκμ ημο
ενςηδιαημθμβίμο πενζβνάθεηαζ ζημ Πανάνηδια. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ μζ ενςηήζεζξ 2, 5,
8, 12, 15 ηαζ 20 λεηζκάκε απυ ηδκ πθήνδ άνκδζδ ηαζ ηαηαθήβμοκ ζηδκ πθήνδ ηαηάθαζδ,
ζηδκ επελενβαζία-ιαξ ηάκαιε βζ‘ αοηέξ ακαζηνμθή ηδξ ζεζνάξ.
Γζα ηδκ πθήνδ ηαζ αηνζαή απμηφπςζδ ηδξ ζδιακηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ, αημθμοεήεδηε δ
ελήξ δζαδζηαζία: Ανπζηά δ ενεοκήηνζα έηακε ιζα πνχηδ μιαδμπμζήζδ ηςκ 20 ενςηήζεςκ.
Έπεζηα απυ εηηεκή ζογήηδζδ ηδξ ενεοκήηνζαξ ιε ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή, μδδβδεήηαιε
ζε αεθηζςιέκδ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ενςηήζεςκ ζε ηέζζενζξ μιάδεξ, ςξ ελήξ: α) ςξ πνμξ
ημκ γλσζηηθφ ηνκέα (ιαεαίκς), μζ ενςηήζεζξ 2, 6, 13, 18, 20, α) ςξ πνμξ ημκ ζπλαηζζεκαηηθφ
ηνκέα (ζηακμπμίδζδ), μζ ενςηήζεζξ 3, 5, 10, β) ςξ πνμξ ηδκ ρξεζηηθφηεηα βζα ηδκ γςή, μζ
ενςηήζεζξ 1, 4, 12, 14, 17, 19 ηαζ ηέθμξ δ) ςξ πνμξ ηδκ δηδαθηηθή κέζνδν, μζ ενςηήζεζξ 7, 8,
9, 11, 15, 16.
Απνηειέζκαηα
Ο Πίκαηαξ 2 δίκεζ ημοξ ζοκμθζημφξ ανζειμφξ εεηζηχκ, ανκδηζηχκ ηαζ μοδέηενςκ βκςιχκ ηςκ
ιαεδηχκ, πνζκ απυ ηαζ ιεηά απυ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ δζδαζηαθζχκ PARSEL. Οζ βκχιεξ
δείπκμκηαζ ηαηακειδιέκεξ ζημοξ ηέζζενζξ ελεηαγυιεκμοξ ημιείξ ηαζ ζημ ζφκμθμ, πςνζζηά βζα
ηαεειζά απυ ηζξ ηέζζενζξ δζδαπεείζεξ εκυηδηεξ. Ο Πίκαηαξ 3 δίκεζ αενμζζηζηά ηζξ βκχιεξ
ζοκμθζηά βζα ηζξ ηέζζενζξ δζδαπεείζεξ εκυηδηεξ.
ηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη επξήκαηα
Γζα κα ηαηαδεζπεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εθανιμβχκ ημο PΑRSEL, πνμπςνμφιε ζε
ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ βκςιχκ ηςκ ιαεδηχκ ιε πνήζδ ημο ζηαηζζηζημφ
ηνζηδνίμο ρ². Λυβς ηςκ πμθφ ιζηνχκ δεζβιάηςκ ζηζξ επζιένμοξ δζδαπεείζεξ εκυηδηεξ,
πενζμνζγυιαζηε ζημ άενμζζια ηςκ βκςιχκ ηαζ βζα ηζξ ηέζζενζξ εκυηδηεξ (Πίκαηαξ 3). Ο
Πίκαηαξ 4 δίκεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ.
Παναηδνμφιε ηδκ πμθφ ιεβάθδ δζαθμνά ηςκ ηζιχκ βζα ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή ημο
PΑRSEL ζε ζπέζδ ιε πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή. Ζ ηνίζζιδ ηζιή ημο ρ² [βζα (3-1) = 2 ααειμφξ
εθεοεενίαξ] είκαζ 5,99 βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ p = 0,05 ηαζ 9,21 βζα p = 0,01. ε υθεξ ηζξ
πενζπηχζεζξ, δ οπενμπή ηςκ εεηζηχκ βκςιχκ είκαζ ζοκηνζπηζηή ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή, εκχ
υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ ηαηακμιέξ (Πίκαηαξ 3), δεκ οπάνπεζ μοζζαζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ
ανκδηζηχκ ηαζ μοδέηενςκ βκςιχκ.
ε ζπέζδ ιε ημοξ ελεηαγυιεκμοξ ημιείξ, απυ ηα απμηεθέζιαηα πνμηφπηεζ υηζ μ βκςζηζηυξ
ημιέαξ ηαζ δ πνδζηζηυηδηα πνμδβμφκηαζ, αημθμοεεί δ δζδαηηζηή ιέεμδμξ ηαζ ηεθεοηαίμξ
ένπεηαζ μ ζοκαζζεδιαηζηυξ ημιέαξ. ε p = 0,05, μζ ηζιέξ ημο ρ² πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή είκαζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ βζα ημκ βκςζηζηυ ημιέα, ηδ δζδαηηζηή ιέεμδμ ηαζ ημ βεκζηυ ζφκμθμ,
εκχ ζε p = 0,01 δ ηζιή ημο ρ² είκαζ μνζαηά ζδιακηζηή βζα ηδ δζδαηηζηή ιέεμδμ ηαζ ζδιακηζηή
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βζα ημ ζφκμθμ. πςξ υιςξ θαίκεηαζ απυ ημκ Πίκαηα 3, πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή, δεκ οπάνπμοκ
ιεβάθεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ εεηζηχκ ηαζ ανκδηζηχκ βκςιχκ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, εκχ ζηζξ
πενζπηχζεζξ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ αοηή μθείθεηαζ ζημκ ιζηνυηενμ ανζειυ ηςκ
μοδέηενςκ βκςιχκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ εεηζηέξ ηαζ ηζξ ανκδηζηέξ βκχιεξ.
Πίλαθαο 2. οκμθζημί ανζειμί εεηζηχκ, ανκδηζηχκ ηαζ μοδέηενςκ βκςιχκ ηςκ ιαεδηχκ, πνζκ απυ
ηαζ ιεηά απυ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ δζδαζηαθζχκ PARSEL. ε ηάεε ηεθθί, μζ ηέζζενζξ ανζειμί
ακηζζημζπμφκ ζηζξ ηέζζενζξ δζδαπεείζεξ εκυηδηεξ (αθ. Πίκαηα 1).
Οζ βκχιεξ δείπκμκηαζ
ηαηακειδιέκεξ ζημοξ ηέζζενζξ ελεηαγυιεκμοξ ημιείξ ηαζ ζημ ζφκμθμ, βζα ηζξ ηέζζενζξ δζδαπεείζεξ
εκυηδηεξ.
Σμιέαξ
Γκςζηζηυξ ημιέαξ

οκαζζεδιαηζηυξ
ημιέαξ
Υνδζηζηυηδηα

Γζδαηηζηή ιέεμδμξ

φκμθα
ακά εκυηδηα

Γκχιεξ ιαεδηχκ
Θεηζηέξ
13
19
15
21
11
7
8
11
11
22
23
20
15
22
23
27
50
70
69
79

Πνμ PARSEL
Ανκδηζηέξ
Οοδέη.
15
17
21
10
23
7
16
13
9
7
16
7
11
8
10
9
30
13
18
20
12
19
24
16
28
11
23
15
13
18
23
10
82
48
78
52
59
52
73
48

Θεηζηέξ
23
35
36
29
7
18
22
15
27
39
46
31
30
31
34
35
87
123
138
110

Μεηά PARSEL
Ανκδηζηέξ
Οοδέη.
7
15
11
4
8
1
11
10
6
14
11
1
1
4
7
8
15
12
10
11
4
4
11
18
12
12
20
9
17
3
15
10
40
53
52
25
30
12
44
46

Πίλαθαο 3. οκμθζημί ανζειμί εεηζηχκ, ανκδηζηχκ ηαζ μοδέηενςκ βκςιχκ ηςκ ιαεδηχκ, πνζκ απυ
ηαζ ιεηά απυ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ δζδαζηαθζχκ PARSEL ζοκμθζηά βζα ηζξ ηέζζενζξ δζδαπεείζεξ
εκυηδηεξ.
Σμιέαξ
Γκςζηζηυξ ημιέαξ
οκαζζε/ηυξ ημιέαξ
Υνδζηζηυηδηα
Γζδαηηζηή ιέεμδμξ
Γεκζηυ ζφκμθμ

Θεηζηέξ
68
37
76
87
268

Γκχιεξ ιαεδηχκ
Πνμ PARSEL
Μεηά PARSEL
Ανκδηζηέξ
Οοδέη. Θεηζηέξ Ανκδηζηέξ
Οοδέη.
75
47
123
37
30
46
31
62
25
27
84
68
143
40
45
87
54
130
64
34
292
200
458
166
136
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Πίλαθαο 4. Σζιέξ ζηαηζζηζημφ ρ² βζα ηδκ ζφβηνζζδ ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ βκςιχκ ηςκ ιαεδηχκ πνζκ
απυ ηαζ ιεηά απυ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ δζδαζηαθζχκ PARSEL ζοκμθζηά βζα ηζξ ηέζζενζξ δζδαπεείζεξ
εκυηδηεξ.*
Σμιέαξ

Σζιέξ ζηαηζζηζημφ ρ²
Πνμ PARSEL
Μεηά PARSEL
Γκςζηζηυξ ημιέαξ
6,71
84,71
οκαζζε/ηυξ ημιέαξ
3,00
22,79
Υνδζηζηυηδηα
1,68
88,76
Γζδαηηζηή ιέεμδμξ
9,55
63,47
Γεκζηυ ζφκμθμ
17,98
249,80
*Κνίζζιεξ ηζιέξ ρ² (α.ε. = 2): 5,99 ( p = 0,05) ηαζ 9,21 (p = 0,01).

πκπεξάζκαηα
Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πνζκ απυ ηαζ ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ
ηεζζάνςκ εκμηήηςκ ημο PARSEL, πνμηφπηεζ υηζ πνάβιαηζ ημ πνυβναιια ιπμνεί κα επζηφπεζ
ημοξ ζηυπμοξ ημο, ζδιεζχκμκηαξ ζαθή οπενμπή έκακηζ ηςκ παναδμζζαηχκ δζδαηηζηχκ
πνμζεββίζεςκ ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο ηαζ πνμδζαεέημκηαξ ημοξ ιαεδηέξ εεηζηά ζε υθμοξ
ημοξ ημιείξ, ημκ βκςζηζηυ, ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ, ηδ πνδζηζηυηδηα ηαζ ηδ δζδαηηζηή ιέεμδμ.
Να ζδιεζςεεί υηζ εεηζηά εονήιαηα απυ εθανιμβέξ ημο PARSEL ζηδ Γενιακία, ηδκ
Δζεμκία, ημ Ηζναήθ ηαζ ηδκ Πμνημβαθία έπμοκ δδιμζζεοεεί ζημ ηεφπμξ 3, Συιμξ 19, 2008,
ημο πενζμδζημφ Science Education International. Σα ζοιπέναζιαηα ηςκ παναπάκς ηαζ ηδξ
πανμφζαξ ενβαζίαξ ανίζημκηαζ ζε ζοιθςκία ιε πθεζάδα δζεεκχκ ιεθεηχκ βζα ηδ δδιμθζθία
ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ πμο
ααζίγμκηαζ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ιε ηδ γςή, ηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηδκ ημζκςκία [αθ. π.π.
ημ ηεφπμξ 9, Συιμξ 28, ημο 2006, ημο πενζμδζημφ International Journal of Science Education,
πμο είκαζ αθζενςιέκμ ζε πδιζηή εηπαίδεοζδ ααζζγυιεκδ ζημ ζοβηείιεκμ (context)].
Με εθανιμβέξ υπςξ αοηέξ ημο PARSEL, αθθάγμοκ μζ νυθμζ ζημ ζπμθείμ, μζ ιαεδηέξ
βίκμκηαζ μζ πξσηαγσληζηέο ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί μζ ζχκβνπινη, μζ παξαηεξεηέο, μζ ζπληνληζηέο,
μζ θαζνδεγεηέο ηςκ ιαεδηχκ. Οζ αθθαβέξ δεκ αθμνμφκ ιυκμ ημκ βκςζηζηυ ημιέα, αθθά ηαζ
εηείκμκ πμο άπηεηαζ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ζθαίναξ, αθμφ μζ ιαεδηέξ αοηεκενβχκηαξ,
απμθαιαάκμοκ ηδκ δεζηή ζηακμπμίδζδ απυ ηδκ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ ημοξ ηαζ ηςκ
ακαγδηήζεχκ ημοξ. Αολάκεηαζ δ παναηδνδηζηυηδηά ημοξ ηαζ θφκμκηαζ πμθθά πνμαθήιαηα,
ζηαιαηάκε κα εεςνμφκ δεδμιέκα ηάπμζα ζημζπεία, ηαζ ιέζα απυ ηδκ ένεοκα αθέπμοκ ημκ
ζοκδοαζιυ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ. Σεθζηά είκαζ ιζα δζαδζηαζία απυ ηδκ μπμία αβαίκμοκ
υθμζ ςθεθδιέκμζ, άιεζα μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί, έιιεζα υθδ δ ημζκςκία.
ηακ δ αδζαθμνία ιεηαηνέπεηαζ ζε εκδζαθένμκ, υηακ δ έθθεζρδ ηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ
πνδζηζηυηδηαξ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ δζαθμνμπμζείηαζ ζε ηζκδημπμίδζδ ηαζ ζε ενεοκδηζηή
δζενβαζία ηαζ ακαγήηδζδ, ηαζ υηακ μζ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ αββίγμοκ ηδ ζθαίνα ηδξ
ηαεδιενζκυηδηαξ, ηυηε οπάνπμοκ ζαθείξ εκδείλεζξ υηζ μζ ιαεδηέξ (ηαζ πνμθακχξ ηαζ μζ
εηπαζδεοηζημί) ιπμνμφκ κα απμθαιαάκμοκ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Δπυηημαηολόγιο ζημανηικήρ διαθοποποίηζηρ (γνώμερ ηυν μαθηηών)
ζε ζσέζη με ηη μάθηζη ηυν θςζικών επιζηημών ππιν από και μεηά
από ηη διδαζκαλία ηος module ηος PARSEL
Γυεδηε ζημοξ ιαεδηέξ πίκαηαξ πμο πενζθαιαάκεζ 20 πνμηάζεζξ πμο γδημφκ ηδ βκχιδ ημο
ιαεδηή ζε ζπέζδ ιε ημκ ηνυπμ πμο δζδάπεδηε ημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια. Ο ιαεδηήξ ηαθείηαζ
κα επζθέλεζ δκ απάκηδζδ πμο ακηζζημζπεί ζηδ βκχιδ ημο, ημπμεεηχκηαξ έκα Υ ζηδ ζπεηζηή
ζηήθδ, ςξ ελήξ: 1: πμθφ ζδιακηζηή, 2, 3: ζδιακηζηή, 4: ΟΥΗ πμθφ ζδιακηζηή, 5: ΓΔΝ
ΔΗΝΑΗ ΚΑΘΟΛΟΤ ζδιακηζηή.
Οη 20 δειψζεηο: Ο ηνυπμξ πμο δζδάζημιαζ ή δζδάπεδηα ημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια είκαζ:
1.διακηζηυξ βζα ιέκα. 2. Μπενδειέκμξ. 3. Απμθαοζηζηυξ. 4. Γείπκεζ ζε ιέκα ηδ ζδιαζία
ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. 5. ΟΥΗ εκδζαθένςκ. 6. Δφημθμξ κα
ηαηαθάας. 7. Μμο δίκεζ εοηαζνίεξ κα ζοιιεηάζπς ζε δναζηδνζυηδηεξ. 8. Κάκς πεζνάιαηα
αημθμοεχκηαξ θεπημιενείξ μδδβίεξ. 9. Με εκεαννφκεζ κα ακηαθθάλς ζδέεξ ιε ημοξ
ζοιιαεδηέξ ιμο ή ηδκ μζημβέκεζά ιμο. 10. Βεθηζχκεζ ημ εκδζαθένμκ ιμο βζα ηζξ θοζζηέξ
επζζηήιεξ. 11. Με εκεαννφκεζ κα οπμαάθθς ενςηήζεζξ. 12. ΓΔΝ ιε αμδεάεζ κα απμθαζίγς
βζα ηδκ αλζμπζζηία ηςκ επζζηδιμκζηχκ εζδήζεςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηα ιέζα εκδιένςζδξ.
13. Υνήζζιμξ βζα ηδ ιάεδζή ιμο. 14. Μέζς εειάηςκ πμο ήηακ ζπεηζηά ιε ηδ γςή ιμο. 15.
Δθέβπεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημκ ηαεδβδηή. 16. Απμηεθείηαζ απυ πμζηίθεξ δναζηδνζυηδηεξ.
17. Με πνμεημζιάγεζ βζα ηδ ιεθθμκηζηή γςή ιμο. 18. Μαεαίκς. 19. Με αμδεάεζ ςξ
ιεθθμκηζηυ πμθίηδ. 20. ΓΔΝ ιμο δίκεζ εοηαζνίεξ κα πάνς απακηήζεζξ ζηζξ ενςηήζεζξ.
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Πεξίιεςε
ημ πθαίζζμ ηδξ ζφβπνμκδξ πνμμπηζηήξ ημο επζζηδιμκζημφ ηαζ ηεπκμθμβζημφ βναιιαηζζιμφ (Δ&ΣΓ)
βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ ειθακέξ υηζ ηα εέιαηα ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζζηήιδ,
ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ ηαζ απαζπμθμφκ ηαεδιενζκά ημ δδιυζζμ πχνμ, δεκ ιπμνμφκ
κα εζηζαζημφκ απμηθεζζηζηά ζημ πχνμ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΦΔ). Ακαπυθεοηηα ιε άιεζμ ή
έιιεζμ ηνυπμ επδνεάγμκηαζ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε δζάθμνα πεδία βκχζδξ ηαζ πναηηζηήξ υπςξ δ
Πμθζηζηή, δ Οζημκμιία, δ Ζεζηή ηαζ δ Αζζεδηζηή. Ζ ηαηαζηεοή εκυξ εονφηενμο παζδαβςβζημφ
πθαζζίμο βζα ηδκ εζζαβςβή δζδαηηζηχκ ζεζνχκ ημζκςκζημ-επζζηδιμκζημφ πνμζακαημθζζιμφ απμηεθεί
ζηυπμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. οβηεηνζιέκα, ελεηάγμκηαζ εέιαηα υπςξ δ θφζδ ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ
απαναίηδηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, δ μνβάκςζδ ηαζ δζδαηηζηή δζαπείνζζδ ημο πνμξ δζδαζηαθία
πενζεπμιέκμο, ημ είδμξ ημο βθςζζζημφ ηχδζηα. Σέθμξ, δίκμκηαζ εκδεζηηζηά παναδείβιαηα ημο
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ πμο ακαπηφπεδηε ζηα πθαίζζα ειπεζνζηήξ ένεοκαξ ζε ιαεδηέξ Σ΄ δδιμηζημφ.
Abstract
In the modern perspective of scientific and technological literacy, it is becoming increasingly apparent
that issues and problems related to science and their impact on everyday concerns and the public space
in all kinds of societies and the media can not be focused exclusively in the field of Science.
Inevitably, directly or indirectly they are affected and associated with different fields of knowledge
and practice such as politics, economics, ethics and aesthetics. The construction of the pedagogical
framework for the introduction of teaching series of socio-scientific orientation is the object of this
work. Specifically, issues such as the nature and amount of the necessary scientific knowledge,
organization and management of the teaching content, type of linguistic code are examined. Finally,
some examples of educational materials developed in empirical research to students of sixth grades are
given.

Δηζαγσγή
Έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ βζα κα πνμεημζιαζημφκ μζ ιαεδηέξ ςξ οπεφεοκμζ ηαζ ηνζηζημί πμθίηεξ
πμο είκαζ ζε εέζδ κα θαιαάκμοκ αζηζμθμβδιέκεξ απμθάζεζξ ζε αημιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ
επίπεδμ, πνμηφπηεζ δ εηπαζδεοηζηή ακάβηδ κα ακαδεζπεεί μ εεζιζηυξ νυθμξ ηδξ επζζηήιδξ,
ηαεχξ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ αοηή πανάβεζ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ, (Driver
et al. 2000 Μπεκζάηα 2005, Osborne et al. 2004 Sadler& Donnelly, 2007). Με δεδμιέκμ υηζ δ
βκχζδ ηαηαζηεοάγεηαζ ημζκςκζηά, δ δζδαζηαθία εκηάζζεηαζ ζημ πθαίζζμ εκυξ ζοζηδιζημφ
ζπεδζαζιμφ, ιε ηδκ έιθαζδ κα δίκεηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ηδξ, ζηζξ
μπμίεξ δ «δζαθμβζηή» δναζηδνζυηδηα έπεζ ακαιθζζαήηδηδ αλία. Δδχ, ηεκηνζηή εέζδ ηαηέπεζ
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μ ελεξγφο δηάινγνο, νη δηακάρεο κε αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ γχξσ απφ αληηθαηηθά
επηζηεκνληθά ζηνηρεία, ε αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ε εξκελεία θεηκέλσλ, ε
αμηνιφγεζε ηεο πηζαλήο βησζηκφηεηαο ησλ επηζηεκνληθψλ αμηψζεσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.
ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ημ πενζεπυιεκμ ιεζχκεηαζ ηαζ ιεηαζπδιαηίγεηαζ βζα κα πενζθάαεζ
εονφηενα εέιαηα επζζηδιμκζημφ ηαζ ιεηα-επζζηδιμκζημφ εκδζαθένμκημξ ιε νδηή ακαθμνά
ζηδκ εκμπμίδζδ επζζηήιδξ–ηεπκμθμβίαξ–ημζκςκίαξ, (AΑΑS 2001b).
Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, μζ πνμζεββίζεζξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ λεθεφβμοκ απυ ηδ
ζοκδεζζιέκδ δζαδζηαζία, πμο, απμζημπχκηαξ ζηδκ εηιάεδζδ επζθεβιέκμο πενζεπμιέκμο,
αημθμοεμφζε
ηοπμπμζδιέκα
αήιαηα
(οπυεεζδ–πείναια–επαθήεεοζδ/απυννζρδ–
ζοιπενάζιαηα), εεςνχκηαξ υηζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ μζ ιαεδηέξ ιομφκηαζ ζημκ επζζηδιμκζηυ
ηνυπμ ζηέρδξ. Ακη‘ αοημφ, δ έιθαζδ δίκεηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ηδξ
βκχζδξ ζηζξ μπμίεξ δ επζζηδιμκζηή ιέεμδμξ απμηεθεί έκα ιυκμ ιένμξ ηδξ. Δδχ, δ εζζαβςβή
ηαζκμηυιςκ, μθζζηζηχκ δζδαηηζηχκ πνμζεββίζεςκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ θαίκεηαζ
μοζζαζηζηά ςξ ακαβηαζυηδηα, εκχ πανάθθδθα, δ ζφβπνμκδ πνμμπηζηή βζα ημκ Δ&ΣΓ ένπεηαζ
ακαπυθεοηηα κα ζοκακηδεεί ιε ηζξ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ βζα δζαεειαηζηή ή
δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ, πμο πνχημζ εζζδβήεδηακ ιε ζμαανά παζδαβςβζηά
ηνζηήνζα μζ Αιενζηακμί ηαζ Δονςπαίμζ εηπνυζςπμζ ηδξ Νέαξ Αβςβήξ, (Bernstein 1991,
Miller 1998, Morin 2001, Oliver et al. 2002).
Οζ δοζημθίεξ ηαζ μζ εκζηάζεζξ πνμηφπημοκ ζηδκ πνμζπάεεζα κα ιεηαθναζηεί αοηή δ
πνμμπηζηή, βζα ηδκ μπμία οπάνπεζ ζπεηζηή μιμθςκία ηαζ απμδμπή, ζε ηαηάθθδθα
Πνμβνάιιαηα πμοδχκ. Ο ζπεδζαζιυξ ιαεδζζαηχκ πενζααθθυκηςκ απμδεζηκφεηαζ έκα
δφζημθμ ηαζ ζφκεεημ εβπείνδια, ηαεχξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ ζοβηθίκμοκ ιεκ μζ
επζδζχλεζξ πμθθχκ ζφβπνμκςκ δζδαηηζημθυβςκ, ςζηυζμ, έπμκηαξ δζαθμνεηζηή πνμέθεοζδ
επζπεζνμφκ κα πνμζεββίζμοκ ηδκ πενζμπή ιέζα απυ ημ δζηυ ημοξ εεςνδηζηυ «πανάδεζβια».
Σα ηεθεοηαία ζδζαίηενα πνυκζα, δ εεςνδηζηή δζαιάπδ πνμζδζμνίγεηαζ ηονίςξ ακάιεζα ζε δφμ
ζοββεκείξ, αθθδθμ-ηνμθμδμημφιεκεξ, αθθά ηαζ ιε δζαηνζημφξ νυθμοξ βζα ηδκ εονφηενδ ζπέζδ
δζδαζηαθίαξ–ιάεδζδξ πενζμπέξ: αοηέξ ηδξ «Παζδαβςβζηήξ» ηαζ ηδξ «Γζδαηηζηήξ». Ζ
απμδοκάιςζδ ηδξ ζενάνπδζδξ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, πμο θαίκεηαζ κα πνμςεείηαζ
ιέζα απυ ηδ ζφβπνμκδ πνμμπηζηή ημο Δ&ΣΓ, επζδέπεηαζ πμθθαπθέξ ακαβκχζεζξ ηαζ
ενιδκείεξ ςξ πνμξ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, αθθά ηαζ ηδξ νφειζζδξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηςκ ιαεδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ. Σμ απμηέθεζια είκαζ κα
δδιζμονβμφκηαζ πανενιδκείεξ ηαζ πνμαθήιαηα ζηδ ζφκεεζδ ηαζ ηνζηζηή ακάβκςζδ ηδξ
δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ, πμο ελεηάγεζ ηδ ζπεηζηή ιάεδζδ.
Ζ ηαηαζηεοή ηδξ δζδαηηζηήξ ζεζνάξ ζηδκ πανμφζα ενβαζία πνμηφπηεζ ςξ απμηέθεζια ηδξ
εεςνδηζηήξ ακαγήηδζδξ εκυξ ημζκμφ ηυπμο ακάιεζα ζηζξ δομ αοηέξ πενζμπέξ, πμο
επζπεζνείηαζ έπμκηαξ ςξ ζδιείμ ακαθμνάξ επζζηδιμθμβζηέξ παναδμπέξ βζα ηδκ μζημδυιδζδ
ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα πμνίζιαηα ηδξ βκςζζαηήξ επζζηήιδξ. Ζ
ηεθζηή ηδξ εηδμπή, ηέθμξ, εκζςιαηχκεζ ηα ζοιπενάζιαηα απυ ηδκ πζθμηζηή εθανιμβή ζε
ιαεδηέξ ηδξ Σ΄ δδιμηζημφ ιε ηαηαθδηηζηυ ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ
επζπεζνδιαημθμβίαξ ηαζ θήρδξ απυθαζδξ.
Βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο
φιθςκα ιε ηζξ επζζηδιμθμβζηέξ παναδμπέξ βζα ημ πεζνζζιυ ηδξ αζςιαηζηήξ βκχζδξ ζηδκ
πμνεία μζημδυιδζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ, υπςξ πνμηφπημοκ απυ ηδ ζφκεεζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ
Bachelard, Althusser, Marx ηαζ ηςκ εηπνμζχπςκ ημο θαζκμιεκμθμβζημφ νεφιαημξ Dewey,
Husserl, Merleau & Ponty, ημ πέναζια απυ ηδκ ηαεδιενζκή ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ
απαζηεί ιζα δζαδζηαζία ακηζηαηάζηαζδξ (νήλδξ/ ημιήξ) (Κμογέθδξ 1991, Κμοθασδήξ 2001,
Μπεκζάηα 2005). Με αάζδ αοηέξ ηζξ παναδμπέξ θαίκεηαζ υηζ ιε ηδ ιέεμδμ Project δε ιπμνεί
κα επζηεοπεεί μ ηαηαθδηηζηυξ ζηυπμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ΦΔ πμο είκαζ δ μζημδυιδζδ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ηαεχξ δ θζθμζμθία ηςκ μθζζηζηχκ πνμζεββίζεςκ, πμο δέπμκηαζ ηδκ
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φπανλδ ιζαξ ζοκέπεζαξ ακάιεζα ζηδ αζςιαηζηή ηαζ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ ζοκεπχξ
ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ ιζα ιμνθή ζηδκ άθθδ πςνίξ «ημιή», δε ζοιααδίγεζ ιε ημ πθέβια ηςκ
επζζηδιμθμβζηχκ παναδμπχκ. Απυ ηδκ άθθδ υιςξ ιενζά πνμηφπηεζ υηζ δ μζημδυιδζδ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ ηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή (Buxton
2006, Gruenewald & Smith 2008), ηαεχξ δ ακαηαηαζηεοή (νήλδ/ ημιή) πνμτπμεέηεζ έκα
πνχημ, αθθά ηνίζζιδξ ζδιαζίαξ επίπεδμ: ηδ δζενεφκδζδ ηαζ εκημπζζιυ ημο πνμαθήιαημξ, ημ
μπμίμ βζα κα έπεζ πζεακυηδηεξ επίθοζδξ δεκ ιπμνεί πανά κα ζοζπεηζζηεί ιε ηζξ αζςιαηζηέξ
ειπεζνίεξ ημο ιαεδηή (Clark 1997). Απυ αοηή ηδκ μπηζηή, μζ μθζζηζημφ παναηηήνα
πνμζεββίζεζξ δζαεέημοκ πμθθά ζημζπεία, ηα μπμία θαίκεηαζ υηζ ζοιαάθμοκ απμθαζζζηζηά
ζηδκ πμνεία μζημδυιδζδξ ηδξ βκχζδξ. Σμ είδμξ ηδξ ειπεζνίαξ πμο επαββέθθμκηαζ ηαζ ημ
εκδζαθένμκ πμο ζοκδέεηαζ άιεζα ιε αοηή δζαζθαθίγμοκ ηδκ εκενβυ ακάδεζλδ ηδξ δζαθμνάξ
ηδξ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ ηαηανβμφκ πμθθά απυ ηα ειπυδζα ζηδκ επζζηδιμκζηή
ηαηακυδζδ.
Οζ παναπάκς δζαπζζηχζεζξ ένπμκηαζ κα ζοιθςκήζμοκ ιε ζφβπνμκεξ απυρεζξ ηδξ βκςζηζηήξ
επζζηήιδξ βζα ημ νυθμ ηδξ βθχζζαξ ζηδ βεθφνςζδ ημο βθςζζζημφ πάζιαημξ πμο πςνίγεζ ηζξ
αζςιαηζηέξ απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ. Ζ πνχηδξ βεκζάξ βκςζηζηή επζζηήιδ οπέεεζε υηζ δ
βθχζζα πνδζζιεφεζ ςξ έκαξ αβςβυξ βζα ηδκ έηθναζδ ηςκ ήδδ δζαιμνθςιέκςκ ζδεχκ ηαζ δε
ζοιαάθθεζ ζηδ ζηέρδ. Ακηίεεηα, ζήιενα είκαζ ηονίανπδ δ άπμρδ υηζ επεζδή ηα βθςζζζηά
ζήιαηα απμδίδμοκ ηζξ έκκμζεξ πμο μζ ιαεδηέξ ηαηαζηεφαζακ ημζκςκζηά, ιε ηδκ ηαηάθθδθδ
πνήζδ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζημ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ ειπεζνία ημοξ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ
επζζηήιδξ, (Klein 2006). Ζ ιεηαηυπζζδ αοηή μδδβεί ζημ εειεθζχδμοξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ
εηπαίδεοζδ επζζηήιδξ ζφκεδια: «πηίγμκηαξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ζηέρεζξ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή
βθχζζα ζηδ θοζζηή ζηέρδ ηαζ βθχζζα».
οκεπχξ, ιζα εηπαίδεοζδ πνμζακαημθζζιέκδ ζημκ Δ&ΣΓ ανίζηεηαζ ειααπηζζιέκδ ακάιεζα
ζηδκ ηαεδιενζκή αθδβδιαηζηή μιζθία ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή μιζθία ηαζ επζπεζνδιαημθμβία,
ζοκδοάγμκηαξ θυβμ ηαζ βναθή ηαζ οπμζηδνίγμκηαξ πναηηζηέξ παναδμζζαηήξ ηαζ
εκαθθαηηζηήξ εηπαίδεοζδξ Δ&ΣΓ, (Klein 2006).
Ζ επζζηδιμθμβζηή δζενεφκδζδ ιε ηδ ζοιαμθή ηδξ βκςζζαηήξ επζζηήιδξ ηαεμνίγμοκ έκα
ανηεηά ζαθέξ πθαίζζμ, πμο απμηεθεί μδδβυ βζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ μθζζηζηχκ πνμζεββίζεςκ
ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ΦΔ. Καηαθήβεζ, ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πενζβναθή ιζαξ πνυηαζδξ βζα ηδκ
μζημδυιδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ, δ μπμία μθμηθδνχκεηαζ ζημ Λφηεζμ ιέζα απυ ιζα
πμνεία ηνζχκ δζαδμπζηχκ ζηαδίςκ. Φαίκεηαζ υηζ ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ δζδαηηζηήξ
αημθμοείαξ πμο οθμπμζείηαζ ιε ηδ ιέεμδμ Project είκαζ ηαη‘ ελμπήκ ζοιααηά ιε ημ πνχημ
ζηάδζμ αοηήξ ηδξ πμνείαξ. Ο ζοκοπμθμβζζιυξ ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ηνζηδνίςκ έδεζλε υηζ ζ‘
αοηυ ημ πνχημ επίπεδμ, πμο εα ιπμνμφζε κα μκμιαζηεί «πξνεπηζηεκνληθφ ζηάδην» ή
«πξνπαηδεπηηθφ» ζηάδην ησλ επηζηεκψλ» (Κμογέθδξ, 1991) μζ δζδαηηζηέξ ζεζνέξ αοημφ ημο
είδμοξ ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ηαζ ιάθζζηα ηαεμνζζηζηά, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα ηζξ
απμδεζιεφζμοιε απυ ηδκ μοημπία ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο επζζηδιμκζημφ θυβμο. Σμ πνχημ αοηυ
επίπεδμ ζοιπίπηεζ ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ ηαζ ίζςξ ηζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο
βοικαζίμο. Ζ δζάηνζζδ αοηή ηςκ ααειίδςκ έβζκε παίνκμκηαξ οπυρδ ηα ημζκςκζημ-βκςζηζηά
παναηηδνζζηζηά αοηήξ ηδξ δθζηίαξ, υπμο ημ ηνίζζιμ ζδιείμ είκαζ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ
αζςιαηζηχκ παναζηάζεςκ, μ εκενβδηζηυξ παναηηήναξ ηδξ ιάεδζδξ, μζ πμθθαπθυηδηεξ ηςκ
εεάζεςκ ηαζ ενιδκεζχκ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ.
Σα ζοιπενάζιαηα, εζδζηυηενα, ημο εεςνδηζημφ πθαζζίμο ζοκηείκμοκ ζε πνμζεββίζεζξ ηφπμο
Project ιε ζοβηεηνζιέκδ ζφθθδρδ ηαζ μνβάκςζδ, πμο ζοκμρίγεηαζ ζηζξ παναηάης ανπέξ:
 ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ ε επηζηεκνινγηθή εγθπξφηεηα ησλ νιηζηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απφ ηε κεξηά ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
αληηθεηκέλνπ, ελψ παξάιιεια πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ
ζπλδέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ζην δεκφζην ρψξν. Οη
πξνζεγγίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο, ζπλεπψο, έρνπλ ζαθή θνηλσληθν-επηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
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 Χο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο ηίζεηαη ε εθθίλεζε απφ ηηο
βησκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. Οη ιφγνη απηήο ηεο επηινγήο είλαη δχν: αθελφο λα
εμαζθαιηζηεί ε δέζκεπζε θαη ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, πνπ ζεσξείηαη
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ «πξνεπηζηεκνληθνχ ζηαδίνπ».
Αθεηέξνπ, γηαηί ε βησκαηηθή γλψζε απνηειεί ηνλ έλα απφ ηνπο δχν απαξαίηεηνπο πφινπο
γλψζεο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε ζχγθξηζε θαη αληηπαξάζεζε, ψζηε λα θαλεί ε
δηαθνξά ηνπο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε ζηελ επηζηεκνληθή. Δπηιέγνληαη, ζπλεπψο,
πξνβιήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ, κε ηελ έλλνηα φηη δελ επηδέρνληαη κία θαη κνλαδηθή απάληεζε, ηα
νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ.
 Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ελφο θνηλσληθν-επηζηεκνληθνχ δεηήκαηνο (ΚΔΕ) νξγαλψλεηαη
κε βάζε ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ Project. Σν θέληξν βάξνο ηεο δηδαζθαιίαο απνζπλδέεηαη απφ ην
ζηφρν ηεο νηθνδφκεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ θαη ηεο απφθηεζεο γλψζεο κε ηελ
εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ θαη κεηαηνπίδεηαη πξνο ηε ζπζηεκαηηθή αλάδεημε ηεο
δηαθνξάο ησλ δχν πεδίσλ γλψζεο, ηεο βησκαηηθήο κε ηελ επηζηεκνληθή. Ηδηαίηεξα δίλεηαη
βαξχηεηα ζηελ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ θαηάιιεια ζεσξνχληαη ηα ακθηζβεηνχκελα ΚΔΕ, ζηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο αλεζπρίεο γηα ην εάλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο
ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ή γηα ην πεξηβάιινλ, (Kolstν 2001 & 2006).
 ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο εμαζθνχληαη ζπζηεκαηηθά ζε δεμηφηεηεο
θξηηηθήο, δεκηνπξγηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο ζθέςεο (δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ
επίιπζε πξνβιήκαηνο) ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ε
«δηαινγηθή» δξαζηεξηφηεηα έρεη αλακθηζβήηεηε αμία δίλνληαο θεληξηθή ζέζε ζηνλ ελεξγφ
δηάινγν, ηηο δηακάρεο κε αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ γχξσ απφ αληηθαηηθά επηζηεκνληθά
ζηνηρεία, ηελ αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ην δχγηζκα ησλ ζηνηρείσλ, ηελ εξκελεία
θεηκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζαλήο βησζηκφηεηαο ησλ επηζηεκνληθψλ αμηψζεσλ, ηελ
επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, (Zeidler et al, 2005). Ζ πνηφηεηα ησλ
επηρεηξεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ελέρεη θαη ηε ζέζε αμηνιφγεζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία.
 Ζ γιψζζα ζεσξείηαη ην θαη‟ εμνρήλ «φρεκα» εγγξαθήο ζηνηρείσλ απφ ηελ επηζηήκε ζηελ
πξνζρνιηθή γλψζε θαηά ην «πξνεπηζηεκνληθφ» ζηάδην. Γηα ην ιφγν απηφ επηρεηξείηαη
ζπζηεκαηηθά ε ελίζρπζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο θαζεκεξηλήο-βησκαηηθήο γιψζζαο κε ηελ
εγγξαθή ζηνηρείσλ απφ ηε γιψζζα ηεο επηζηήκεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ζηαδηαθά ε κεηάβαζε απφ
ηε λνεκαηηθή πεξηθέξεηα πξνο ηνλ ππξήλα ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, ηελ θαηάθηεζε, δειαδή,
ηνπ επηζηεκνληθνχ Λφγνπ, πνπ ζεσξεηηθά νινθιεξψλεηαη ζην δεχηεξν ζηάδην, (Λχθεην). Πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε ε επηινγή νπνηαζδήπνηε κνξθήο γισζζηθνχ θψδηθα (γξαπηή, πξνθνξηθή,
ζπκβνιηθή, εηθνληζηηθή, ηειενπηηθέο ζπδεηήζεηο θιπ) απαηηείηαη λα θηλείηαη ζε απηή ηε ινγηθή,
λα δηεπθνιχλεη, δειαδή, ηε κεηάβαζε απφ ηελ θαζεκεξηλή, ζηελ εμεηδηθεπκέλε θαη απξφζηηε
ζηελ εκπεηξία γλψζε, ψζηε απηή λα θαηαζηεί θαηαλνεηή ζε κε εηδηθνχο αλαγλψζηεο.

Σν απαξαίηεην πνζφ ηεο γλψζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπδεηήζεηο θαηά ηελ εμέηαζε
ΚΔΕ παξαιιειίδεηαη κε ηε γλψζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ ελφο παηρληδηνχ, πρ ηνπ ζθαθηνχ, φπνπ
θάπνηνο δελ κπνξεί λα παίμεη ζθάθη ρσξίο ηε γλψζε ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ, ρσξίο,
ζχκθσλα κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, ε ζρέζε απηή λα είλαη θαη‟ αλάγθε γξακκηθή. (Sadler,
2004). Οη «βαζηθνί θαλφλεο ηεο γλψζεο ηνπ παηρληδηνχ», πνπ ζπλεπάγνληαη θαηαλφεζε ηνπ
βαζηθνχ ιεμηινγίνπ ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε δήηεκα θαίλεηαη λα ρξεζηκεχνπλ σο ην
απαξαίηεην θαηψηαην φξην γλψζεο. Απηφ πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί, ψζηε λα
νινθιεξσζεί ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην, είλαη ην πνζφ ηεο γλψζεο πνπ απαηηείηαη θαη
ε κνξθή παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα
παξαθνινπζνχλ ηηο ζπδεηήζεηο, λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ επηρεηξήκαηα θαη λα
εξκελεχνπλ ηηο αμηψζεηο γλψζεο πνπ αλαπφθεπθηα αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εμέηαζε ελφο ΚΔΕ.
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Οζ παναπάκς βεκζηέξ ανπέξ απμηέθεζακ ημ πθαίζζμ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ δζδαηηζηήξ
ζεζνάξ, ζηδκ πζθμηζηή ηαζ ηφνζα εθανιμβή, δ μπμία οθμπμζήεδηε ιε ηδ ιέεμδμ Project. ηδκ
ηφνζα εθανιμβή, ζφιθςκα ιε ηα πμνίζιαηα ηδξ πζθμηζηήξ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ
ακάθοζδ/ιεθέηδ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ηςκ ιαεδηχκ (ζηζξ αημιζηέξ ημπμεεηήζεζξ ηαζ ζηδ
ζογήηδζδ ηδξ μιάδαξ), οπήνλε ηνμπμπμίδζδ ημο παζδαβςβζημφ πθαζζίμο, δ μπμία πνμηείκεζ
κα ιεηαημπίγεηαζ μ έθεβπμξ & δ δζαπείνζζδ ηδξ παζδαβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ζημ δζδάζημκηα.
οβηεηνζιέκα, μ δζδάζημκ «ζοθθαιαάκεζ» ζε πνχηδ θάζδ ημ ζπεδζαζιυ ηδξ παζδαβςβζηήξ
δζαδζηαζίαξ υζμκ αθμνά ηδκ επζθμβή ημο πενζεπμιέκμο, (πηοπέξ ημο οπυ δζενεφκδζδ εέιαημξ,
ηαηάθθδθα ηείιεκα, ζπεδζαζιυξ δναζηδνζμηήηςκ), ηδ δζαπείνζζδ ημο παζδαβςβζημφ πνυκμο
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιέζα απυ ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ακαηαθοπηζηήξ /δζενεοκδηζηήξ
ιμνθήξ ηαεμδδβχκηαξ ηαηάθθδθα ηαζ ειπθέημκηαξ ημοξ ιαεδηέξ, ημ υθμ εέια πςνίγεηαζ ζε
επί ιένμοξ ενςηήιαηα ιε ζαθείξ ζηυπμοξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ακηζιεηςπίγεηαζ δ ιμκυπθεονδ
εζηίαζδ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ημπζηυ πνυαθδια, πμο εκημπίζηδηε ζηδκ πζθμηζηή ηαζ δ μπμία
απμδυεδηε ζηδ ιενζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ δεδμιέκςκ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ ηδκ έθθεζρδ
δελζμηήηςκ επζπεζνδιαημθμβίαξ.
Δπηινγή θαη πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο
Σμ εέια πμο επζθέπεδηε αθμνά ηδκ εβηαηάζηαζδ αζμθζηχκ πάνηςκ (ΑΠ) ζηδκ ημκηζκή ιε
ηδκ πυθδ ηδξ Λαιίαξ μνεζκή πενζμπή, πμο πενζθαιαάκεζ ιένμξ ηδξ δοηζηήξ Φεζχηζδαξ ηαζ ηδξ
Δονοηακίαξ. Ζ πενζμπή είκαζ βειάηδ πακέιμνθα δάζδ, ακέββζπηα ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ, πμο
απμηεθμφκ πυθμ έθλδξ ημονζζηχκ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια δίπαζε ηδκ ημπζηή ημζκςκία ηαζ
πονμδυηδζε ηφια ακηζπαναεέζεςκ ιε ζογδηήζεζξ ζηα ημπζηά ΜΜΔ. Μένμξ αοηχκ ηςκ
ζογδηήζεςκ αλζμπμζήεδηε ςξ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ. Καζ μζ δομ πθεονέξ ηαηαεέημοκ ζημ
δδιυζζμ δζάθμβμ ζμαανά επζπεζνήιαηα οπέν ή ηαηά ηδξ εβηαηάζηαζδξ, ηα μπμία ζοκεέημοκ
έκα πμθφπθμημ πνμξ επίθοζδ πνυαθδια.
πκκεηέρνληεο θαη εξεπλεηηθφ ζρέδην
Απυ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Σ΄ ηάλδξ πμο παναημθμφεδζακ ημ πνυβναιια ζηα δφμ ζοκεπή
έηδ ηδξ ένεοκαξ επζθέπεδηακ 4 ιαεδηέξ βζα ηδκ πζθμηζηή ηαζ 12 βζα ηδκ ηφνζα εθανιμβή.
Μεηά ηδ θήλδ ηδξ πανέιααζδξ ηάεε ιαεδηήξ λεπςνζζηά έδςζε αημιζηή ζοκέκηεολδ, υπμο
ηαηέεεζε ηαζ αζηζμθυβδζε ηδκ πνμζςπζηή ημο άπμρδ. ηδ ζοκέπεζα ζπδιαηίζηδηακ μζ μιάδεξ
(1 μιάδα ζηδκ πζθμηζηή ηαζ 3 μιάδεξ ζηδκ ηφνζα εθανιμβή) ιε ζηυπμ δ ηάεε μιάδα κα
ζογδηήζεζ ημ εέια ηαζ κα ηαηαθήλμοκ ζε ιζα ημζκή απυθαζδ. Σμ ιαβκδημθςκδιέκμ οθζηυ
απυ ηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηαζ ηζξ ζογδηήζεζξ ζηδκ μιάδα απμιαβκδημθςκήεδηε ηαζ ακαθφεδηε ιε
ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ ηάκμκηαξ πνήζδ ημο ιμκηέθμο Toulmin ιέζα απυ δφμ
μπηζηέξ: ςξ πνμξ ηδκ ηακμκζζηζηή εηδμπή ημο ιμκηέθμο, υπμο ελεηάγεηαζ δ ζηακυηδηα ηςκ
ιαεδηχκ κα ηαηαζηεοάγμοκ επζπεζνήιαηα ιε μθμηθδνςιέκδ ιμνθή, ακ, δδθαδή, μζ
αζηζμθμβήζεζξ πμο επζηαθμφκηαζ βζα κα ζηδνίλμοκ ηζξ απμθάζεζξ ημοξ, ζοκδέμοκ ιε θμβζηυ
ηνυπμ ηα δεδμιέκα ιε ηδκ απυθαζδ (οπέν ή ηαηά). Γεφηενμκ, ςξ πνμξ ηδκ πενζβναθζηή
μπηζηή ημο ιμκηέθμο Toulmin, (Kolstø, 2006): αθμφ εκημπζζηεί δ απμθαζζζηζηή βκχζδ ηαζ δ
απμθαζζζηζηή αλία πμο ηαεμδδβεί ηδκ απυθαζδ, ελεηάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ ηνυπμξ πμο μ
βκςζηζηυξ αθθδθεπζδνά ιε ημ ζοκαζζεδιαηζηυ πανάβμκηα ηαζ ακ αοηή δ αθθδθεπίδναζδ
ζοκζζηά δζαδζηαζία θήρδξ απυθαζδξ ηδξ μπμίαξ μ θήπηδξ έπεζ ζοκείδδζδ ηαζ έθεβπμ,
(Μπεκζάηα, 2010), ημ μπμίμ απμηεθεί ηαζ ηνζηήνζμ «ηαθήξ» απυθαζδξ.
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Γνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σμ πνυβναιια, δζάνηεζαξ 30-35 ςνχκ, (ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ 8 χνεξ βζα ηδ δζδαζηαθία
ηςκ εκμηήηςκ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο ), μθμηθδνχεδηε ιέζα απυ 4 δζαδμπζηά ζηάδζα:
1ν ΣΑΓΗΟ: Πενζαάθθμκ εηηίκδζδξ. Δκενβμπμίδζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ,
ακάδεζλδ ηςκ απυρεςκ – παναζηάζεςκ πμο έπμοκ βζα ημ οπυ ζογήηδζδ εέια, πνυηθδζδ
βκςζηζηήξ ζφβηνμοζδξ.
2ν ΣΑΓΗΟ: Δκένβεζα ηαζ πενζαάθθμκ.
Δρ. 1: Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ 2ου ςταδίου:
Δκδιένςζδ βζα ηζξ πηοπέξ πμο ζοκεέημοκ
Κατανόθςθ/ αναπαράςταςθ των παραγόντων του ημ εκενβεζαηυ πνυαθδια ζηδκ Δθθάδα
προβλιματοσ.
ηαζ ημκ ηυζιμ, ελμζηείςζδ ιε ηδκ
απαναίηδηδ μνμθμβία. Ζ δζδαζηαθία έπεζ
ηδ ιμνθή ηαεμδδβμφιεκδξ ακαηάθορδξ
ηαηά
ηδκ
επελενβαζία
πμζηίθμο
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ πμο πνμένπεηαζ απυ
επζθεβιέκα άνενα (ιε ηείιεκα, πίκαηεξ,
ζηαηζζηζηά ζημζπεία, εζηυκεξ ηθπ), επίζδιςκ
πενζααθθμκηζηχκ μνβακχζεςκ, ηναηζηχκ
μνβακζζιχκ & θμνέςκ ηαζ ζοκμδεφεηαζ απυ
δναζηδνζυηδηεξ ηαηακυδζδξ ηαζ μνβάκςζδξ
ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ.
3ν ΣΑΓΗΟ: Ζ δζαιάπδ βζα ηδκ
εβηαηάζηαζδ αζμθζηχκ πάνηςκ ζηδκ μνεζκή
Φεζχηζδα & Δονοηακία. Λεπημιενήξ
πθδνμθυνδζδ βζα ημ ημπζηυ πνυαθδια ιέζα
απυ δναζηδνζυηδηεξ ηαεμδδβμφιεκδξ
Δρ. 3: Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 4ου ςταδίου:
Ενίςχυςθ δεξιοτιτων επιχειρθματολογίασ &
λιψθσ απόφαςθσ.
Δρ. 2: Ενδεικτικι δραςτθριότθτα 2ου ςταδίου:
Κατανόθςθ/ αναπαράςταςθ των παραγόντων του
προβλιματοσ.

ακαηάθορδξ πάκς ζε οθζηυ πμο πενζθαιαάκεζ
ηαηά αάζδ ηδκ ακηαθθαβή επζπεζνδιάηςκ ηςκ
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δζαθμνεηζηχκ πθεονχκ. Υνδζζιμπμζείηαζ έκηοπμ οθζηυ ηαζ αζκηεμζημπδιέκεξ ζογδηήζεζξ απυ
ηα ημπζηά ΜΜΔ. ηα 2 ηεθεοηαία ζηάδζα ιπμνεί κα εκηαπεεί ηαζ δ δζδαζηαθία ηςκ
ακηίζημζπςκ εκμηήηςκ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο.
4ν ΣΑΓΗΟ: Δπζπεζνδιαημθμβία & Λήρδ απυθαζδξ. ημ ζηάδζμ αοηυ, πμο έπεζ ηαζ ημ
παναηηήνα ηδξ αλζμθυβδζδξ, μζ ιαεδηέξ αημιζηά ζηδκ ανπή ηαηαεέημοκ ηαζ αζηζμθμβμφκ ηδκ
ημπμεέηδζή ημοξ, ςξ απμηέθεζια ζοβηεηνζιέκδξ ηαεμδδβμφιεκδξ δζαδζηαζίαξ πμο ααζίγεηαζ
ζε ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ πενζθαιαάκμοκ
ηαηαβναθή ηςκ επζπεζνδιάηςκ οπέν ηαζ ηαηά ηδξ εβηαηάζηαζδξ ιε ζπδιαηζηυ ηνυπμ
(ιμκηέθμ γοβανζάξ) ηαζ ηδκ αζηζμθυβδζδ ηδξ απυθαζδξ ιε επζπεζνήιαηα ημο ηφπμο αθ‟ ελφο
κελ … αθ‟ εηέξνπ .. ηδ ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ ακά μιάδεξ ιε ηαηάθθδθδ ζφκεεζδ ηαθμφκηαζ
κα ηαηαθήλμοκ ζε ιζα ημζκή απυθαζδ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ή ιδ ηςκ αζμθζηχκ πάνηςκ ζηδκ
μνεζκή πενζμπή.
πκπεξάζκαηα
Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ πζθμηζηήξ εθανιμβήξ εκημπίζηδηε δ ειθακήξ αδοκαιία
ηςκ ιαεδηχκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ζηα επζπεζνήιαηά ημοξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ημ
εονφηενμ εκενβεζαηυ πνυαθδια, εκχ ακηίεεηα δ επζπεζνδιαημθμβία ημοξ εζηζάζηδηε ζημ
ημπζηυ πνυαθδια. Σμ απμηέθεζια αοηυ, πμο παναπέιπεζ ζε πενζμνζζιέκμ «πθαίζζμ
απυθαζδξ», απμδυεδηε ζηδκ αδοκαιία ηςκ ιαεδηχκ κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ηςκ
ζοκεδηχκ ηαζ παναβυκηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ οπυ ζογήηδζδ εέια, ηαεχξ ηαζ ζε έθθεζρδ
δελζμηήηςκ μνβάκςζδξ/ δζαπείνζζδξ ηςκ πμθφπθμηςκ δεδμιέκςκ. ε ηάεε πενίπηςζδ
παναπέιπεζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ αδοκαιίεξ ημο παζδαβςβζημφ πθαζζίμο. Οζ πνμηάζεζξ
ηνμπμπμίδζδξ Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαηά ημκ επακαζπεδζαζιυ ηδξ δζδαηηζηήξ ζεζνάξ δ εθανιμβή
είπε ημ παναηηήνα ηαεμδδβμφιεκδξ ακαηάθορδξ ιε δναζηδνζυηδηεξ πμο δζεοηυθοκακ ημοξ
ιαεδηέξ αθεκυξ ζηδκ κμδηζηή ακαπανάζηαζδ υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ πνμαθήιαημξ, αθεηένμο
ηαεμδήβδζδ βζα ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ επζπεζνδιαημθμβίαξ ηαζ θήρδξ απυθαζδξ, (δεξ
εκδεζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ έκεεηεξ εζηυκεξ). Ζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ, δ μπμία
ανίζηεηαζ ζηδκ ηεθζηή θάζδ επελενβαζίαξ, δείπκεζ εηηυξ απυ ηδκ ειθακή αεθηίςζδ ηδξ
δοκαηυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ κα πανάβμοκ πμζμηζηυηενα επζπεζνήιαηα, ζαθή δείβιαηα
ακάπηολδξ «ζοζηδιζηήξ» ζηέρδξ, εκίζποζδ, δδθαδή, ηδξ ζηακυηδηαξ κα ηαηαζηεοάγμοκ
επζπεζνήιαηα ημο ηφπμο «αθ‘ εκυξ ιεκ…αθ‘ εηένμο», ζηα μπμία ζοκοπμθμβίγμοκ υθα ηα
δεδμιέκα ημο εέιαημξ. Σα παναπάκς ζοιπενάζιαηα επζαεααζχκμοκ ηαζ ειπεζνζηά υηζ ημ
πνμηεζκυιεκμ πθαίζζμ ακάπηολδξ δζδαηηζηχκ ζεζνχκ ΚΔΕ επζηνέπεζ ηδ ζφκεεηδ ηαζ
θεζημονβζηή ηαηακυδζδ ηδξ επζζηήιδξ, υπςξ αοηή πνμςεείηαζ απυ ηδ ζφβπνμκδ πνμμπηζηή
ημο Δ&ΣΓ. Πνμαάθθμκηαξ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ εζηυκςκ πμο ζοκεέημοκ ζήιενα ηζξ ΦΔ,
(ιέεμδμ, έκκμζεξ, δζαδζηαζία, πνμσυκ, πνήζδ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ), απμηεθεί έκα πθαίζζμ
ζημ μπμίμ ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ μζ ακηίζημζπεξ εκυηδηεξ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο
ζοκδέμκηαξ άνζζηα ηδ ζπμθζηή βκχζδ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ
πνμεημζιάγμκηαξ, πανάθθδθα, ημοξ ηνζηζημφξ πμθίηεξ ημο αφνζμ βζα οπεφεοκδ ζοιιεημπή ζε
ιζα δδιμηναηζηή ημζκςκία.
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Πεξίιεςε
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ιαεδηχκ/ηνζχκ ιε ημ
θοζζηυ πενζαάθθμκ ιέζα απυ ηζξ ζοκήεεζξ δναζηδνζυηδηεξ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ (ΠΔ). οιιεηείπακ 50 ιαεδηέξ/ηνζεξ Δ΄ ηαζ Σ΄ ηάλεςκ απυ δφμ δζαθμνεηζηά ζπμθεία.
Σμ πνχημ ζπμθείμ (Νάμνο) πναβιαημπμίδζε πνυβναιια ΠΔ δζάνηεζαξ 40 ςνχκ βζα ημ κενυ, εκχ ημ
δεφηενμ ζπμθείμ (Καιακπάθα) παναημθμφεδζε πνυβναιια ΠΔ ζπεηζηά ιε ημ κενυ ζε ΚΠΔ, δζάνηεζαξ
5 ςνχκ. Χξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ πνδζζιμπμζήεδηε ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ επζδυεδηε πνζκ ηαζ ιεηά
ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ. Απυ ηδκ ακάθοζδ πνμηφπηεζ υηζ, ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, δ
πθεζμρδθία ηςκ παζδζχκ έπεζ ιζα ζαθή πνμηίιδζδ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφ ζοιιεημπήξ ηαζ ζηδ
δζελαβςβή ημοξ ζημ πεδίμ ακηί ζημ ζπμθείμ, ηάηζ ημ μπμίμ επίζδξ ημοξ πνμηαθεί ηαζ ιεβαθφηενδ
ζοκαζζεδιαηζηή εοπανίζηδζδ. Αηυιδ, ημοθάπζζημκ βζα ηα παζδζά ηδξ Καθαιπάηαξ, ζημ πεδίμ ακηί βζα
ημ ζπμθείμ θαίκεηαζ κα θεζημονβμφζακ πενζζζυηενμ ηαζ ηα ηίκδηνα ιάεδζδξ.
Abstract
Present study focuses on elementary students‘ affective engagement to the natural environment during
the ordinary activities of school-based environmental education (EE) projects. Two case studies, one
from Naxos with 17 children of 5th and 6th grades and another from Kalampaka with 33 students of 6th
grade was the sample of the study. Children from Naxos were engaged in a 40 teaching hour long
module, while students from the second case study participated to a half-day long module about water
to an Environmental Education Center. As a research tool was used a questionnaire that was
administered before and after the teaching interventions. The analysis revealed that both before and
after teaching the majority of students had a clear preference to active involvement activities and the
conduction of them into the field rather than in the school, stimulating greater enjoyment.
Furthermore, the field activities better motivated Kalampaka‘s students in their learning.

Δηζαγσγή
Ο υνμξ ‗ειπθμηή‘ (engagement) έπεζ πμθθμφξ μνζζιμφξ πνμενπυιεκμοξ ηυζμ απυ ηδκ
ηαεδιενζκή γςή υζμ ηαζ απυ ηδκ ένεοκα. Γζα πανάδεζβια, ακαθένεηαζ ςξ „δέζκεπζε‟
(commitment), „ην λα είζαη ελεξγά αθνζησκέλνο (committed)‟ ή „ην λα αλακείμσ θάπνηνλ ή λα
γίλσ απαζρνιεκέλνο‘ (Fredricks et al. 2004). Οζ δφμ ηεθεοηαίμζ μνζζιμί ααζίγμκηαζ ζηδ
ζοιπενζθμνά, εκχ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ςξ „ην λα πξνζειθχσ ή ην λα εκπεξηέρσ‟ δίκεζ
έιθαζδ ζημ ζοκαίζεδια (Fredricks et al. 2004). Παν‘ υθεξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ,
ζηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία μ υνμξ ‗ειπθμηή‘ είκαζ ιζα πμθοδζάζηαηδ έκκμζα ηαζ εεςνείηαζ
υηζ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ οπμηαηδβμνίεξ: (α) ηδ ζοιπενζθoνζηή (behavioral, π.ρ. πξνζπάζεηα,
ζπκκεηνρή, θηι.), (α) ηδ βκςζηζηή (cognitive, π.ρ., απηνξχζκηζε, καζεζηαθνί ζηφρνη, θηι.) ηαζ
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(β) ηδ ζοκαζζεδιαηζηή (affective, π.ρ., ελδηαθέξνλ, ζεηηθή ζηάζε, θηι.) (Fredricks et al. 2004,
Appleton et al. 2006, Linnakylä & Malin 2008).
Ο νυθμξ ημο ααειμφ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ιε ημ ζπμθείμ αθθά ηαζ ηδ βκχζδ
βεκζηυηενα είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ. Οζ Linnakylä ηαζ Malin (2008) ζηδκ ένεοκά ημοξ ιε
15πνμκμοξ Φζθακδμφξ ιαεδηέξ/ηνζεξ, ζδιεζχκμοκ υηζ εηείκμζ πμο είπακ ηδ ιεβαθφηενδ
ειπθμηή ιε ημ ζπμθείμ είπακ ηαζ ηδκ ζζπονυηενδ αοημακηίθδρδ ηαζ αίζεδζδ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ζηα ιαεδιαηζηά, αθθά ηαζ ημ ιζηνυηενμ άβπμξ, εκχ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιε
ηδ ιζηνυηενδ ειπθμηή ιε ημ ζπμθείμ είπακ ηαζ ηζξ πζμ αζεεκείξ πεπμζεήζεζξ βζα ημκ εαοηυ
ημοξ. Ακηίεεηα, μ Abrahams (2009) ακαθένεζ υηζ ακ ηαζ δ πναηηζηή δμοθεζά ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ ηαθθζενβμφζε ηδ αναποπνυεεζιδ ειπθμηή ημοξ, ςζηυζμ δεκ ήηακ
απμηεθεζιαηζηή ζημ κα δδιζμονβήζεζ ηίκδηνα βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ιεηά
ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ή ιαηνμπνυεεζιμ εκδζαθένμκ βζα ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ.
Δπίζδξ, ζηδκ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ (ΠΔ), απμηεθεί ιζα ελίζμο ζδιακηζηή έκκμζα,
ηαεχξ δ ειπθμηή ηςκ πμθζηχκ ιε ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ
βζα ηδκ επίθοζή ημοξ. Αηυια, εεςνείηαζ υηζ είκαζ εφπθαζηδ, ηαεχξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ
αθθδθεπίδναζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε ημ πθαίζζμ ηαζ επμιέκςξ οπυηεζηαζ ζε δζαθμνμπμζήζεζξ
ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ (Fredricks et al. 2004). Δπμιέκςξ, ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ηαζ κα
επδνεαζηεί πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ εκενβμφξ ειπθμηήξ ηαζ ζοιιεημπήξ ζηζξ πνμζπάεεζεξ
ακηζιεηχπζζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ εειάηςκ. Έκαξ απυ ημοξ ηνυπμοξ επδνεαζιμφ ηδξ
ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ιε ηα πενζααθθμκηζηά εέιαηα είκαζ ηαζ δ επαθή ημοξ ιε ημ
θοζζηυ πενζαάθθμκ, ηάηζ ημ μπμίμ, ιαγί ιε ηδκ εηπαίδεοζδ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ πνμξ πάνδ
ημο πενζαάθθμκημξ, απμηεθμφκ ημοξ αηνμβςκζαίμοξ θίεμοξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ
(δει. „about‟, „through‟ θαη „for the environment‟) (Cook 2008).
Οζ Dettmann-Easler ηαζ Pease (1999) ζηδκ ενεοκδηζηή ημοξ ακαζηυπδζδ ακαθένμοκ
υηζ δ ΠΔ δ μπμία βίκεηαζ ιυκμ ζημ ζπμθείμ έπεζ ιυκμ ιενζηή επζηοπία ηαζ υηζ δ ηαθφηενδ
πνμζέββζζδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ πενζααθθμκηζηχκ εκκμζχκ ηαζ ηδξ ζοκαίζεδζδξ ηδξ
ηαηάζηαζδξ είκαζ κα εκζςιαηςεμφκ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ ζπμθείμο. Γζα πανάδεζβια, δ
Palmer (1999) ζε ένεοκα ιε ιαεδηέξ/ηνζεξ εκκέα πςνχκ ανήηε υηζ μζ άιεζεξ ειπεζνίεξ ιε ηδ
θφζδ είπακ πμθφ ηαθφηενεξ επζπηχζεζξ ζηδ ιεηέπεζηα ακάιεζλή ημοξ ζε δναζηδνζυηδηεξ
πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ απυ υηζ είπε δ ηοπζηή εηπαίδεοζδ.
ηδκ Δθθάδα, δ εθανιμβή ηδξ ΠΔ ιέζα απυ ηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ βίκεηαζ ηονίςξ ιε
ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ΠΔ ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ, ζοκήεςξ ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ
εοέθζηηδξ γχκδξ (ΔΕ), ή/ηαζ ιε ηζξ επζζηέρεζξ ζηα Κέκηνα Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ
(ΚΠΔ). ήιενα, θεζημονβμφκ 69 ΚΠΔ πμο πνμζθένμοκ πθήεμξ πνμβναιιάηςκ δζάνηεζαξ απυ
ιζζή έςξ ηέζζενζξ διένεξ ηαζ ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ μζημκμιζηέξ, πμθζηζζιζηέξ, ημζκςκζηέξ
ηαζ ζζημνζηέξ υρεζξ ημο πενζαάθθμκημξ. Έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιαεδηχκ/ηνζχκ Α/ειζαξ
ηαζ Β/ειζαξ εηπαίδεοζδξ επζζηέπηεηαζ ηα ΚΠΔ ηάεε πνυκμ.
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή
ιαεδηχκ/ηνζχκ Δ΄ ηαζ Σ΄ ηάλεςκ ιε ημ πενζαάθθμκ, ιέζα απυ ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ
ΠΔ ηαζ πςξ αοηή επδνεάγεηαζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοκδεζζιέκςκ
εηπαζδεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ιε ημ πενζαάθθμκ πνμζεββίζηδηε
ιέζα απυ (α) ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ βζα δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ζημ πεδίμ ηαζ ζημ
ζπμθείμ, (α) ηα ζοκαζζεήιαηα, (β) ηα πνμζςπζηά ηίκδηνα ηαζ (δ) ηζξ πμζμηζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ
ειπεζνζχκ ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ ενβαζία ζημ πεδίμ ηαζ ζημ ζπμθείμ. Με αάζδ θμζπυκ ηα
παναπάκς, μζ ενεοκδηζηέξ ενςηήζεζξ μζ μπμίεξ ηαηεφεοκακ ηδκ πανμφζα ένεοκα είκαζ μζ ελήξ:
1. Πμζα είκαζ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ειπθμηήξ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ μζ μπμίμζ ζοιιεηέπμοκ ζε πνμβνάιιαηα ΠΔ;
2. Πχξ δ πενζααθθμκηζηή ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ακαπηφζζεηαζ ιέζα απυ ηζξ
ζοκήεεζξ εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ΠΔ;
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Μεζνδνινγία έξεπλαο
Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο
Σα δεδμιέκα πμο πανμοζζάγμκηαζ εδχ απμηεθμφκ ιένμξ ιεβαθφηενδξ ένεοκαξ ζηδκ μπμία
έβζκε πνήζδ πμθθαπθχκ ενεοκδηζηχκ ενβαθείςκ ηαζ ιεθεηήεδηακ δφμ πενζπηχζεζξ δδιυζζςκ
δδιμηζηχκ ζπμθείςκ, εκυξ κδζζχηζηδξ, αβνμηζηήξ πενζμπήξ (Βίβινο Νάμνπ) ηαζ εκυξ
δπεζνςηζηήξ, διζαζηζηήξ πενζμπήξ (Καιακπάθα Σξηθάισλ). Ζ ένεοκα δζελήπεδ ζε ηνεζξ
θάζεζξ ηαζ είπε ηαεανά πεζναιαηζηυ ζπεδζαζιυ (pre/post research design) πςνίξ μιάδα
εθέβπμο ηαζ βζα ηζξ δφμ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ. ηδκ πνχηδ θάζδ έβζκε δ επίδμζδ ηςκ
ηθζιάηςκ, ζηδ δεφηενδ θάζδ έθααακ πχνα μζ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ μζ μπμίεξ είπακ ζημπυ
κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ/ηνζεξ κα ηαηακμήζμοκ εέιαηα ζπεηζηά ιε ημ κενυ ηαζ ζηδκ ηνίηδ
θάζδ έβζκε ηαζ πάθζ δ επίδμζδ ηςκ ίδζςκ ηθζιάηςκ πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί ακ οπάνπμοκ
αθθαβέξ ζηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ζπεηζηά ιε ηα οπυ ελέηαζδ εέιαηα.
Σα εξγαιεία έξεπλαο
Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ πενζεθάιαακε
ηυζμ ακμζπημφ υζμ ηαζ ηθεζζημφ ηφπμο ενςηήζεζξ (5-βάζκηα Likert-type). Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ειπθμηήξ ηςκ παζδζχκ πνδζζιμπμζήεδηε ηθίιαηα
24 ενςηήζεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ηζξ ζοκήεεζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο
θαιαάκμοκ πχνα ζημ ζπμθείμ ηαζ ζημ πεδίμ (18 εξσηήζεηο), ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ (2
εξσηήζεηο) ηαζ ηα ηίκδηνα (4 εξσηήζεηο). Ζ επίδμζδ ηςκ ηθζιάηςκ έβζκε απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ηδξ ηάλδξ ηαζ βζα ημ θυβμ ημο υηζ ηα παζδζά ήηακ ελμζηεζςιέκα ιε αοημφξ δεκ
οπήνπε μ θυαμξ ημο άβκςζημο ενεοκδηή, ακηζζηαειίγμκηαξ έηζζ ηα ιεζμκεηηήιαηα
αλζμπζζηίαξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο πμο ζοπκά ειθακίγμκηαζ, υπμο ηα οπμηείιεκα ηδξ
ένεοκαξ δζζηάγμοκ ή απμθεφβμοκ κα δχζμοκ αθδεζκέξ απακηήζεζξ.
Ζ Αλάιπζε
Γζα ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ζηζξ ακμζηημφ ηφπμο ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζήεδηε
ημ θμβζζηζηυ θφθθμ Excel υπμο εζζήπεδζακ υθεξ μζ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ζε ηάεε ιζα
ενχηδζδ, ηςδζημπμζήεδηακ ηαζ δδιζμονβήεδηακ ακαθοηζημί πίκαηεξ. ηδ ζοκέπεζα, βζα ηάεε
ενχηδζδ, υθεξ μζ ζοκαθείξ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ μιαδμπμζήεδηακ ηαζ
ηαηδβμνζμπμζήεδηακ. Γζα ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ ηαηδβμνζχκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ
ακάθοζδ ηςκ ακμζηημφ ηφπμο ενςηήζεςκ, πνδζζιμπμζήζαιε ημ Marginal Homogeneity Test,
ηαεχξ είπαιε μκμιαζηζηή ηθίιαηα ιε πενζζζυηενεξ απυ δφμ ηαηδβμνίεξ (multinomial). Γζα
ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηθεζζημφ ηφπμο ενςηήζεςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ sign test, ηαεχξ δ ηθίιαηα
ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ ήηακ ζεζνμεεηζηή (ordinal). Σμ επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ
ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ μνίζηδηε ημ 0.05 (p<0.05).
Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε
ηδκ πνχηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ (Νάμνο) δ δζδαηηζηή πανέιααζδ έβζκε ζηα πθαίζζα ηδξ
εοέθζηηδξ γχκδξ, είπε ζοκμθζηή δζάνηεζα πενίπμο 40 δζδαηηζηέξ χνεξ ζε δζάζηδια 4 ιδκχκ
(Φεβξνπάξηνο-Μάηνο) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ πνχημ ενεοκδηή, μ μπμίμξ είπε ηδκ
εοεφκδ βζα ηζξ ηάλεζξ Δ΄ ηαζ Σ΄. ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ
είπακ ηδκ εοηαζνία κα ακαγδηήζμοκ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ πνήζεζξ ημο κενμφ, ηυζμ ζημ
δζαδίηηομ υζμ ηαζ άθθεξ δθεηηνμκζηέξ ηαζ έκηοπεξ πδβέξ ηαζ κα δζαπζζηχζμοκ ηδκ ηαίνζα
ζδιαζία ημο βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ, ηαεχξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ
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ηδκ έθθεζρδ ή ηδκ ηαηή ημο πμζυηδηα. Δπίζδξ, έβζκε επίζηερδ πεδίμο ιζζήξ διέναξ ζε οπυ
ηαηαζηεοή θνάβιαηα, ζηζξ δδιμηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαεανζζιμφ κενμφ ηαζ ζε έκα οβνυημπμ.
Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ενβάζηδηακ ζε μιάδεξ, πανμοζίαγακ ηζξ ενβαζίεξ πμο είπακ ακαθάαεζ είηε
ιε power point είηε ιε ηαιπθυ πανμοζίαζδξ ηαζ έηακακ ηαηαζηεοέξ (π.ρ. πδξνειεθηξηθφ
εξγνζηάζην, λεξφκπιν, θηι).
Ζ δεφηενδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ (Καιακπάθα) αθμνμφζε δφμ Σ΄ ηάλεζξ ζηζξ μπμίεξ δ
δζάνηεζα ηδξ πανέιααζδξ ήηακ ιυκμ 5 δζδαηηζηέξ χνεξ ζε δζάζηδια δφμ διενχκ (Ηνχληνο)
ηαζ δζελήπεδ απυ ημκ 2μ ηαζ 3μ ενεοκδηή, μζ μπμίμζ ήηακ ηαζ μζ οπεφεοκμζ εηπαζδεοηζημί ηςκ
ηάλεςκ. Πενζεθάιαακε ακαηεθαθαίςζδ ααζζηχκ εκκμζχκ βζα ημ κενυ (ν θχθινο ηνπ, ε
δηαρείξηζή θαη νη πεξηπηψζεηο θαηαζπαηάιεζεο – 45΄), ηαεχξ ηαζ επίζηερδ ζημ ΚΠΔ Αβζάξ
Λάνζζαξ υπμο παναημθμφεδζακ πνυβναιια ζπεηζηυ ιε ημ κενυ («Σν Γέιηα ηνπ πνηακνχ
Πελεηνχ» - 4 Υ 45΄).
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 50 ιαεδηέξ/ηνζεξ Δ΄ ηαζ Σ΄ ηάλεςκ. Ζ ηαηακμιή ημο δείβιαημξ
ακά ζπμθείμ, ηάλδ ηαζ θφθθμ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1. Οζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδξ 1 δξ
πενίπηςζδξ ήηακ απυ αβνμηζηέξ μζημβέκεζεξ ηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηδξ πθεζμρδθίαξ ηςκ
βμκέςκ ήηακ παιδθυ (απφθνηηνη δεκνηηθνχ), εκχ δ ιέζδ αηαδδιασηή ημοξ επίδμζδ ήηακ
ιέηνζα, πςνίξ κα ζδιαίκεζ αοηυ υηζ δεκ οπήνπακ ηαζ παζδζά ιε ηαθέξ επζδυζεζξ. Ακάθμβδ ήηακ
ηαζ δ ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ηδξ
2δξ πενίπηςζδξ.
Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ παζδζχκ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ βζα ηζξ
δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ (Γξαθήκαηα 1), παναηδνμφιε υηζ αοηέξ ζαθχξ ηθίκμοκ πνμξ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ [(Α) ρξήζε νξγάλσλ, (Β) ζεκεηψζεηο θαη κηθξέο
εξγαζίεο, (Γ) εξγαζία ζε νκάδεο] ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηδξ πζμ παεδηζηήξ ζοιιεημπήξ [(Γ)
παξαηήξεζε, (Δ) ρξήζε νξγάλσλ απφ άιινπο, (Σ) νδεγίεο πξνο άιινπο, (Ε) νκηιίεο απφ
εηδηθνχο/δαζθάινπο]. Ζ ηάζδ αοηή ζζπφεζ ηυζμ υηακ ηα παζδζά είκαζ ζημ πεδίμ (Γξάθεκα 1α)
υζμ ηαζ υηακ είκαζ ζημ ζπμθείμ (Γξάθεκα 1β), υπςξ επίζδξ ηαζ βζα ηζξ δφμ πενζπηχζεζξ πμο
ιεθεηήζαιε (Νάμνο θαη Καιακπάθα). Δπζπθέμκ, μζ παναηδνμφιεκεξ αοηέξ δζαθμνέξ ζηζξ
πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ηαζ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία,
πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ ηάζδ αοηή είκαζ ζδζαίηενα έκημκδ ηαζ ζηαεενή. Ακηίεεηα, δεκ
παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία μφηε ζηζξ
δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ μφηε βζα ηζξ ιδ εκενβμφ, ηυζμ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ
Νάλμο υζμ ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ
Πίνακασ 1: Κατανομι δείγματοσ ανά μελζτθ
ηδξ Καθαιπάηαξ. Σμ ηεθεοηαίμ
ιπμνεί κα ενιδκεοεεί ςξ υηζ δ
περίπτωςθσ, τάξθ και φφλο (N=50).
δζδαηηζηή πανέιααζδ δεκ επδνέαζε
Νάξοσ
Καλαμπάκα
ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ, αθμφ
θ
θ
θ
θ
5
6
6 , (α) 6 , (β) φνολο
αοηέξ ήηακ ήδδ ζαθχξ ηαζ εκηυκςξ
Αγόρια
1
5
9
7
22
οπέν ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ
Κορίτςια
6
5
8
9
28
ζοιιεημπήξ.
φνολο
7
10
17
16
50
ζμκ αθμνά ηχνα ηζξ
πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ημκ
ηυπμ δζελαβςβήξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ (βι. Πίλαθα 2), δζαπζζηχκμοιε υηζ ζηδκ ζοκηνζπηζηή
ημοξ πθεζμρδθία ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ηδξ ένεοκαξ, μζ ακηίζημζπεξ ηζιέξ έπμοκ εεηζηυ
πνυζδιμ, πνάβια ημ μπμίμ οπμδδθχκεζ υηζ οπάνπεζ ιζα ζαθήξ πνμηίιδζδ ζηδκ
πναβιαημπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ ζημ πεδίμ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
Νάλμο, δ παναηήνδζδ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία ηαζ μζ μδδβίεξ πνμξ ημοξ ζοιιαεδηέξ
ημοξ πνζκ ηδ δζδαζηαθία, ήηακ μζ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ ακαθένεδηακ απυ ημοξ
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ιαεδηέξ/ηνζεξ ςξ μζ πζμ πνμηζιχιεκεξ κα βίκμκηαζ ζημ πεδίμ. Ακηίεεηα, μζ μδδβίεξ πνμξ ημοξ
ζοιιαεδηέξ, ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ηαζ δ πνήζδ μνβάκςκ απυ άθθμοξ, πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία,
ήηακ μζ δναζηδνζυηδηεξ εηείκεξ πμο μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ πνμηζιμφζακ πενζζζυηενμ κα βίκμκηαζ
ζημ ζπμθείμ. Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ βζα ηζξ δφμ αοηέξ δναζηδνζυηδηεξ οπάνπεζ
ιζα πθήνδξ ακηζζηνμθή ζηζξ πνμηζιήζεζξ ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ. Έηζζ, βζα ηδ πνήζδ
μνβάκςκ ηαζ δζελαβςβή ιεηνήζεςκ απυ άθθμοξ, εκχ ανπζηά ηα παζδζά εεςνμφζακ υηζ είκαζ
πνμηζιυηενμ κα βίκμκηαζ ζημ ζπμθείμ (-0.18), ιεηά ηδ δζδαζηαθία εεςνμφκ υηζ είκαζ
πνμηζιυηενμ κα βίκμκηαζ ζημ πεδίμ (0.09), εκχ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ ζοιααίκεζ
αηνζαχξ ημ ακηίεεημ (0.18, -0.21).
(α) Βαθμόρ πποηίμηζηρ δπαζηηπιοηήηων ζηο ΠΔΓΙΟ

*

***

**

**

(β) Βαθμόρ πποηίμηζηρ δπαζηηπιοηήηων ζηο ΣΧΟΛΔΙΟ

**

***

**

***

1=Καευθμο – 5=Πάνα πμθφ
Δκενβυξ ζοιιεημπή
Μδ εκενβυξ ζοιιεημπή
[Α]: Υνήζδ μνβάκςκ απυ ημοξ ίδζμοξ
[Γ]: Παναηήνδζδ
[Β]: διεζχζεζξ ηαζ ενβαζίεξ
[Δ]: Υνήζδ μνβάκςκ απυ άθθμοξ
[Γ]: Δνβαζία ζε μιάδεξ
[Σ]: Οδδβίεξ πνμξ άθθμοξ

***

Ππιν

Μεηά

*p<0.05, **p<0.01, ***p=0.001

Γξάθεκα 1: Βαειυξ πνμηίιδζδξ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ.
ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Καθαιπάηαξ δ παναηήνδζδ είκαζ ηαζ πάθζ δ πζμ πνμηζιδηέα
δναζηδνζυηδηα κα βίκεηαζ ζημ πεδίμ, ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία (0.23, 0.16).
Ακηίεεηα, δ πνήζδ μνβάκςκ απυ ημοξ ίδζμοξ, ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ηαζ δ ενβαζία ζε μιάδεξ,
πνζκ ηδ δζδαζηαθία, είκαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοβηεκηνχκμοκ ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ
βζα ημ ζπμθείμ. Οζ δφμ αοηέξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ πμο πανμοζζάγμοκ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ
ακαηνμπή ζηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ιε ηδκ πνχηδ κα βίκεηαζ πζμ
πνμηζιδηέα βζα ημ ζπμθείμ, εκχ δ δεφηενδ ημ ακηίεεημ.
οβηνζηζηά ηχνα βζα ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ παζδζχκ ςξ πνμξ ημκ ηυπμ δζελαβςβήξ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ ηαζ ζηζξ δφμ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ
ηα παζδζά πενζζζυηενμ επζεοιμφκ αοηέξ κα θαιαάκμοκ πχνα ζημ πεδίμ. Δπίζδξ, ηυζμ ζημ
πεδίμ υζμ ηαζ ζημ ζπμθείμ ηα παζδζά πνμηζιμφκ πενζζζυηενμ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφξ
ζοιιεημπήξ απυ αοηέξ ηδξ παεδηζηήξ ζοιιεημπήξ. Σα εεηζηά πνυζδια ηςκ Μ.Ο. ζηζξ
ιεηααθδηέξ αοηέξ δζαηδνμφκηαζ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ
πνμηίιδζδ αοηή δεκ άθθαλε. Χζηυζμ, οπάνπεζ ιζα οπμπχνδζδ ηδξ πνμηίιδζδξ αοηήξ ζηδκ
πενίπηςζδ ηδξ Καθαιπάηαξ βζα ημ ζπμθείμ, ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ, δ μπμία ιάθζζηα
είκαζ
ηαζ
ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηή.
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Πίλαθαο 2: Μέζμζ υνμζ (Μ) ηαζ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ (SD) ηςκ ιεηααθδηχκ ηδξ ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ.
Νάμνο (n=17)
M
Μεηαβιεηέο

Π
ξ
η
λ

Καιακπάθα (n=33)

SD
Μ
εη
ά

Π
π
ιν

M
Μ
ε
η
ά

Π
ξ
η
λ

χλνιν

SD
Μ
εη
ά

Π
π
ιν

M
Μ
ε
η
ά

Π
ξη
λ

SD
Μ
εη
ά

Π
πι
ν

Μ
εη
ά

1. ρεηηθή πξνηίκεζε δξαζηεξηνηήησλ [α]:
(i) παναηήνδζδ
.21
.25 .44 .44
.23
.16 .33 .43
.23
.16 .33
.43
(ii) πνήζδ μνβάκςκ ηαζ δζελαβςβή ιεηνήζεςκ απυ ημοξ ίδζμοξ
.06
.06 .47 .21
.04 -.04 .35 .32
.04
-.04 .35
.32
(iii) πνήζδ μνβάκςκ ηαζ δζελαβςβή ιεηνήζεςκ απυ άθθμοξ
-.18
.09 .54 .36
.09
.11 .30 .30
.09
.11 .30
.30
(iv) ηνάηδια ζδιεζχζεςκ ηαζ βνάρζιμ ιζηνχκ ενβαζζχκ
.03
.08 .38 .41
.01
.04 .31 .28
.01
.04 .31
.28
(v) δυζζιμ μδδβζχκ ζε άθθμοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ
.18 -.21 .33 .34
.07
.04 .15 .24
.07
.04 .15
.24
(vi) ενβαζία ζε μιάδεξ
.04
.08 .22 .25
-.04
.03 .27 .34
-.04
.03 .27
.34
(vii) παναημθμφεδζδ δζαθέλεςκ / μιζθζχκ απυ εζδζημφξ
.03 -.06 .28 .36
-.09
.12 .31 .34
-.09
.24 .31
.34
1.α. πεηζηή πνμηίιδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ
.04
.08 .22 .14
-.01
.01 .21 .22
-.01
.01 .21
.22
ζοιιεημπήξ ζε πεδίμ ή ζπμθείμ [α]
1.α. πεηζηή πνμηίιδζδ ζημ ΠΔΓΗΟ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ
.13
.28 .23 .22
.18
.06 .25 .20
.16
.14 .24
.23
εκενβμφξ ζοιιεημπήξ έκακηζ ηςκ παεδηζηχκ [β]
1.β. πεηζηή πνμηίιδζδ ζημ ΥΟΛΔΗΟ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ
.14
.25 .20 .31
.27 .16* .21 .19
.22
.19 .21
.24
εκενβμφξ ζοιιεημπήξ έκακηζ ηςκ παεδηζηχκ [β]
.12
.19 .45 .40
.29
.24 .38 .37
.29
.24 .38
.37
2. πλαηζζεκαηηθή ππεξνρή [δ]
3. ρεηηθή πξνηίκεζε θηλήηξσλ [ε]:
(i) «Μαεαίκς πζμ εφημθα ηαζ πζμ βνήβμνα»
-.03 -.09 .48 .38
.15
.33 .47 .64
.15
.33 .47
.64
(ii) «Πενκάς εοπάνζζηα ιε ημοξ θίθμοξ ιμο»
.18 -.06 .39 .44
.27
.17 .48 .50
.27
.17 .48
.50
[α]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = πνμηίιδζδ δ δναζηδνζυηδηα κα βίκεηαζ ζημ ΥΟΛΔΗΟ, 1 = πνμηίιδζδ δ δναζηδνζυηδηα κα βίκεηαζ ζημ ΠΔΓΗΟ.
[α]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = πνμηίιδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ πμο βίκμκηαζ ζημ ΥΟΛΔΗΟ, 1 = πνμηίιδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εκενβμφξ
ζοιιεημπήξ πμο βίκμκηαζ ζημ ΠΔΓΗΟ.
[β]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = πνμηίιδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ΔΝΔΡΓΟΤ ζοιιεημπήξ, 1 = πνμηίιδζδ δναζηδνζμηήηςκ ΜΖ ΔΝΔΡΓΟΤ ζοιιεημπήξ.
[δ]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = αζζεάκμιαζ πζμ εοπάνζζηα ζημ ΥΟΛΔΗΟ, 1 = αζζεάκμιαζ πζμ εοπάνζζηα ζημ ΠΔΓΗΟ.
[ε]: εφνμξ = -1 έςξ 1, -1 = ζημ ΥΟΛΔΗΟ, 1 = ζημ ΠΔΓΗΟ.
* = p > .05, ** = p> .001
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N

Τι είναι επγαζία ζηο πεδίο

[Α]: οιπενζθμνζηή ακηίθδρδ
[Β]: Γκςζηζηή ακηίθδρδ
[Γ]: οκαζζεδιαηζηή ακηίθδρδ

[Γ]: Πενζααθθμκηζηή ακηίθδρδ
[Δ]: Γζαδζηαζηζηή ακηίθδρδ
[Σ]: Σεπκμηεκηνζηή ακηίθδρδ

Ππιν

Μεηά

Γξάθεκα 2: Καηδβμνίεξ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα ημ ηζ είκαζ ενβαζία ζημ πεδίμ.
πεηζηά ηχνα ιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ παζδζχκ, αοηά θαίκεηαζ κα πενκμφκ πζμ
εοπάνζζηα ημ πεδίμ ηαζ αοηυ είκαζ πζμ λεηάεανμ βζα ηα παζδζά ηδξ Καθαιπάηαξ, ηυζμ πνζκ
υζμ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία (0.29, 0.24). Χζηυζμ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα ηίκδηνα ηςκ
παζδζχκ, υπμο βζα ηα ιεκ παζδζά απυ ηδ Νάλμ θαίκεηαζ υηζ ηα αοηά θεζημονβμφκ ηαθφηενα ζημ
ζπμθείμ, εκχ ακηίεεηα βζα ηα παζδζά απυ ηδκ Καθαιπάηα υηζ θεζημονβμφκ πενζζζυηενμ ζημ
πεδίμ. ηδκ ίδζα πενίπηςζδ (Καιακπάθα) έπμοιε ηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ αολμιεζχζεζξ ζηζξ
πνμηζιήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, ιε ημ ηίκδηνμ ηδξ εοημθυηενδξ ηαζ βνδβμνυηενδξ ιάεδζδξ
κα εκζζπφεηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία (0.33), εκχ ημ ηίκδηνμ ηδξ εοπάνζζηδξ πανέαξ κα ιεζχκεηαζ
(0.17). Παν΄ υθεξ, υιςξ, αοηέξ ηζξ εκαθθαβέξ ζηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ, δεκ
παναηδνήεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ, βζα
ηαιζά απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, ηα ζοκαζζεήιαηα ή ηα ηίκδηνα ηςκ παζδζχκ ηαζ ζηζξ δφμ
πενζπηχζεζξ πμο ελεηάζαιε.
ζμκ αθμνά ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ, πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία, βζα ημ ηζ είκαζ
ενβαζία ζημ πεδίμ (Γξάθεκα 2), ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Νάλμο θαίκεηαζ κα ηονζανπεί ιζα
ζοκαζζεδιαηζηή πνμζέββζζδ (π.ρ., „πεξλάσ/αηζζάλνκαη σξαία‟) εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
Καθαιπάηαξ ηονζανπεί δ βκςζηζηή πνμζέββζζδ (π.ρ., „λα καζαίλσ πνιιά‟). Μεηά ηδ
δζδαζηαθία, ζηα παζδζά ηδξ Νάλμο ακηζζηνέθεηαζ δ ηαηάζηαζδ, υπμο επζηναηεί ηαζ εηεί δ
βκςζηζηή εεχνδζδ ηδξ ενβαζίαξ ζημ πεδίμ, εκχ ηα παζδζά ηδξ Καθαιπάηαξ ελαημθμοεμφκ,
έζης ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ, κα δζαηδνμφκ ηδκ ανπζηή βκςζηζηή πνμζέββζζδ. Αηυιδ, δ
ζοιπενζθμνζηή ακηίθδρδ (π.ρ., λα θάλνπκε θαζαξηφηεηα) πμο οπήνπε πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία
ζηδκ Καθαιπάηα, ελαθακίγεηαζ ιεηά απυ αοηή ηαζ ειθακίγεηαζ ζηδκ Νάλμ. Δπίζδξ, δ
δζαδζηαζηζηή ακηίθδρδ (π.ρ.,ζα θαηαγξάθσ, ζα εξεπλψ) ειθακίγεηαζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ
ιυκμ πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία. Ζ πενζααθθμκηζηή δζάζηαζδ (π.ρ., λα κειεηάκε δψα & θπηά),
οπάνπεζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά απυ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ζοκήεςξ
ζοκοπάνπεζ ιε άθθεξ ακηζθήρεζξ, ηονίςξ βκςζηζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ. Χζηυζμ, δ
ακάθοζδ έδεζλε υηζ δεκ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ
παζδζχκ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ζπεηζηά ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδκ ενβαζία ζημ
πεδίμ.
Σέθμξ, εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ δ ακηίθδρδ ηςκ
παζδζχκ βζα ηδκ ενβαζία ζημ πεδίμ είπε πμθθαπθέξ ή ζοκδοαζηζηέξ ζδιαζίεξ (π.ρ., „παίδσ κε
ηνπο θίινπο κνπ θαη καζαίλσ θαηλνχξηα πξάγκαηα‟), οπμδεζηκφμκηαξ βζα ιζα αηυιδ θμνά υηζ
μζ ηνεζξ πανάβμκηεξ ηδξ ‗ειπθμηήξ‘ δεκ είκαζ απμιμκςιέκμζ ιεηαλφ ημοξ, αθθά δοκαιζηά
αθθδθμζπεηζγυιεκμζ (Fredricks et al. 2004).
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πκπεξάζκαηα
Απυ ηα παναπάκς εονήιαηα, ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ δ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ηαζ
ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ πμο ιεθεηήζαιε, δεκ άθθαλε ζδιακηζηά, υπςξ εα ήηακ ημ επζεοιδηυ,
ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ημοξ ιε ημ πενζαάθθμκ. Χζηυζμ, δζαθάκδηακ μνζζιέκεξ
εκεαννοκηζηέξ πνμμπηζηέξ ηαζ ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ
πνμβναιιάηςκ ΠΔ, υπςξ:
 Σα παζδζά ηαζ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία, ηυζμ ζημ πεδίμ υζμ ηαζ ζημ ζπμθείμ πνμηζιμφκ
ζαθχξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ εκενβμφξ ζοιιεημπήξ. Δπμιέκςξ, ηέημζμο είδμοξ
δναζηδνζυηδηεξ εα πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ΠΔ χζηε κα
πνμηαθμφκ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ ηαζ κα εκενβμπμζμφκ ηα ηίκδηνά ημοξ. ιςξ,
αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ δ δζαθαζκυιεκδ πνμηίιδζδ κα ιδκ
είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά δ ιυκδ επζθμβή ημοξ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ, ιδ εκενβέξ
δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ π.π. ημ βνάρζιμ (Abrahams 2009).
 Ζ πνμηίιδζδ, αηυια ηαζ βζα ηα παζδζά ηδξ αβνμηζηήξ πενζμπήξ, ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ
πεδίμ ηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή οπενμπή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηχκ επζαεααίςζε ηδκ ακάβηδ
εκζςιάηςζήξ ημοξ ζηα πνμβνάιιαηα ΠΔ. Χζηυζμ, δεκ εα πνέπεζ κα αβκμείηαζ ημ βεβμκυξ
υηζ μζ πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ηςκ παζδζχκ ζηδ θφζδ, ζδζαίηενα ζε ιζηνή δθζηία ηαζ εηηυξ
ζπμθείμο, είκαζ ελίζμο ζδιακηζηέξ. Δκδεπμιέκςξ, ιάθζζηα, δ ηοπζηή εηπαίδεοζδ κα ιδκ
ιπμνεί κα έπεζ μοζζαζηζηή επίδναζδ ζηα εκδυιοπα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακενχπςκ βζα ημ
πενζαάθθμκ (Palmer 1999).
 Ζ ενβαζία ζημ πεδίμ έδεζλε, ημοθάπζζημκ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Καθαιπάηαξ, υηζ
θεζημονβμφκ ηαθφηενα ηαζ πενζζζυηενμ ηα ηίκδηνα. Οζ πζεακμί θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ημ
ηεθεοηαίμ δεκ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδ Νάλμ είκαζ: (α) ηα παζδζά εηεί είπακ ηδκ εοηαζνία κα
ειπθαημφκ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ
(π.ρ., ςάμηκν ζην δηαδίθηπν), μπυηε δ έλμδμξ ζημ πεδίμ δεκ ήηακ μφηε δ πνχηδ μφηε δ ιυκδ
‗θεζημονβία‘ εηηυξ επίζδιμο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, ηαζ (α) ημ ζπμθείμ ηδξ Νάλμο
ήηακ ζε αβνμηζηή πενζμπή, μπυηε δ επαθή ιέζς ημο ζπμθείμο, ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ,
δεκ ήηακ ηάηζ κέμ βζ‘ αοηά.
Βηβιηνγξαθία
Abrahams, I. (2009). Does Practical Work Really Motivate? A study of the affective value of practical
work in secondary school science. International Journal of Science Education, 31: 17, 2335-2353.
Appleton, J. J., Christenson, L. S., Kim, D. & Reschly, L. A. (2006). Measuring cognitive and
psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School
Psychology, 44, 427–445.
Cook, V. (2008). The field as a ‗pedagogical resource‘? A critical analysis of students‘ affective
engagement with the field environment. Environmental Education Research, 14(5), 507–517.
Dettmann-Easler, D. & Pease, J. (1999). Evaluating the effectiveness of residential environmental
education programs fostering positive attitudes toward wildlife. Journal of Environmental Education,
31(1), 33-39.
Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C. & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the
concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59-109.
Linnakylä, P. & Malin, A. (2008). Finnish Students' School Engagement Profiles in the Light of PISA
2003, Scandinavian Journal of Educational Research, 52: 6, 583-602.

~ 628 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ
Palmer, J. A. (1999). Research Matters: a call for the application of empirical evidence to the task of
improving the quality and impact of environmental education. Cambridge Journal of Education, 29(3),
379-395.

~ 629 ~

Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη
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Πεξίιεςε
ημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ βκχζεςκ, απυρεςκ ηαζ ακηζθήρεςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηδξ Ρυδμο, ιε απχηενμ ζηυπμ ηδ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ακάιεζα
ζε εηπαζδεοηζημφξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαζ εεηζηχκ ηαηεοεφκζεςκ. Απυ ηδκ ένεοκα ακαδεζηκφεηαζ υηζ μζ
βεκζηέξ πενζααθθμκηζηέξ βκχζεζξ ημο ζοκυθμο ημο δείβιαημξ ηοιαίκμκηαζ ζε ορδθά επίπεδα. ηα
παβηυζιζα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ πανμοζζάγμκηαζ
πενζζζυηενμ εκδιενςιέκμζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ εεςνδηζηήξ, εκχ παναηδνείηαζ
ζδιακηζηή έθθεζρδ βκχζδξ ηαζ επανημφξ εκδιένςζδξ βφνς απυ ηα ημπζηά πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα.
Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ δζαπζζηχκεηαζ επίζδξ υηζ ηαζ μζ δφμ οπυ ένεοκα μιάδεξ έπμοκ
ζε ιεβάθμ ααειυ ημζκέξ ακηζθήρεζξ βζα ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα. Αλζμζδιείςημ είκαζ, υιςξ, ημ
βεβμκυξ υηζ πανά ηζξ δδθχζεζξ οπέν ηδξ εεηζηήξ επίδναζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ
εηπαίδεοζδξ, ηαζ πανά ηδ δζαθαζκυιεκδ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ εεςνδηζηήξ
ηαηεφεοκζδξ, έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηαζ ηςκ δφμ εζδζημηήηςκ, αθθά ηονίςξ ηδξ εεηζηήξ, δεκ έπεζ
οθμπμζήζεζ πνυβναιια πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ.
Λέξειρ-κλειδιά: Πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα, βκχζεζξ, απυρεζξ, ακηζθήρεζξ, αεζθμνία.
Abstract
Aim of this study is the investigation of environmental knowledge, opinions and perceptions of
secondary education teachers of Rhodes, with final objective the comparative study between teachers
of social and physical sciences. The research shows that the general environmental knowledge of the
sample reaches high levels. On international environmental problems the teachers of physical sciences
seem more informed in relation to the teachers of social sciences, while an important lack of
knowledge and sufficient information about local environmental issues is observed. It is found also
that the two groups have common perceptions regarding environmental issues. It is noticeable,
however, that despite statements favorable about the influence of environmental programmes, and
despite the appearing sensitivity of the social sciences teachers, an important percent of both groups,
although larger for the physical sciences, has not undertaken any environmental education programme.
Keywords: Environmental issues, knowledge, opinions, perceptions, sustainability.

Δηζαγσγή
ε ιζα επμπή πμο μζ άκενςπμζ απμθαιαάκμοκ ημοξ πμθφπνςιμοξ ζπδιαηζζιμφξ ηςκ
πονμηεπκδιάηςκ ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, αζχκεζ ημ ζφκμθμ ηδξ
ακενςπυηδηαξ ηζξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ηςκ δοζθεζημονβζχκ ηαζ δζαηαναπχκ πμο έπμοκ
οπμζηεί ηα δζάθμνα «ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ ηδξ γςήξ». Οζ απεζθέξ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ
ηδκ ημζκςκία πνμένπμκηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ ηςκ επζηεοβιάηςκ
ημο, μθείθμκηαζ ζε ιαηνμπνυκζεξ ζοκήεεζέξ ημο (Καηζίηδξ 2009, Ξακεάημο 2007: 11-12),
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επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ηαζ δδιζμονβμφκ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ (Γεςνβυπμοθμξ
2006: 327). Ζ επζηναημφζα πμνεία δεκ θαίκεηαζ κα ακηζπνμζςπεφεζ ηα οπμζπυιεκα ηαζ έηζζ,
επζγδηείηαζ έκαξ ζδακζηυξ ηυζιμξ, υπμο μζ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ εα θεζημονβμφκ ζοθθμβζηά
ηαζ οπεφεοκα ιε αθθδθεββφδ ηαζ ημζκςκζηή ηαζ μζημθμβζηή δζηαζμζφκδ (Φθμβαΐηδ 2009). Γζα
κα πνμζεββζζηεί, υιςξ, απαζηείηαζ αθθαβή ημο ηνυπμο γςήξ ηαζ ακαδζαιυνθςζδ ηδξ
ζοιπενζθμνάξ ιε έιθαζδ ζηδ δδιζμονβία εκυξ αλζμθμβζημφ ηχδζηα πμο κα δζαζθαθίγεζ ημ
εκδζαθένμκ βζα υθεξ ηζξ ιμνθέξ γςήξ ηαζ κα δδιζμονβεί πενζααθθμκηζηυ ήεμξ (Καΐθα η.ά.
2005: 11). ηδκ ηαηακυδζδ αοημφ ημο ζηυπμο ζοκδνάιεζ δ εηπαίδεοζδ, πανέπμκηαξ ζημκ
άκενςπμ ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζηδ βκχζδ βζα κα ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ κα βκςνίγεζ
πθδνέζηενα ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημκ ηυζιμ (UNESCO 1999: 15-18). Ζ βκχζδ ηαζ δ
πθδνμθμνία ηαηαδεζηκφμκηαζ ςξ ζδιακηζηή επέκδοζδ ηαζ πδβή πθμφημο βζα ημκ άκενςπμ,
ζδζαίηενα θυβς ηδξ πμζμηζηήξ επίδναζήξ ημοξ (Drucker 1996: 239-249), ζηδ δζαιυνθςζδ
ζοιπενζθμνχκ ααζζζιέκςκ ζηδκ αλζμπζζηία, ηδκ εζθζηνίκεζα ηαζ ηδκ εοεφηδηα, ζημζπεία πμο
απμηεθμφκ εειέθζα ηδξ ακάπηολδξ, ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηαζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ (Σγαιπενήξ
2008). Ζ αθδεζκή εηπαίδεοζδ απεθεοεενχκεζ δοκαηυηδηεξ, ακαπηφζζεζ ηδκ ζηακυηδηα
ακαθοηζηήξ ζηέρδξ, ηδκ ειπζζημζφκδ, ηδ εέθδζδ, ηζξ πναηηζηέξ βζα επίηεολδ ζηυπςκ ηαζ
εκζηαθάγεζ ημ υναια πμο εα επζηνέρεζ ζηα άημια κα βίκμοκ απυ ιυκα ημοξ πανάβμκηεξ
αθθαβήξ, οπδνεηχκηαξ ηα ζοιθένμκηα ηδξ ημζκςκίαξ (BIC 1990). ε αοηυ ημ πθαίζζμ δ
εηπαίδεοζδ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ αεζθμνία, ςξ δ πθέμκ αζθαθήξ ηαζ δδιμηναηζηή
ζηναηδβζηή (Καθασηγίδδξ 2007), ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ μοζζαζηζηά ζηδκ εδναίςζδ ηδξ κέαξ
δεζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ θζθμζμθίαξ βζα ηδ γςή (Σγαιπενήξ 2010), δίκμκηαξ ηδκ εοηαζνία ζηα
άημια κα εοαζζεδημπμζδεμφκ ζηα πνμαθήιαηα ηαζ κα δζαιμνθχζμοκ πενζααθθμκηζηή
ημοθημφνα, δ μπμία ιεηαθνάγεηαζ ζε πνμζηζεέιεκδ αλία πενζααθθμκηζηήξ βκχζδξ, ηνζηζηήξ
ηαζ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ ηαζ δελζμηήηςκ βζα ηδ δζενεφκδζδ, ακάθοζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ
πενζααθθμκηζηχκ γδηδιάηςκ ιέζα απυ ιζα μθζζηζηή μπηζηή (Λέηηαξ & Κμθμηοεάξ 2009).
Οζ Brown & Kluwe (1987: 65-116) οπμζηδνίγμοκ υηζ δ απυηηδζδ ηδξ βκχζδξ βίκεηαζ
ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημο αηυιμο, ηδκ εηπαίδεοζή ημο ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηζξ μπμίεξ απμηηά πμο
πνέπεζ, υιςξ, κα ανίζημκηαζ οπυ έθεβπμ ηαζ ζοκεπή πνμζμπή, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ
εζςηενίηεοζδ ηδξ βκχζδξ. Ο Bruner (1966: 153) ακηίζημζπα, οπμζηδνίγεζ υηζ δ βκχζδ
ζπεηίγεηαζ ιε ημ οπμηείιεκμ ηδξ ιάεδζδξ πμο δμιεί ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ανπέξ ζηζξ μπμίεξ
ημ άημιμ δίκεζ έιθαζδ, ηαζ ακαηνμθμδμηείηαζ απυ ηζξ εκένβεζεξ ημο. Κμζκυξ ηυπμξ ζε υθεξ ηζξ
εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ είκαζ υηζ μζ βκχζεζξ δεκ είκαζ ζηαηζηέξ, αθθά ιεηααάθθμκηαζ, άθθμηε
ςξ απμηέθεζια ηάπμζμο ενεείζιαημξ, άθθμηε ςξ απμηέθεζια αζμθμβζηήξ ςνίιακζδξ ηαζ
άθθμηε ςξ απμηέθεζια ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ αθθαβχκ (Gredler & Shields 2003: 177187, Tryphon & Vonéche 1996: 54, Crawford 1994: 6, Cobb et al. 1990: 125-127).
Έηζζ, δ ιάεδζδ θαίκεηαζ κα απμηεθεί έκκμζα - ηθεζδί βζα ηδκ ακάπηολή ημο ακενχπμο
(Hasan 1996: 33) ηαζ είκαζ ηαεμνζζηζηή, χζηε κα ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ ηυζμ ηζξ αθθαβέξ ηδξ
επμπήξ υζμ ηαζ ηδξ φπανλήξ ημο (Eurydice 2000: 9). Καηά ζοκέπεζα, ιέζα απυ ηδκ απυηηδζδ
βκχζεςκ ιπμνμφκ κα ηαηακμδεμφκ ηα πνμαθήιαηα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ κα επζκμδεμφκ
θφζεζξ πμο κα μδδβμφκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ηνίζδξ. ηδκ πενζααθθμκηζηή
εηπαίδεοζδ δ βκχζδ εεςνείηαζ ιμπθυξ δζαιυνθςζδξ ηδξ ακηίθδρδξ βζα πενζααθθμκηζηή δνάζδ
απυ ημ άημιμ. Σμ πχξ, υιςξ, έκα άημιμ απμηηά βκχζδ, δζενεοκάηαζ απυ ηδκ βκςζηζηή
ροπμθμβία, δ μπμία πνμζπαεεί κα ενιδκεφζεζ ηα θαζκυιεκα ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηςκ δζακμδηζηχκ
δζενβαζζχκ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ έηζζ ιπμνεί κα ελδβδεεί δ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά.
Δλεηάγμκηαζ ενςηήιαηα θεζημονβίαξ ηδξ ικήιδξ, πνμζμπήξ, ακηίθδρδξ, ακαπανάζηαζδξ ηδξ
βκχζδξ, ζηέρδξ, δδιζμονβζηυηδηαξ ηαζ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ. Ζ ακηίθδρδ είκαζ ιζα κμδηζηή
εκένβεζα πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ δζάηνζζδ, δζαιυνθςζδ ηαζ επακαδυιδζδ ημο ηυζιμο ηαζ ηςκ
εηενυηθζηςκ ζημζπείςκ πμο ημκ απανηίγμοκ (Καΐθα & Θεμδςνμπμφθμο 1997: 172) ηαζ απμηεθεί
ημ πνχημ ζηάδζμ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ βκχζδ (Πυνπμδαξ 1993: 97).
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Μεθεηχκηαξ ηδκ ακηίθδρδ ελεηάγεηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ενιδκεφμκηαζ ηαζ
ηαηακμμφκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο πνμζθαιαάκμκηαζ ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ. Δίκαζ ημζκή
δζαπίζηςζδ υηζ μζ ακηζθήρεζξ επδνεάγμοκ ηζξ ζηάζεζξ ηαζ υηζ μζ ζηάζεζξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ
πναηηζηέξ ηςκ αηυιςκ. Έηζζ, πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ δ δζενεφκδζδ ηςκ βκχζεςκ
ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα, χζηε κα
ακζπκεοημφκ μζ πναηηζηέξ πμο οζμεεημφκ ή επζθέβμοκ κα εθανιυζμοκ, πνμηεζιέκμο κα
ηαθθζενβήζμοκ ηα ηίκδηνα ζημοξ ιαεδηέξ βζα έκα αζχζζιμ ιέθθμκ. Δλάθθμο απυ ηζξ βκχζεζξ
ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ
πνμζέββζζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ εειάηςκ (UNEP 2000).
Ζ ζπμοδαζυηδηα ηδξ ζοιαμθήξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζηδκ δζαδζηαζία πνμυδμο ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζπμθείμο οπμζηδνίγεηαζ απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ
(Kyriakides et al. 2002: 291-292, Muijs & Reynolds 2000), ηαεχξ ηαζ δ ζδιαζία ηδξ
δζδαηηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ζηδ ιαεδηζηή επζηοπία είκαζ αδζαιθζζαήηδηδ (Ellett & Teddlie
2003). Μμθμκυηζ, μ εηπαζδεοηζηυξ απμηεθεί ααζζηή ζοκζζηχζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
δζαδζηαζίαξ, εθάπζζηεξ ένεοκεξ έπμοκ επζπεζνήζεζ κα δζενεοκήζμοκ ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηζξ
ακηζθήρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Ζ πνςημηοπία ηδξ ένεοκαξ
έβηεζηαζ αθεκυξ ζημκ εθάπζζημ ανζειυ ακηίζημζπςκ ενεοκχκ, ηονίςξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, ηαζ
αθεηένμο ζημ βεβμκυξ υηζ ηα δεδμιέκα ζοκεπχξ ιεηααάθθμκηαζ ηαζ μζ ζοκεήηεξ επζαάθθμοκ
ηδ ζοκεπή δζενεφκδζδ ηςκ εειάηςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ.
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ βκχζεςκ απυρεςκ ηαζ ακηζθήρεςκ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηδξ Ρυδμο ζηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα ηαζ δ
ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεςνδηζηχκ ηαζ εεηζηχκ επζζηδιχκ. Σα
ενεείζιαηα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πνμζέββζζδ πμο οζμεεηεί δ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ βζα
αθθαβή ζοιπενζθμνάξ πνμξ ιζα θζθμπενζααθθμκηζηή ηαηεφεοκζδ, υπμο πνεζάγεηαζ, πνςηίζηςξ,
κα ηαηαβναθεί δ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ, δδθαδή κα δζενεοκδεμφκ μζ βκχζεζξ, μζ απυρεζξ ηαζ μζ
ακηζθήρεζξ ημο οπυ ένεοκα πθδεοζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ηαη‘
επέηηαζδ, εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακάβηδ βζα εκίζποζδ ηςκ
ενβαθείςκ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ηζκείηαζ δ
πανμφζα ενβαζία, εθυζμκ είκαζ βκςζηυ υηζ δ εκζςιάηςζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ δζάζηαζδξ ζηδκ
εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζε ενεοκδηζηά δεδμιέκα.
Μεζνδνινγία έξεπλαο
Ο νυθμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ μθμέκα ηαζ ιεηααάθθεηαζ απμηηχκηαξ ζδζαίηενδ αανφηδηα,
ηαεχξ μζ εηπαζδεοηζημί είκαζ μζ ααζζημί πνςηαβςκζζηέξ ζηδ ιεηάδμζδ βκχζεςκ, ακάπηολδ
ζηακμηήηςκ, δελζμηήηςκ, αθθά ηαζ ηαθθζένβεζα αλζχκ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ εα
ηαηαζημφκ αονζακμί εκενβμί πμθίηεξ ιε ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ζηακμί ζηδ θήρδ απμθάζεςκ.
Χξ πθδεοζιυξ ακαθμνάξ ηδξ ένεοκαξ εεςνήεδηε ημ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ πμο οπδνεημφκ ζηα θφηεζα ηδξ πυθδξ ηδξ Ρυδμο. Σμ δείβια
ζοβηνμηήεδηε ιε ηδκ απμβναθζηή ιέεμδμ, υπμο έβζκε ελέηαζδ ημο ζοκυθμο ηςκ αηυιςκ ηδξ
μιάδαξ ηαζ υπζ επζθμβή ιειμκςιέκςκ οπμηεζιέκςκ (Javeau 2000: 81, Βάιαμοηαξ 2002: 64).
Χξ πνμζθμνυηενμ ενβαθείμ, επζθέπεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ, ημ μπμίμ απμηεθεί ημ ηαηελμπήκ
ιέζμ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ (Παπακαζηαζίμο 1996). Γζακειήεδηε
πζθμηζηά βζα κα δζαπζζηςεμφκ ηοπυκ αδοκαιίεξ, εθθείρεζξ, αζάθεζεξ (Βάιαμοηαξ 2002: 262),
κα απμθεοπεμφκ ιεηέπεζηα δοζημθίεξ, κα ελαζθαθζζεεί δ αλζμπζζηία ηαζ δ εβηονυηδηα βζα ημ
ενεοκδηζηυ ενβαθείμ (Κονζαγή 1999: 143). Σμ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ πμνδβήεδηε ηαηά ημ
δζάζηδια 5 έςξ 25 Μαΐμο 2009 ζε 180 άημια, εκχ, ζοβηεκηνχεδηακ 102, πμο απμηεθεί ηαζ
ημ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ένεοκα, απυ ημοξ μπμίμοξ 49
εεςνδηζηήξ ηαζ 53 εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Οζ εηπαζδεοηζημί ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ,
θυβς ημο ιζηνμφ ανζειμφ ημοξ, ζοκοπμθμβίζηδηακ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ εεηζηήξ. Οζ εειαηζημί
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άλμκεξ ζημοξ μπμίμοξ ηζκήεδηακ μζ ενςηήζεζξ αθμνμφκ ζηα ημπζηά πνμαθήιαηα, ζηα
παβηυζιζα ηαζ ζε βεκζηά πενζααθθμκηζηά εέιαηα. Με αάζδ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ένεοκαξ, ζημοξ
μπμίμοξ εζηζάζηδηε δ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, δζαηοπχεδηακ ζοκμπηζηά ηα ελήξ
δζενεοκδηζηά ενςηήιαηα: Γζαθμνμπμζμφκηαζ μζ πενζααθθμκηζηέξ βκχζεζξ ακάθμβα ιε ηζξ
πδβέξ απυηηδζήξ ημοξ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεςνδηζηχκ ηαζ εεηζηχκ επζζηδιχκ;
Γζαθμνμπμζμφκηαζ μζ βεκζηέξ πενζααθθμκηζηέξ βκχζεζξ ηςκ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ, ηςκ
εεςνδηζηχκ ηαζ εεηζηχκ επζζηδιχκ, ζε ημπζηυ επίπεδμ ή παβηυζιζμ; Γζαθμνμπμζμφκηαζ μζ
ακηζθήρεζξ ηαζ μζ απυρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεςνδηζηχκ ηαζ εεηζηχκ επζζηδιχκ ζπεηζηά ιε
ηδ ζδιακηζηυηδηα ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ, ςξ πνμξ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα
πναβιαημπμίδζδ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ
πενζααθθμκηζηήξ οπμαάειζζδξ;
Απνηειέζκαηα
Σα εονήιαηα απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ πανμοζζάγμκηαζ ζε πίκαηεξ δζπθήξ
εζζυδμο, έηζζ χζηε κα θαίκεηαζ δ ηαηακμιή ζοπκμηήηςκ ηαζ πμζμζηχκ ηάεε απάκηδζδξ, ηυζμ
ακά ηαηεφεοκζδ, υζμ ηαζ ζοκμθζηά. Οζ εηπαζδεοηζημί πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ένεοκα, ςξ πνμξ
ημ θφθμ, ηαηά πθεζμρδθία, είκαζ βοκαίηεξ, ιε πμζμζηυ 52,9% ηαζ 47,1% άκδνεξ. Χξ πνμξ ημ
βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ζπμοδχκ, μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ζοιιεηέπμοκ
ιε πμζμζηυ 48%, εκχ ηδξ εεηζηήξ ιε πμζμζηυ 52%. ε υ,ηζ αθμνά ηα έηδ οπδνεζίαξ,
ζοβηεκηνχκμοκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ (37,2%) μζ εηπαζδεοηζημί ιε 6-15 έηδ, αημθμοεμφκ
ιε ζπεηζηά ιζηνή δζαθμνά (πμζμζηυ 32,4%) ιε 1-5. Παναηδνείηαζ υηζ ζημ ζφκμθμ ημο
δείβιαημξ ημ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ ιε δίπθςια ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ακένπεηαζ ζε 21,6%.
Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ (74,5%) δεκ έπεζ παναημθμοεήζεζ πενζααθθμκηζηά ζοκέδνζα,
διενίδεξ ή ζειζκάνζα. Δπίζδξ, δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ
πζζηεφεζ υηζ μζ ζπμοδέξ ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ δεκ πανέπμοκ ημ επανηέξ οπυααενμ βζα ηδκ
πνμζέββζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ, ιε ζοπκυηδηα 27 ηαζ πμζμζηυ 55,1%. Δκχ
δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ εεηζηήξ, ακηζεέηςξ, απακημφκ ηαηαθαηζηά ιε ζοπκυηδηα
36 ηαζ πμζμζηυ 67,9%. ε υ,ηζ αθμνά ηδκ οθμπμίδζδ πνμβνάιιαημξ πενζααθθμκηζηήξ
εηπαίδεοζδξ, παναηδνείηαζ υηζ, ηυζμ ηδξ εεςνδηζηήξ υζμ ηαζ ηδξ εεηζηήξ απακημφκ ανκδηζηά,
ιε ζοπκυηδηεξ 35 ηαζ 44, ηαζ πμζμζηά 71,4% ηαζ 83% ακηίζημζπα.
πεηζηά ιε ημ ααειυ απυηηδζδξ βκχζεςκ βζα ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα απυ
δζάθμνεξ πδβέξ (Πίκαηαξ 1), δζαπζζηχκεηαζ υηζ, βεκζηά βζα υθεξ ηζξ πδβέξ εηηυξ απυ ηζξ
εθδιενίδεξ-πενζμδζηά (πμζμζηυ 7,8%), έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο δείβιαημξ εεςνεί υηζ ημο έπμοκ
πνμζθένεζ ζδιακηζηή εκδιένςζδ. Δζδζηυηενα, ημ δζαδίηηομ, ιε πμζμζηυ 30,2%, απμηεθεί ηδκ
ηονζυηενδ πδβή βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, εκχ βζα ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηα επζζηδιμκζηά αζαθία, ιε πμζμζηυ 26,5%.
Πίλαθαο 1: Καηακμιή ζοπκμηήηςκ ηαζ πμζμζηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ πδβέξ πενζααθθμκηζηχκ βκχζεςκ
Πεγέο
Δθδιενίδεξ-πενζμδζηά
TV-ναδζυθςκμ
Δπζζηδιμκζηά πενζμδζηά
Δπζζηδιμκζηά αζαθία
Γζαδίηηομ

Θεσξεηηθήο
Ν
%
6
12,2
9
18,4
12
24,5
13
26,5
9
18,4

Ν
2
8
12
15
16

Θεηηθήο
%
3,8
15,1
22,6
28,3
30,2

πλνιηθά
Ν
8
17
24
28
25

%
7,8
16,7
23,5
27,5
24,5

Σα ζηαηζζηζηά δεδμιέκα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ενχηδζδ «ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ
απμζημδμιδηέξ βζα ηάπμζμ θυβμ ελαθακζζημφκ απυ έκα μζημζφζηδια, ηυηε δ ζζμννμπία ημο
δζαηανάζζεηαζ ηαζ ηαηαννέεζ» θακενχκμοκ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ
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εεςνδηζηήξ, αθθά ηαζ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ απακημφκ ηαηαθαηζηά ζε πμζμζηά 53,1% ηαζ
81,1% ακηίζημζπα. Ανκδηζηά απακηά έκα πμζμζηυ 23,6% πμο ακηζζημζπεί, ηονίςξ, ζε
ηαεδβδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ
ενχηδζδ πμο αθμνά ζηδκ ειπθμηή ηαζ ηςκ ηνζχκ δζαζηάζεςκ ημο πενζαάθθμκημξ ηαηά ηδ
δζαπναβιάηεοζδ εκυξ πενζααθθμκηζημφ γδηήιαημξ, παναηδνείηαζ υηζ δ ζοκηνζπηζηή
πθεζμρδθία απακηά εεηζηά ιε πμζμζηά 81,6% ηαζ 90,6% ακηίζημζπα. ηδκ ενχηδζδ πμο
αθμνά ζηδκ μθζζηζηή πνμζέββζζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαηά ηδ δζαπναβιάηεοζδ εκυξ
πενζααθθμκηζημφ γδηήιαημξ ηαζ απμζημπεί ζηδκ δζενεφκδζδ ηςκ βεκζηχκ βκχζεςκ ηαζ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηςκ εκκμζχκ, παναηδνείηαζ υηζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ,
ηυζμ ηδξ εεςνδηζηήξ υζμ ηαζ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, πνμζεββίγμοκ ημ εέια ζςζηά ιε
πμζμζηά 81,6% ηαζ 90,6% ακηίζημζπα. ε υ,ηζ αθμνά ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ ζε
παβηυζιζα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα, υπμο ακαθένεηαζ υηζ δ υλζκδ ανμπή μθείθεηαζ ζημ
θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο, δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ
ιε πμζμζηυ 42,9% ηαζ ηδξ εεηζηήξ ιε πμζμζηυ 24,5% ζοιθςκμφκ ιε ηδ ζπεηζηή δήθςζδ,
εκχ ημ πμζμζηυ πμο δδθχκεζ δζαθςκία είκαζ 44,9% ηαζ 69,8% ακηίζημζπα. ημ ζφκμθμ ημο
δείβιαημξ μζ ηαηαθαηζηέξ απακηήζεζξ είκαζ θζβυηενεξ ιε πμζμζηυ 33,3% εκχ μζ ανκδηζηέξ
ζοβηεκηνχκμοκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 57,9%.
φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ημο Πίκαηα 2, πμο ενεοκά ηζξ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ
ζφκδεζδ ηδξ ηνφπαξ ημο υγμκημξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ιέζδξ εενιμηναζίαξ ηδξ βδξ, ημ 49%
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ απακημφκ θακεαζιέκα ηαηαθαηζηά υηζ
οπάνπεζ άιεζδ ζφκδεζδ, εκχ ημ 52,8% ηδξ εεηζηήξ απακημφκ ζςζηά ανκδηζηά. ημ ζφκμθμ
ημο δείβιαημξ, παναηδνείηαζ υηζ μζ απακηήζεζξ είκαζ αηνζαχξ ζζμιμζναζιέκεξ ιε πμζμζηά
46,1% ακηίζημζπα. Μζηνά πμζμζηά ηαζ απυ ηζξ δφμ μιάδεξ ημο δείβιαημξ, 12,2% ηδξ εεςνδηζηήξ
ηαζ 3,8% ηδξ εεηζηήξ, δδθχκμοκ υηζ δεκ βκςνίγμοκ ή δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ ενχηδζδ.
Πίλαθαο 2: Καηακμιή ζοπκμηήηςκ ηαζ πμζμζηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηνφπα ημο υγμκημξ
ΝΑΗ
%

Καηεχζπλζε γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ

Ν

Θεςνδηζηήξ

24

Θεηζηήξ
πλνιηθά

ΟΥΗ

Γ/Γλσξ.
Ν
%

πλνιηθά
Ν
%

38,8

6

12,2

49

100,0

28

52,8

2

3,8

53

100,0

47

46,1

8

7,8

102

100,0

Ν

%

49,0

19

23

43,4

47

46,1

ηδκ ενχηδζδ πμο αθμνά ζημ ημπζηυ πενζααθθμκηζηυ πνυαθδια πμο ακαβκςνίγμοκ ςξ
ηφνζμ, ακάιεζα ζηζξ πέκηε πνμηεζκυιεκεξ -εαθάζζζα νφπακζδ, έθθεζρδ πναζίκμο,
δπμνφπακζδ, ζημοπίδζα, ηοηθμθμνζαηυ- πνμηφπηεζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ εηπαζδεοηζημί ηδξ
εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ δδθχκμοκ ημ ηοηθμθμνζαηυ, εκχ ηδξ εεηζηήξ, ηα ζημοπίδζα ιε
πμζμζηά 79,6% ηαζ 75,5% ακηίζημζπα. Απυ ηζξ απακηήζεζξ ζηδκ ενχηδζδ ζπεηζηά ιε ημοξ
ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ, ηονίςξ, ζηδ δδιζμονβία
πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ παναηδνείηαζ υηζ ακάιεζα ζηζξ πνμηεζκυιεκεξ -ζπμοδέξ,
μζημβέκεζα ηαζ θίθμζ, ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, ημπζηέξ ανπέξ, εηηθδζζαζηζηέξ ανπέξ, ΚΠΔ
ηαζ ιδ-ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ- ηαζ μζ δφμ μιάδεξ ζοκμθζηά δδθχκμοκ ςξ ηφνζμοξ
ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημοξ θίθμοξ, ηαεχξ ηαζ ηα ιέζα ιαγζηήξ
εκδιένςζδξ ιε ίζεξ ζοπκυηδηεξ ηαζ πμζμζηά αηυιςκ 57 ηαζ 55,9% ακηίζημζπα.
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Πίλαθαο 3: Καηακμιή ζοπκμηήηςκ ηαζ πμζμζηχκ ζπεηζηά ιε ημοξ ηονίςξ οπεφεοκμοξ βζα ηα
πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα
Κχξηνη ππεχζπλνη γηα ηα
πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα
Πμθζηζημί
Κναηζηυξ ιδπακζζιυξ
Δηπαζδεοηζηυ ζφζηδια
Δπζπεζνδιαηίεξ
Διείξ μζ πμθίηεξ
Άθθμ. Πμζμ;
χλνιν

Ν
16
12
16
4
33
1
82

Θεσξεηηθήο
%
%
Απ.
Αη.
19,5
32,7
14,6
24,5
19,5
32,7
4,9
8,2
40,2
67,3
1,2
2,0
100,0
167,3

Ν
22
15
9
4
31
2
83

Θεηηθήο
%
%
Απ.
Αη.
26,5
41,5
18,1
28,3
10,8
17,0
4,8
7,5
37,3
58,5
2,4
3,8
100,0 156,6

Ν
38
27
25
8
64
3
165

πλνιηθά
%
%
Απ.
Αη.
23,0
37,3
16,4
26,5
15,2
24,5
4,8
7,8
38,8
62,7
1,8
2,9
100,0 161,8

Απυ ηα ζηαηζζηζηά δεδμιέκα ημο Πίκαηα 3 πνμηφπηεζ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ εεςνεί υηζ ειείξ μζ πμθίηεξ εοεοκυιαζηε βζα ηα πενζααθθμκηζηά
πνμαθήιαηα ζηδ πχνα ιαξ. Σα πμζμζηά απακηήζεςκ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ εεςνδηζηήξ είκαζ
40,2% ηαζ βζα ηδξ εεηζηήξ 37,3%, εκχ ηα πμζμζηά αηυιςκ είκαζ 67,3% ηαζ 58,5% ακηίζημζπα.
Παναηδνείηαζ, επίζδξ, υηζ ςξ δεφηενδ επζθμβή έκα πμζμζηυ 32,7% ηςκ αηυιςκ βζα ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ηδξ εεςνδηζηήξ δδθχκεζ ιε ίζα πμζμζηά ημοξ πμθζηζημφξ ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ
ζφζηδια, εκχ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ επζθέβμοκ ιε 41,5% ημοξ πμθζηζημφξ.
ζμκ αθμνά ζημ εκδζαθένμκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ
πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ηαζ μζ δφμ μιάδεξ εεςνμφκ υηζ οπάνπεζ
ιέηνζμ εκδζαθένμκ, ιε ζοκμθζηή ζοπκυηδηα 34 ηαζ πμζμζηυ 33,3%. πεηζηά ιε ηδκ ακηίθδρή
ημοξ βζα ημ ακ ηα πνμβνάιιαηα πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ οπμαάειζζδξ, ηυζμ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεςνδηζηήξ, υζμ
ηαζ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ απακημφκ εεηζηά ιε ζοκμθζηή ζοπκυηδηα 49 ηαζ πμζμζηυ 48%.
πδήηεζε - ζπκπεξάζκαηα
ηδκ πνμζπάεεζα πενζβναθήξ ηαζ απμηίιδζδξ ημο επζπέδμο ηςκ βκχζεςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ, υζμκ αθμνά ζηζξ βεκζηέξ πενζααθθμκηζηέξ βκχζεζξ, ημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ
ηοιαίκεηαζ ζε ορδθυ επίπεδμ, ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ κα
ζοβηεκηνχκμοκ ιεβαθφηενα πμζμζηά ηαζ ιε ααζζηέξ πδβέξ απυηηδζδξ βκχζεςκ ηα
επζζηδιμκζηά αζαθία ηαζ ημ δζαδίηηομ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή πζεακυκ μθείθεηαζ ζηδ
ιεβαθφηενδ ελμζηείςζδ πμο έπμοκ ζοκήεςξ ιε ημ δζαδίηηομ μζ εηπαζδεοηζημί ηςκ εεηζηχκ
επζζηδιχκ. ηα παβηυζιζα πνμαθήιαηα, μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ,
πανμοζζάγμκηαζ, επίζδξ, πενζζζυηενμ εκδιενςιέκμζ, ίζςξ θυβς ημο βεβμκυημξ υηζ μζ
ενςηήζεζξ ημο ενςηδιαημθμβίμο άπημκηαζ πενζζζυηενμ ημο δζημφ ημοξ βκςζηζημφ
ακηζηεζιέκμο. ηζξ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδ ζφκδεζδ ηδξ ηνφπαξ ημο υγμκημξ ιε ηδκ
αφλδζδ ηδξ ιέζδξ εενιμηναζίαξ ηδξ βδξ ηαζ ζηδ ζπέζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο ηαζ
ηδξ υλζκδξ ανμπήξ, μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεηζηήξ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ πνμζεββίγμοκ ζςζηά,
ζε ακηίεεζδ ιε ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Σδ θακεαζιέκδ δζαζφκδεζδ αοηχκ ηςκ εκκμζχκ
ηαηαβνάθμοκ ηαζ άθθεξ ένεοκεξ (Papadimitriou 2001, Γδιδηνίμο 2001) ηαζ εκδέπεηαζ κα
οπμδεζηκφεζ έκα έθθεζιια ζηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ ηςκ ααεφηενςκ αζηίςκ ηδξ
πενζααθθμκηζηήξ ηνίζδξ. ζμκ αθμνά ζηα ημπζηά πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα, παναηδνείηαζ
ζδιακηζηή έθθεζρδ βκχζδξ ηαζ επανημφξ εκδιένςζδξ. Αοηυ ζοκζζηά, ίζςξ, ιζα έκδεζλδ υηζ
μζ ημπζηέξ πδβέξ ηαζ ιέζα εκδιένςζδξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ δεκ θαίκεηαζ κα εηπθδνχκμοκ
απμηεθεζιαηζηά ημ νυθμ ημοξ. Ζ αζηζμθμβία, αέααζα, δεκ είκαζ πνμθακήξ ηαζ εα πνέπεζ κα
ακαγδηδεεί ααεφηενα, πζεακυηαηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ αλζχκ
πάκς ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ημ πθαίζζμ υπμο δνα μ άκενςπμξ ζήιενα. πεηζηά ιε ηζξ βκχζεζξ
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ημο δείβιαημξ ηαηά θφθμ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ βοκαίηεξ πανμοζζάγμοκ ορδθυηενμ ααειυ
πενζααθθμκηζηήξ βκχζδξ έκακηζ ηςκ ακδνχκ.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ θακενχκμοκ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ ηςκ δφμ
ηαηεοεφκζεςκ έπμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημζκέξ ακηζθήρεζξ ηαζ απυρεζξ βζα ηα πενζααθθμκηζηά
γδηήιαηα. Ζ δζαθμνμπμίδζή ημοξ πενζμνίγεηαζ ζηδκ ζενάνπδζδ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ
μνζζιέκςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο απαναίηδημο οπμαάενμο, πμο πανέπμοκ
μζ πακεπζζηδιζαηέξ ζπμοδέξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ βζα κα πνμζεββίζμοκ ηα πενζααθθμκηζηά
πνμαθήιαηα. ζμκ αθμνά ζηα εθυδζα απυ ηζξ ζπμοδέξ ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ, παναηδνείηαζ
ακηίεεζδ. Ζ απυηθζζδ αοηή πζεακυηαηα μθείθεηαζ ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα, υπςξ δ
μζημθμβία, ή δ αζμθμβία, πμο ειπενζέπμκηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
εεηζηχκ επζζηδιχκ, μζ μπμίμζ δδθχκμοκ ηαηαθαηζηά. πεηζηά ιε ηδκ ειπθμηή ηαζ ηςκ ηνζχκ
δζαζηάζεςκ ημο πενζαάθθμκημξ ηαηά ηδ δζαπναβιάηεοζδ εκυξ πενζααθθμκηζημφ γδηήιαημξ, δ
ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ημο δείβιαημξ, δδθχκεζ ζςζηά υηζ έκα πενζααθθμκηζηυ γήηδια εα
έπνεπε κα πνμζεββίγεηαζ μθζζηζηά. Ακαθμνζηά ιε ημοξ ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ
ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ, ηονίςξ, ζηδ δδιζμονβία πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ μζ
δφμ μιάδεξ δδθχκμοκ ςξ ηφνζμοξ ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημοξ θίθμοξ,
ηαεχξ ηαζ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ. Διείξ μζ πμθίηεξ εοεοκυιαζηε, ηονίςξ, βζα ηα
πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ζηδ πχνα ιαξ, ζοιθςκμφκ ηαζ μζ δφμ μιάδεξ. Ζ απάκηδζδ αοηή
οπμδεζηκφεζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ επίβκςζδ ηδξ αημιζηήξ εοεφκδξ. Αλζμζδιείςημ είκαζ
υηζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ -ηαζ ηςκ δφμ ηαηεοεφκζεςκ, αθθά ηονίςξ ηδξ
εεηζηήξ- δεκ έπεζ οθμπμζήζεζ πνυβναιια πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ιμθμκυηζ δδθχκεζ υηζ
ηα πνμβνάιιαηα αοηά ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ
οπμαάειζζδξ. Πζεακά αίηζα ιπμνεί κα είκαζ δ εθθζπήξ ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δ
έθθεζρδ ηζκήηνςκ, μζ ακεπανηείξ μζημκμιζημί πυνμζ, δ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ. Σμ βεβμκυξ
υηζ, ηονίςξ, μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεηζηήξ δεκ έπμοκ οθμπμζήζεζ πνυβναιια πενζααθθμκηζηήξ,
εκχ αοηή δ εζδζηυηδηα, δδθχκεζ υηζ έπεζ ηδκ ηαθφηενδ ηαηάνηζζδ ζε αοηά ηα εέιαηα, ίζςξ,
οπμδδθχκεζ ιεβαθφηενδ εοαζζεδημπμίδζδ απυ ηδκ πθεονά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ
εεςνδηζηήξ. Σμ εέια αοηυ εα είπε εκδζαθένμκ κα δζενεοκδεεί πεναζηένς. Σέθμξ, ζπεηζηά ιε
ημ ακ εκδζαθένμκηαζ μζ εηπαζδεοηζημί βζα ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ
εηπαίδεοζδξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ ηαζ μζ δφμ εζδζηυηδηεξ εεςνμφκ υηζ οπάνπεζ ιέηνζμ
εκδζαθένμκ. Δζδζηυηενα, απυ ηδ δζααάειζζδ ηςκ απακηήζεςκ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ,
υιςξ, δδθχκεηαζ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ, ημ μπμίμ εκζζπφεζ ηδκ πζεακυηδηα πμο εκημπίγεηαζ
μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ κα είκαζ πενζζζυηενμ εοαζζεδημπμζδιέκμζ ζηα
πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα.
Ζ ενβαζία αοηή εοεθπζζημφιε κα ζοιαάθεζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηςκ
ενβαθείςκ ηδξ ΠΔ ηαζ εζδζηυηενα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ εθανιμβή πενζααθθμκηζηχκ
πνμβναιιάηςκ ιε βκχιμκα υηζ δ πνυμδμξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζα απυ ιζα ζοκμθζηή
πνμζπάεεζα ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ζηυπμοξ ηαζ ενεοκδηζηά δεδμιέκα.
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Πεξίιεςε
Ζ ζδιενζκή πενζααθθμκηζηή ηνίζδ απαζηεί, ηονίςξ, ημζκςκζηέξ θφζεζξ ηαζ υπζ ηεπκζηέξ. Ζ
εηπαίδεοζδ βζα ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηδκ ακάβηδ ηδξ ημζκςκίαξ κα αθθάλεζ
μπηζηή βςκία βζα ηδ γςή ιέζα απυ ιζα κέα εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πμο εα μδδβήζεζ ζηδκ αθθαβή. Ζ
πανμφζα ένεοκα, έπεζ ςξ ζημπυ ηδκ ακίπκεοζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ βκχζεςκ ηαζ ζηάζεςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ εεηζηχκ ηαζ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ ηδξ πυθδξ ημο Ζναηθείμο, ζε εέιαηα πμο
αθμνμφκ ζηδκ εηπαίδεοζδ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ αεζθμνία, ηαεχξ ηαζ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ
δεδμιέκςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ δφμ μιάδεξ ημο δείβιαημξ. Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ
παναηδνείηαζ έθθεζρδ βκχζδξ βφνς απυ δζάθμνα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα. Οζ εηπαζδεοηζημί ηςκ
εεηζηχκ επζζηδιχκ, υιςξ, ζε ζπέζδ ιε ηςκ ακενςπζζηζηχκ, πανμοζζάγμκηαζ πενζζζυηενμ
εκδιενςιέκμζ ζηα εέιαηα αοηά. ζμκ αθμνά ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζηάζδξ ημο δείβιαημξ,
δζαπζζηχκεηαζ υηζ είκαζ ζε πενζμνζζιέκμ ααειυ εεηζηά δζαηείιεκμζ πνμξ ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα,
εκχ ιεβάθμ πμζμζηυ δεκ έπεζ οθμπμζήζεζ πνμβνάιιαηα πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ.
Λέξειρ-κλειδιά: Γκχζεζξ, ζηάζεζξ, πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ, αεζθμνία.

Abstract
The current environmental crisis requires, mainly, social solutions and not mere technological
ones. Education for sustainable development can cover the need to modify the social perspective
through a new educational process that will lead to change. The aim of the present research is the
detection of knowledge and attitudes of sciences and humanities educators at high schools in the city
of Heraklion in relation to education for the environment and sustainability, as well as the comparison
of data resulting from the two groups of the study sample. From the research results it is observed that
there is a lack of knowledge on various environmental issues. The teachers of science subjects seem
more informed than the teachers of humanities. With regard to the investigation of the attitudes of the
study‘s sample, it is realised that they are to a limited degree positive towards environmental issues,
while a large percentage has not undertaken programs of environmental education.
Keywords: Knowledge, attitudes, environmental education, sustainability.

Δηζαγσγή
Με ημκ υνμ «πενζαάθθμκ» κμμφκηαζ μζ θοζζηέξ, ηεπκδηέξ ή ηαζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ,
ιέζα ζηζξ μπμίεξ γεζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ έκαξ μνβακζζιυξ (Μπαιπζκζχηδξ 2002: 1376).
Απμηεθεί ιζα «έκκμζα πμθοδζάζηαηδ ηαζ πμθοζφκεεηδ». Ζ ζπέζδ ημο ακενχπμο ιε ημ
πενζαάθθμκ ημο ελανηάηαζ απυ ηζξ εηάζημηε βκχζεζξ, ειπεζνίεξ, αθθά ηαζ ακάβηεξ ηδξ ηάεε
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επμπήξ (Φθμβαΐηδ 1998: 151, 177). Ζ ζδιενζκή ημζκςκία, ιε ηδκ αολδιέκδ δναζηδνζυηδηα,
ααζζζιέκδ ζηδ «βκχζδ» ημο οπένιεηνμο ηαηακαθςηζημφ πμθζηζζιμφ (Hall et al. 2004,
Taylor 2006), νοπαίκεζ ηαζ δζαηανάζζεζ ηδ δοκαιζηή ζζμννμπία ηδξ αοημηαεανζζηζηήξ
ζηακυηδηαξ ηςκ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ, αρδθχκηαξ ημ βεβμκυξ υηζ μζ εκένβεζεξ ημο ηάεε
μνβακζζιμφ επδνεάγμοκ ηαζ ηαεμνίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημ πενζαάθθμκ (Βααμοβοζυξ η.ά.
2005: 239). Χξ ιζηνυ δείβια ηςκ πνμαθδιάηςκ απυ ηζξ επζθμβέξ αοηέξ -απμηέθεζια ηςκ
εθανιμβχκ ηαζ ηςκ ιαηνμπνυκζςκ ζοκδεεζχκ ημο ακενχπμο (Καηζίηδξ 2009, Ξακεάημο
2007: 11-12)- ιπμνεί κα ακαθενεεί: δ ιέζδ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ βδξ, δ ιείςζδ ηδξ
ζηζαάδαξ ημο υγμκημξ, δ αθυβζζηδ ηαηακάθςζδ θοζζηχκ πυνςκ, δ δζάανςζδ ηςκ εδαθχκ, δ
υλζκδ ανμπή, δ απμδάζςζδ, δ πείκα ηαζ μ οπμζζηζζιυξ ζημκ Σνίημ Κυζιμ (Larrère 2009: 43,
Γδιδηνίμο 2005: 321). Σα πνμαθήιαηα αοηά επδνεάγμοκ, υπζ ιυκμ ηα αζμηζηά, ααζμηζηά ηαζ
θοζζηά ζημζπεία ημο πενζαάθθμκημξ, αθθά ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ
(Γεςνβυπμοθμξ 2006: 327), έκα γήηδια υπζ ιυκμ πμθζηζηυ, μζημκμιζηυ ή ημζκςκζηυ, αθθά
ηαζ δεζηυ (Σζζνχκδξ 2003: 12).
Ζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ δζαζςκίγμοζα ηνίζδξ επζαάθθεζ ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ εκζαίαξ
ζοκμθζηήξ ακηίθδρδξ ζε δζεπζζηδιμκζηή αάζδ (Υαηγδβεςνβίμο 2003) ηαζ ημκ
επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ ζπέζδξ ημο ακενχπμο ιε ημ πενζαάθθμκ, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί δ
ανιμκζηή ημοξ ζοκφπανλδ (Γεςνβυπμοθμξ 2004: 480). Απαζηείηαζ δ αθθαβή ημο ηνυπμο
γςήξ, δ ακαδζαιυνθςζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιε έιθαζδ ζηδ δδιζμονβία εκυξ αλζμθμβζημφ
ηχδζηα πμο κα δζαζθαθίγεζ ημ εκδζαθένμκ βζα υθεξ ηζξ ιμνθέξ γςήξ, κα δδιζμονβεί
πενζααθθμκηζηυ ήεμξ (Καΐθα η.ά. 2005: 11) ηαζ «κα δζαιμνθχκεζ ζοκεζδδημφξ πμθίηεξ ιε
βκχζεζξ, εοαζζεδζίεξ, θακηαζία ηαζ επίβκςζδ ηςκ ζπέζεςκ πμο ημοξ ζοκδέμοκ ιε ημ θοζζηυ
ηαζ ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ» (UNESCO 1975). Ζ ηνμπμπμίδζδ ηςκ αλζχκ ιπμνεί κα δχζεζ
ημ ηίκδηνμ βζα δνάζδ ηαζ ηαηαθοηζηή αθθαβή ηδξ ημζκςκίαξ, ααζζζιέκδ ζηζξ ανπέξ ηδξ
ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ ιε ζηυπμ ηδκ εοδιενία (Σγαιπενήξ 2008). Πανυθμ πμο δ
αζςζζιυηδηα ή δ αεζθμνία έπεζ ηεεεί ςξ ααζζηή επζδίςλδ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ
ημο πθακήηδ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, δ έκηαλδ ηδξ έκκμζαξ αεηθνξία ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο
αηυιμο, υπςξ απμδεζηκφεηαζ, δεκ έπεζ απμζαθδκζζηεί μφηε μοζζαζηζηά πναβιαημπμζδεεί
(Dillon 2009: 130). Αοηυ πζεακχξ μθείθεηαζ ζηδκ αζάθεζα ηαζ ηδ πμθοζδιία πμο ειπενζέπεζ
δ έκκμζα (Αεακαζάηδξ 2000). Δκημφημζξ, υπςξ οπμζηδνίγεηαζ, δ δδιζμονβία ιζαξ αζχζζιδξ ή
αεζθυνμο ακάπηολδξ «…αεθηζχκεζ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ζημ πθαίζζμ ηςκ μνίςκ πμο εέηεζ δ
θένμοζα ζηακυηδηα ηςκ μζημζοζηδιάηςκ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδ γςή» (IUCN, UNEP ηαζ
WWF 1991), ζοιαάθεζ ζηδ ζφγεολδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ θφζδξ ιε ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ
ηαζ «…ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο πανυκημξ πςνίξ κα δζαηοαεφεηαζ δ ζηακυηδηα ηςκ
ιεθθμκηζηχκ βεκεχκ κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ» (Brundtland 1987). Πνυηεζηαζ βζα ιζα
ακάπηολδ δζαπνμκζηή πμο απεοεφκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ πμθίηεξ ημο πθακήηδ ηαζ υπζ ζε ιία
ιενίδα ακενχπςκ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ (Γεςνβυπμοθμξ 1998).
Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, δ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ αεζθμνία πανμοζζάγεηαζ ςξ έκα κέμ
γδημφιεκμ, πμο απαζηεί απυ ηδκ ημζκςκία κα αθθάλεζ μπηζηή βςκία βζα ηδ γςή ηαζ ιζα κέα
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πμο εα μδδβήζεζ ζε αοηή ηδκ αθθαβή (Νζημθάμο 1998). πςξ
ακαθένεζ μ Crawford (1994: 6), «επζηείιεκδ ακάπηολδ είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ
δζεονοιέκδ βκχζδ, ιέζα απυ ηζξ δζαθεηηζηέξ δζαδζηαζίεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ, βίκεηαζ
εκζοκείδδηδ ειπεζνία». Ζ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ επζγδηεί ηδκ αθθαβή ηδξ ζπέζδξ
ακενχπμο - πενζαάθθμκημξ, χζηε μζ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ κα θεζημονβμφκ ζοθθμβζηά ηαζ
οπεφεοκα (Φθμβαΐηδ 2009). Κονίανπμζ ζηυπμζ είκαζ κα οπμαμδεείηαζ δ ακάπηολδ, κα
εκζζπφεηαζ δ βκχζδ, δ εοαζζεδζία ηαζ «μζ ζδζυηδηεξ εηείκεξ πμο επζηνέπμοκ ζημ άημιμ κα
ηαηακμεί, κα αζζεάκεηαζ, κα δζαζζεάκεηαζ ημοξ άθθμοξ ηαζ ημκ ηυζιμ» (ημφθμξ 2009). Ζ
πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ έπμκηαξ εκζςιαηχζεζ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα ημ εκκμζμθμβζηυ
πθαίζζμ ηαζ ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ εηπαίδεοζδξ βζα ηδκ αεζθμνία, είκαζ ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα
ημκ αλζαηυ ακαπνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδκ απαζημφιεκδ ακαπνμζανιμβή πμθζηζηχκ ηαζ
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πναηηζηχκ ζε υθα ηα επίπεδα (Σγαιπενήξ η.ά. 2010). Δθανιυγμκηαξ ηζξ ανπέξ ηδξ
εηπαίδεοζδξ βζα ηδκ αεζθμνία, ημ ζπμθείμ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαιμνθχκεζ εηείκεξ ηζξ
ζηάζεζξ, αλίεξ ηαζ δεζιεφζεζξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ αζχζζιδξ ημζκςκίαξ. Πανέπεζ ηδκ
εοηαζνία βζα ηαθθζένβεζα δελζμηήηςκ, ηαηακυδζδ ηαζ επίθοζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ
πνμαθδιάηςκ, άκμζβια κέςκ μνζγυκηςκ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ιε ηδκ εθανιμβή κέςκ
ιεεμδμθμβζηχκ πνμζεββίζεςκ (Σγαιπενήξ 2010). ημ πθαίζζμ αοηυ, ημκίγεηαζ δ ζδιαζία ημο
νυθμο ημο εηπαζδεοηζημφ (Kyriakides et al. 2002: 291-292), ηαεχξ οπμζηδνίγεηαζ υηζ είκαζ μ
πζμ ζζπονυξ πανάβμκηαξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ζπμθείμο (Scheerens et al. 1997),
αθμφ δ πμζυηδηα ηδξ αθθδθεπίδναζήξ ημο ιε ημοξ ιαεδηέξ επδνεάγεζ ηδκ πνυμδυ ημοξ (Muijs
& Reynolds 2000, Caldwell & Spinks 1993). Σμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ είκαζ ηαηά πυζμ μζ
εηπαζδεοηζημί έπμοκ ηζξ απαζημφιεκεξ βκχζεζξ, χζηε κα αζζεάκμκηαζ αοημπεπμίεδζδ βζα ηδ
δζηή ημοξ εκενβή ζοιιεημπή ηαζ ζοιαμθή ζηδ δζαιυνθςζδ ημο αονζακμφ πμθίηδ, μ μπμίμξ εα
ηαηακμεί ημκ ηυζιμ, εα πνμζανιυγεηαζ ζε αοηυκ ηαζ εα επζδνά μνεμθμβζηά πάκς ημο.
ημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ βκχζεςκ ηαζ
ζηάζεςκ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηδξ πυθδξ ημο Ζναηθείμο ζε
εέιαηα πμο αθμνμφκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ αεζθμνία, ηαεχξ, επίζδξ, ηαζ δ ζφβηνζζδ
ιεηαλφ εηπαζδεοηζηχκ ηςκ εεηζηχκ ηαζ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ. Σα ενεείζιαηα βζα ηδκ
επζθμβή ηδξ ένεοκαξ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ
εηπαίδεοζδξ, ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ μπμίςκ επζδζχηεηαζ κα δζαιμνθςεμφκ άημια ζηακά κα
βκςνίγμοκ, κα δνμοκ, ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ςξ εκενβμί πμθίηεξ.
Μμθμκυηζ, δ δζενεφκδζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ζηάζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ ζδιακηζηή βζα
ηδ δζαιυνθςζδ ηαηάθθδθςκ εηπαζδεοηζηχκ πανειαάζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ
αεζθμνία, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακαζηυπδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ αζαθζμβναθίαξ, απυ υ,ηζ
βκςνίγμοιε, δεκ έπεζ δζελαπεεί ακάθμβδ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ βζα ημ Ζνάηθεζμ.
Μεζνδνινγία έξεπλαο
Πθδεοζιυ ακαθμνάξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ απμηέθεζε έκα ιένμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ηςκ εεηζηχκ ηαζ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ ηδξ Β/ειζαξ εηπαίδεοζδξ, πμο οπδνεημφκ ζηα
θφηεζα ηδξ Κνήηδξ. Ζ ένεοκα πενζμνίζηδηε ζηδκ πυθδ ημο Ζναηθείμο βζα πναηηζημφξ θυβμοξ
ηαζ, ηονίςξ, βζα πενζμνζζιυ ημο ηυζημοξ ηδξ ένεοκαξ. Ζ επζθμβή ημο δείβιαημξ ααζίζηδηε
ζηζξ δοκαηυηδηεξ απμδμπήξ ηαζ πνυζααζδξ ζηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα
παναηηδνζζηεί ακηζπνμζςπεοηζηυ. Σμ δείβια ζοβηνμηήεδηε ιε ηδκ απμβναθζηή ιέεμδμ, ιε
ελέηαζδ ημο ζοκυθμο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ υπζ ιε επζθμβή ιειμκςιέκςκ οπμηεζιέκςκ
(Javeau 2000: 81, Βάιαμοηαξ 2002: 64). Σμ δείβια απμηεθείηαζ απυ 189 εηπαζδεοηζημφξ, 91
εεηζηχκ ηαζ 98 ακενςπζζηζηχκ ηαηεοεφκζεςκ, δεκ εεςνείηαζ ακηζπνμζςπεοηζηυ ηαζ δεκ
ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ ημο οπυ ελέηαζδ εέιαημξ. Χξ πνμζθμνυηενμ ενβαθείμ βζα ηζξ
ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ, επζθέπεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ, πμο απμηεθεί ημ ηαηελμπήκ ιέζμ
ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ (Παπακαζηαζίμο 1996). Γζακειήεδηε
πζθμηζηά βζα κα δζαπζζηςεμφκ ηοπυκ αδοκαιίεξ, εθθείρεζξ, αζάθεζεξ, κα απμθεοπεμφκ
ιεηέπεζηα δοζημθίεξ ηαζ κα ελαζθαθζζεεί δ εβηονυηδηα βζα ημ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ
(Βάιαμοηαξ 2002: 262). Σμ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ πενζεθάιαακε 10 βεκζηέξ ενςηήζεζξ ηαζ
12 εζδζηέξ, μζ μπμίεξ, ιεηά ηζξ απαναίηδηεξ δζμνεχζεζξ, δζαιμνθχεδηακ ζε 8 βεκζηέξ ηαζ 9
εζδζηέξ. Οζ ενςηήζεζξ πμο αθαζνέεδηακ απυ ημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ επζηαθφπημκηακ απυ
άθθεξ. Σμ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ πμνδβήεδηε ηαηά ημ δζάζηδια απυ 8 ιέπνζ 28 Ηακμοανίμο 2009.
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Απνηειέζκαηα
Ζ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ απμζημπεί ζηδκ πενζβναθή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ ιε ζηυπμ ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ ζηάζεχκ ημοξ ζε
εέιαηα πμο αθμνμφκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ αεζθμνία.
ημ δείβια ηδξ ένεοκαξ ζοιιεηέπμοκ 91 εηπαζδεοηζημί απυ ηδ εεηζηή ηαηεφεοκζδ ιε
πμζμζηυ 48,1%, εκχ 98 απυ ηδκ ακενςπζζηζηή ιε πμζμζηυ 51,9%. Χξ πνμξ ημ θφθμ, ηαηά
πθεζμρδθία, είκαζ βοκαίηεξ ιε πμζμζηυ 60,8% ηαζ άκδνεξ ιε πμζμζηυ 39,2%. ε υ,ηζ αθμνά
ηα έηδ οπδνεζίαξ ημοξ, ζοβηεκηνχκμοκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ (36%) μζ εηπαζδεοηζημί ιε 615 έηδ, αημθμοεμφκ ιε ζπεηζηά ιζηνή δζαθμνά (πμζμζηυ 33,3%) ιε 1-5 έηδ. Οζ εηπαζδεοηζημί
ζηδκ ηαηδβμνία 16-25 έηδ ακένπμκηαζ ζε πμζμζηυ 20,6%, εκχ ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ
(10,1%) έπμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ιε οπδνεζία πάκς απυ 26. Χξ πνμξ ηδκ δθζηία, μζ
πενζζζυηενμζ ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία 35-45 εηχκ ιε ζοπκυηδηα 79 ηαζ πμζμζηυ 41,8%.
ηδκ ηαηδβμνία 24-34 ειθακίγμκηαζ ιε ζοπκυηδηα 51 ηαζ πμζμζηυ 27% ηαζ ζηζξ δθζηίεξ άκς
ηςκ 45 εηχκ ιε ζοπκυηδηα 58 ηαζ πμζμζηυ 30,7%. πεηζηά ιε ηδ ζοιιεημπή ζε
επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα ή ζειζκάνζα ζηδκ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ, ηαηαβνάθεηαζ υηζ
58 άημια (πμζμζηυ 30,7%) δδθχκμοκ ηαηαθαηζηά, εκχ 131 (πμζμζηυ 69,7%) δδθχκμοκ
ανκδηζηά. ζμκ αθμνά ζηδ ιεηεηπαίδεοζδ, πνμηφπηεζ υηζ ιυκμ 46 άημια έπμοκ
πναβιαημπμζήζεζ, εκχ 143 δδθχκμοκ ανκδηζηά.
ε υ,ηζ αθμνά ηζξ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ νφπακζδ ηςκ οδάηςκ, ζφιθςκα ιε ημκ Πίκαηα
1, δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ εεςνεί υηζ ηα θοημθάνιαηα ηαζ ηα
θζπάζιαηα είκαζ δ ηονζυηενδ πδβή νφπακζδξ ηςκ οδάηςκ ιε ζοπκυηδηα 35 ηαζ πμζμζηυ
38,46%. Δκχ δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ ακενςπζζηζηήξ ηαηεφεοκζδξ επζθέβεζ ηα
ενβμζηάζζα ιε ζοπκυηδηα 37 ηαζ πμζμζηυ 37,76%. Σα ενβμζηάζζα απμηεθμφκ ηαζ ηδκ
επζθμβή ηδξ πθεζμρδθίαξ ημο δείβιαημξ ιε ζοπκυηδηα 67 ηαζ πμζμζηυ 35,45%.
Πίλαθαο 1: Καηακμιή απακηήζεςκ & πμζμζηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηονζυηενδ πδβή νφπακζδξ ηςκ οδάηςκ
Κπξηφηεξε πεγή ξχπαλζεο ησλ
πδάησλ
Πθμία
Δνβμζηάζζα
ΓΔΖ
Ξεκμδμπεία
Αζηζηά θφιαηα
Φοημθάνιαηα/θζπάζιαηα
Γεκ απάκηδζακ
φκμθμ

Θεηηθψλ
N
%
7
7,69
30
32,97
3
3,30
0
,0
15
16,48
35
38,46
1
1,10
91
100,0

Αλζξσπηζηηθψλ
N
%
10
10,20
37
37,76
3
3,06
2
2,04
16
16,33
26
26,53
4
4,08
98
100,0

πλνιηθά
N
%
17
8,99
67
35,45
6
3,17
2
1,06
31
16,40
61
32,28
5
2,65
189
100,0

Απυ ηα δεδμιέκα ημο Πίκαηα 2, βίκεηαζ θακενυ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
επζθέβεζ ηδκ απάκηδζδ υηζ ηα αζηζηά θφιαηα απμζοκηίεεκηαζ ζημ αοευ ηδξ εάθαζζαξ ιε
ζοκμθζηή ζοπκυηδηα 106 ηαζ πμζμζηυ 56,08%. οβηεηνζιέκα, μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ εεηζηήξ
ηαηεφεοκζδξ οπμζηδνίγμοκ ηδκ επζθμβή αοηή ιε ζοπκυηδηα 57 ηαζ πμζμζηυ 62,64% ηαζ μζ
εηπαζδεοηζημί ηςκ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ ιε ζοπκυηδηα 49 ηαζ πμζμζηυ 50%.
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Πίλαθαο 2: Καηακμιή απακηήζεςκ & πμζμζηχκ ζπεηζηά ιε ηδ νφπακζδ ηδξ εάθαζζαξ
Μφλν έλα απφ ηα παξαθάησ
απνζπληίζεηαη ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο
ηενεά απυαθδηα
Ναοάβζα
Αζηζηά θφιαηα
Πθαζηζηέξ ζαημφθεξ
Υδιζηά θζπάζιαηα
Γεκ απάκηδζακ
φκμθμ

Θεηηθψλ
N
%
4
4,40
17
18,68
57
62,64
0
0,0
6
6,59
7
7,69
91
100,0

Αλζξσπηζηηθψλ
N
%
13
13,27
20
20,41
49
50,00
2
2,04
5
5,10
9
9,18
98
100,0

πλνιηθά
N
%
17
8,99
37
19,58
106
56,08
2
1,06
11
5,82
16
8,47
189
100,0

Γζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο ααειμφ βκχζεςξ βζα ηα οθζηά πμο
απμζοκηίεεκηαζ ζημ αοευ ηδξ εάθαζζαξ, ηδξ ηφνζαξ πδβήξ νφπακζδξ ηςκ οδάηςκ ηαζ ηδξ
εζδζηυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ έβζκε π2 έθεβπμξ ακελανηδζίαξ. ημκ Πίκαηα 3
πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εθέβπςκ, υπμο θαίκεηαζ υηζ δ ζπέζδ αοηή δεκ είκαζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιε p-value = 0,109 ηαζ 0,475 ακηίζημζπα.
Πίλαθαο 3: Απμηεθέζιαηα ηςκ π2 εθέβπςκ ακελανηδζίαξ
Σεζη αλεμαξηεζίαο εξσηήζεσλ κε ηνλ ηνκέα εθπαίδεπζεο
Απνζχλζεζε ζηε
ζάιαζζα
Πεγή ξχπαλζεο

Ζ ηφνζα εζδζηυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ

π2

df

p-value

7,664

4

0,109

4,536

5

0,475

πεηζηά ιε ηδ ζοιαμθή ηδξ ΠΔ ζηδκ αεζθμνία, ιμθμκυηζ δ πθεζμρδθία ηςκ
ενςηςιέκςκ απακηά υηζ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ «πάνα πμθφ» ιε ζοπκυηδηα 130 ηαζ πμζμζηυ
68,3%, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 4, μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ ηςκ δφμ μιάδςκ δεκ έπμοκ
οθμπμζήζεζ πνμβνάιιαηα ιε ζοκμθζηή ζοπκυηδηα 147 ηαζ πμζμζηυ 77,8%.
Πίλαθαο 4: Καηακμιή ηςκ απακηήζεςκ & πμζμζηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ οθμπμίδζδ πνμβνάιιαημξ ΠΔ
Πξαγκαηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
ΝΑΗ
ΟΥΗ
φκμθμ

Θεηηθψλ
N
%
24
26,4
67
73,6
91 100,0

Αλζξσπηζηηθψλ
N
%
18
18,4
80
81,6
98
100,0

πλνιηθά
N
%
42
22,2
147
77,8
189
100,0

ζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ημο ααειμφ βκχζεςξ δζαθυνςκ πενζααθθμκηζηχκ
γδηδιάηςκ ηαζ ηςκ ζηάζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο ακαδεζηκφμοκ ημ ααειυ
πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζήξ ημοξ, απυ ηδκ ακάθοζδ ημο Πίκαηα 5, θακενχκεηαζ υηζ μ
ααειυξ βκχζδξ βζα ηα πνμαθήιαηα ηδξ νφπακζδξ ηςκ οδάηςκ έπεζ ζδιακηζηή ζπέζδ ιε ηδ
ζοιπενζθμνά πμο δδθχκεηαζ (p-value<0,05). Δπίζδξ, υζμζ είπακ επανηή βκχζδ βζα ηα
πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβεί ηυζμ δ νφπακζδ ηςκ οδάηςκ, υζμ ηαζ δ νφπακζδ ηςκ εδαθχκ
δδθχκμοκ ακδζοπία ηαζ είκαζ πνυεοιμζ κα ακαθάαμοκ ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ ΠΔ.
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Πίλαθαο 5: Γζενεφκδζδ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο ααειμφ βκχζεςξ ηαζ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ.
ρ2 έιεγρνο αλεμαξηεζίαο, df=5
p-values

Γλψζε δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ
Κθζιαηζηή
αθθαβή

Ρφπακζδ
Μείςζδ
Ρφπακζδ
Φηχπεζα Σμλζηά
οδάηςκ αζμπμζηζθυηδηαξ εδαθχκ

Μείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ
εκένβεζαξ

0,064

0,054

0,498

0,061

0,752

0,099

Θοιυξ ζηδ ζηέρδ ημο ααειμφ
νφπακζδξ ηςκ αζμιδπακζχκ

0,142

0,000

0,154

0,001

0,061

0,090

Φυαμξ ζηδ ζηέρδ ηςκ
ιμθοζιέκςκ ηνμθίιςκ

0,206

0,071

0,822

0,113

0,154

0,033

0,221

0,028

0,108

0,004

0,226

0,217

0,484

0,562

0,842

0,001

0,384

0,553

0,991

0,432

0,948

0,613

0,904

0,468

0,129

0,239

0,183

0,166

0,667

0,234

0382

0,767

0,829

0,430

0,837

0,351

Δπζεοιία οθμπμίδζδξ
πενζααθθμκηζημφ πνμβνάιιαημξ
Πανυηνοκζδ βζα πνήζδ
επακαπνδζζιμπμζμφιεκςκ
ηζακηχκ
οιιεημπή ζε ζοκακηήζεζξ
πενζααθθμκηζηχκ μνβακχζεςκ
Γζηαίςια ζημ ηαεανυ πενζαάθθμκ
Πνμζςπζηή εοεφκδ ζηδκ
ακαηφηθςζδ

ηδ δζενεφκδζδ ημο ενςηήιαημξ ακ δζαθμνμπμζμφκηαζ μζ βκχζεζξ ημο δείβιαημξ βζα ηδ
δδιζμονβία πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ακάθμβα ιε ημ θφθμ, υπςξ παναηδνείηαζ ζημκ
Πίκαηα 6 οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά (p-value=0,030) ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ
ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή μζημβέκεζα ηαζ θίθμζ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ
πενζααθθμκηζηή εοαζζεδημπμίδζδ. ηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά οπάνπεζ, επίζδξ, ζηδκ επζθμβή
ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ (p-value=0,001) ηαζ ηςκ ημπζηχκ ανπχκ ιε p-value=0,045.
Πίλαθαο 6: Απμηεθέζιαηα ηςκ π2 εθέβπςκ ακελανηδζίαξ ιεηαλφ θφθμο ηαζ ζηάζεςκ.
Σεζη αλεμαξηεζίαο γλψζεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο

Φχιν

πμοδέξ
Οζημβέκεζα ηαζ θίθμζ
Μέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ
Σμπζηέξ ανπέξ
Δηηθδζζαζηζηέξ ανπέξ
Κέκηνα πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ
Μδ-ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ

π2

Df

p-value

4,240
8,927
18,793
9,765
2,577
8,777
6,204

3
3
4
4
4
4
4

0,237
0,030
0,001
0,045
0,631
0,067
0,184

πδήηεζε - ζπκπεξάζκαηα
Καεχξ ηα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ζοκεπίγμοκ κα αολάκμκηαζ ηαζ μ
πνμαθδιαηζζιυξ ιεβαθχκεζ, δ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ δίκεζ ηδκ εοηαζνία ζηα άημια κα
εοαζζεδημπμζδεμφκ απέκακηζ ζηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα. Απμηεθεί ημ ιμπθυ απυηηδζδξ
βκχζεςκ, ακάπηολδξ δελζμηήηςκ ηαζ οζμεέηδζδξ ζηάζεςκ πμο εα επζηνέρμοκ ζημοξ
εηπαζδεοηζημφξ κα αλζμπμζμφκ πμζμηζηά ηζξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ ελεθίλεζξ ζηδκ
εηπαζδεοηζηή πνάλδ.
ζμκ αθμνά ζημ επίπεδμ ηςκ βκχζεςκ ηςκ εηπαζδεοηχκ εεηζηχκ ηαζ ακενςπζζηζηχκ
επζζηδιχκ ημο δείβιαημξ, παναηδνείηαζ έθθεζρδ βκχζδξ βφνς απυ ηα εέιαηα νφπακζδξ ηςκ
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οδάηςκ. Οζ εηπαζδεοηζημί ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ, ςζηυζμ, πανμοζζάγμκηαζ πενζζζυηενμ
εκδιενςιέκμζ ζηα εέιαηα αοηά ζε ζπέζδ ιε ηςκ ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ. Σμ ίδζμ εφνδια
ακαδεζηκφεζ ηαζ δ ένεοκα ηςκ Σγαιπενή & Παπαααζζθείμο (2010). Ζ πενζμνζζιέκδ βκχζδ
ηαζ ηαηακυδζδ βφνς απυ ηα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ
πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ, πμο δζαπζζηχκεηαζ ιέζς ηδξ απμπήξ ηαζ ηςκ θακεαζιέκςκ
απακηήζεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηονζυηενδ πδβή νφπακζδξ ηςκ οδάηςκ ηαζ ηδκ εθανιμβή
πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ, απμηεθεί ιζα ζμαανή έκδεζλδ υηζ δεκ
πανέπεηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ μοζζαζηζηή πενζααθθμκηζηή βκχζδ ηαζ ηίκδηνα ιέζα απυ ηζξ
δζάθμνεξ πδβέξ εκδιένςζδξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ. Πμθθμί πανάβμκηεξ ιπμνεί κα έπμοκ
ζοιαάθεζ ζηδ εθθζπή εκδιένςζδ πμο παναηδνείηαζ. Δίκαζ πζεακυ κα ιδκ πνμςεήεδηακ
επανηχξ ηα πενζααθθμκηζηά εέιαηα ηαζ πνμβνάιιαηα ζηα ζπμθεία ή, βεκζηυηενα, κα οπάνπεζ
ζδιακηζηή επίδναζδ απυ ημ ζφβπνμκμ ηνυπμ γςήξ, πμο ςεεί ημ εκδζαθένμκ πνμξ άθθεξ
ηαηεοεφκζεζξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, δ αζηζμθμβία δεκ είκαζ πνμθακήξ ηαζ εα πνέπεζ κα
ακαγδηδεεί πεναζηένς.
Απυ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ ζηάζεςκ ζπεηζηά ιε ημοξ
πανάβμκηεξ δδιζμονβίαξ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ
οπμδεζηκφμοκ ζςζηή πνμζέββζζδ. Ακαθμνζηά ιε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνμφκ κα
ζοιαάθθμοκ ζηδ δδιζμονβία πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ, μζ βοκαίηεξ ημο δείβιαημξ
έπμοκ επανηή βκχζδ ημο εέιαημξ ιε ζδιακηζηή δζαθμνά. ζμκ αθμνά ζηα πνμβνάιιαηα ΠΔ,
δ πθεζμρδθία δεκ έπεζ οθμπμζήζεζ ηάπμζμ. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ πζεακή έθθεζρδ
βκχζδξ, οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ η.ά., υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ απυ ηδκ ένεοκα ηςκ
Ακαζηαζζάδμο & Κμονημονίδδ (2008). ημ δείβια ηςκ βοκαζηχκ, ακ ηαζ ειθακίγμκηαζ
πενζζζυηενμ εκδιενςιέκεξ απυ ημοξ άκδνεξ, δεκ ακζπκεφεηαζ μοζζαζηζηή πνμεοιία βζα
ακάθδρδ πνμβνάιιαημξ. Χζηυζμ, απυ υζμοξ εηπαζδεοηζημφξ έπμοκ οθμπμζήζεζ πνμβνάιιαηα
ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ είκαζ βοκαίηεξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ιε πενζζζυηενδ βκχζδ ζε
εέιαηα πμο αθμνμφκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ. Αοηυ επζηνέπεζ κα
βίκεζ ιζα εηηίιδζδ ηδξ εεηζηήξ επίδναζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ πμο έπμοκ οθμπμζήζεζ. Δπίζδξ,
παναηδνείηαζ υηζ πανυθμ πμο μζ εηπαζδεοηζημί ιε οπδνεζία πάκς απυ 26 πνυκζα δδθχκμοκ
ζοπκά εεηζηή πνυεεζδ πνμξ ημ πενζαάθθμκ, δεκ ζοιιεηέπμοκ ζε πνμβνάιιαηα
πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Έκαξ πζεακυξ πανάβμκηαξ πμο ημοξ ςεεί πνμξ αοηή ηδκ
ηαηεφεοκζδ ιπμνεί κα είκαζ δ «ζοκήεεζα». Ζ ζοκήεεζα, πζεακχξ, ζοκοπάνπεζ ιε ηδκ επζεοιία
ημοξ βζα έκακ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ γςήξ πμο έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ ειπεζνία ημοξ ηαζ
δοζημθεφεζ ηδκ εθανιμβή κέςκ ηαζ πνςηυηοπςκ ζδεχκ.
Με αάζδ ηα παναπάκς ζοιπενάζιαηα, δ ακαβηαζυηδηα οθμπμίδζδξ πανυιμζςκ
ενεοκχκ ζε ιεβαθφηενδ ηθίιαηα ηνίκεηαζ ακαβηαία. Ζ πεναζηένς δζενεφκδζδ ημο εέιαημξ
ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαθφηενδ ηεηιδνίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο ηαηαβνάθδηακ
απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα, ζηδ ζθαζνζηυηενδ απμηφπςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ, αθθά ηαζ ζηδκ
ελαηνίαςζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ βεκίηεοζδξ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ πμο πνμέηορακ ζε έκα
εονφηενμ πθαίζζμ.
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ένεοκα ελεηάγεζ εάκ μζ βκχζεζξ 234 ιαεδηχκ Α΄ Λοηείμο βζα ηα ηνμθζηά πθέβιαηα, πμο
είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ μζημθμβζηήξ δζάζηαζδξ ηνίζζιςκ πενζααθθμκηζηχκ
γδηδιάηςκ, επζδνμφκ ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ημοξ ζηάζεζξ. Σα γδηήιαηα οπυ ιεθέηδ είκαζ: δ πνήζδ
παναζζημηηυκςκ, ημ ηοκήβζ ανπαηηζηχκ πμοθζχκ, δ οπεναθίεοζδ, δ εζζαβςβή εκυξ λεκζημφ είδμοξ, δ
ελυκηςζδ εκυξ «επζηίκδοκμο» είδμοξ, μ ηαηαηενιαηζζιυξ εκδζαζηδιάηςκ αθθά ηαζ δ αζμθμβζηή
ηαηαπμθέιδζδ εκηυιςκ. Απυ ηδκ ένεοκα πνμηφπηεζ υηζ δ μζημθμβζηή βκχζδ δείπκεζ κα έπεζ ιζα
εεηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηζξ ζηάζεζξ βζα ηα οπυ ιεθέηδ μζημθμβζηά γδηήιαηα.
Abstract
This research studies the alternative conception and attitudes of 234 students of the first grade of
Lyceum about the food webs and ecological issues, which are based on human intervention on food
webs. Also, it is investigated if the specific ecological knowledge has some influence on students‘
attitudes towards ecological issues that presuppose this knowledge with regards to be understood. Out
of the statistically polishing up of the data, it was confirmed that the specific ecological knowledge has
significant positive influence on students‘ attitudes towards the selected ecological issues.

Δηζαγσγή
ηδ ζδιενζκή επμπή, δ ημζκςκζηή απαίηδζδ βζα επζζηδιμκζηυ αθθααδηζζιυ ημο ακενχπζκμο
δοκαιζημφ επζαάθθεζ ιζα αθθαβή ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιε
ζηυπμοξ πμο αθμνμφκ ηονίςξ ζηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ιεθθμκηζηχκ πμθζηχκ, πνμηεζιέκμο κα
ζοιιεηάζπμοκ εκενβά ηαζ οπεφεοκα ζε ιζα ημζκςκία πμο εβηοιμκεί ανηεηά νίζηα (Παπαδδιδηνίμο
1998, Μπαβζάηδ 2002α). Πανάθθδθα, δζαπζζηχκεηαζ υηζ μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ιεθεημφκ ΦΔ
ζοκεπχξ ιεζχκεηαζ ηαζ υηζ έκα πνυκμ ιεηά ηδκ απμθμίηδζδ απυ ημ ζπμθείμ, δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα
ηςκ ιαεδηχκ έπεζ ζοβηναηήζεζ εθάπζζηα απ‘ υζα δζδάπηδηε (Gough 2002, Κμογέθδξ 2005). ημ πθαίζζμ
ημο βεκζηυηενμο αοημφ πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ οπυ ημ πνίζια κέςκ εεςνζχκ πμο μνίγμκηαζ βεκζηά ςξ
ημκζηνμοηηζαζζηζηέξ ηαζ πενζβνάθμοκ ηδκ ακενχπζκδ βκχζδ ςξ δζαδζηαζία βκςζηζηήξ ηαηαζηεοήξ ή
επζκυδζδξ, ζηδκ μπμία ειπθέηεηαζ ημ άημιμ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ηαηακμήζεζ ημ ημζκςκζηυ ή ημ
θοζζηυ ημο πενζαάθθμκ (Taylor 1993), αιθζζαδηήεδηε δ παναδμζζαηή ζπμθζηή πναηηζηή πμο
πενζμνίγεηαζ ζηδκ απμζπαζιαηζηή ιεηααίααζδ βκχζεςκ ηαζ δε ζοκδέεηαζ ιε εέιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ
γςήξ ημο ιαεδηή (Μπαβζάηδ 2002α, Μπαβζάηδ & Φθμβαΐηδ 2005α, Κμογέθδξ 2005). φιθςκα ιε ημκ
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Perkins (1993), δ ηαηακυδζδ εκυξ εέιαημξ ζδιαίκεζ υηζ μ ιαεδηεουιεκμξ είκαζ ζηακυξ κα εηηεθέζεζ ιζα
πμζηζθία επζδυζεςκ ζπεηζηχκ ιε ημ ακηζηείιεκμ οπυ ιεθέηδ - υπςξ κα ηάκεζ πνμαθέρεζξ, κα ελδβήζεζ, κα
επζθφζεζ πνμαθήιαηα ηαζ κα ηάκεζ ζοκδοαζιμφξ αηυιδ ηαζ ζε πθαίζζα δζαθμνεηζηά απυ ημ ανπζηυ
πθαίζζμ ιάεδζδξ - κα ακηζθδθεεί δδθαδή πμφ ηαζ πυηε αοηή δ βκχζδ ημο είκαζ πνήζζιδ. Οζ Perkins &
Salomon (1992) επζζδιαίκμοκ υηζ δ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα απμαθέπεζ ζηδ εεηζηή ιεηαθμνά ηδξ ιάεδζδξ,
δ μπμία θαιαάκεζ πχνα, υηακ δ ιάεδζδ ζ‘ έκα πθαίζζμ αεθηζχκεζ ηδκ απυδμζδ ζε ηάπμζμ άθθμ πθαίζζμ.
Πανυθα αοηά, άθεμκεξ απμδείλεζξ δείπκμοκ υηζ πμθφ ζοπκά δ ιεηαθμνά απυ ηζξ ιαεδζζαηέξ ειπεζνίεξ δε
ζοιααίκεζ, υπςξ ζημκ ημιέα ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (Π.Δ.) υπμο δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ
ιαεδηέξ ααζίγμκηαζ ζοπκά ζε ιδ επζζηδιμκζηέξ ακηζθήρεζξ πνμηεζιέκμο κα ακαθφζμοκ ηα
πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα (Hogan 2002, Μπαβζάηδ 2002α, Μπαβζάηδ & Φθμβαΐηδ 2005α).
Δκεαννοκηζηά ςζηυζμ, είκαζ ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα πμο οπμδεζηκφμοκ υηζ δ μζηεζυηδηα ιε
ααζζηέξ μζημθμβζηέξ έκκμζεξ αδζαιθζζαήηδηα πνμεημζιάγεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαθφζμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ
πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ, αηυιδ ηαζ ακ δε
δζαεέημοκ ανπζηά μζηεζυηδηα ιε ηζξ θεπημιένεζεξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πενζααθθμκηζημφ γδηήιαημξ
(Μπαβζάηδ 2002α, Hogan 2002, Μπαβζάηδ & Φθμβαΐηδ 2005α). Δπίζδξ, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ
θζθμπενζααθθμκηζηέξ ζηάζεζξ πμο απμηημφζακ μζ ιαεδηέξ απυ ηδκ ενβαζία ζημ πεδίμ, εκζζπφμκηακ ηαζ
οζμεεημφκηακ βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια, εθ‘ υζμκ μζ έκκμζεξ πμο απμηημφζακ ζημ πεδίμ
επακαηνμθμδμημφκηακ ηαηά ηδκ επζζηνμθή ημοξ ζηδκ ηάλδ απυ ζπεηζηή δζδαηηζηή πανέιααζδ, ηαεχξ δ
ακάπηολδ αλζχκ θαίκεηαζ κα ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ πμθφπθμηςκ εειάηςκ πμο
ειπενζέπμκηαζ ζηα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα (Dettmann – Easler & Pease 1999, Jiménez –
Aleixandre & Pereiro – Muñoz 2002). Πνάβιαηζ, δ δζενεφκδζδ πενζααθθμκηζηχκ γδηδιάηςκ ηαζ δ
αλζμθυβδζδ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ θφζεςκ απμηεθεί ααζζηυ ζηυπμ ηδξ Π.Δ. ηαζ απαζηεί απυ ημ ιαεδηή κα
ηαηαηηήζεζ ηδκ πζμ ζφκεεηδ ζενανπζηά «κμδηζηή δελζυηδηα» (Gagné 1977), ηδ ιάεδζδ ζφκεεζδξ
ηακυκςκ ή θφζεςξ πνμαθήιαημξ. Ο ιαεδηήξ βζα κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα ακαγδηήζεζ μζημθμβζηά ζοιααηή
θφζδ ζ‘ έκα πενζααθθμκηζηυ πνυαθδια, πνέπεζ κα ακαηαθέζεζ ααζζηέξ μζημθμβζηέξ έκκμζεξ ηαζ ανπέξ
πμο δεκ πνμηφπημοκ απυ ηδκ ειπεζνζηή βκχζδ, αθθά ακαιέκεηαζ κα ηζξ απμηηήζεζ ιε ηδ ζπμθζηή
εηπαίδεοζδ (Μπαβζάηδ 2002α).
Πανυιμζμ είκαζ ημ ζοιπέναζια, πμο ελάβεηαζ απυ ημ ιμκηέθμ «πζεακυηδηαξ θεπημιενμφξ
επελενβαζίαξ» ή βκςζηυηενμ ςξ ELM (Petty & Cacioppo 1986), ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ ηνυπμξ πμο
επελενβάγεηαζ μ δέηηδξ ιζα πθδνμθμνία ή έκα ιήκοια έπεζ επζπηχζεζξ ζηδκ αθθαβή ζηάζεςκ.
Δζδζηυηενα, άημια πμο δζαεέημοκ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ, είκαζ πζεακυηενμ κα επελενβαζημφκ
ζοζηδιαηζηά ηαζ θεπημιενχξ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία εκυξ ιδκφιαημξ ηαζ κα ελάβμοκ ζοιπενάζιαηα πμο
επδνεάγμοκ ηζξ ζηάζεζξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημ εέια οπυ ιεθέηδ. Μάθζζηα, ηάπμζμζ ενεοκδηέξ επζιέκμοκ
υηζ δ δζαιυνθςζδ ζηάζεςκ πμο επένπεηαζ ιέζς ηδξ ηεκηνζηήξ μδμφ ηδξ πεζζηζηυηδηαξ - πμο
παναηηδνίγεηαζ απυ έιθαζδ ζημ πενζεπυιεκμ ημο ιδκφιαημξ ηαζ θεπημιενή επελενβαζία ηςκ
πθδνμθμνζχκ πμο πενζέπμκηαζ ζε αοηυ - είκαζ πζεακυηενμ κα δζανηέζεζ ηαζ ακηζζηέηεηαζ ζε πεναζηένς
πνμζπάεεζεξ επδνεαζιμφ. Ακηζεέηςξ, άημια πμο έπμοκ θίβα ηίκδηνα ή ζηακυηδηεξ κα επελενβαζημφκ
ηδκ επζπεζνδιαημθμβία εκυξ ιδκφιαημξ, πζεακυηενμ είκαζ κα επδνεαζημφκ απυ πανάβμκηεξ πμο
εθάπημκηαζ ημο ιδκφιαημξ υπςξ δ αλζμπζζηία ηδξ πδβήξ, δ εθηοζηζηυηδηα ηδξ πδβήξ, ημ ιήημξ ημο
ιδκφιαημξ η.ά.. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ αθθαβή ζηάζδξ πμο επένπεηαζ, είκαζ πζμ επζθακεζαηή ηαζ
πζεακυκ εοιεηάαθδηδ (Bright & Manfredo 1997).
ημκ ακηίπμδα ηςκ παναπάκς ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ οι περιβαλλοντικζσ
γνϊςεισ ςχετίηονται ςτακερά και κετικά με τισ ςτάςεισ ωσ προσ τα περιβαλλοντικά ηθτιματα, ωςτόςο θ ςχζςθ
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αυτι δεν είναι ιδιαίτερα ιςχυρι (Dimopoulos, Paraskevopoulos & Pantis 2008). Εηηζιάηαζ ςξ πζεακυηενμ, υηζ

μζ πεπμζεήζεζξ ηαζ μζ αλίεξ ημο αηυιμο πανά δ ακηζηεζιεκζηή ημο βκχζδ ηαεμνίγμοκ ηδ ζηάζδ ημο
απέκακηζ ζε δζάθμνα εέιαηα (Moscovici 1995, Bright & Manfredo, 1997). Χζηυζμ, ζοπκά παναηδνείηαζ
πνςηανπζηά ηίκδηνα (θζθμπενζααθθμκηζηέξ αλίεξ) κα οπμζηεθίγμκηαζ απυ επζθεηηζηά ηίκδηνα
(πνμζςπζηή άκεζδ), ιε ζοκέπεζα κα βίκεηαζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηδξ αθδνδιέκδξ πνυεεζδξ βζα δνάζδ πμο
ζηδνίγεηαζ ζε αλίεξ ηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πνυεεζδ βζα δνάζδ πμο ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζοκήεεζεξ. Πνμξ ηδκ
ίδζα ηαηεφεοκζδ μζ Diekmann ηαζ Preseindoerfer (1992) πνμηείκμοκ έκα ιμκηέθμ «παιδθμφ / ορδθμφ
ηυζημοξ» αάζεζ ημο μπμίμο, μζ άκενςπμζ επζθέβμοκ ζοιπενζθμνέξ υπμο ημ ηυζημξ δεκ αθμνά ζηδ ζηεκά
μζημκμιζηή έκκμζα, αθθά ζηδκ εονφηενδ έκκμζα ηδξ πνμζπάεεζαξ πμο απαζηείηαζ κα ηαηααάθεζ ηάπμζμξ
βζα κα επζδείλεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζοιπενζθμνά. Δκ ημφημζξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ άκενςπμζ ιε ορδθά
επίπεδα πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ θαίκεηαζ κα είκαζ πζμ πνυεοιμζ κα απμδεπημφκ πμθζηζηέξ
αθθαβέξ πμο εκζζπφμοκ ηδκ οπεφεοκδ πενζααθθμκηζηή ζοιπενζθμνά (π.π. αφλδζδ θυνμο ζηα ηαφζζια)
(Kollmuss & Agyeman 2002).
ημκ πνμαθδιαηζζιυ αοηυ εζηζάγεηαζ ηαζ δ πανμφζα ένεοκα, ηαεχξ δζενεοκά, εάκ μζ βκχζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ Α΄ Λοηείμο βζα ημ ηνμθζηυ πθέβια επζδνμφκ ζηζξ ζηάζεζξ ημοξ βζα ηνίζζια μζημθμβζηά
γδηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ακενχπζκεξ πανειαάζεζξ ζηα ηνμθζηά πθέβιαηα υπςξ: πνήζδ
παναζζημηηυκςκ, ηοκήβζ ανπαηηζηχκ πμοθζχκ, οπεναθίεοζδ, εζζαβςβή εκυξ λεκζημφ είδμοξ, ελυκηςζδ
εκυξ «επζηίκδοκμο» είδμοξ, ηαηαηενιαηζζιυ εκδζαζηδιάηςκ, αθθά ηαζ ζηδ ζηάζδ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηδ
αζμθμβζηή νφειζζδ εκηυιςκ.
Ζ ένεοκα αοηή εεςνμφιε υηζ είκαζ επίηαζνδ ηαεχξ, δ ηνζηζηή ζηέρδ πμο επζδζχημοκ ηα ζφβπνμκα
πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ είκαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ζηυπζιδξ, αοημνοειζγυιεκδξ αλζμθυβδζδξ πμο ηαεμδδβεί
ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδ θήρδ απμθάζεςκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ πνςηυηοπεξ πενζζηάζεζξ,
απμηεθχκηαξ δείηηδ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο ιαεδηή κα δζαπεζνίγεηαζ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ, πνμηεζιέκμο
ιεθθμκηζηά κα απμθαζίγεζ απμηεθεζιαηζηά βζα ηνίζζιεξ ηαηαζηάζεζξ (Ernst & Monroe 2006).
Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ηξνθηθψλ πιεγκάησλ
Σμ ηνμθζηυ πθέβια είκαζ έκα ιμκηέθμ, ιζα απθμπμζδιέκδ ακαπανάζηαζδ ηςκ ηνμθζηχκ ζπέζεςκ ζ‘
έκα μζημζφζηδια ηαζ δ ηαηακυδζή ημο απμηεθεί επζδζςηυιεκμ ζηυπμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ. Απυ ενεοκδηζηά δεδμιέκα πνμηφπηεζ υηζ δ έκκμζα αοηή απμηεθεί
έκα ζδιακηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ μζημθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ (Hogan 2000, Μπαβζάηδ 2002α,
Μπαβζάηδ & Φθμβαΐηδ 2005α). Οζ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζε πθδεοζιμφξ, πμο ακαπανίζηακηαζ ι‘
έκα ηνμθζηυ πθέβια, ιπμνεί κα είκαζ πμθφ απθέξ έςξ ηαζ ζδζαίηενα ζφκεεηεξ. Οζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα
πνμζθφβμοκ ζε απθμφζηενμοξ «ηακυκεξ», υπςξ δ ζπέζδ θείαξ - εδνεοηή ηαζ κα ηάκμοκ ακάθμβμοξ
ζοκδοαζιμφξ, πνμηεζιέκμο κα πνμαθέρμοκ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ πθδεοζιχκ εκυξ ηνμθζημφ
πθέβιαημξ (ηάεεηδ ιεηαθμνά ιάεδζδξ) (Φθμονήξ 2000, Μπαβζάηδ 2002α). ηδ ζοκέπεζα, εα πνέπεζ κα
δζαηνίκμοκ ηα «πακμιμζυηοπα ζημζπεία» πμο αμδεμφκ ζηδκ επζθμβή ηδξ μζημθμβζηά ζοιααηήξ θφζδξ ζηα
οπυ ιεθέηδ πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα (μνζγυκηζα ή ημκηζκή ιεηαθμνά ιάεδζδξ) (Perkins & Salomon
1992, Φθμονήξ 2000).
Ζ επζθμβή ημο ηνμθζημφ πθέβιαημξ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ζηδνίπεδηε ηαζ ζηδκ
άπμρδ υηζ, υηακ δ ζηάζδ είκαζ ηαηαιέηνδζδ ζοβηεηνζιέκδ απέκακηζ ζε ιζα δμζιέκδ ζοιπενζθμνά είκαζ
ηαθφηενδ ζημ κα πνμαθέρεζ αοηή ηδ ζοιπενζθμνά, απ‘ υηζ βεκζηυηενεξ ηαηαιεηνήζεζξ (Heberlein &
Black 1976). Γζα πανάδεζβια, εάκ δ ζοιπενζθμνά πμο εέθμοιε κα πνμαθέρμοιε είκαζ «εάκ ηάπμζμξ εα
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δχνζγε πνήιαηα ζημκ Δνοενυ ηαονυ», δ ζηάζδ, πμο πνέπεζ κα ιεηνήζμοιε είκαζ ςξ πνμξ ημ «κα
δςνίζεζ πνήιαηα ζημκ Δνοενυ ηαονυ» ηαζ υπζ βεκζηυηενεξ ζηάζεζξ, υπςξ εάκ εα δχνζγε πνήιαηα
βεκζηά ή εάκ εα οπμζηήνζγε ημκ Δνοενυ ηαονυ (Ajzen 1991). Σμ ηνμθζηυ πθέβια πνμζθένεηαζ βζα ηδ
δζενεφκδζδ ιζαξ πμζηζθίαξ δζαηνζηχκ ηαζ ζενανπδιέκδξ δοζημθίαξ δελζμηήηςκ (Griffiths & Grant 1985),
πμο είκαζ απαναίηδημ κα ηαηέπμοκ μζ ιαεδηέξ, χζηε κα αλζμθμβήζμοκ ηδκ μζημθμβζηή δζάζηαζδ
πενζααθθμκηζηχκ γδηδιάηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ακενχπζκεξ πανειαάζεζξ ζε αοηυ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Σν δείγκα
Σμ δείβια απμηέθεζακ 234 ιαεδηέξ Α΄ ηάλδξ Δκζαίςκ Λοηείςκ ηδξ πυθδξ ημο Ζναηθείμο δθζηίαξ 14
- 16 πενίπμο εηχκ. Χξ ιέεμδμξ επζθμβήξ ημο δείβιαημξ επζθέπεδηε δ δεζβιαημθδρία ηαηά δεζιίδεξ, ιζα
ηαζ ημ δείβια απμηέθεζακ θοζζηά ηιήιαηα ηδξ Α΄ ηάλδξ απυ ηα δχδεηα Δκζαία Λφηεζα ηδξ πυθδξ ημο
Ζναηθείμο. Ζ επζθμβή αοηήξ ηδξ ιεευδμο έβζκε, βζαηί δεκ οπήνπακ πθήνδ ζηαηζζηζηά ζημζπεία βζα ημκ
πθδεοζιυ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Α΄ ηάλδξ ηςκ Δκζαίςκ Λοηείςκ ηδξ πυθδξ ημο Ζναηθείμο. Απυ ηάεε Δκζαίμ
Λφηεζμ ηθδνχεδηε έκα ηιήια ηδξ A΄ ηάλδξ, δδθαδή ζοκμθζηά 12 ηιήιαηα.
Δξγαιείν ηεο έξεπλαο
Χξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ, ημ μπμίμ ζοκηάπεδηε απυ ηδκ
ενεοκήηνζα πνδζζιμπμζχκηαξ ενςηήζεζξ πάκς ζε ηαηαζηάζεζξ (π.π. πνυαθερε ηζ επίδναζδ εα έπεζ δ
αθθαβή εκυξ πθδεοζιμφ ημο ηνμθζημφ πθέβιαημξ ζημοξ οπυθμζπμοξ), πμο απαζημφκ απυ ημ ιαεδηή κα
εθανιυζεζ ηδ βκχζδ ημο βφνς απυ ηα ηνμθζηά πθέβιαηα ηαζ υπζ απθά κα ακαηαθέζεζ ιζα πθδνμθμνία
(Griffiths & Grant 1985). ηζξ πενζζζυηενεξ ενςηήζεζξ απμθεφβεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ επζζηδιμκζηχκ
υνςκ, πνμηεζιέκμο κα δζενεοκήζμοιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ηα μζημθμβζηά θαζκυιεκα ηαζ ηζξ
ελδβήζεζξ, πμο δίκμοκ βζ‘ αοηά ιε δζημφξ ημοξ υνμοξ ηαζ βθχζζα.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ ένεοκαξ πενζθαιαάκεζ ζοκμθζηά 16 ενςηήζεζξ πμο έπμοκ δφμ ζηέθδ: ιζα
ενχηδζδ ηθεζζηή (πμθθαπθήξ εηθμβήξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ δζενεφκδζδξ βκχζεςκ ή ηνζπμημιζηή ζηδκ
πενίπηςζδ ηδξ δζενεφκδζδξ ζηάζεςκ) ηαζ ιζα ακμζηηή υπμο γδηείηαζ απυ ημ οπμηείιεκμ κα αζηζμθμβήζεζ
ηδ ιία ηαζ ιμκαδζηή επζθμβή ημο. ηδκ πανμφζα δδιμζίεοζδ εα παναεέζμοιε ηονίςξ, ηα ζημζπεία πμο
πνμέηορακ απυ ηδκ απαναιεηνζηή ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ηθεζζηέξ
ενςηήζεζξ.
Ζ ένεοκα ηςκ Griffiths & Grant (1985) πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ζενάνπδζδ ηςκ ενςηήζεςκ ημο
ενςηδιαημθμβίμο ςξ πνμξ ημ ααειυ δοζημθίαξ ημοξ. Δπηά γεοβάνζα ενςηήζεςκ πνμαπαζημφκ ηδκ ίδζα
εζδζηή μζημθμβζηή βκχζδ βζα ηδ ζςζηή απάκηδζή ημοξ, πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεεί εάκ μζ μζημθμβζηέξ
βκχζεζξ επζδνμφκ ζηζξ ζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα οπυ ιεθέηδ μζημθμβζηά γδηήιαηα. Γζα πανάδεζβια
(δζαηδνήεδηε δ ανίειδζδ ηςκ ενςηήζεςκ ζημ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ ένεοκαξ):
I.
Ζ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ηδκ οπεναθθίεοζδ (αθ. πανάνηδια ενχηδζδ 12) είκαζ
ακελάνηδηδ απυ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα πνμαθέρμοκ ηδκ επίδναζδ ιζαξ λαθκζηήξ αθθαβήξ ημο
ιεβέεμοξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ θείαξ, ζημ ιέβεεμξ πθδεοζιμφ ημο εδνεοηή; (αθ. πανάνηδια
ενχηδζδ 2).
II.
Ζ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ηδκ εζζαβςβή εκυξ λεκζημφ είδμοξ (αθ. πανάνηδια ενχηδζδ
10) είκαζ ακελάνηδηδ απυ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα ηαεμνίζμοκ ηδκ επίδναζδ ιζαξ λαθκζηήξ
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αθθαβήξ εκυξ πθδεοζιμφ ζε έκα δεφηενμ «ιδ βεζημκζηυ» πθδεοζιυ, ιε ημκ μπμίμ είκαζ
ακηαβςκζζηζημί ςξ πνμξ ηδκ ηνμθή, υηακ δ επίδναζδ ιεηαθένεηαζ ιε έκα ιυκμ ηνυπμ; (αθ.
πανάνηδια ενχηδζδ 5).
ημ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ ένεοκαξ ανπζηά, παναηίεεκηαζ μζ ενςηήζεζξ πμο δζενεοκμφζακ ηζξ βκχζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα ηνμθζηά πθέβιαηα ηαηά αφλμοζα ζεζνά δοζημθίαξ - ζφιθςκα ιε ηδκ ζενάνπδζδ ηςκ
Griffiths & Grant (1985) – ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηοπαία ζεζνά μζ ενςηήζεζξ πμο δζενεοκμφζακ ηζξ ζηάζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ, πνμηεζιέκμο κα ιδκ επδνεαζημφκ μζ ιαεδηέξ ηαηά ηδ ζοιπθήνςζδ ημο.
Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ μζημθμβζηά ζοιααηήξ επζθμβήξ ααζζζηήηαιε ζημ ιμκηέθμ ηςκ Nuttle,
Bredeweg & Salles (2004), μζ μπμίμζ πνμηεζιέκμο κα απμδχζμοκ πενζζζυηενμ μζημθμβζηυ νεαθζζιυ
δδιζμφνβδζακ έκα ιμκηέθμ ακαπανάζηαζδξ πμο θαιαάκεζ οπυρδ ημο ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ ηνμθζηχκ
αθθδθεπζδνάζεςκ ζηζξ ααζζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο πθδεοζιμφ, δδθαδή ηςκ βεκκήζεςκ ηαζ ηςκ εακάηςκ.
Γζα πανάδεζβια, ζηδκ ενχηδζδ 2 (αθ. πανάνηδια) δ ζςζηή απάκηδζδ έπεζ ςξ ελήξ: Δθυζμκ δ αθεμκία
ηδξ θείαξ (ζαφνεξ) βίκεηαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ ηζιή, πμο είκαζ απαναίηδηδ κα ζηδνίλεζ ηδκ ανπζηή
αθεμκία ημο εδνεοηή (κοθίηζεξ), δ ζοπκυηδηα εακάηςκ ημο εδνεοηή εα αολδεεί θυβς έθθεζρδξ ηνμθήξ
ηαζ δ αθεμκία ημο εα ιεζςεεί (εα θζβμζηέρμοκ). Ακηίζημζπα, ζηδκ ενχηδζδ 12 (αθ. πανάνηδια) δ
μζημθμβζηά απμδεηηή ζηάζδ είκαζ (δζαθςκχ), εθυζμκ ιε ηδκ οπεναθθίεοζδ δ ζοπκυηδηα εακάηςκ ηςκ
ρανζχκ εα αολδεεί θυβς έθθεζρδξ ηνμθήξ.
Πνέπεζ ςζηυζμ, κα επζζδιάκμοιε υηζ ηαηά ηδκ απεζηυκζζδ ηςκ ηνμθζηχκ ζπέζεςκ ιε ηνμθζηά
πθέβιαηα, υπςξ ηαζ ζε ηάεε άθθδ πενίπηςζδ βεκίηεοζδξ ηαζ ζπδιαημπμίδζδξ ηδξ θφζδξ βίκμκηαζ
απθμοζηεφζεζξ. Χζηυζμ, ημ γδημφιεκμ ηδξ ένεοκαξ – ηαζ ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ - δεκ είκαζ
μζ ιαεδηέξ κα δζαπεζνζζημφκ ηα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα ςξ ελεζδζηεοιέκμζ επζζηήιμκεξ, αθθά κα
δζενεοκδεεί, εάκ δ ααζζηή μζημθμβζηή ημοξ βκχζδ ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηυζμ ηδξ
ζηεκήξ αθθδθελάνηδζδξ ηςκ μνβακζζιχκ εκυξ μζημζοζηήιαημξ, υζμ ηαζ ηςκ δναζηζηχκ αθθαβχκ πμο
επζθένμοκ μζ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ ζε αοηυ.
Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Σμ ενςηδιαημθυβζμ ανπζηά δυεδηε πζθμηζηά, ημ Μάζμ 2004 ζε δφμ ηιήιαηα ηδξ Α΄ ηάλδξ Δκζαίςκ
Λοηείςκ, χζηε κα βίκμοκ μζ απαναίηδηεξ αεθηζχζεζξ. Ζ ηεθζηή επίδμζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο έβζκε απυ
ηζξ 9/10/2004 έςξ ηζξ 27/11/2004. Ζ επίδμζδ έβζκε ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ζοκδεζζιέκδξ ζπμθζηήξ ιέναξ,
απυ ηδκ ίδζα ηδκ ενεοκήηνζα, πςνίξ κα έπεζ βίκεζ ηαιζά πνμδβμφιεκδ πθδνμθυνδζδ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ
ενεοκήηνζα ελήβδζε ζηα παζδζά πυζμ ζδιακηζηή εα είκαζ δ αμήεεζά ημοξ βζα ηδκ ένεοκα ηαζ υηζ υθεξ μζ
απακηήζεζξ εα είκαζ ακχκοιεξ.
Μέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
ηζξ ηθεζζηέξ ενςηήζεζξ έβζκε ηαηαβναθή ηςκ απυθοηςκ ηαζ ζπεηζηχκ ζοπκμηήηςκ ηςκ απακηήζεςκ
ηαζ οπμθμβίζηδηε μ δείηηδξ ζοκάθεζαξ Gamma βζα κα δζενεοκδεεί, εάκ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ
εζδζηήξ μζημθμβζηήξ βκχζδξ, πμο είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ ηαηακυδζδ εκυξ μζημθμβζημφ γδηήιαημξ ηαζ ηδξ
ζηάζδξ απέκακηζ ζημ γήηδια αοηυ. Δζδζηυηενα, εηθνάζαιε ηζξ ιεηααθδηέξ ηαζ πμζμηζηά
ακηζζημζπίγμκηαξ ζε ηάεε ηαηδβμνία απακηήζεςκ ιζα ανζειδηζηή ηζιή. ηζξ ενςηήζεζξ βκχζεςκ
πνδζζιμπμζήεδηακ μζ ηζιέξ 1 - 2 (θάεμξ – ζςζηή απάκηδζδ ακηίζημζπα) ηαζ ζηζξ ενςηήζεζξ ζηάζεςκ μζ
ηζιέξ 1 - 2 ηαζ 3, υπμο δ ηζιή 1 ακηζζημζπεί ζηδ ακηζπενζααθθμκηζηή, δ ηζιή 2 ζηδκ μοδέηενδ ηαζ δ ηζιή 3
ζηδ θζθμπενζααθθμκηζηή ζηάζδ. Ο δείηηδξ ζοκάθεζαξ Gamma παίνκεζ ηζιέξ ιεηαλφ –1 (ανκδηζηή
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ζοζπέηζζδ) ηαζ +1 (εεηζηή ζοζπέηζζδ). Ζ αλζμθυβδζδ ημο ιεβέεμοξ εκυξ δείηηδ ζοκάθεζαξ, βίκεηαζ πάκηα
ιε αάζδ ηδ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ημο δείηηδ.
Απνηειέζκαηα
Απυ ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ πνμηφπηεζ υηζ (αθ. πανάνηδια πζκ. 1) εεηζηή ζοζπέηζζδ ζηαηζζηζηά πάνα
πμθφ ζδιακηζηή - ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ α = 0,001 – δζαπζζηχκεηαζ ιεηαλφ ηδξ
ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ κα ηαεμνίζμοκ ηδκ επίδναζδ ιζαξ λαθκζηήξ αθθαβήξ ημο ιεβέεμοξ:
ημο πθδεοζιμφ ηδξ θείαξ ζημ ιέβεεμξ ημο πθδεοζιμφ ημο εδνεοηή ηαζ ηδξ ζηάζδξ ηςκ
ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ οπεναθίεοζδ
ii. ημο πθδεοζιμφ εκυξ ακχηενμο εδνεοηή ζημκ πθδεοζιυ εκυξ θοημθάβμο - πμο ακήημοκ ζηδκ
ίδζα ηνμθζηή αθοζίδα - ηαζ ηδξ ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελμθυενεοζδ εκυξ
«επζηίκδοκμο» είδμοξ
iii. εκυξ πθδεοζιμφ ζημ ιέβεεμξ ημο πθδεοζιμφ ημο ακηαβςκζζηή ημο ηαζ ηδξ ζηάζδξ ηςκ
ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζζαβςβή εκυξ λεκζημφ είδμοξ
iv.
ημο πθδεοζιμφ εκυξ ακχηενμο εδνεοηή ζημκ πθδεοζιυ εκυξ θοημθάβμο - πμο δεκ ακήημοκ
ζηδκ ίδζα ηνμθζηή αθοζίδα - ηαζ ηδξ ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ημ ηοκήβζ ανπαηηζηχκ
πμοθζχκ.
Θεηζηή ζοζπέηζζδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαπζζηχκεηαζ ιεηαλφ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ κα
ηαεμνίζμοκ ηδκ επίδναζδ ιζαξ λαθκζηήξ αθθαβήξ:
v. ημο ιεβέεμοξ ημο πθδεοζιμφ ημο εδνεοηή ζημ ιέβεεμξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ θείαξ ηαζ ηδξ
ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αζμθμβζηή νφειζζδ εκηυιςκ - ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ
ζδιακηζηυηδηαξ α = 0,017.
vi.
ημο πθδεοζιμφ ηςκ θοημθάβςκ ζημκ πθδεοζιυ εκυξ ακχηενμο εδνεοηή - πμο ακήημοκ ζηδκ
ίδζα ηνμθζηή αθοζίδα - ηαζ ηδξ ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ πνήζδ παναζζημηηυκςκ
ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ α = 0,002.
οζπέηζζδ ζηαηζζηζηά αζήιακηδ - ζε επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ α = 0,918 – παναηδνείηαζ
ιυκμ ιεηαλφ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ κα ηαεμνίζμοκ:
vii.
ηδκ επίδναζδ ηδξ ελάθεζρδξ ηςκ παναβςβχκ ζημκ πθδεοζιυ εκυξ ακχηενμο εδνεοηή ηαζ ηδξ
ζηάζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηαηαηενιαηζζιυ εκυξ δάζμοξ.
i.

πκπεξάζκαηα
διακηζηυ ζοιπέναζια ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ, υηζ δ μζημθμβζηή βκχζδ πμο είκαζ ακαβηαία βζα
ηδκ ηαηακυδζδ εκυξ μζημθμβζημφ γδηήιαημξ δείπκεζ κα έπεζ ιζα ζηαεενή εεηζηή ζοζπέηζζδ πμο είκαζ
ζηαηζζηζηά πάνα πμθφ ζδιακηζηή έςξ ζδιακηζηή, ιε ηζξ ζηάζεζξ βζα ηδκ πθεζμρδθία ηςκ οπυ ιεθέηδ
μζημθμβζηχκ γδηδιάηςκ – υπςξ ελυκηςζδ εκυξ «επζηίκδοκμο» είδμοξ, εζζαβςβή εκυξ λεκζημφ είδμοξ,
οπεναθίεοζδ, πνήζδ παναζζημηηυκςκ, αζμθμβζηή ηαηαπμθέιδζδ εκηυιςκ ηαζ ηοκήβζ ανπαηηζηχκ
πμοθζχκ. Δκζζπφεηαζ ζοκεπχξ, δ άπμρδ υηζ δ ακάηθδζδ ιζαξ ααζζηήξ μζημθμβζηήξ βκχζδξ ζοιαάθεζ
ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ εκζζπφμκηαξ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα ηαηακμμφκ ηζξ μζημθμβζηέξ
επζπηχζεζξ ιζαξ ακαπηολζαηήξ πανέιααζδξ ζηα μζημζοζηήιαηα, χζηε κα πεζζημφκ βζα ημοξ θυβμοξ βζα
ημοξ μπμίμοξ είκαζ ζδιακηζηυ κα οζμεεηήζμοκ ιζα θζθμπενζααθθμκηζηή ζηάζδ.
Αηυιδ, θαίκεηαζ κα εκζζπφεηαζ δ άπμρδ ηςκ Heberlein & Black (1976) υηζ δ ιέηνδζδ ηςκ δφμ
ιεηααθδηχκ (ζηάζεζξ, ζοιπενζθμνά) ζημ ίδζμ επίπεδμ ζαθήκεζαξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ πνυαθερδ
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ηδξ ζοιπενζθμνάξ απυ ηζξ ζηάζεζξ, ηαεχξ θαίκεηαζ κα πνμεηηείκεηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πνυαθερδξ ηςκ
ζηάζεςκ απυ ηζξ βκχζεζξ.
Μυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ηαηαηενιαηζζιμφ εκδζαζηδιάηςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ δνυιμο μζ
ιεηααθδηέξ εζδζηή μζημθμβζηή βκχζδ ηαζ ζηάζδ είκαζ ακελάνηδηεξ. Δπζαεααζχκεηαζ έηζζ, δ άπμρδ υηζ
επζθεηηζηά ηίκδηνα (πνμζςπζηή άκεζδ) οπενζζπφμοκ ηςκ πνςηανπζηχκ (πενζααθθμκηζηέξ αλίεξ) υηακ ημ
«ηυζημξ» (π.π. πνυκμξ, πνμζπάεεζα η.ά.) εηηζιάηαζ υηζ είκαζ ορδθυ. Χζηυζμ, πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ
ιυθζξ ημ 15,4 % ηςκ ιαεδηχκ ηαηακμμφκ πθήνςξ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ μθμηθδνςηζηήξ εηπένζςζδξ εκυξ
δάζμοξ ζηδκ ακηίζημζπδ ενχηδζδ βκχζδξ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ηαηαηενιαηζζιμφ μζ ιαεδηέξ
οπμζηδνίγμοκ υηζ εα ηαηαζηναθεί ιυκμ έκα ηιήια ημο βζα κα δζηαζμθμβήζμοκ ηδκ ακηζπενζααθθμκηζηή
ημοξ ζηάζδ.
Γεκζηυηενα, θαίκεηαζ υηζ ηαηανπάξ ηείκμοιε κα απμθεφβμοιε πθδνμθμνίεξ βζα ηα πενζααθθμκηζηά
γδηήιαηα, δζυηζ αάζεζ ηδξ εεςνίαξ ηδξ βκςζηζηήξ αζοιθςκίαξ (Festinger 1957) ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ή
απεζθμφκ ηάπμζεξ απυ ηζξ ααζζηέξ ιαξ πνμτπμεέζεζξ ςξ πνμξ ηζξ οθζηέξ ιαξ ακάβηεξ. Χζηυζμ, δ ζοκεπή
επζζηδιμκζηά εεχνδζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ εηάζημηε ακαπηολζαηήξ ιαξ πανέιααζδξ ζημ μζημζφζηδια,
δζαθαίκεηαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα, βζα ηδ δζαιυνθςζδ ζηάζεςκ ζε ζπέζδ ιε
ηδκ πενζααθθμκηζηή πνμζηαζία. Άθθςζηε, πθήνδ επίβκςζδ ιζαξ επζθμβήξ ηαζ ιαξ ζε έκα πενζααθθμκηζηυ
γήηδια δεκ ιπμνμφιε κα έπμοιε, εάκ δεκ ηαηακμμφιε ηζξ μζημθμβζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ εηάζημηε
πανέιααζδξ ιαξ ζηδ θφζδ.
Πξνηάζεηο
Οζ εηπαζδεοηζημί ζοκεπχξ, υηακ ζπεδζάγμοκ έκα πνυβναιια ΠΔ, εα ήηακ πνήζζιμ κα θαιαάκμοκ
οπυρδ ημοξ ηζξ ααζζηέξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ, ηζξ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ δζενεφκδζδ ημο
γδηήιαημξ οπυ ιεθέηδ. Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ζοκδέμκηαξ ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ιε ηζξ
πενζααθθμκηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ελμζημκμιχκηαξ ηαοηυπνμκα πνυκμ βζα ηδκ Π.Δ.
Οζ ιαεδηέξ εα ιπμνμφζακ κα δζενεοκήζμοκ μζημθμβζηά γδηήιαηα πμο απακηχκηαζ ζημ ημπζηυ
πενζαάθθμκ, πανυιμζα ιε αοηά ηδξ ένεοκαξ, πνμηεζιέκμο κα ελαζηδεμφκ ζηδ δζαπείνζζδ βκχζεςκ ηαζ
δελζμηήηςκ βφνς απυ πνμαθήιαηα ηδξ ημζκυηδηάξ ημοξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ
άθθςζηε οπμδεζηκφμοκ υηζ δ ιεηαθμνά ααζζηχκ μζημθμβζηχκ βκχζεςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαεδιενζκήξ
γςήξ είκαζ εθζηηή, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ πμο αθμνμφκ ζηδ
ιεηαθμνά ηαζ επζδεζηκφμοκ ανκδηζηά εονήιαηα (Perkins & Salomon 1992).
Ζ ιεηαθμνά ιάεδζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ απμηεθεί ηαζ ημ ζδιείμ ζφβηθζζδξ ζηδ
δζδαηηζηή ηςκ ΦΔ ιεηαλφ ηδξ ηθαζζζηήξ ηαζ ηδξ κευηενδξ ηάζδξ. Οζ δζδάζημκηεξ ηςκ Φ.Δ. εα πνέπεζ κα
θάαμοκ οπυρδ ημοξ υηζ δ Π.Δ. πνμζθένεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ έκα εφνμξ
πνμμπηζηχκ βζα ηδ βκχζδ ηαζ ηδ ιάεδζδ, ηαεχξ ζοιαάθθεζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα εεςνήζμοκ ηδκ
επζζηδιμκζηή βκχζδ πμο ημοξ πανέπεζ ημ ζπμθείμ πνδζηζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
μζημθμβζηχκ γδηδιάηςκ, κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηα υνζα ηδξ επζζηήιδξ πμο ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ
αδοκαηεί κα απμηαηαζηήζεζ ηδκ οπμαάειζζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηζξ εθανιμβέξ ηδξ, αθθά ηαζ κα
θζθηνάνμοκ πεπμζεήζεζξ πμο πνίγμοκ ημζκςκζηήξ απμδμπήξ βζα ηδκ «πμζυηδηα γςήξ» ημο ζφβπνμκμο
ακενχπμο.
διακηζηή ςζηυζμ, απυ ηδ ζημπζά ηδξ ΠΔ, είκαζ δ δζαπίζηςζδ εη ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ
ακεπάνηεζα ηδξ πναηηζημαζςιαηζηήξ ημοξ βκχζδξ κα ιδκ πενζμνζζηεί ιυκμ ζηδκ ηνζηζηή ζοιπθήνςζή
ηδξ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή, αθθά κα δχζεζ ημ έκαοζια ζημοξ ιαεδηέξ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ πςξ αοηή δ
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εθθζπήξ βκχζδ επδνεάγεζ ηζξ ζηάζεζξ ημοξ βζα ηδκ πενζααθθμκηζηή πνμζηαζία, εκζζπφμκηαξ πανάθθδθα
ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ (Μπαβζάηδ 2006, 2007).
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Παξάξηεκα
κοθίηζεξ

ζαφνεξ
Φφθθα, αθαζημί

αηνίδεξ
ανάπκεξ

Σξνθηθφ πιέγκα 1
ΔΡΧΣΖΖ 2: Δάκ λαθκζηά μζ ζαφνεξ βίκμοκ πμθφ θίβεξ, ηζ πνμαθέπεζξ υηζ εα ζοιαεί ζηζξ κοθίηζεξ; (Θα θζβμζηέρμοκ Θα ιείκμοκ μζ ίδζεξ - Θα βίκμοκ πάνα πμθθέξ) (αθ. Σνμθζηυ πθέβια 1).
ΔΡΧΣΖΖ 12: Οζ ρανάδεξ εκυξ κδζζμφ επζδυεδηακ ζηδκ αθίεοζδ ηενάζηζςκ πμζμηήηςκ βανίδςκ, ιζα επμπή πμο ηα
ράνζα ήηακ πμθφ ιζηνά βζα κα ηα ειπμνεοημφκ. Πςξ ηνίκεζξ ηδκ ηαηηζηή ημοξ αοηή; (οιθςκχ – Γζαθςκχ – Γεκ είιαζ
ζίβμονμξ) (αθ. Σνμθζηυ πθέβια 2).

Φοημπθαβηηυκ

βανίδεξ

ράνζα
Σξνθηθφ πιέγκα 2

ΔΡΧΣΖΖ 5: Δάκ λαθκζηά μζ ανάπκεξ βίκμοκ πάνα πμθθέξ, ηζ πνμαθέπεζξ υηζ εα ζοιαεί ζηζξ ζαφνεξ; (Θα θζβμζηέρμοκ Θα ιείκμοκ μζ ίδζεξ - Θα βίκμοκ πάνα πμθθέξ) ( αθ. πθέβια 1).
ΔΡΧΣΖΖ 10: ΄ έκα θανάββζ, πμο είκαζ εεκζηυξ δνοιυξ, γμοκ αβνζμηάηζζηα πμο ακήημοκ ζε έκα ζπάκζμ είδμξ. Οζ
άκενςπμζ απμθαζίγμοκ κα ιεηαθένμοκ γανηάδζα ζημ θανάββζ, βζα κα βίκεζ πζμ εκηοπςζζαηυ βζα ημοξ επζζηέπηεξ. Πςξ
ηνίκεζξ ηδκ απυθαζή ημοξ αοηή; (οιθςκχ – Γζαθςκχ – Γεκ είιαζ ζίβμονμξ) (αθ. ηνμθζηυ πθέβια 3).
αγριοκάτςικα

αγριόχορτα

ηαρκάδια

Σξνθηθφ πιέγκα 3
Πίλαθαο 1. Γείηηδξ ζοκάθεζαξ Gamma βζα ηάεε ζοζπεηζγυιεκμ γεφβμξ ενςηήζεςκ
ΤΥΔΣΗΖ ΔΡΧΣΖΔΧΝ
Δνχηδζδ 2 ιε ενχηδζδ 12 (αθ. απμηεθέζιαηα πενίπηςζδ i)
Δνχηδζδ 3 ιε ενχηδζδ 14 (αθ. απμηεθέζιαηα πενίπηςζδ v)
Δνχηδζδ 4 ιε ενχηδζδ 13 (αθ. απμηεθέζιαηα πενίπηςζδ vi)
Δνχηδζδ 5 ιε ενχηδζδ 10 (αθ. απμηεθέζιαηα πενίπηςζδ iii)
Δνχηδζδ 6 ιε ενχηδζδ 9 (αθ. απμηεθέζιαηα πενίπηςζδ ii)
Δνχηδζδ 7 ιε ενχηδζδ 11 (αθ. απμηεθέζιαηα πενίπηςζδ vii)
Δνχηδζδ 8 ιε ενχηδζδ 15 (αθ. απμηεθέζιαηα πενίπηςζδ iv)
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GAMMA
0,809
0,621
0,652
0,709
0,595
0,017
0,788

A
0,001
0,017
0,002
0,001
0,001
0,918
0,001
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Ιςτορικό αναδρομό ςτη Διδακτικό των Υυςικών Επιςτημών (ΥΕ)
και την Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη (ΠΕ): χϋςη ανταγωνιςμού ό
ςυνεργαςύασ; Σο παρϊδειγμα τησ «Εκπαύδευςησ ςτα Τδϊτινα
Περιβϊλλοντα»
Αζαλάζηνο Μφγηαο
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο,
Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο & Δθπαίδεπζεο, amogias@eled.duth.gr
Πεξίιεςε
Δδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα ειθακίγεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία ιζα ζογήηδζδ πμο αθμνά ζηδκ ηνζηζηή πμο
οθίζηαηαζ δ Δπζζηήιδ ηαζ δ Σεπκμθμβία βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηα ζφβπνμκα πενζααθθμκηζηά
πνμαθήιαηα. Δπζηνίκεηαζ δ ιδπακζζηζηή–ηανηεζζακή πνμζέββζζδ, πμο ααζίγεηαζ ηονίςξ ζημκ
ηαηαηενιαηζζιυ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ πνμηείκεηαζ έκα κέμ «πανάδεζβια» μθζζηζηήξ
ηαζ μζημθμβζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ. Ο ηαηαηενιαηζζιυξ ηδξ βκχζδξ βίκεηαζ ειθακήξ ηαζ ζημ
πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιε ηδκ έθθεζρδ ηάεε ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηςκ
ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ. Ζ απάκηδζδ ηδξ ζφβπνμκδξ παζδαβςβζηήξ δίκεηαζ ιε ηδ δζαιυνθςζδ
δζαεειαηζηχκ ηαζ μθζζηζηχκ πνμζεββίζεςκ. Ζ εηπαίδεοζδ ζηζξ ΦΔ ηαζ δ ΠΔ απμηεθμφκ δφμ βκςζηζηά
πεδία ιε πμθθά ημζκά ιεεμδμθμβζηά παναηηδνζζηζηά, ζοκαθείξ ζημπμεεζίεξ ηαζ ιε ελεθζηηζηή
δζαδνμιή ζπεδυκ πανυιμζα, εκχ ιέζα απυ ημ κέμ πανάδεζβια, δ ζπέζδ ημοξ ηαείζηαηαζ πενζζζυηενμ
ζοκενβαηζηή. Ζ Δηπαίδεοζδ ζηα Τδάηζκα Πενζαάθθμκηα, ςξ ημιιάηζ ηδξ ΠΔ, βεθονχκεζ ιε ημκ
ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ηα δφμ πεδία, ηαεχξ δ βκςζηζηή ηδξ ηθδνμκμιζά ακάβεηαζ ζε ακηζηείιεκα ηςκ
ΦΔ, ζοκδοάγμκηάξ ηα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ/ακενςπζζηζηέξ επζζηήιεξ.
Abstract
For several years a discussion has been held in the scientific literature, concerning the criticism of
Science and Technology for their involvement on current environmental problems. The mechanistic–
Cartesian approach, based mainly on the fragmentation of subject matter disciplines has been
criticized, and a new ―paradigm‖ of holistic and ecological approach of knowledge has been proposed.
This knowledge disintegration is getting obvious in formal education by the lack of linkage between
the curricula subject matters. The answer from modern pedagogics is given with the formation of
interdisciplinary and holistic approaches. Science and Environmental education represent two fields
with many common methodological characteristics, coherent goals and with an almost same
evolutionary course, whilst their relationship through the new paradigm is becoming more synergistic.
Marine and Aquatic Education, as part of Environmental education, bridges these two fields, because
of its cognitive legacy that goes back to natural sciences, combining them with social/humanitarian
sciences.
―ηα βεβμκυηα ιάξ εοιίγμοκ ζε ηάεε αήια, πςξ δεκ ηονζανπμφιε ηαευθμο πάκς ζηδ θφζδ,
υπςξ έκαξ ηαηαηηδηήξ πάκς ζε έκακ λέκμ θαυ, υπςξ ηάπμζμξ πμο εα ζηεηυηακ έλς απυ ηδ θφζδ,
αθθά πςξ ακήημοιε ζηδ θφζδ, ιε ηδ ζάνηα, ημ αίια ιαξ ηαζ ημ ιοαθυ ιαξ…‖
(Φπίνηπισ Ένγκελρ20 “Ζ Γιαλεκηική ηηρ Φύζηρ” ζελ. 159)

Δηζαγσγή
20
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Ο ανζειυξ ηςκ ηεζιέκςκ πμο παναηηδνίγμκηαζ ζήιενα ςξ μνυζδια ζηδ δζεεκή
αζαθζμβναθία ηαζ ηα μπμία, ιε ζδζαίηενμ ηνυπμ ημ ηαεέκα, επέηνζκακ ηαζ ελαημθμοεμφκ κα ημ
ηάκμοκ ζε ιζηνυηενμ ή ιεβαθφηενμ ααειυ, ηα ηεηηαζκυιεκα ηδξ επμπήξ ημοξ, οπήνλε ανηεηά
ιεβάθμξ ηαηά ημ πνυζθαημ πανεθευκ. Μκδιμκεφμοιε εκδεζηηζηά ηδκ ―ζςπδθή Άκμζλδ‖ ηδξ
Ρέζηζεθ Κάνζμκ21 πμο, απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘60, εβηαζκίαζε ιζα δζαθμνεηζηή
πναηηζηή, αοηήκ ηδξ εηθαΐηεοζδξ επζζηδιμκζηχκ πμκδιάηςκ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ
ηαθφηενδ δοκαηή εκδιένςζδ ημο εονφ ημζκμφ. ε αοηήκ ηδξ ηδκ πνμζπάεεζα, ηδκ
αημθμφεδζακ πμθθμί άθθμζ, ηαηά ηζξ επυιεκεξ δφμ δεηαεηίεξ ηαζ απυ ηζξ δφμ ιενζέξ ημο
Αηθακηζημφ, υπςξ π.π. μ κμιπεθίζηαξ αζμθυβμξ, βζαηνυξ ηαζ θζθυζμθμξ Κυκνακη Λυνεκηξ 22, μ
ιαεδιαηζηυξ Πζέν άιμοεθ23, μ εθεονεηζηυξ βεςεπζζηήιμκαξ Σγέζιξ Λάαθμη24, μ αζμθυβμξ
Μπάνο Κυιμκεν25, μ δζηυξ ιαξ κμιζηυξ, μζημκμιμθυβμξ ηαζ θζθυζμθμξ Κμνκήθζμξ
Καζημνζάδδξ26, βζα κα ακαθένμοιε ιυκμ ηάπμζμοξ εκδεζηηζηά. Καζ υθμζ ημοξ ζοκακηχκηαζ ζε
ιζα ημζκή ζοκζζηαιέκδ, ζηδκ πνμαθδιαηζηή πμο ειθακίγεηαζ βφνς απυ ημ νυθμ ηδξ
επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ζημ πθαίζζμ ημο ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ. Μάθζζηα, ζημ ικδιεζχδεξ
ένβμ ημο ιε ημκ ηίηθμ ―Ζ Κνίζζιδ Καιπή, Δπζζηήιδ, Κμζκςκία ηαζ απανπή εκυξ κέμο
Πμθζηζζιμφ‖ μ θοζζηυξ ηαζ θζθυζμθμξ Fritjof Capra (1982) ηαοηδνζάγεζ ηαζ απμννίπηεζ ηδ
ζοκεπζγυιεκδ πνμζηυθθδζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ ζηδ εεηζηζζηζηή–ιδπακζζηζηή ενιδκεία
ημο ηυζιμο, υπςξ αοηή δζαηοπχεδηε απυ ημκ Κανηέζζμ ηαζ ημκ Νεφηςκα ηέζζενζξ αζχκεξ
κςνίηενα ηαζ ακαγδηάεζ ιζα κέα πζμ μοζζαζηζηή άπμρδ βζα ημκ ηυζιμ· πνμηείκεζ, δδθαδή, υηζ
αοηυ πμο πνεζάγεηαζ δ ζφβπνμκδ ημζκςκία είκαζ έκα κέμ είδμξ επζζηήιδξ ζηδκ μπμία ημ παθζυ
«πανάδεζβια» ημο ηαηαηενιαηζζιμφ ηδξ βκχζδξ ακηζηαείζηαηαζ απυ έκα κέμ πανάδεζβια
μθζζηζηήξ ηαζ μζημθμβζηήξ πνμζέββζζήξ ηδξ.
Μέζα ζηδ δίκδ ηδξ μζημθμβζηήξ ηνίζδξ ηαζ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ οπμαάειζζδξ υθςκ
ακελανηήηςξ ηςκ θοζζηχκ μζημζοζηδιάηςκ ημο πθακήηδ ιαξ, δ επζζηήιδ ηαζ δ ηεπκμθμβία
θαίκεηαζ κα έπμοκ ανεεεί, ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ζημ επίηεκηνμ ζογδηήζεςκ ηαζ
επζηνίζεςκ ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ πμο έπμοκ δζαδναιαηίζεζ.
Ζ εηπαίδεοζδ ζε υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηδξ (ηοπζηή, ιδ ηοπζηή, άηοπδ) δε εα ιπμνμφζε κα
ιείκεζ αιέημπδ ζηζξ ελεθίλεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηδκ πενίμδμ αοηή, ηαεχξ είκαζ εηείκδ πμο
εέηεζ ημ πθαίζζμ, ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηα μπμία
ηαθείηαζ κα εεναπεφζεζ. Δζδζηυηενα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (ΦΔ) ηα
Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα (ΑΠ) εέημοκ πθέμκ ςξ ζδιακηζηή πνμηεναζυηδηα ηδκ ελμζηείςζδ
ηςκ ιαεδηεουιεκςκ υθςκ ηςκ ααειίδςκ ιε ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ επζπθέμκ, ηα ηεθεοηαία
πνυκζα, ιε ηδ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο. Ο ζπεηζηυξ υνμξ πμο επζηνάηδζε δζεεκχξ ηαζ πμο
εηθνάγεζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζφβπνμκςκ ΑΠ είκαζ μ «Δπζζηδιμκζηυξ αθθααδηζζιυξ». Ο
Lambert (2006) μνζμεεηεί ημκ παναπάκς υνμ ςξ ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο απαζημφκηαζ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ζηδ
ζοιιεημπή ζε πμθζηζηά ηαζ πμθζηζζηζηά εέιαηα, εκχ ηαζ μ Bybee (2008) ζοιπθδνχκεζ πςξ
είκαζ δ βκχζδ ημο αηυιμο ηαζ δ πνήζδ αοηήξ ηδξ βκχζδξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ηαηακμεί
επζζηδιμκζηέξ ενςηήζεζξ, κα ελδβεί επζζηδιμκζηά θαζκυιεκα ηαζ κα ιπμνεί κα ηαηαθήβεζ ζε
ζοιπενάζιαηα ααζζζιέκα ζε απμδείλεζξ βζα εέιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ επζζηήιδξ.
ήιενα, δ ακαβηαζυηδηα κα ηαηακμεί ηάπμζμξ ημ πενζαάθθμκ βφνς ημο, θοζζηυ ηαζ
ακενςπμβεκέξ, απμδεζηκφεηαζ πμθφ πζμ ζδιακηζηή ηαζ επζηαηηζηή απυ υζμ ήηακ εηαηυ,
πεκήκηα, ή ηαζ δέηα πνυκζα πνζκ. Μεηαηνέπμκηαξ ηδ ζηέρδ αοηή ιε υνμοξ εηπαίδεοζδξ, εα
θέβαιε υηζ έκαξ «ηφπμξ εηπαίδεοζδξ βζα ημ πενζαάθθμκ» είκαζ υζμ πμηέ άθθμηε
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επζαεαθδιέκμξ ζηζξ ιένεξ ιαξ.
Σμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ είκαζ ηαηά πυζμ αοηή δ εηπαίδεοζδ βζα ημ
πενζαάθθμκ είκαζ ηάηζ πμο έπεζ δμηζιαζηεί, ακ είκαζ ζηαεενή ζημ πέναζια ημο πνυκμο ζηζξ
δζάθμνεξ επζζηδιμθμβζηέξ ηαζ θζθμζμθζηέξ ηδξ ακαγδηήζεζξ ηαζ ηαηά πυζμ ζοκδέεηαζ ή
ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ημ πεδίμ ηςκ ΦΔ.
Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ θαη ΠΔ: ε εμειηθηηθή πνξεία
Μζα βνήβμνδ ιαηζά ζηδ ζφβπνμκδ ζζημνία ηςκ δφμ εηπαζδεοηζηχκ πεδίςκ, ηδξ
Γζδαηηζηήξ ηςκ ΦΔ ηαζ ηδξ ΠΔ, απμηαθφπηεζ ιζα ζπεδυκ ημζκή πμνεία ελέθζλδξ ςξ πνμξ ημ
νυθμ πμο επζγδημφκ κα δζαδναιαηίζμοκ, ημοξ ζημπμφξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ πμο ηαθμφκηαζ κα
εηπθδνχζμοκ. Πνμζπαεχκηαξ κα ρδθαθίζμοιε ηδκ ζζημνζηή ημοξ πμνεία, δ πνμκμθμβία πμο
ζδιαδεφεζ ηδ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ ζε πμθθέξ δοηζηέξ πχνεξ ιεηά ημ Β΄ Παβηυζιζμ πυθειμ
είκαζ ημ 1957, έημξ απμζημθήξ ημο ζμαζεηζημφ δμνοθυνμο πμφηκζη ζημ δζάζηδια. Ο
πνμαθδιαηζζιυξ ζηζξ δοηζηέξ πχνεξ βζα ηδκ ηαεοζηένδζδ ζηδκ απμζημθή επακδνςιέκμο
δμνοθυνμο μδήβδζε ζηδκ εηηίιδζδ υηζ ηα ΑΠ ζπεηζηά ιε ηζξ ΦΔ ήηακ ακαπμηεθεζιαηζηά ηαζ
επζπείνδζακ κα ηα «αεθηζχζμοκ» ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, πνμζακαημθίγμκηαξ ηδ
δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ ζηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ απμηθεζζηζηά βζα πακεπζζηδιζαηέξ
ζπμοδέξ (Matthews 2007). Αοηή δ επζζηδιμκμηεκηνζημφ ηφπμο πνμζέββζζδ επέηεζκε αηυιδ
πενζζζυηενμ ηδκ ιδπακζζηζηή–ηανηεζζακή μπηζηή ημο ηυζιμο ηαζ απμηέθεζε ημκ μδδβυ ζηδ
δζδαηηζηή ηςκ ΦΔ βζα ηζξ επυιεκεξ δφμ ημοθάπζζημκ δεηαεηίεξ.
Σδκ ίδζα πενίμδμ ακαπηφζζεηαζ, εκηυξ ή εηηυξ ΑΠ δ «Δηπαίδεοζδ βζα ηδ Γζαηήνδζδ
ηδξ Φφζδξ» (π.π. Παπαδδιδηνίμο 1998, Φθμβαΐηδ 1998), δ μπμία μοζζαζηζηά απμηεθεί ιζα
ήπζα ιμνθή εηπαίδεοζδξ ηςκ ιαεδηχκ βφνς απυ ημπζηά, ηονίςξ, εέιαηα ημο θοζζημφ
πενζαάθθμκημξ. Δίκαζ δ επμπή πμο ζηδ πχνα ιαξ ζοκακημφιε ημ ιάεδια ηδξ Παηνζδμβκςζίαξ
ιε ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ, ιεηαλφ άθθςκ, ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημο παζδζμφ, ηδ θφζδ ηαζ ηδ
γςή ζε αοηυ (Υνζζηζάξ 1998).
ημκ απυδπμ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο άνπζζακ κα βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ
μναηά ηαζ ακηζθδπηά απυ ημ ζφβπνμκμ άκενςπμ, μζ ζηυπμζ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ ΦΔ, έηζζ
υπςξ αοημί είπακ ηεεεί ηζξ δεηαεηίεξ ημο ‘60 ηαζ ‘70 βζα ηδκ παναβςβή πενζζζυηενςκ ηαζ
ηαθφηενςκ επζζηδιυκςκ, αιθζζαδηήεδηακ ηαζ άνπζζακ κα δζαιμνθχκμκηαζ πνμβνάιιαηα ΦΔ
πμο κα απεοεφκμκηαζ ζε υθμοξ ημο ιαεδηέξ ακελανηήηςξ ημο επαββέθιαημξ πμο επνυηεζημ κα
αημθμοεήζμοκ, δίκμκηαξ έιθαζδ υπζ ιυκμ ζηδκ απυηηδζδ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, αθθά ηαζ
ζηζξ εθανιμβέξ ηδξ, ηαεχξ ηαζ ζε εέιαηα αλζχκ πμο δζέπμοκ ηδ ζπέζδ ΦΔ ηαζ ημζκςκίαξ
(Παπαδδιδηνίμο 1998). Οζ ημνδμφθδξ ηαζ ςηδνάημο (2005) ακαθένμοκ, ζπεηζηά, υηζ ζηδ
δεηαεηία ημο ‘70 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο ‘80 δ ζογήηδζδ βζα ηδ ζπέζδ επζζηήιδξ, ηεπκμθμβίαξ ηαζ
ημζκςκίαξ ήηακ ειθακήξ ζηζξ ζοκακηήζεζξ εηπαζδεοηζηχκ∙ αοηυξ μ κέμξ πνμζακαημθζζιυξ ζηδ
ζπμθζηή επζζηήιδ μκμιάζηδηε «Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, Σεπκμθμβία, Κμζκςκία (Science,
Technology, Society – STS)» ηαζ εκχ ηα πνχηα ηείιεκα παναηηδνίγμκηακ απυ ιζα
ιμκυδνμιδ επίδναζδ ηδξ επζζηήιδξ/ηεπκμθμβίαξ πνμξ ηδκ ημζκςκία, ζηα ηείιεκα ηδξ
δεηαεηίαξ ημο ‘90 εηθνάγεηαζ πενζζζυηενμ δ αιμζααία αθθδθεπίδναζή ημοξ.
Ακηίζημζπα, πνμξ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘60, παναηδνμφιε ιζα ζηνμθή ζηδ
θζθμζμθία πμο παναηηδνίγεζ ηδκ εηπαίδεοζδ ζε εέιαηα ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ημ
πενζαάθθμκ. Δίκαζ δ επμπή πμο ημ ζφβπνμκμ εκδζαθένμκ βζα ημ πενζαάθθμκ εηθνάγεηαζ ζημ
ζφκμθυ ημο απυ έκα εονφ ηαζ ιαγζηυ ημζκςκζηυ ηίκδια ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ «μζημθμβζηυ» ηαζ
πνμζπαεεί κα «πναζζκίζεζ» ζε δζάθμνμοξ ηυκμοξ ηδ δδιυζζα γςή (Φθμβαΐηδ 1998). Βεααίςξ
μ νυθμξ ιζαξ εεηζηήξ επζζηήιδξ, ηδξ Οζημθμβίαξ, οπήνλε ηαεμνζζηζηυξ, ηαεχξ εηηζιάηαζ,
υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Μμδζκυξ (1996), υηζ πςνίξ ηδκ ηαηαθοβή ημο ζ‘ αοηήκ ημ
μζημθμβζηυ ηίκδια εα ανίζημκηακ αηυιδ ζε ειανοαηή ιμνθή. Οζ γοιχζεζξ πμο ακαθένεδηακ
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παναπάκς είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιεηαηίκδζδ ημο εκδζαθένμκημξ απυ ηδ Φφζδ ηαζ ηα
εέιαηα ηδξ Γζαηήνδζήξ ηδξ, ζημ Πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ μζημθμβζηήξ ηνίζδξ,
ηαεχξ εεςνήεδηε υηζ μ υνμξ «Πενζαάθθμκ» είκαζ εονφηενμξ απυ αοηυκ ηδξ «Φφζδξ», δζυηζ
πενζθαιαάκεζ ημκ ίδζμ ημκ άκενςπμ, ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο ηαζ βεκζηά υθεξ ηζξ εηθάκζεζξ ηδξ
γςήξ ημο (Φθμβαΐηδ 1998). Χξ εη ημφημο, μ υνμξ πμο λεηίκδζε κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ εα
έιεκε ζημ θελζθυβζμ ηαζ ζηζξ ηανδζέξ ηςκ ακενχπςκ, εκηυξ ηαζ εηηυξ εηπαζδεοηζηήξ
ημζκυηδηαξ, είκαζ δ «Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ (ΠΔ)». Ζ δεηαεηία ημο ‘70 ήηακ δ
ζδιακηζηυηενδ απυ ηδ ιενζά ηδξ μνζμεέηδζδξ, εβηαείδνοζδξ ηαζ δζάποζδξ ηδξ κέαξ αοηήξ
εηπαζδεοηζηήξ πενζμπήξ. Οζ πμθθέξ ηαζ ζδιακηζηέξ, ζε δζεεκέξ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ,
ζοκακηήζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαευθδ ηδξ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ, ιε απμημνφθςια
ημοξ ζηαειμφξ ημο Βεθζβναδίμο ημ 1975 ηαζ ηδξ Σζθθίδαξ ημ 1977, ελοπδνέηδζακ ιε ημκ
ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ηζξ παναπάκς ακάβηεξ. Ζ ΠΔ εζζήπεδ ζηδκ πνςημαάειζα ηαζ
δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηςκ πενζζζυηενςκ πςνχκ ηαζ επζπνυζεεηα οπήνλε, θυβς ημο
ηαζκμηυιμο παναηηήνα ηδξ, ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ αζηίεξ δζάβκςζδξ ηςκ άηαιπηςκ ΑΠ.
Χζηυζμ, ηα κέα πενζααθθμκηζηά δεδμιέκα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘80, άβκςζηα ιέπνζ ηυηε
ζημ εονφ ημζκυ, ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζημ πνμζηήκζμ, πμθθέξ θμνέξ ιε άιεζμ ηαζ
απεζθδηζηυ ηνυπμ, (π.π. Chernobyl, ιείςζδ ημο ζηνχιαημξ ημο υγμκημξ, υλζκδ ανμπή,
θαζκυιεκμ εενιμηδπίμο). Τπυ ημ πνίζια ηςκ κέςκ αοηχκ πενζααθθμκηζηχκ ηαζ ηαη‘
επέηηαζδ ημζκςκζημπμθζηζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ αθθαβχκ, δ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα
ακαγδηά κέεξ πνμηάζεζξ ζηα ΑΠ ηςκ δζαθυνςκ πςνχκ. Οζ ΦΔ, ςξ έκα απυ ηα δοκαιζηυηενα
πεδία ηδξ εηπαίδεοζδξ δε εα ιπμνμφζακ κα ιείκμοκ αιέημπεξ ζ‘ αοηήκ ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ,
έηζζ, δζαηοπχκμκηαζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ ακαβηαζυηδηα εζζαβςβήξ ηδξ
πενζααθθμκηζηήξ ζοκζζηχζαξ ζηδ δζδαζηαθία ημοξ (π.π. Littledyke 2008). Ζ αθθαβή
πνμζακαημθζζιμφ πνμξ ιζα εηπαίδεοζδ πμο εα πνδζζιμπμζεί ζημ πχνμ ηςκ ΦΔ ημ
πενζαάθθμκ ςξ ααζζηυ πθαίζζμ ιάεδζδξ εεςνήεδηε επζηαηηζηή, αθεκυξ δζυηζ ημζκή εηηίιδζδ
υθςκ υζςκ ειπθέημκηακ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ ΦΔ ήηακ δ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ απυ ημοξ
ιαεδηέξ βζα ηα ακηζηείιεκα πμο δζδάζημκηακ, ηαεχξ δεκ ιπμνμφζακ κα ακζπκεφζμοκ ημζκά
ζημζπεία ιε ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ, βεβμκυξ πμο θεζημονβμφζε ςξ ααζζηυξ ακαζηαθηζηυξ
πανάβμκηαξ ζημ κα ειπθαημφκ εκενβά ιε ηζξ ΦΔ ηαζ αθεηένμο ημ βεβμκυξ υηζ μζ ΦΔ
εεςνμφκηαζ ακελάνηδηεξ απυ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ αλίεξ ηαζ ζηδνζγυιεκεξ απμηθεζζηζηά ζε
δεδμιέκα απυ ημκ ειπεζνζηυ ηυζιμ, μδδβμφκ πάκηα ζε «αζθαθή» ζοιπενάζιαηα
(Μαθακδνάηδξ 2005). Οζ ιμκαδζηέξ αλίεξ πμο πνμαάθθμκηακ ιέζα απυ ηζξ ΦΔ βζα πμθθά
πνυκζα ήηακ δ απυθοηδ αθήεεζα ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, δ εεηζηζζηζηή υρδ ημο ηυζιμο
ηαζ δ ακηίθδρδ πμο εεςνεί υηζ μζ επζζηδιμκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ βκχζεζξ ιπμνμφκ κα
επζθφζμοκ μπμζμδήπμηε πενζααθθμκηζηυ πνυαθδια (Αεακαζάηδξ 2004). Σμ βεβμκυξ υιςξ υηζ
εδχ ηαζ ηαζνυ άνπζζε κα αιθζζαδηείηαζ δ άθθμηε αδζαιθζζαήηδηδ δβειμκία ηαζ
πνςημηαεεδνία ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ (Μαθακδνάηδξ 2005) ηαζ κα δζαθαίκεηαζ υθμ ηαζ
πενζζζυηενμ δ άιεζδ επίδναζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ακαηαθφρεςκ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ημ
πενζαάθθμκ, μδήβδζε ημοξ ενεοκδηέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ ΦΔ κα πνμηείκμοκ ιζα κέα
πνμζέββζζδ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ, πμο κα οπμβναιιίγεζ ηαζ κα δζενεοκά ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ
επζζηήιδξ, ηεπκμθμβζηήξ ηαζκμημιίαξ, ημζκςκζηχκ γδηδιάηςκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ
πνμαθδιάηςκ (ημνδμφθδξ & ςηδνάημο 2005). Αοηυξ μ κέμξ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ΦΔ,
πμο πήνε ηδκ μκμιαζία «Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, Σεπκμθμβία, Κμζκςκία, Πενζαάθθμκ (Science,
Technology, Society, Environment – STSE)», ηάκεζ μοζζαζηζηά θυβμ βζα πνμζεήηδ αλζχκ
ηαζ ηαοημπνυκςξ ημπμεεηεί ημκ ιαεδηή ζε έκα πζμ «μζημθμβζηυ πθαίζζμ» θεζημονβίαξ εκηυξ
ηςκ ΦΔ.
Μζα ακηίζημζπδ ελέθζλδ δζαπζζηχκεηαζ απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘80 ηαζ ζημ
πχνμ ηδξ ΠΔ. Νέμζ υνμζ, υπςξ «Αεζθμνία» ηαζ «Αεζθυνμξ ακάπηολδ» ηαζ ιζα ζεζνά
παναβχβςκ ημοξ, έπμοκ εζζπςνήζεζ ζημ θελζθυβζμ υθςκ ιαξ, άθθμηε εοδζάηνζηα ηαζ άθθμηε
υπζ, ζε ιζα πνμζπάεεζα ζφκδεζδξ εκκμζχκ υπςξ δ Κμζκςκία, δ Οζημκμιία ηαζ ημ Πενζαάθθμκ.
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ηδκ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα, είκαζ δ επμπή πμο ηνίκεηαζ δ ΠΔ βζα ημ έςξ ηυηε ένβμ
ηδξ ςξ ιδ απμηεθεζιαηζηή ηαζ εηηζιάηαζ υηζ ιζα κέμο ηφπμο ΠΔ εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ζε
αοηήκ ηδκ κέα επμπή πμο εβηαζκζάγεηαζ, ηδκ επμπή ηδξ αεζθμνίαξ. Ζ «Δηπαίδεοζδ βζα ημ
Πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ Αεζθμνία (ΔΠΑ)», ηαθείηαζ ιε ηδ δζεονοιέκδ ηδξ μνμθμβία,
πνμαθδιαηζηή, ζημπμεεζία ηαζ πνμζεββίζεζξ κα ηαθφρεζ ηα ηεκά πμο θαίκεηαζ υηζ άθδζε
πίζς ηδξ δ πνμηάημπυξ ηδξ ΠΔ ζηδκ ακαημθή αοηήξ ηδξ κέαξ επμπήξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ.
Ζ πανάθθδθδ δζαδνμιή ηςκ δφμ εηπαζδεοηζηχκ πεδίςκ (ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ ΦΔ ηαζ
ηδξ ΠΔ), πμο πενζβνάθδηε εκ ζοκημιία παναπάκς, δίκεηαζ παναζηαηζηά ζηδκ Δζηυκα 1.

Δηθφλα 1: Ζ πμνεία «ζοκ-ελέθζλδξ» ηςκ ΦΔ ηαζ ηδξ ΠΔ ηαηά ημ δεφηενμ ιζζυ ημο 20μο αζχκα

Δηηζιμφιε υηζ δ «εκμπμζδιέκδ» ακηζιεηχπζζδ ηςκ ΦΔ ηαζ ηδξ ΠΔ εα αμδεήζεζ
απμηεθεζιαηζηυηενα ζηδκ επίθοζδ εκδμβεκχκ πναηηζηχκ εειάηςκ πμο δζαηνίκμκηαζ ηαζ ζηα
δφμ εηπαζδεοηζηά πεδία ηαζ ζοκηαζζυιαζηε ιε ηδ θζθμζμθία πμο δζέπεζ ημ κέμ Γζαεειαηζηυ
Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ (Γ.Δ.Π.Π..), ημοθάπζζημκ ζηα ααζζηά εεςνδηζηά
ημο ζδιεία ηαζ ζημοξ ζημπμφξ πμο αοηυ εέθεζ κα επζηεθέζεζ. Δπζδίςλή ηδξ κεςηενζζηζηήξ
αοηήξ πνμζέββζζδξ είκαζ κα οπενηενάζεζ ημ ζηυπεθμ ηδξ αοημηεθμφξ δζδαζηαθίαξ ηςκ
δζαθυνςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ κα πνμζπαεήζεζ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ «μνζγυκηζα»
δζαζφκδεζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ιεηαλφ ημοξ ιε ηαηάθθδθδ μνβάκςζδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ηάεε
επζιένμοξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ιε ηνυπμ πμο κα ελαζθαθίγεηαζ δ επελενβαζία εειάηςκ
απυ πμθθέξ μπηζηέξ βςκίεξ (Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ 2003).
Ζ ηαζκμηυιμξ αοηή πνμζπάεεζα ηδξ μνζγυκηζαξ δζαζφκδεζδξ επζιένμοξ ακηζηεζιέκςκ
ιπμνεί κα ανεζ ηδκ ηαθφηενδ ηαζ επζηοπέζηενδ δοκαηή εθανιμβή ζηδ ζπέζδ ηδξ δζδαηηζηήξ
ηςκ ΦΔ ιε ηδκ ΠΔ. Ζ κέα θζθμζμθία ζηζξ ΦΔ, έηζζ υπςξ πενζβνάθεηαζ ιέζα απυ ημ ηίκδια
ημο STSE, δζαεέηεζ πμθθά ημζκά ζδιεία ιε ηδκ ΠΔ ηαζ ηονίςξ ιε ηδκ ζδιενζκή ηδξ ιμνθή
(Δηπαίδεοζδ βζα ημ Πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ Αεζθμνία) ζε πενζεπυιεκμ ηαζ δζδαηηζηέξ
πνμζεββίζεζξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ημζκυξ ζηυπμξ ηαζ ηςκ δφμ εβπεζνδιάηςκ είκαζ δ
πνμπαναζηεοή ημο πμθίηδ ιε έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ακάπηολδ αηυιςκ ιε βκχζεζξ ηςκ
ημζκςκζηχκ εειάηςκ επζζηδιμκζηήξ θφζδξ, ζηακυηδηεξ βζα δζενεφκδζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ
επίθοζδ αοηχκ ηςκ εειάηςκ ηαζ δζάεεζδ κα ημ ηάκμοκ (Volk 1984). Οζ Bennett ηαζ Bennett
(2004) πνμζεέημοκ υηζ ηαζ ηα δφμ εβπεζνήιαηα είκαζ πνμζακαημθζζιέκα ζηδκ επίθοζδ
πνμαθδιάηςκ, απαζημφκ δζεπζζηδιμκζηή ζηέρδ, ζοκδέμοκ ηδκ επζζηήιδ ιε ηδκ ημζκςκία,
δίκμοκ έιθαζδ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα,
πενζθαιαάκμοκ ςξ ααζζηή ανπή ηδκ απμζαθήκζζδ ηςκ αλζχκ ηαζ ειπθέημοκ ημοξ ιαεδηέξ
ημοξ ζε πνμβνάιιαηα δνάζδξ. Δζδζηυηενα βζα ηζξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο εθανιυγμκηαζ
ηαζ ζηα δφμ πεδία, ιζα ζφκημιδ ιαηζά ζηα ακηίζημζπα εβπεζνίδζα απμηαθφπημοκ ημζκέξ
πναηηζηέξ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ∙ δ αζςιαηζηή ιάεδζδ, δ επίθοζδ πνμαθήιαημξ, δ
πεζναιαηζηή ιέεμδμξ, δ ένεοκα πνμζακαημθζζιέκδ ζηδ δνάζδ, δ ενβαζία πεδίμο, δ
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απμζαθήκζζδ αλζχκ, δ ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ζηέρδ είκαζ ηάπμζεξ απυ αοηέξ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοζηδιαηζηά.
Δθπαίδεπζε ζηα Τδάηηλα Πεξηβάιινληα
Ο πθακήηδξ ιαξ δζαεέηεζ έκακ ηενάζηζμ υβημ οδάηςκ, ζε ηέημζα πμζυηδηα πμο ακ ημ
βκχνζγακ μζ πνμβεκέζηενμί ιαξ εα ημκ απμηαθμφζακ «Χηεακυ» ηαζ υπζ «Γαία». Δλάθθμο,
αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ πμο ημκ ηαεζζηά ιμκαδζηυ ςξ πνμξ ηδ γςή, ηαεχξ ιέζα ζημ οδάηζκμ
πενζαάθθμκ πνςημειθακίζηδηε δ γςή πνζκ 3,5 δζξ πνυκζα ηαζ ζ‘ αοηυ απμηθεζζηζηά
ελεθίζζμκηακ βζα ηα επυιεκα 3 δζξ πνυκζα. Δζδζηυηενα βζα ηα οβνμημπζηά μζημζοζηήιαηα, ηζξ
θοζζηέξ ή ηεπκδηέξ, δδθαδή, οδαημζοθθμβέξ ιε δζανηέξ ή πνμζςνζκυ, ζηάζζιμ ή ηνεπμφιεκμ
βθοηυ ή αθιονυ κενυ, πενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηιδιάηςκ ηδξ εάθαζζαξ ιε ιζηνυ αάεμξ
(Κμφημοναξ, Ανζακμφηζμο & Γενάηδξ 1986), ημ εκδζαθένμκ πμο πανμοζζάγμοκ είκαζ
πμθφπθεονμ, εκχ μζ θεζημονβίεξ ηαζ μζ αλίεξ πμο απμννέμοκ απυ αοηά (Δζηυκα 2) είκαζ
πμζηίθεξ (π.π. Μυβζαξ, Κεανεηίδδξ & Μπμοιπυκανδ 2005, Γενάηδξ, Σζζμφνδξ & Σζζαμφζδ
2007).
(α)

(β)
(β)

Δηθφλα 2: Λεζημονβίεξ (α) ηαζ αλίεξ (α) πμο απμννέμοκ απυ ηα οβνμημπζηά μζημζοζηήιαηα.

Σαοημπνυκςξ, υιςξ, δ ακηζιεηχπζζή ημοξ ιέπνζ ζπεηζηά πνυζθαηα ςξ πχνςκ εφημθδξ
δζμπέηεοζδξ ηαζ απυεεζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο, ηαεχξ ηαζ δ
πακηεθήξ έθθεζρδ ηάεε βκχζδξ ζπεηζηήξ ιε ηζξ θεζημονβίεξ πμο επζηεθμφκ ηαζ ηζξ αλίεξ πμο
απμννέμοκ απυ αοηά, μδήβδζε ζε ιία δζαθμνεηζηή μπηζηή ακηίθδρδ δ μπμία ακαδεζηκφεηαζ
ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιέζα απυ ημ πεδίμ ηδξ ΠΔ. Ζ έκκμζα εκυξ ηφπμο εηπαίδεοζδξ βζα
ημκ οδάηζκμ ηυζιμ δεκ είκαζ ηαζκμφνζα, ιμθμκυηζ ειθακίγεηαζ επζζήιςξ ηα ηεθεοηαία 35
πενίπμο πνυκζα, ηαεχξ πάκημηε οπήνπακ ζπεηζηά ζημζπεία ζηα ΑΠ δζαθυνςκ πςνχκ. Οζ
Fortner ηαζ Wildman (1980) ακαθένμοκ υηζ δ εηπαίδεοζδ βζα ημκ οδάηζκμ ηυζιμ απμηεθμφζε
ιένμξ ιζαξ εονφηενδξ ηίκδζδξ βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ ηάης απυ ηδ ζδιαία ηδξ «Δηπαίδεοζδξ
βζα ηδ Γζαηήνδζδ», ηδκ «Δηηυξ πμθείμο Δηπαίδεοζδ» ηαζ πνυζθαηα ηδκ «Πενζααθθμκηζηή
Δηπαίδεοζδ». Σδ δεηαεηία ημο ‘70, πενίμδμ δδθαδή μνζμεέηδζδξ ηαζ εβηαείδνοζδξ ηδξ ΠΔ,
ανίζηεζ ηδκ εοηαζνία κα ακαπηοπεεί ηαζ κα ελεθζπεεί ηαζ δ ίδζα. Δίκαζ δ επμπή πμο μζ
δζαζηδιζηέξ απμζημθέξ ζηέθκμοκ ηζξ πνχηεξ θςημβναθίεξ ημο πθακήηδ ιαξ, μζ μπμίεξ ημκ
ειθακίγμοκ βζα πνχηδ θμνά ζηα ιάηζα ιαξ ςξ έκακ βαθάγζμ πθακήηδ ηαζ ηαοημπνυκςξ ςξ
έκακ πθακήηδ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ. Τπυ ημ πνίζια ηδξ μθμέκα
ηαζ ιεβαθφηενδξ πίεζδξ πμο οθίζηαηαζ μ οδάηζκμξ ηυζιμξ, ηονίςξ απυ ηζξ ακενχπζκεξ
δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηεθεοηαίαξ πεκηδημκηαεηίαξ, δ ακαβηαζυηδηα κα ηαηακμήζμοιε ημ
οδάηζκμ πενζαάθθμκ ηαζ πχξ αοηυ θεζημονβεί βίκεηαζ επζηαηηζηή ηαζ αθμνά υπζ ιυκμ ημοξ
επζζηήιμκεξ ηαζ ηα ηέκηνα θήρεςκ πμθζηζηχκ απμθάζεςκ, αθθά ηαζ ημ εονφ ημζκυ ηαζ ηονίςξ
ημο ζδιενζκμφξ ιαεδηέξ – αονζακμφξ πμθίηεξ.
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Οζ Goodwin ηαζ Schaadt (1978) ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ζοιπενζθάαμοκ ζημκ
μνζζιυ αοηήξ ηδξ κέαξ εηπαζδεοηζηήξ πενζμπήξ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ οδάηζκςκ μζημζοζηδιάηςκ
(ςηεακμφξ, εάθαζζεξ, θίικεξ, πμηάιζα, εηαμθέξ), πνδζζιμπμίδζακ ημ ζφκεεημ υνμ «Marine
& Aquatic Education (ΜΑΔ)». Με ημ βεκζηυ υνμ «Δηπαίδεοζδ ζηα Τδάηζκα Πενζαάθθμκηα»,
μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζε βθοηά,
οθάθιονα ηαζ εαθαζζζκά κενά, απμδίδμοιε ζηδ βθχζζα ιαξ ημκ παναπάκς υνμ (Μυβζαξ,
Κεανεηίδδξ & Μπμοιπυκανδ 2005). Πανάθθδθα ιε ηδκ ΠΔ, ηδξ μπμίαξ απμηεθεί ηιήια
(Fortner & Mayer 1989), δ Δηπαίδεοζδ ζηα Τδάηζκα Πενζαάθθμκηα αημθμφεδζε ιζα
ακηίζημζπδ πμνεία ςνίιακζδξ, ιέζα απυ ζεζνά ζοκακηήζεςκ ηδ δεηαεηία ημο ‘70 ιε ζημπυ
ηδκ φπανλδ ζοκαίκεζδξ ακαθμνζηά ιε ηδ θφζδ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ ηαζ πνμηεζιέκμο κα
ηαεμνζζημφκ μζ ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδκ ιεθθμκηζηή ηδξ ακάπηολδ. Σα ζδνοηζηά ηείιεκα ζηα
μπμία ηαηέθδλακ αοηέξ μζ ζοκακηήζεζξ δε εα ιπμνμφζακ πανά κα έπμοκ ανηεηά ημζκά ζδιεία
(Πίκαηαξ 1), ηυζμ ιε ημοξ δζάθμνμοξ μνζζιμφξ πμο έπμοκ ηαηά ηαζνμφξ δζαηοπςεεί ζημοξ
ηυθπμοξ ηδξ ΠΔ, υζμ ηαζ ιε ημοξ ζηυπμοξ πμο έπμοκ ηαηαβναθεί.
Πίλαθαο 1: Ονζζιυξ ηαζ ζηυπμζ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ζηα Τδάηζκα Πενζαάθθμκηα (ζφιθςκα ιε ημοξ
Goodwin & Schaadt (1978)
Οξηζκφο:
Ζ εηπαίδεοζδ ζηα Τδάηζκα πενζαάθθμκηα
ακαθένεηαζ ζε εηείκμ ημ ημιιάηζ ηδξ
ζοκμθζηήξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο
ηαεζζηά ζηακμφξ ημοξ ακενχπμοξ χζηε κα
εοαζζεδημπμζδεμφκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ
ζοκμθζηά ημ νυθμ πμο δζαδναιαηίγμοκ ηα
φδαηα (εαθάζζζα ηαζ βθοηά) ζηα
ακενχπζκα γδηήιαηα, ηαεχξ ηαζ ημκ
ακηίηηοπμ ηδξ ημζκςκίαξ πάκς ζηα Τδάηζκα
πενζαάθθμκηα.

ηφρνη:
3. κα ηαηαζηήζμοκ ημοξ πμθίηεξ ζηακμφξ κα ηαηακμμφκ ηα δμιζηά ζοζηαηζηά ηςκ οδάηζκςκ
πενζααθθυκηςκ ςξ ιένμξ ημο ζοκμθζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδ ζδιαζία πμο έπμοκ βζα ηδκ
ημζκςκία
4. κα δδιζμονβήζμοκ πμθίηεξ ιε επίβκςζδ ηαζ αίζεδια οπεοεοκυηδηαξ απέκακηζ ζημκ οδάηζκμ
ηυζιμ, κα ακαπηφλμοκ ιζα κέα δεζηή οζμεεηχκηαξ ηδ ζςζηή πνήζδ, ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδ
δζαηήνδζδ ηςκ εαθαζζχκ, ηςκ πανάηηζςκ γςκχκ ηαζ ημο πθμφημο ηςκ βθοηχκ κενχκ
5. κα δχζεζ ηίκδηνα ζημοξ ακενχπμοξ κα ζοιιεηέπμοκ ζε απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηα οδάηζκα
πενζαάθθμκηα, εκχ ηαοηυπνμκα κα ημοξ ελμπθίζεζ ιε ηζξ απαναίηδηεξ ανπέξ ηαζ πθδνμθυνδζδ
πνμηεζιέκμο κα είκαζ ζε εέζδ κα αλζμθμβμφκ ηα πνμαθήιαηα, ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ημοξ δίκμκηαζ
ηαζ ηα δζάθμνα βεβμκυηα.

Ζ ιεβάθδ χεδζδ πμο παναηδνήεδηε ζηδκ Δηπαίδεοζδ ζηα Τδάηζκα Πενζαάθθμκηα
ηδκ επμπή αοηή ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ έκημκμ εκδζαθένμκ ηδξ ημζκςκίαξ πνμξ ημ οβνυ
ζημζπείμ ηαζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε ημοξ άβκςζημοξ, ςζηυζμ ζδζαίηενα
εκδζαθένμκηεξ, μνβακζζιμφξ πμο γμοκ ηυζμ ζηδκ οδάηζκδ ζηήθδ υζμ ηαζ ζημκ ποειέκα ηςκ
πενζααθθυκηςκ αοηχκ. Οζ ζοκεήηεξ ήηακ ζδακζηέξ βζα ηδκ βνήβμνδ εβηαείδνοζδ ηαζ
ακάπηολή ηδξ, ηονίςξ ζηδκ δοηζηή πθεονά ημο Αηθακηζημφ. Ηδνφεδηε ζπεηζηή Έκςζδ ηςκ
Δηπαζδεοηζηχκ (National Marine Educators Association) πμο ειθάκζζακ έκημκμ εκδζαθένμκ
κα δμοθέρμοκ πάκς ζε εέιαηα πμο άπημκηαζ ημο οδάηζκμο ηυζιμο, εκχ ήδδ απυ ηα ιέζα ηδξ
δεηαεηίαξ ημο ‘60 ηαηανηίζηδηε έκα ιεβαθυπκμμ ζπέδζμ, βκςζηυ ςξ Sea Grant College
Program, ημ μπμίμ αθμνά ζηδ ζοζηδιαηζηή πνδιαημδυηδζδ, ηονίςξ Ηδνοιάηςκ Σνζημαάειζαξ
Δηπαίδεοζδξ βζα ηδ ζπεδίαζδ ηαζ δδιζμονβία πνμβναιιάηςκ ηαζ οθζημφ ηυζμ ζημ πχνμ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ υζμ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Σμ πνυβναιια αοηυ, ημ μπμίμ
πναβιαημπμζείηαζ ακεθθζπχξ ηα ηεθεοηαία 40 πνυκζα ζε πενζζζυηενεξ απυ 30 πμθζηείεξ ηςκ
ΖΠΑ, υπςξ ελάθθμο ηαζ άθθα πνμβνάιιαηα υπςξ ημ Project COAST (Coastal Oceanic
Awareness Studies), ημ Project WET (Worldwide Water Education), ηαεχξ ηαζ ζπεηζηά
δίηηοα υπςξ ημ Γίηηομ GREEN (Global Rivers Environmental Education Network), πανέπμοκ
ηα απαναίηδηα ηίκδηνα ηαζ ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδ βνήβμνδ ηαζ εονεία ακάπηολδ αοηήξ ηδξ
ηαζκμηυιμο εηπαζδεοηζηήξ πενζμπήξ.
Ζ Δηπαίδεοζδ ζηα Τδάηζκα Πενζαάθθμκηα πνδζζιμπμζεί ςξ βκςζηζηυ οπυααενμ ιζα
πμθφ δοκαηή ηθδνμκμιζά, εηείκδ ηςκ εαθάζζζςκ επζζηδιχκ, πμο πνμδβήεδηακ ηαηά έκακ
αζχκα πενίπμο ηαζ ιπμνεί πμθφ εφημθα κα ζοκδεεεί ιε ηζξ ΦΔ ηυζμ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ
ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ υζμ ηαζ έλς απυ αοηυ. Ζ επίδναζδ πμο έδεζλε κα έπμοκ μζ ΦΔ ηαζ μζ
εηπαζδεοηζημί πμο ειπθέημκηαζ ζημ πχνμ ηςκ ΦΔ ζηδκ Δηπαίδεοζδ ζηα Τδάηζκα
Πενζαάθθμκηα βίκεηαζ ειθακήξ απυ ηα πνχηα ηζυθαξ αήιαηά ηδξ. Υαναηηδνζζηζηυ
πανάδεζβια απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηςκ ΦΔ οπήνλακ πνςημπυνμζ, υπζ ιυκμ
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ζημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο αζπμθείηαζ ιε ημκ οδάηζκμ ηυζιμ αθθά ηαζ
ζηδκ ίδζα ηδκ ΠΔ, ηδκ μπμία ηαζ απμηθεζζηζηά αοημί οπδνέηδζακ ηαηά ηα πνχηα ημοθάπζζημκ
αήιαηά ηδξ.
Ζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ΠΔ ιε ζπεηζηή εειαημθμβία ιπμνεί κα πναβιαημπμζείηαζ
ζηδκ Πνςημαάειζα ηαζ Γεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, είηε δζ-επζζηδιμκζηά, ιε αοημηεθή ηαζ
ακελάνηδηα πνμβνάιιαηα, είηε ιε ηδ ιέεμδμ ημο ειαμθζαζιμφ (πμθφ-επζζηδιμκζηά) (Fortner
& Wildman 1980) ζε δζάθμνα
βκςζηζηά ακηζηείιεκα εκηυξ εκυξ
ζφβπνμκμο
δζαεειαηζημφ
ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ (Δζηυκα
3), θαιαάκμκηαξ, υιςξ, ζμαανά
οπυρδ ηα ηέζζενα επίπεδα
βκςζηζηχκ
ζηυπςκ,
υπςξ
πνμηείκμκηαζ απυ ημοξ Hungerford
ηαζ Volk (1990) (Πίκαηαξ 2).
Δηθφλα 3: Πανάδεζβια βκςζηζηχκ
πενζμπχκ ημο ΑΠ πμο ιπμνμφκ κα
ζοκεζζθένμοκ ζε έκα πνυβναιια ΠΔ
ιε ακηζηείιεκμ ηα Τδάηζκα
Πενζαάθθμκηα ζημ πθαίζζμ
ηδξ δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ

Πίλαθαο 2: Δπίπεδα βκςζηζηχκ ζηυπςκ δζαζθάθζζδξ εκυξ πεηοπδιέκμο Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ
(ζφιθςκα ιε ημοξ Hungerford & Volk, 1990 ηαζ Ramsey, Hungerford & Volk, 1992)
Δπίπεδμ Η : Οζημθμβζηή εειεθίςζδ
Δπίπεδμ ΗΗ : Δκκμζμθμβζηή ζοκεζδδημπμίδζδ

ηα δφμ πνχηα επίπεδα αθμνμφκ ζηδ βκχζδ
ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ γδηδιάηςκ

ηαζ

Δπίπεδμ ΗΗΗ : Γζενεφκδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ πενζααθθμκηζηχκ γδηδιάηςκ
Δπίπεδμ IV : Ακάπηολδ ηαζ εθανιμβή δελζμηήηςκ ακάθδρδξ πενζααθθμκηζηήξ
δνάζδξ

ηα δφμ επυιεκα ζηδκ ακάπηολδ ηαζ εθανιμβή ηςκ
δελζμηήηςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ δζενεφκδζδ,
αλζμθυβδζδ ηαζ επίθοζδ ηςκ γδηδιάηςκ αοηχκ

Σδκ εκζςιάηςζδ ηςκ παναπάκς βκςζηζηχκ ζηυπςκ ηνίκμοιε επζηαηηζηή ηαζ ζηα
Πνμβνάιιαηα πμοδχκ ηδξ Σνζημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ηονίςξ ηςκ Σιδιάηςκ εηείκςκ
πμο έπμοκ ςξ ακηζηείιεκμ ηδκ εηπαίδεοζδ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ. Σα βκςζηζηά
ακηζηείιεκα πμο ηαθμφκηαζ κα εεναπεφζμοκ ηα Σιήιαηα αοηά, ζημ πθαίζζμ εκυξ ζφβπνμκμο
Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ, εα πνέπεζ κα ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πνμεημζιαζίαξ
πενζααθθμκηζηά εββνάιιαηςκ θμζηδηχκ – ιεθθμκηζηχκ δαζηάθςκ, εζηζάγμκηαξ ζημ ιμκηέθμ
πμο πνμηείκεηαζ παναπάκς, ηαεχξ ιεθέηεξ (π.π. Paraskevopoulos, Padeliadou & Zafiropoulos
1998), έπμοκ δείλεζ ηδκ έθθεζρδ ααζζηχκ μζημθμβζηχκ βκχζεςκ ιεηαλφ ηςκ Δθθήκςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηςκ εθθήκςκ ιαεδηχκ.
Δηηζιμφιε υηζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ζε εέιαηα
ΠΔ, μ οδάηζκμξ ηυζιμξ ηαζ εζδζηυηενα ηα πανάηηζα ηαζ εηαμθζηά πενζαάθθμκηα, ιπμνμφκ κα
επζθεβμφκ ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ επζηοπχξ ςξ πεδίμ ακαθμνάξ ηαζ δνάζδξ. Οζ
Papapanagou, Tiniakou ηαζ Georgiadis (2005) ακαθένμοκ, ζπεηζηά, υηζ ηα οβνμημπζηά
μζημζοζηήιαηα πανέπμοκ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ηδκ εοηαζνία ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ
κα ειπθέλμοκ ιαεδηέξ ζε ζδιακηζηά εέιαηα υπςξ δ αζμπμζηζθυηδηα, δ δζαηήνδζδ ηαζ
δζαπείνζζδ μζημζοζηδιάηςκ η.ά. Ζ άπμρδ υηζ δ εηπαίδεοζδ ζε εέιαηα ΦΔ ηαζ ΠΔ ζηέθεηαζ
απυ ιεβαθφηενδ επζηοπία υηακ θαιαάκεζ πχνα ζε πναβιαηζηέξ–αοεεκηζηέξ ζοκεήηεξ ιάεδζδξ
εηηυξ ηάλδξ, εκηνοθχκηαξ ζε αθδεζκέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ιεευδμοξ, υπςξ αοηέξ πμο
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πνδζζιμπμζμφκ μζ ίδζμζ μζ επζζηήιμκεξ (απυηηδζδ επζζηδιμκζηήξ κμμηνμπίαξ) (π.π. Κυηημηαξ
2008), εα πνέπεζ κα απμηεθεί ημκ ηεκηνζηυ άλμκα εηπαίδεοζδξ βφνς απυ ημκ μπμίμ
επζηεκηνχκμκηαζ ηα Σιήιαηα αοηά. Με ιαεήιαηα πμο ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ κα
πναβιαημπμζμφκηαζ ζοκδοαζηζηά (εεςνδηζηέξ δζαθέλεζξ, ενβαζηδνζαηέξ ζοκακηήζεζξ,
ιεηαηζκήζεζξ ζημ πεδίμ) μζ ιεθθμκηζημί δάζηαθμζ είκαζ ζε εέζδ άθθμηε κα ακαγδημφκ ηαζ
άθθμηε κα ηαηαζηεοάγμοκ μζ ίδζμζ ηδ βκχζδ, πμο απμηεθεί ηδκ απανπή ιζαξ επμζημδμιδηζηήξ
δζαδζηαζίαξ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ειπθμηή ηαζ ηεθζηχξ ηδκ
ηνμπμπμίδζδ ή εκδοκάιςζδ εκυξ πνμζςπζημφ ηχδζηα ζοιπενζθμνάξ θζθζηυηενμο πνμξ ημ
πενζαάθθμκ.
Οζ ζδιενζκμί θμζηδηέξ – αονζακμί δάζηαθμζ ακαβκςνίγμοκ υηζ μζ αθμνιέξ πμο εα ημοξ
δμεμφκ πνμηεζιέκμο κα ιεηαθαιπαδεφζμοκ υθεξ αοηέξ ηζξ βκχζεζξ πμο εα εζζπνάλμοκ απυ
έκα Πνυβναιια πμοδχκ ιε ηαηεοεφκζεζξ υπςξ αοηέξ πενζβνάθδηακ παναπάκς, εα είκαζ
πάιπμθθεξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ημοξ ηανζένα, ηαεχξ εα ηθδεμφκ κα πνμζθένμοκ ηζξ οπδνεζίεξ
ημοξ ζε έκακ ηυπμ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ απενακημζφκδ ηςκ αηημβναιιχκ ηδξ ηαζ ηα
πάιπμθθα οβνμημπζηά μζημζοζηήιαηα, ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία εκηάζζμκηαζ ηαζ
πνμζηαηεφμκηαζ απυ ιζα ζεζνά δζεεκχκ οκεδηχκ ηαζ οιαάζεςκ, υπςξ π.π. δ οκεήηδ
Ramsar, δ φιααζδ ηδξ Βανηεθχκδξ, ημ Γίηηομ Natura 2000 η.ά.
Αληί Δπηιφγνπ
Ζ Δθθάδα παναηηδνίγεηαζ ςξ ιζα πχνα ιε πθμφζζεξ πενζααθθμκηζηέξ αλίεξ·
πενζθαιαάκεζ πμθθά δζαθμνεηζηά είδδ μζημζοζηδιάηςκ, ηαηέπεζ έκακ ορδθυ δείηηδ
αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ επζπθέμκ ζε αοηήκ ζοκακηχκηαζ πμθθά πνμζηαηεουιεκα είδδ (Μζκχημο
η.ά 2007).
Ζ Gough (2002) πενζβνάθεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα πμο οπάνπεζ ζημκ πνμζακαημθζζιυ
ιαεδηχκ ηαζ θμζηδηχκ ζηδ δδιζμονβία πμθζηχκ ιε μζημθμβζηή ζηέρδ. Ζ Δηπαίδεοζδ ζηα
Τδάηζκα Πενζαάθθμκηα ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδ βκςζηζηή
βέθονα ιεηαλφ ηςκ δφμ εηπαζδεοηζηχκ πενζμπχκ, ηςκ ΦΔ ηαζ ηδξ ΠΔ. Με βκςζηζηυ
οπυααενμ ηζξ Θαθάζζζεξ επζζηήιεξ, ηδ Βζμθμβία, ηδκ Οζημθμβία, ηδ Υδιεία, ηδ Φοζζηή ηαζ
ηζξ Γεςεπζζηήιεξ, αθθά ηαοημπνυκςξ ιε ακαγδηήζεζξ πμο ηζκμφκηαζ ζε πμθζηζηέξ,
μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ, ηάκεζ έκημκεξ πνμζπάεεζεξ κα λεπενάζεζ ηδ
δζεπζζηδιμκζηή ηδξ θφζδ εκηυξ ηςκ ηεζπχκ ηςκ θοζζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ επζζηδιχκ,
πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Γεςνβυπμοθμξ (2007) οπένααζδξ
ηςκ μνίςκ ακάιεζα ζηζξ θοζζηέξ/πενζααθθμκηζηέξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ/ακενςπζζηζηέξ
επζζηήιεξ. Αοηή δ ζοκεπήξ πνμζπάεεζα ζοκάκηδζδξ ηαζ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ιέζα ζημ πχνμ
ηδξ επίζδιδξ εηπαίδεοζδξ ημο «Γκςζηζημφ» ζημζπείμο ιε ημ «Αλζαηυ» απμηεθεί ηαζ ημ
ιεβάθμ γδημφιεκμ ιζαξ ζφβπνμκδξ δζαεειαηζηήξ εηπαίδεοζδξ.
Μμθμκυηζ δ δζδαηηζηή ηςκ ΦΔ ηαζ δ ΠΔ δζαθαίκμκηακ κα ηαοηίγμκηαζ ζε ανηεηά
ιεβάθμ ααειυ απυ ηα ανπζηά ηζυθαξ ζηάδζα βέκκδζδξ ηαζ ελέθζλήξ ημοξ, δεκ απμηέθεζακ πμηέ
ημ ίδζμ ζφκμθμ. Οζ ΦΔ έηεζκακ κα ηαθφρμοκ ηδκ ακάβηδ βζα ηδ θοζζηή πενζένβεζα ηςκ
ιαεδηχκ, αθθά δ ηάθορδ ηςκ πμθζηζημ-μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δζαζηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ
δ πνμζεήηδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα αλζαηά θμνηζζιέκςκ γδηδιάηςκ απμηεθμφζε
ακηζηείιεκμ ηδξ ΠΔ. Οζ ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ ηαηάθενακ κα αθθάλμοκ (ζε
εεςνδηζηυ επίπεδμ ανπζηά) ηδ θζθμζμθία αοηχκ ηςκ δφμ πεδίςκ. Τπυ ημ κέμ πνίζια ηςκ ΦΔ
(ΦΔ–Σεπκμθμβία–Κμζκςκία–Πενζαάθθμκ) αθθά ηαζ ηδξ ΠΔ (Δηπαίδεοζδ βζα ημ Πενζαάθθμκ
ηαζ ηδκ Αεζθμνία) δζαθαίκεηαζ υηζ ηυζμ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ υζμ ηαζ ζηδ δεφηενδ,
πνεζάγμκηαζ δ ιία ηδκ άθθδ. Οζ πνχηεξ πνδζζιμπμζμφκ ηδ δεφηενδ βζα κα επακααεααζχζμοκ
ηδ εέζδ ημοξ ζηα κέα ακαθοηζηά δζαεειαηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ βζα κα ηζξ ηάκεζ πζμ πνμζζηέξ
ζε έκα εονφηενμ ανζειυ ιαεδηχκ, εκχ ηαζ δ ΠΔ πνεζάγεηαζ ηζξ ΦΔ, πνμηεζιέκμο κα
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οπμζηδνίλεζ ηδκ επίηεολδ ηςκ ζημπχκ ηδξ, ηαεχξ δ ηεθεοηαία εα ηδξ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα
ιέζα ζηα ΑΠ κα πναβιαημπμζήζεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ, μζ μπμίμζ ιάθθμκ δφζημθα εα
ιπμνμφζακ κα επζηεοπεμφκ απυ ημ πενζεχνζμ υπμο ανίζηεηαζ ζήιενα (Dillon & Scott 2002,
Gough 2002).
Οθμηθδνχκμκηαξ, εα οπεκεοιίζμοιε ηα θυβζα ημο Φ. Έκβηεθξ απυ ηδ «Γζαθεηηζηή
ηδξ Φφζδξ» ιε ηα μπμία λεηζκήζαιε, υηζ δδθαδή ημ ακενχπζκμ είδμξ δεκ ηονζανπεί πάκς ζηδ
θφζδ αθθά υηζ ακήηεζ ζε αοηήκ, βζα κα ζοιπθδνχζμοιε υηζ δ Δηπαίδεοζδ εα πνέπεζ,
ηαηανπάξ, κα απμδεπηεί ηδκ παναπάκς εέζδ, εκ ζοκεπεία ηδκ απμδμπή αοηή κα ηδκ εηθνάζεζ
ιέζς ηδξ δζαιυνθςζδξ ζφβπνμκςκ δζαεειαηζηχκ ηαζ μθζζηζηχκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ,
χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ηδκ ιεηαηοθήζεζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζε δαζηάθμοξ ηαζ ιαεδηέξ υθςκ
ηςκ ααειίδςκ ηαζ υθςκ ηςκ ηφπςκ εηπαίδεοζδξ.
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υνεδρύα 12: Εφαρμογϋσ των ΣΠΕ ςτην Εκπαύδευςη ςτισ
Υυςικϋσ Επιςτόμεσ ΙΙ
Ενιςχύοντασ την εννοιολογικό κατανόηςη των μαθητών Γυμναςύου
ςτην περιοχό των θερμικών φαινομϋνων με μια διδακτικό ςειρϊ
εμπλουτιςμϋνη με ΣΠΕ
Λεχθνο, Η., Φχιινο, Γ., Υαηδεθξαληψηεο, Δ.
Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ – Α.Π.Θ., lefkos@eled.auth.gr
Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ – Α.Π.Θ., psilos@eled.auth.gr
Σιήια Φοζζηήξ – Α.Π.Θ., evris@physics.auth.gr
Πεξίιεςε
ηδ ενβαζία αοηή πανμοζζάγμοιε ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ εθανιμβή ιζαξ δζδαηηζηήξ ζεζνάξ βζα ηδ
δζδαζηαθία ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ Β‘ Γοικαζίμο, δ μπμία έπεζ ζακ επίηεκηνμ ηα θαζκυιεκα
δζάδμζδξ ιε αβςβή ηαζ αηηζκμαμθία, είκαζ ειπθμοηζζιέκδ ιε ΣΠΔ ηαζ έπεζ ηαη ελμπήκ ενβαζηδνζαηυ
παναηηήνα. Κεκηνζηή ζπεδζαζηζηή ανπή ήηακ δ επζθμβή ηδξ εενιζηήξ ζζμννμπίαξ ζακ ημ θαζκυιεκμ
«ηθεζδί» βζα ηδκ εκμπμζδιέκδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζπεηζηχκ εκκμζχκ υπςξ δ εενιυηδηα ηαζ δ
εενιμηναζία. Ζ ενβαζηδνζαηή άζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ααζίγεηαζ ζημ Δζημκζηυ Δνβαζηήνζμ εενιυηδηαξ
ημο ΔΠ. Ζ εθανιμβή έβζκε ζε έκα ηιήια βοικαζίμο ιε 14 ιαεδηέξ. Ζ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ έβζκε
ιε ηδκ ιεεμδμθμβία pre-post ηαζ ααζίζηδηε ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε επηά μιάδεξ ένβςκ, μζ
μπμίεξ αλζμθμβήεδηακ ιε αάζδ ιζα ηνζαάειζα ηθίιαηα. Ζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμζμηζηά αθθά ηαζ
ζηαηζζηζηά ιε ημ ηεζη Wilcoxon, θακενχκεζ πςξ πανμοζζάζηδηε αεθηίςζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ
ηαηακυδζδξ ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ πμο ιεθεηήεδηακ.
Abstract
This study presents the results from the application of a teaching sequence concerning the teaching of
thermal phenomena in the secondary school, targeted in heat propagation with conduction and
radiation. The sequence is ICT enriched and mainly laboratory based. Major design principle was the
choice of thermal equilibrium as the ―key‖ phenomenon in a holistic approach of the related concepts
like heat & temperature. The laboratory engagement of the students was based in ―Thermolab‖, a
virtual simulated laboratory. The sequence was applied in a class of 14 secondary students. The data
were collected following a pre-post methodology, based on students‘ answers in seven different task
groups which were evaluated in a three-grade scale. Data analysis that was carried out qualitatively
and also statistically using the Wilcoxon test, reveals that students‘ scores were improved after the
application of the sequence, which suggests that their conceptual understanding of the phenomena
under study was enhanced.

Δηζαγσγή
Ζ ένεοκα βζα ηδκ αθθαβή ηςκ εκαθθαηηζηχκ απυρεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ
εενιυηδηαξ , εεςνεί πμθφ ζδιακηζηυ ημκ νυθμ πμο ιπμνεί κα παίλεζ ημ πείναια ζηδκ
ηαηεφεοκζδ αοηή. Πανυηζ δ ενβαζηδνζαηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ ζημ
ζπμθζηυ ενβαζηήνζμ δεκ ειθακίγεζ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ, υηακ μζ ιαεδηέξ επζπεζνμφκ κα
οπεναμφκ ηδκ απθή παναηήνδζδ & πενζβναθή ηαζ κα ειααεφκμοκ ζηδκ ενιδκεία ηςκ
θαζκμιέκςκ, είηε πμζμηζηά είηε πμζμηζηά, δ ίδζα δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ εενιζηχκ
αθθδθεπζδνάζεςκ ημοξ μδδβεί ζε πνμαθήιαηα (Linn & Songer, 1991; Kesidou et al, 1995).
Έκα πνυαθδια είκαζ υηζ ιενζηά πεζνάιαηα π.π. εενιζδμιεηνίαξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ
δζανημφκ ανηεηυ πνυκμ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ εθζηηυ ζοκήεςξ κα οθμπμζδεμφκ υθα
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υζα πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ. ε πεζνάιαηα πμο δζανημφκ ανηεηή χνα ηαζ
ειπενζέπμοκ πμθθμφξ πεζνζζιμφξ, δ απχθεζα ηδξ πνμζμπήξ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ ζοκδεζζιέκδ,
ηαηαθήβεζ ζε ηοπζηή ζοιπθήνςζδ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ αηυια ηαζ ζε δζάννδλδ ηςκ δεζιχκ
ιεηαλφ ηςκ πεζναιαηζηχκ πεζνζζιχκ ηαζ ηςκ οπυ δζενεφκδζδ εκκμζχκ (Psillos & Niederrer,
2002). Αηυιδ ηαζ δ βναθζηή ακαπανάζηαζδ, δ μπμία εεςνείηαζ έκαξ ζδιακηζηυξ ζφκδεζιμξ
ιεηαλφ ημο ηυζιμο ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ, υηακ βίκεηαζ ζε έκα
ζοιααηζηυ ενβαζηήνζμ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ έπεζ απμδοκαιςιέκδ
ηαηά πμθφ ηδκ ζδζυηδηα αοηή ηδξ «βέθοναξ» (Beichner, 1990; Μπζζδζηζάκ, 2000).
ηα παναπάκς γδηήιαηα ζδιακηζηή ιπμνεί κα απμδεζπεεί δ ζοιαμθή ηςκ ΣΠΔ,
ηαεχξ ακαπηφζζμκηαζ ενβαθεία πμο ιπμνμφκ κα οπμζηδνίλμοκ ηζξ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ.
Μζα ηαηδβμνία θμβζζιζηχκ, ηα Δζημκζηά Δνβαζηήνζα, ειθακίγμοκ ζδζαίηενα πθεμκεηηήιαηα
ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πμθοιέζςκ, υπςξ μζ πμθθαπθέξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ δ
ζοβπνμκζηή (real-time) βναθζηή ακαπανάζηαζδ (Φφθθμξ, 2007), μ έθεβπμξ ηδξ νμήξ ημο
πνυκμο, ιε απμηέθεζια ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ ζε πνυκμ πμθθέξ θμνέξ πζμ ζφκημιμ απυ
ημκ πναβιαηζηυ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο πενζαάθθμκημξ, π.π ηδξ
εενιμηναζίαξ πνάβια αδφκαημ ζε έκα ζοιααηζηυ ενβαζηήνζμ.
ημ πθαίζζμ αοηυ, ζηδ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμοιε ηα απμηεθέζιαηα
εθανιμβήξ ιζαξ δζδαηηζηήξ πνυηαζδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ Β‘
Γοικαζίμο ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζπεηζηχκ εκκμζχκ, δ μπμία έπεζ ζακ επίηεκηνμ
ηα θαζκυιεκα δζάδμζδξ ιε αβςβή ηαζ αηηζκμαμθία, αλζμπμζεί ημ εζημκζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ έπεζ
ηαη ελμπήκ ενβαζηδνζαηυ παναηηήνα.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δνκή ηεο δηδαθηηθήο ζεηξάο
ηδκ δζδαηηζηή ζεζνά αοηή, οζμεεημφιε ιζα πνμζέββζζδ μθμηθήνςζδξ βζα ηζξ έκκμζεξ
πμο ειπθέημκηαζ ηαζ πνμηείκμοιε ηδκ πνήζδ ηδξ Θενιζηήξ Ηζμννμπίαξ (Θ.Η.) ςξ θαζκυιεκμ
ηαζ έκκμζα «ηθεζδί» πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθχζμοκ μζ ιαεδηέξ ιαξ επελδβδιαηζηά ιμκηέθα
βζα ηζξ εενιζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ. Ζ πνυηαζή ιαξ εζηζάγεηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ
επελδβδιαηζηχκ ιμκηέθςκ ηονίςξ πάκς ζηδ αάζδ ημο ιμκηέθμο «νμήξ εενιυηδηαξ». Αοηυ
ημ ιμκηέθμ ιπμνεί κα ελδβήζεζ ηζξ εενιζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ είηε ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δομ
ζςιάηςκ, είηε ημο εκυξ ζχιαημξ ηαζ δ ένεοκα έπεζ απμδείλεζ υηζ ανίζηεηαζ ημκηά ζηζξ
απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ (Linn & Songer, 1991; Arnold & Millar, 1996; Μπζζδζηζάκ, 2000),
μπυηε ιπμνμφκ εφημθα κα ημ οζμεεηήζμοκ χζηε κα ηαηαζηεοάζμοκ επελδβδιαηζηά ιμκηέθα.
ηδ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ πνμηάζεζξ πμο εεςνμφκ ηδκ Θ.Η. ςξ ηνίζζιμ
θαζκυιεκμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ, υπςξ αοηή ηςκ Arnold & Millar
(1996), ημο Carlton (2000) ηαζ ηςκ Clark & Jorde (2004), δζυηζ ζηδ εενιζηή ζζμννμπία
δζαπθέημκηαζ μζ έκκμζεξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ εενιυηδηαξ, μζ ααζζηυηενεξ δδθαδή βζα
ηδκ πενζβναθή ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ. Πανυηζ δ Θ.Η. απμηεθεί ημκ πονήκα
ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ, δ ένεοκα απέδεζλε πςξ δεκ είκαζ εφημθμ κα
λεπεναζημφκ μζ βκςζηζηέξ δοζημθίεξ ηςκ ιαεδηχκ (Erickson & Tiberghien, 1985;
Kessidou & Duit, 1993; Arnold & Millar, 1994; Thomaz, 1997; ημοιζυξ & Υ"Νζηήηα, 2000).
ε έκα ζπμθζηυ ενβαζηήνζμ μζ ιαεδηέξ ζοκήεςξ ηαηαθήβμοκ κα αημθμοεμφκ
ιδπακζηά ηζξ μδδβίεξ ιε ζημπυ κα μθμηθδνχζμοκ ηα πεζνάιαηα, πςνίξ πναβιαηζηά κα δίκμοκ
πενζεχνζμ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ηςκ θαζκμιέκςκ, βεβμκυξ πμο απέπεζ απυ ηδκ
πνμζπάεεζα βζα ηαθθζένβεζα δελζμηήηςκ πεζναιαηζζιμφ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηαζ
πναηηζηήξ Hofstein & Lunetta, 2004). Ζ μοζία ημο πεζναιαηζζιμφ απυ ηδκ άθθδ ιενζά εεςνεί
ημοξ ιαεδηέξ κα ειπθέημκηαζ ζημκ ηυζιμ ηςκ ζδεχκ, ακαπανζζηχκηαξ ημκ ηυζιμ ηςκ
ακηζηεζιέκςκ, ιε ζημπεοιέκεξ παναηδνήζεζξ ηαζ δζενεοκήζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ είηε ημζκά
είηε ελεζδζηεοιέκα (πναβιαηζηά ή εζημκζηά) ενβαθεία ηαζ ζοζηεοέξ (Psillos & Niedderer,
2002).
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Βαζζγυιεκμζ ζηα παναπάκς ζδιεία, ακαπηφλαιε ιζα δζδαηηζηή πνυηαζδ ιε
ενβαζηδνζαηυ παναηηήνα ηαζ πνήζδ ενβαθείςκ ΣΠΔ, βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ εενιζηχκ
θαζκμιέκςκ ζε ιαεδηέξ Β‘ Γοικαζίμο, θαιαάκμκηαξ ηαοηυπνμκα οπυρδ ημοξ πενζμνζζιμφξ
πμο ηίεεκηαζ απυ ημ Πνυβναιια πμοδχκ (Lefkos, 2005). ηδκ πνυηαζδ αοηή, εεςνμφιε υηζ
ηα παναδμζζαηά ενβαζηδνζαηά πεζνάιαηα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδκ εζζαβςβή ζηα εενιζηά
θαζκυιεκα, εκχ ηα πνμζμιμζςιέκα πεζνάιαηα πνμζθένμκηαζ βζα ηδκ εηηεκέζηενδ
παναιεηνζηή δζενεφκδζή ημοξ. Δπζπθέμκ, ηαεχξ δ πνήζδ ζοβπνμκζηχκ δζαηάλεςκ MBL,
απμδείπεδηε πςξ πανέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ ζζπονυ ζφκδεζιμ ιεηαλφ ημο πναβιαηζημφ ηαζ ημο
εζημκζημφ ηυζιμο ηςκ πεζναιάηςκ (Thrornton, 1999), ημ πνμηείκμοιε ζακ έκα εκδζάιεζμ
ενβαθείμ. Έηζζ, πνμπςνχκηαξ απυ ημ παναδμζζαηυ πείναια ζημ πνμζμιμζςιέκμ, αολάκμοιε
ζηαδζαηά ημ επίπεδμ ηδξ αθαίνεζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα ιεηαημπίγμοιε ημ θμνηίμ απυ ηδκ
πεζνςκαηηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, ζηδ κμδηζηή δζαπείνζζδ ηςκ εκκμζχκ.
Ζ ζεζνά δζαηνίκεηαζ ζε 5 εειαηζηέξ πενζμπέξ πμο ηαθφπημοκ ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ
εενιζηχκ θαζκμιέκςκ πμο ακηζιεηςπίγμκηαζ ζηδ Φοζζηή ηδξ Β‘ Γοικαζίμο ηαζ απμηεθείηαζ
ηυζμ απυ εεςνδηζηά υζμ ηαζ απυ ενβαζηδνζαηά ηιήιαηα, έπμκηαξ ςξ ζπεδζαζηζημφξ άλμκεξ:
(α) ημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ πεζναιαηζηχκ ιέζςκ ιε ενβαθεία ΣΠΔ ηαζ (α) ηδκ επζθμβή ηδξ
εενιζηήξ ζζμννμπίαξ ζακ ημ γήηδια «ηθεζδί» βζα ηδκ εκμπμζδιέκδ/ μθμηθδνςιέκδ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ εκκμζχκ πμο ακηζιεηςπίγμοιε ζηα εενιζηά θαζκυιεκα.
Ζ δζδαηηζηή ζεζνά ααζίγεηαζ ζηδκ πνήζδ ημο Δζημκζημφ Δνβαζηδνίμο εενιυηδηαξ
ΔΠ. οβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ημο ΔΠ (Λεφημξ η.α., 2000) απμδείπεδηακ πμθφ
πνήζζια ζημκ ζπεδζαζιυ πεζναιάηςκ πμο εηηεθμφκηαζ ζε «ιδ-πναβιαηζηέξ» ζοκεήηεξ, υπςξ
δ εενιζηή ιυκςζδ (ή υπζ) ηςκ ζςιάηςκ απυ ημ πενζαάθθμκ, δ επζηάποκζδ ημο πνυκμο (ιέπνζ
ηαζ 100 θμνέξ ημο πναβιαηζημφ), δ νφειζζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πενζαάθθμκημξ ημο
ενβαζηδνίμο (απυ -20 ιέπνζ 130μ C) ηαζ δ δοκαηυηδηα δζαημπήξ & ζοκέπζζδξ ηςκ
πεζναιάηςκ (Petridou et al, 2005), πμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα εζηζάζμοκ ζε
ηνίζζια ζδιεία ηδκ χνα δζελαβςβήξ ημο πεζνάιαημξ ηαζ θοζζηά δ ζοβπνμκζηή ηαηαζηεοή
ηςκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ ηαζ δ πμθθαπθυηδηα ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ηςκ θαζκμιέκςκ.
Ζ ηεκηνζηή ζδέα πίζς απυ υθα ηα ένβα ηδξ δζδαηηζηήξ ζεζνάξ ηυζμ ζηα θφθθα
ενβαζίαξ υζμ ηαζ ζηα ενςηδιαημθυβζα, είκαζ κα ακηζιεηςπίγμοκ μζ ιαεδηέξ ηαηαζηάζεζξ
εενιζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ δομ ζςιάηςκ (υπμο ημ έκα ζχια ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ημ
πενζαάθθμκ). Ζ επζθμβή ηέημζμο είδμοξ ένβςκ, πμο δ Viennot μκμιάγεζ «πενζμνζζιέκα»
(Viennot, 1998) έπεζ ημ πθεμκέηηδια ηδξ εθαπζζημπμίδζδξ ηςκ ιεηααθδηχκ ημο ζοζηήιαημξ
ιε απμηέθεζια κα «απαζημφκηαζ απθμφζηενεξ πνμαθέρεζξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ιζα ηαζ
ειθακίγεηαζ ιυκμ ιζα εενιζηή αθθδθεπίδναζδ …Δπμιέκςξ ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ δ
εκένβεζα ιεηαθένεηαζ απυ ημ εενιυ πνμξ ημ ροπνυ ζχια, ιέπνζ κα απμηηήζμοκ ίδζα
εενιμηναζία.» (Viennot, 1998).
Με ημ ζηεπηζηυ αοηυ, ζπεδζάζηδηακ ηα ένβα ηδξ ζεζνάξ έηζζ χζηε, ηαηά ηδκ άπμρή
ιαξ, υθδ ζπεδυκ δ δζδαζηαθία ημο ηεθαθαίμο ηδξ Θενιυηδηαξ ζηδ ζπμθζηή Φοζζηή Β‘
Γοικαζίμο, ιπμνεί κα πανμοζζαζηεί ιέζα απυ ηέημζεξ ηαηαζηάζεζξ αθθδθεπίδναζδξ δομ
ζςιάηςκ πμο θηάκμοκ ηάπμζα ζηζβιή ζε εενιζηή ζζμννμπία.
Απυ άπμρδ ιμνθήξ, ηα ένβα είκαζ πμζμηζημφ ηαζ διζ-πμζμηζημφ ηφπμο ηαζ δεκ
απαζημφκηαζ απυ ηδ ιενζά ηςκ ιαεδηχκ ηακεκυξ είδμοξ οπμθμβζζιμί, ζημ ιένμξ ημοθάπζζημ
πμο αθμνά ηδκ πνυαθερή ημοξ βζα ημ απμηέθεζια ηςκ εενιζηχκ αθθδθεπζδνάζεςκ. Οζ
ενβαζηδνζαηέξ αέααζα δναζηδνζυηδηεξ, είκαζ «ακαβηαζηζηά» πμζμηζημφ ηφπμο, ιζαξ ηαζ
ειπθέημκηαζ ζε δζαδζηαζίεξ εενιμιέηνδζδξ ηςκ ζςιάηςκ πμο αθθδθεπζδνμφκ.
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Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Ζ δζδαηηζηή ζεζνά πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή, απμηεθεί ηιήια ιζαξ
εονφηενδξ ένεοκαξ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ΣΠΔ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ. Ζ ένεοκα
δζεκενβήεδηε ζε ζπμθείμ ηδξ πυθδξ ηδξ Καηενίκδξ, ζε 14 ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφζακ
έκα ηιήια ηδξ Β‘ Γοικαζίμο. Οζ ιαεδηέξ είπακ εοπένεζα ζηδκ πνήζδ Ζ/Τ ηαζ πνζκ απυ ηδκ
έκανλδ ηςκ δζδαζηαθζχκ είπακ ελμζηεζςεεί ιε ημ θμβζζιζηυ ΔΠ. Οζ δζδαζηαθίεξ έβζκακ ζημ
ενβαζηήνζμ Ζ/Τ ημο ζπμθείμο, υπμο μζ ιαεδηέξ ενβάγμκηακ ζε γεφβδ ιπνμζηά ζε ηάεε
οπμθμβζζηή. Ζ δζάνηεζα υθδξ ηδξ ζεζνάξ ηςκ ιαεδιάηςκ ήηακ πενίπμο 14 χνεξ.
Ο έθεβπμξ ηδξ βκςζηζηήξ πνμυδμο ηςκ ιαεδηχκ εθέβπεδηε ιε δζαθμνεηζηά
ενςηδιαημθυβζα πμο ζοιπθδνχεδηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ πνζκ ηαζ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ ζεζνάξ,
αθθά ηαζ ζε δζάθμνα πνμκζηά ζδιεία εκδζάιεζα, χζηε κα οπάνπμοκ πενζζζυηενεξ απυ ιία
ιεηνήζεζξ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ μιάδεξ ηςκ ένβςκ πμο πενζβνάθμκηαζ πζμ ηάης.
Ζ ακάθοζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία, αθμνά ιυκμ ζηδ ζφβηνζζδ
ιεηαλφ ανπζημφ ηαζ ηεθζημφ ενςηδιαημθμβίμο ζε ένβα δζάδμζδξ ιε αβςβή & αηηζκμαμθία.
Σα ένβα, ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε μιάδεξ, υπςξ παναηάης:
Α – Θενιζηή αθθδθεπίδναζδ ελ‘ επαθήξ. Γζάδμζδ ιε αβςβή.
 Αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ 2 ζςιάηςκ ίζςκ ιαγχκ
 Αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ 2 ζςιάηςκ δζαθμνεηζηήξ ιάγαξ
 Αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ 2 ζςιάηςκ απυ δζαθμνεηζηυ οθζηυ
Β – Θενιζηή αθθδθεπίδναζδ απυ απυζηαζδ. Γζάδμζδ ιε αηηζκμαμθία




Αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ δζαθυνςκ ζςιάηςκ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ
Αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ εκυξ ζχιαημξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ
Αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ εκυξ ζχιαημξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ – ελάνηδζδ απυ ημ
πνχια ημο ζχιαημξ (απμννυθδζδ – εηπμιπή)
Πίλαθαο 4: Ζ ηαλζκυιδζδ ηςκ απακηήζεςκ ζε ηαηδβμνίεξ, βζα υθεξ ηζξ μιάδεξ ένβςκ

Θ.Ι. ίζσλ
καδώλ

Θ.Ι.
δηαθνξεηηθώλ
καδώλ

Θ.Ι.
δηαθνξεηηθώλ
πιηθώλ

Θ.Ι. δηάθνξα
ζώκαηα κε ην
πεξηβάιινλ

Θ.Ι. έλα ζώκα
κε ην
πεξηβάιινλ

Θ.Ι. ςύμε
ζεξκνύ
ζώκαηνο
(εθπνκπή)

Θ.Ι. ζέξκαλζε
ςπρξνύ
ζώκαηνο
(απνξξόθεζε)

Κ-3

Τειηθή
ζεξκνθξαζία
ζην Μ.Ο.
ησλ αξρηθώλ

Ίδηα ηειηθή
ζεξκνθξαζία
πξνο ην κέξνο
ηεο
κεγαιύηεξεο
κάδαο

Τν λεξό πην
δύζθνια
αιιάδεη
ζεξκνθξαζία

Σηε
ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο

Σηε
ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο

Τα
ζθνπξόρξσκα
εθπέκπνπλ
επθνιόηεξα

Τα
ζθνπξόρξσκα
απνξξνθνύλ
επθνιόηεξα

Κ-2

Τειηθή
ζεξκνθξαζία
δηαθνξεηηθή
ηνπ Μ.Ο.

Ίδηα ηειηθή
ζεξκνθξαζία
ζην Μ.Ο. ησλ
αξρηθώλ ή πην
θνληά ζην
δεζηό ζώκα

Τν λεξό πην
εύθνια
αιιάδεη
ζεξκνθξαζία

Οκάδεο
δηαθόξσλ
ζεξκνθξαζηώλ

Σην κέζν όξν
ησλ
ζεξκνθξαζηώλ

Τν ρξώκα δελ
έρεη ζεκαζία
ή ακθίζεκεο
απαληήζεηο

Τν ρξώκα δελ
έρεη ζεκαζία

Κ-1

Οκάδεο έξγσλ

Τειηθή
ζεξκνθξαζία
ίδηα κε ηελ
αξρηθή ηνπ
δεζηνύ
λεξνύ

Δηαθνξεηηθή
ηειηθή
ζεξκνθξαζία
ζηα δπν
ζώκαηα

Τν πιηθό δελ
έρεη
ζεκαζία/δελ
μεξσ

Τα κεηαιιηθά
πην ςπρξά
από ηα
ππόινηπα

Δηαθνξεηηθή
ζεξκνθξαζία
από ηηο
παξαπάλσ

Τα
αλνηρηόρξσκα
εθπέκπνπλ
επθνιόηεξα

Τα
αλνηρηόρξσκα
απνξξνθνύλ
επθνιόηεξα

Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ, ακαπηφλαιε έκα πθαίζζμ ακάθοζδξ ααζζζιέκμ ζε
ιζα ηθίιαηα ηνζχκ ααειίδςκ, υπμο μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ
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ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκμ ημοξ ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ. Ζ «ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ-3» είκαζ
εηείκδ δ ηαηδβμνία απακηήζεςκ πμο ηαοηίγεηαζ ιε ημ επζζηδιμκζηυ πνυηοπμ (ή ημ
πνμζεββίγεζ). Ζ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-1», είκαζ δ μιάδα απακηήζεςκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδ
αζαθζμβναθία (υπμο οπάνπεζ) ζακ εκαθθαηηζηέξ ή αοηέξ πμο απέπμοκ πζμ πμθφ απυ ημ
επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ. Οζ οπυθμζπεξ απακηήζεζξ, πμο ανίζημκηαζ ζε ιζα εκδζάιεζδ
ηαηάζηαζδ, παναηηδνίγμκηαζ ςξ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-2». ηδ ζοκέπεζα, βζα θυβμοξ ζοκημιίαξ μζ
παναπάκς ηαηδβμνίεξ εα ζδιεζχκμκηαζ ακηίζημζπα ςξ Κ-1, Κ-2 & Κ-3. ημκ πίκαηα
(Πίλαθαο 4) πανμοζζάγμοιε ημ πθέβια ηαλζκυιδζδξ υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ βζα υθεξ ηζξ
μιάδεξ ένβςκ.
Απνηειέζκαηα
ηδκ εζηυκα 1 πανμοζζάγμκηαζ βναθζηά ηα απμηεθέζιαηα απυ ημ ανπζηυ ηαζ ηεθζηυ
ενςηδιαημθυβζμ ακηίζημζπα. Με ημ ηίηνζκμ πνχια ζδιεζχκμκηαζ μζ απακηήζεζξ πμο
ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζηδκ Κ-1, ιε ηυηηζκμ μζ απακηήζεζξ ζηδκ Κ-2 ηαζ ιε ιπθε μζ απακηήζεζξ
ζηδκ Κ-3.
Παναηδνμφιε υηζ ζημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ οπάνπμοκ απακηήζεζξ πμο ακήημοκ ηαζ
ζηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ βζα υθεξ ηζξ μιάδεξ ενςηδιάηςκ. Ακηίεεηα, ζημ ηεθζηυ
ενςηδιαημθυβζμ, μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 85%,
ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ Κ-3 ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ένβςκ, εκχ ζε ηάπμζεξ θηάκμοκ ημ 100% .
Δπζπθέμκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έβζκε ιε ημ ηεζη Wilcoxon
(signed-rank test), ημ μπμίμ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ημ είδμξ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ. Γζα
ηδκ ακάθοζδ αοηή, αθμφ αλζμθμβήεδηε δ επίδμζδ ηάεε ιαεδηή ζε ηάεε μιάδα ένβςκ ζηδκ
ηνζαάειζα ηθίιαηα, ηάεε απάκηδζδ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία ζηδκ μπμία
ηαηδβμνζμπμζήεδηε, ααειμθμβήεδηε απυ 1-3 ακηίζημζπα (Κ-1 = 1, Κ-2 = 2, Κ-3 = 3). ηδ
ζοκέπεζα, ημ άενμζζια ηάεε ιαεδηή απυ ηδ ααειμθμβία ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ηςκ ένβςκ, ηυζμ
ζημ ανπζηυ υζμ ηαζ ζημ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ, απμηέθεζε ακηίζημζπα ημ ανπζηυ ηαζ ημ
ηεθζηυ ζημν ημο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, εθανιυζηδηε ημ ηεζη Wilcoxon βζα ημκ έθεβπμ ηδξ
ιδδεκζηήξ οπυεεζδξ, υηζ δδθαδή ηα ηεθζηά ζημν ηςκ ιαεδηχκ, είκαζ ζζμδφκαια ιε ηα ανπζηά.
Ζ ακάθοζδ (z= -3,28, P(1) = 0.0005 < 0.001), οπμζηδνίγεζ ηδκ άπμρή υηζ οπήνλε ζδιακηζηή
δζαθμνμπμίδζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ ιεηαλφ ημο ανπζημφ ηαζ ημο ηεθζημφ
ενςηδιαημθμβίμο, ιε πμζμζηυ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ ιζηνυηενμ ημο 0.1%,
απμννίπημκηαξ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ.
Αξρηθό Εξση/γην

Τειηθό Εξση/γην
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Δηθφλα 1: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα απφ ην αξρηθφ (αξηζηεξά) & ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην (δεμηά).
Πιήζνο απαληήζεσλ ζε θάζε θαηεγνξία αλά νκάδα έξγσλ.

Πζμ ακαθοηζηά, ιπμνμφιε κα ζπμθζάζμοιε βζα ηδκ αεθηίςζδ πμο ειθακίγεηαζ ζε ηάεε
ιζα απυ ηζξ δζάθμνεξ μιάδεξ ένβςκ ηα παναηάης:
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Οκάδα 1ε: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 2 ζσκάησλ ίζσλ καδψλ (λεξφ, m1= m2)

Σα ένβα ίζςκ ιαγχκ, ακαιέκμκηακ κα είκαζ απυ ηζξ εοημθυηενεξ μιάδεξ. Πνάβιαηζ, μζ
ιαεδηέξ ιαξ ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 60%, ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ Κ-3 ήδδ απυ ημ ανπζηυ
ενςηδιαημθυβζμ (9/14). Δκδζαθένμκ είκαζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ζημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ
ειθακίγεηαζ δ εκαθθαηηζηή άπμρδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ γεζηυ κενυ, αηυιδ ηαζ ακ
ακαιεζπεεί ιε ηνφμ, δεκ πνυηεζηαζ κα αθθάλεζ ηδ εενιμηναζία ημο. ημ ηεθζηυ
ενςηδιαημθυβζμ παναηδνείηαζ αέααζα αεθηίςζδ, αθμφ μζ απακηήζεζξ ζηδκ ηαηδβμνία Κ-3
λεπενκμφκ ημ 90% (δδθαδή 13/14).
Οκάδα 2ε: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 2 ζσκάησλ δηαθνξεηηθψλ καδψλ (λεξφ, m1≠ m2)

Σα ένβα ζζμννμπίαξ ζςιάηςκ απυ ημ ίδζμ οθζηυ αθθά δζαθμνεηζηήξ ιάγαξ,
απμδείπηδηακ ιεβάθδξ δοζημθίαξ βζα ημοξ ιαεδηέξ. ημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ, ιυκμ έκαξ
ιαεδηήξ (1/14), απακηά ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνία Κ-3. Ζ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ, δεκ
ιπμνεί κα ακαβκςνίζεζ ημ νυθμ ηδξ ιάγαξ ζημ ζδιείμ ηδξ εενιζηήξ ζζμννμπίαξ. Διθακίγεηαζ
ηαζ εδχ ζε πμθθμφξ ιαεδηέξ δ εκαθθαηηζηή άπμρδ πςξ ημ γεζηυ κενυ δζαηδνεί ηδ
εενιμηναζία ημο ακαθθμίςηδ υηακ ακαιεζπεεί ιε ηάπμζα πμζυηδηα ηνφμο κενμφ, υπςξ
είπαιε ζδιεζχζεζ ηαζ ζηα ένβα ηδξ πνχηδξ μιάδαξ. ημ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ δ εζηυκα
δζαθμνμπμζείηαζ εκηεθχξ, αθμφ δ πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ (12/14) ζε πμζμζηυ 85%
απακημφκ ζφιθςκα ιε ηδκ επζζηδιμκζηά απμδεηηή Κ-3.
Οκάδα 3ε: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 2 ζσκάησλ απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ (λεξφ- γάια, ιάδη, κέηαιια, c1≠
c2)

Μεβάθδ ήηακ επίζδξ δ δοζημθία ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ένβςκ
ζζμννμπίαξ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ οθζηχκ (ίζδξ ιάγαξ). ημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ ιυκμ 2
απυ ημοξ ιαεδηέξ (2/14), δδθαδή πμζμζηυ 14%, απακημφκ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνία Κ-3.
Ζ δοζημθία εζηζάγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ ιπμνμφζακ κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ ιεβάθδ
εενιμπςνδηζηυηδηα ημο κενμφ, εεςνχκηαξ είηε υηζ ημ κενυ έπεζ ιζηνή εενιμπςνδηζηυηδηα,
είηε υηζ ημ οθζηυ δεκ παίγεζ νυθμ ζημ ζδιείμ ηδξ εενιζηήξ ζζμννμπίαξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά,
ζημ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ, υθμζ μζ ιαεδηέξ (100%), ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ Κ-3,
ακαβκςνίγμκηαξ υηζ ημ κενυ έπεζ ηδκ ιεβαθφηενδ εενιμπςνδηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ οπυθμζπςκ
οθζηχκ.
Οκάδα 4ε: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνιιψλ ζσκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο

Σα ένβα ζζμννμπίαξ δζαθυνςκ ζςιάηςκ ζημ ίδζμ πενζαάθθμκ, ήηακ ακαιεκυιεκμ κα
θένμοκ δοζημθίεξ ζημοξ ιαεδηέξ, ηαεχξ είκαζ βκςζηέξ απυ ηδκ ένεοκα μζ εκαθθαηηζηέξ
απυρεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ αοηυ. Πμθφ θίβμζ ιαεδηέξ (2/14), ζε πμζμζηυ 14%,
δίκμοκ απακηήζεζξ ακηίζημζπεξ ηδξ Κ-3 ζημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ
ιαεδηχκ εεςνεί υηζ ηα δζάθμνα ζχιαηα ακάθμβα ιε ημ οθζηυ απυ ημ μπμίμ είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκα, εα έπμοκ δζαθμνεηζηή εενιμηναζία ζημ ίδζμ πενζαάθθμκ. Απυ ηδκ άθθδ
ιενζά, ζημ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ υθμζ μζ ιαεδηέξ (14/14) απακημφκ ζφιθςκα ιε ημ
επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ ηαζ ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ Κ-3, δδθαδή ζε πμζμζηυ 100%.
Οκάδα 5ε: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο ζψκαηνο (λεξνχ) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο

Σα ένβα ζζμννμπίαξ εκυξ ζχιαημξ ιε ημ πενζαάθθμκ, πανυηζ ανίζημκηαζ ημκηά ζηδκ
ηαεδιενζκή ειπεζνία ηςκ ιαεδηχκ, απμδείπεδηε πςξ ανπζηά ειθάκζζακ δοζημθία. Πμθθμί
ιαεδηέξ δεκ ακαβκχνζγακ υηζ ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ εενιμηναζζαηήξ ζζμννμπίαξ μζ
εενιμηναζία ημο ζχιαημξ παναιέκεζ ζηαεενή. Έηζζ, ζημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ μφηε μζ
ιζζμί απυ ημοξ ιαεδηέξ (5/14), δδθαδή ζε πμζμζηυ 35%, ηαηαηάπεδηακ ζηδκ Κ-3. Ακηίεεηα,
ζημ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ υθμζ ζπεδυκ μζ ιαεδηέξ (13/14), δίκμοκ απακηήζεζξ πμο ακήημοκ
ζηδκ Κ-3.
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Οκάδα 6ε: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο ζψκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο – εμάξηεζε απφ ην ρξψκα ηνπ
ζψκαηνο (εθπνκπή)

Σα ένβα εηπμιπήξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ, ήηακ ακαιεκυιεκμ κα απμηεθέζμοκ ιζα
απυ ηζξ πζμ δφζημθεξ ηαηδβμνίεξ, ηαεχξ απυ ηδ ιζα ιενζά ηα θαζκυιεκα εηπμιπήξ δεκ
ανίζημκηαζ ζηδκ άιεζδ ειπεζνία ηςκ ιαεδηχκ, απυ ηδκ άθθδ δε δ ειπεζνία ημοξ απυ ηα
θαζκυιεκα απμννυθδζδξ ημοξ μδδβεί ζοκήεςξ ζε θακεαζιέκα ζοιπενάζιαηα. Καηά
ζοκέπεζα ιυκμ 2 ιαεδηέξ (2/14) ζημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ, δδθαδή πμζμζηυ 14%,
απακημφκ ζφιθςκα ιε ηδκ επζζηδιμκζηά απμδεηηή άπμρδ Κ-3, εκχ μζ οπυθμζπμζ εεςνμφκ
είηε πςξ ημ πνχια ηςκ ζςιάηςκ δεκ επδνεάγεζ ηδ εενιζηή αηηζκμαμθία, είηε πςξ ηα
ακμζπηυπνςια ζχιαηα εηπέιπμοκ εοημθυηενα απυ ηα ζημφνα. Ακηίεεηα, ζημ ηεθζηυ
ενςηδιαημθυβζμ υθμζ μζ ιαεδηέξ ζπεδυκ (13/14), δδθαδή ζε πμζμζηυ 92%,
ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία Κ-3.
Οκάδα 7ε: Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο ζψκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο – εμάξηεζε απφ ην ρξψκα ηνπ
ζψκαηνο (απνξξφθεζε)

ε ακηίεεζδ ιε ηδκ παναπάκς ηαηδβμνία, ηα ένβα απμννυθδζδξ εενιζηήξ
αηηζκμαμθίαξ απμδείπεδηακ απυ ηα εοημθυηενα βζα ημοξ ιαεδηέξ, υπςξ ελάθθμο ήηακ
ακαιεκυιεκμ. Σα ένβα αοημφ ημο ηφπμο ακαθένμκηαζ ζε θαζκυιεκα πμο άπημκηαζ ηδξ
ηαεδιενζκήξ ειπεζνίαξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιάθζζηα δ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ είκαζ εδχ
ζφιθςκδ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ. Έηζζ, ζημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ μζ πενζζζυηενεξ
(11/14) απυ ηζξ απακηήζεζξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζηδκ Κ-3, ζοβηεηνζιέκα ζε πμζμζηυ πενίπμο
80%. ημ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ δε, ημ πμζμζηυ ηςκ απακηήζεςκ ζηδκ Κ-3 θηάκεζ ημ 100%,
ηαεχξ υθμζ μζ ιαεδηέξ (14/14) απακημφκ ζφιθςκα ιε ηδκ επζζηδιμκζηή άπμρδ.
πκπεξάζκαηα
ηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάζηδηε ιζα μθμηθδνςιέκδ δζδαηηζηή ζεζνά βζα ηδκ
δζδαζηαθία ηςκ θαζκμιέκςκ δζάδμζδξ εενιυηδηαξ ηδξ Β‘ βοικαζίμο. Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ
ζεζνάξ ααζίζηδηε ζηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηζξ ζπεηζηέξ εκαθθαηηζηέξ απυρεζξ
ηςκ ιαεδηχκ ηαζ είπε ςξ επίηεκηνμ ηζξ ηαηαζηάζεζξ εενιζηήξ ζζμννμπίαξ. Ζ ζεζνά έπεζ
έκημκμ ενβαζηδνζαηυ παναηηήνα, ααζίγεηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο αθμνμφκ θαζκυιεκα ηδξ
«πενζμνζζιέκδξ ηαηδβμνίαξ» (Viennot, 1998) ηαζ ζε εηηεηαιέκδ πνήζδ ενβαθείςκ ΣΠΔ.
Απυ ηα απμηεθέζιαηα θαίκεηαζ πςξ οπήνλε ιεηαηίκδζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ ιαεδηχκ
ιαξ απυ ηζξ Καηδβμνίεξ-1 & 2 πνμξ ηδκ Καηδβμνζα-3, δδθαδή ιεηαηζκήεδηακ απυ
εκαθθαηηζηέξ ηαζ ιδ απμδεηηέξ επζζηδιμκζηά απυρεζξ πνμξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ. Δπμιέκςξ,
ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ δ δζδαηηζηή ζεζνά ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηα
παναηηδνζζηζηά πμο ακαθέναιε παναπάκς, ζηζξ μπμίεξ εκεπθάηδζακ μζ ιαεδηέξ εκίζποζακ
ηδκ εκκμζμθμβζηή ημοξ ηαηακυδζδ ζπεηζηά ιε ηα θαζκυιεκα δζάδμζδξ εενιυηδηαξ,
ιεηαημπίγμκηαξ ηζξ απυρεζξ ημοξ πνμξ ηζξ επζζηδιμκζηά απμδεηηέξ.
Θεςνμφιε πςξ ηα ενβαθεία ΣΠΔ πμο πενζβνάραιε παναπάκς ιαξ πανείπακ ηδ
δοκαηυηδηα ημο ζπεδζαζιμφ ηαηάθθδθςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδξ άιεζδξ ειπθμηήξ ηςκ
ιαεδηχκ ζε ένβα υπμο ημοξ δυεδηε δ εοηαζνία εφημθδξ ηαζ βνήβμνδξ δζενεφκδζδξ ηςκ
παναιέηνςκ πμο επδνεάγμοκ ηα οπυ ιεθέηδ θοζζηά ζοζηήιαηα ιε ηαοηυπνμκδ παναηήνδζδ
πμθθαπθχκ ακαπαναζηάζεςκ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ θαζκμιέκςκ. Δζδζηά ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ
ηαοηυπνμκδξ πνμαμθήξ ηςκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ έκα ζφκδεζιμ
ιεηαλφ ηδξ εεςνίαξ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ (Beichner, 1990; Μπζζδζηζάκ, 2000), αθθά ηαζ
μνζζιέκςκ «εζημκζηχκ» δοκαημηήηςκ υπςξ δ επζθμβή ηδξ δζαημπήξ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ
θαζκμιέκςκ (Petridou et al, 2005), μ έθεβπμξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ (Λεφημξ
η.ά., 2005) ηαζ δ δοκαηυηδηα ηδξ απμιυκςζδξ ή υπζ ηςκ ζοζηδιάηςκ απυ ημ πενζαάθθμκ
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(Ακηςκζάδμο , 2002), εεςνμφιε υηζ ζοκέααθθακ ζδιακηζηά ηυζμ ζημκ ζπεδζαζιυ, υζμ ηαζ
βζα ζηδκ οθμπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ.
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Πεξίιεςε
Ζ αολακυιεκδ πνήζδ ηςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ ηαζ Δπζημζκςκίαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ έπεζ
μδδβήζεζ ζε ιία ζογήηδζδ επακαπνμζδζμνζζιμφ ημο νυθμο ημοξ. ημ πθαίζζμ αοηυ έπεζ πνμηφρεζ ημ
ενχηδια ηαηά πυζμ έκα ακμζηηυ εζημκζηυ ενβαζηδνζαηυ πενζαάθθμκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ
εέζδ ημο πναβιαηζημφ ενβαζηδνίμο ακηζηαεζζηχκηαξ ημ ιε επζηοπία. ηδκ πανμφζα ενβαζία
πανμοζζάγεηαζ ιία ζφβηνζζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ αεθηίςζδξ δ μπμία επένπεηαζ ζε ιαεδηέξ Γοικαζίμο
ζημ πχνμ ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ ιεηά απυ ιία δζδαζηαθία δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ δ μπμία
αλζμπμζεί ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο εζημκζημφ ενβαζηδνίμο ημο Ακμζηημφ Μαεδζζαημφ Πενζαάθθμκημξ
(ΑΜΑΠ) ζε ζπέζδ ιε ηδ αεθηίςζδ πμο επένπεηαζ υηακ δ δ ίδζα δζδαζηαθία πνδζζιμπμζεί ημ
πναβιαηζηυ ενβαζηήνζμ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ. Σα εονήιαηα θακενχκμοκ υηζ ζημ ακηζηείιεκμ ηςκ
δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ ηαζ ζηα πθαίζζα δζδαζηαθίαξ δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ δ πνήζδ ηςκ
μνβάκςκ ημο εζημκζημφ ενβαζηδνίμο επζθένεζ ζε ιαεδηέξ Γοικαζίμο πανυιμζεξ εκκμζμθμβζηέξ
αεθηζχζεζξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ μνβάκςκ ημο πναβιαηζημφ ενβαζηδνίμο.
Abstract
The increasing use of Information and Communication Technology in education has lead to a
discussion of redefinition of their role. In this framework the question has arisen as to how
successfully an open virtual laboratory environment can be utilized in the place of the real laboratory.
In the present study a comparison is presented between the improvement in conceptual understanding
in junior high school students in the field of electric circuits when an inquiry-based teaching
intervention is performed with the utilization of the equipment of the virtual laboratory of the Open
Learning and Laboratory Environment (OLLE) and when it utilizes the real electric circuits laboratory
equipment. Findings indicate that teaching electric circuits by inquiry to junior high school students
using the virtual laboratory equipment results in an enhancement in conceptual understanding similar
to the one observed when the real physics laboratory equipment is used.

Δηζαγσγή
Σα εζημκζηά ενβαζηήνζα (virtual laboratories) πνμζμιεζχκμοκ ιε εζημκζηυ ηαζ θεζημονβζηυ
ηνυπμ, ζηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή, ενβαζηήνζα Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, αλζμπμζυκηαξ ηδ
δοκαιζηή πμο πανέπεζ δ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία πμθοιέζςκ ιε ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδκ
ηεπκζηή αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ημκ άιεζμ ηαζ αθδεμθακή πεζνζζιυ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ
παναιέηνςκ (Φφθθμξ η.ά. 2008). Με ηδκ εκζςιάηςζδ δζαζοκδεδειέκςκ πμθθαπθχκ
ακαπαναζηάζεςκ ηδξ ελέθζλδξ εκυξ θαζκμιέκμο ηαζ ζοιαμθζηχκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ ηςκ
ιεηααμθχκ ηςκ ειπθεημιέκςκ ιεβεεχκ, ζοκεζζθένμοκ απμηεθεζιαηζηά ζηδ ζοζπέηζζδ ηςκ
ακαπαναζηάζεςκ ιε ηα θοζζηά θαζκυιεκα (Balacheff 2004) ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ ιμκηέθςκ ηαζ ηδξ πνήζδξ ημοξ (Gilbert, Boulter & Elmer 2000). Δπζπθέμκ, δ
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πνήζδ ημοξ ιπμνεί κα λεπενάζεζ ηεπκζημφξ ηαζ δζδαηηζημφξ πενζμνζζιμφξ ημο πναβιαηζημφ
ενβαζηδνίμο πμο ειθακίγμκηαζ ηαηά ημ πεζνζζιυ ζοζηεοχκ ζηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ ιε
πναβιαηζηά υνβακα (Sassi 2001).
Πνυζθαηα, δ εζζαβςβή ηςκ εζημκζηχκ ενβαζηδνίςκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ έπεζ μδδβήζεζ ζε ιία ζογήηδζδ επακαπνμζδζμνζζιμφ ημο νυθμο ημο πεζνάιαημξ
ζηδκ επζζηδιμκζηή δζδαζηαθία (Hofstein & Lunetta 2004) ηαεχξ έπεζ ανεεεί υηζ ελ' ίζμο
απμηεθεζιαηζηά ημ πείναια ιπμνεί κα εηηεθεζηεί υπζ ιυκμ ιε πναβιαηζηά ακηζηείιεκα αθθά
ηαζ ιε εζημκζηά (Klahr, Triona & Williams 2007). διακηζηυξ ανζειυξ ενεοκχκ έπεζ δείλεζ υηζ
ηα εζημκζηά ενβαζηήνζα, ςξ πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ, δεκ οζηενμφκ ζε ζπέζδ ιε ηα
πναβιαηζηά ενβαζηήνζα (Triona & Klahr 2003, Keller et al. 2005, Klahr, Triona & Williams
2007, Jaakola & Nurmi 2008). ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιάθζζηα ηα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ
υηζ ηα εζημκζηά ενβαζηήνζα οπενηενμφκ έκακηζ ηςκ πναβιαηζηχκ (Zacharia & Anderson 2003,
Jaakola & Nurmi 2004, Wieman & Perkins 2005, Finkelstein et al. 2005, Gandole et al. 2006,
Zacharia 2007) αθθά οπάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηα εζημκζηά ενβαζηήνζα οζηενμφκ
ζε ζπέζδ ιε ηα πναβιαηζηά (Steinberg 2003, Marshall & Young 2006).
πςξ επζζδιαίκμοκ ηαζ μζ Δοαββέθμο ηαζ Κχηζδξ ζηδ αζαθζμβναθζηή ημοξ ακαζηυπδζδ
(Δοαββέθμο & Κχηζδξ 2010), μζ παναπάκς ένεοκεξ αθμνμφκ ηονίςξ θμζηδηέξ
Πακεπζζηδιίμο (60%) ηαζ θίβεξ ιυκμ ακαθένμκηαζ ζε ιαεδηέξ Γδιμηζημφ (20%) ή Γοικαζίμο
(20%). Δπζπθέμκ, απυ αοηέξ πμο αθμνμφκ ημοξ ιαεδηέξ ημο Γοικαζίμο, ηαιία δε ανίζηεηαζ
ζημ πχνμ ημο Ζθεηηνζζιμφ, μ μπμίμξ πνμζθένεηαζ ζδζαζηένςξ βζα ζφβηνζζδ ηςκ εζημκζηχκ
ηαζ ηςκ πναβιαηζηχκ πενζααθθυκηςκ, ηαεχξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ υιμζα εζημκζηά
ηαζ πναβιαηζηά ακηζηείιεκα.
ηα πθαίζζα αοηά, δ πανμφζα ενβαζία ζημπεφεζ κα ζοβηνίκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ
δζδαζηαθίαξ ςξ πνμξ ηδκ εκκμζμθμβζηή αεθηίςζδ, υηακ αοηή αημθμοεεί δζενεοκδηζηή
πνμζέββζζδ ηαζ αλζμπμζεί ηζξ πανεπυιεκεξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ζφβπνμκςκ εζημκζηχκ
ενβαζηδνζαηχκ πενζααθθυκηςκ ηαζ υηακ πνδζζιμπμζεί ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο πναβιαηζημφ
ενβαζηδνίμο δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ. Πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ιζαξ δζδαηηζηήξ
εθανιμβήξ δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ ζε ιαεδηέξ Γοικαζίμο ζημ πχνμ ηςκ δθεηηνζηχκ
ηοηθςιάηςκ δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ζε δφμ δζαθμνεηζηά ηιήιαηα. ημ
έκα ηιήια πνδζζιμπμζήεδηε ημ εζημκζηυ ενβαζηήνζμ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ ημο Ακμζηημφ
Μαεδζζαημφ Πενζαάθθμκημξ (ΑΜΑΠ), ηαζ ζημ άθθμ πνδζζιμπμζήεδηε ημ πναβιαηζηυ
ενβαζηήνζμ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ. Ζ δζδαηηζηή εθανιμβή επζθέπεδηε κα αημθμοεεί
δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ηαεχξ δ δζενεοκδηζηή δζδαζηαθία παίγεζ ηεκηνζηυ νυθμ ζηδ
δζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ μ ζοκδζαζιυξ ηδξ ιε ενβαζηδνζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ
ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηυξ (de Jong 2006). Μέζς εκυξ ενεοκδηζημφ ζπήιαημξ pre- ηαζ posttest βίκεηαζ ζφβηνζζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ηαζ
ελεηάγεηαζ ακ μζ δζαθμνέξ ζηδ θφζδ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ενβαζηδνζαηχκ μνβάκςκ
(εζημκζηά έκακηζ πναβιαηζηχκ) επζθένμοκ ίδζεξ ή δζαθμνεηζηέξ αεθηζχζεζξ. πςξ ακαθένεδηε
παναπάκς, ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία, δεκ έπεζ λακαβίκεζ πανυιμζα ζφβηνζζδ βζα ιαεδηέξ
Γοικαζίμο.
Μέζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Η) Σν δείγκα
οιιεηείπακ 32 ιαεδηέξ ηδξ Γ‘ Γοικαζίμο μζ μπμίμζ πςνίζηδηακ ηοπαία ζε δφμ ηιήιαηα ηςκ
16 αηυιςκ ημ ηαεέκα. ημ έκα ηιήια δ δζδαζηαθία δζελήπεδηε ιε ηα εζημκζηά υνβακα ημο
ενβαζηδνίμο ημο ΑΜΑΠ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ (πεζναιαηζηυ ηιήια, εζημκζηυ
ενβαζηήνζμ, ΔΔ) ηαζ ζημ άθθμ ιε ηα πναβιαηζηά υνβακα ημο ενβαζηδνίμο Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ (ηιήια εθέβπμο, πναβιαηζηυ ενβαζηήνζμ, ΠΔ). Οζ ιαεδηέξ δεκ είπακ
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παναημθμοεήζεζ πνμδβμοιέκςξ άθθμ ιάεδια ζπεηζηά ιε δθεηηνζηά ηοηθχιαηα ζηδ
Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ.
ΗΗ) Ζ δηδαθηηθή εθαξκνγή
Δίκαζ βκςζηυ υηζ μζ ιαεδηέξ αοηήξ ηδξ δθζηίαξ ειθακίγμοκ εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ ζημ
πχνμ ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ, μζ μπμίεξ δζαηδνμφκηαζ πανά ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε, ηαηά
ηακυκα, παναδμζζαηέξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ (Shipstone 1984, McDermott & Shaffer 1992,
Psillos 1997, Κεναιοδάξ & Φφθθμξ 2004). Έπεζ πνμηαεεί απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ υηζ δ
εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ιπμνεί κα επέθεεζ ιέζα απυ ηδκ εκενβυ μζημδυιδζδ βκχζεςκ ηαηά
ηδκ εκαζπυθδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε δζενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιέζα απυ ηδ πνήζδ
πναβιαηζηχκ ή εζημκζηχκ ενβαζηδνζαηχκ μνβάκςκ (Hofstein & Lunetta 2004, Lefkos et al.
2005, Zacharia, Olympiou & Papaevripidou 2008).

Δηθφλα 1. ηοβιζυηοπμ ημο ενβαζηδνίμο δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ ημο ΑΜΑΠ
Ζ εθανιμβή πμο ακαπηφπεδηε ηαζ εθανιυζηδηε δζήνηεζε 7 δζδαηηζηέξ χνεξ ηαζ ααζζγυηακ
ζηδκ ηαεμδδβμφιεκδ δζενεφκδζδ (McDermott & Shaffer 2002, Sadeh & Zion 2009). Οζ
ιαεδηέξ ηαεμδδβμφκηακ δζαηνζηζηά απυ ημκ δζδάζημκηα ηαζ ηα ηαηάθθδθα θφθθα ενβαζίαξ.
Σμ θμβζζιζηυ εζημκζημφ ενβαζηδνίμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ημ ΑΜΑΠ, ζηοβιζυηοπμ ημο
μπμίμο θαίκεηαζ ζηδκ Δζηυκα 1 (Φφθθμξ η.α. 2008). Ζ εθανιμβή δζαπναβιαηεφηδηε ααζζηέξ
έκκμζεξ ζημ πχνμ ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ, πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ
ηαθφπημκηαξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ηεθαθαίμο «Ζθεηηνζηυ Ρεφια» ηδξ Φοζζηήξ Γ‘
Γοικαζίμο (Ακηςκίμο Ν. η.α., 2008) ηαζ απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ημο ιαεήιαημξ
ηδξ Φοζζηήξ Γ‘ Γοικαζίμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ πνμζέββζζδ ζηυπεοε ζημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ηςκ εκκμζχκ ηςκ απθχκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ, ζηδ αεθηίςζδ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ ηθεζζημφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ, ζηδκ εκίζποζδ ηδξ
ζηακυηδηαξ δζάηνζζδξ ζπεηζγμιέκςκ ιεηαλφ ημοξ εκκμζχκ υπςξ ημ δθεηηνζηυ νεφια ηαζ δ
δζαθμνά δοκαιζημφ (ηάζδ), ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζοκδέζεςκ ζημζπείςκ ζε ζεζνά ηαζ
πανάθθδθα ηαζ ηδ δζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ.
Ζ δζδαζηαθία ηαζ ζηα δφμ ηιήιαηα ΔΔ ηαζ ΠΔ, έβζκε απυ ημκ ίδζμ δζδάζημκηα, ιε ίδζμ
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ηνυπμ ηαζ ιε πνήζδ ακηίζημζπςκ πναβιαηζηχκ ηαζ εζημκζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Οζ ιαεδηέξ
ενβάγμκηακ ζε μιάδεξ ηςκ δφμ αηυιςκ ηαζ ζοιπθήνςκακ ηα θφθθα ενβαζίαξ ημοξ αημιζηά.
Ανπζηά, ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνζηχκ θαιπηήνςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ δείηηεξ,
εζζήπεδηε δ έκκμζα ημο δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ ηαζ ανέεδηακ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο πνέπεζ
κα ζηακμπμζεί έκα ηφηθςια βζα κα δζαννέεηαζ απυ δθεηηνζηυ νεφια. ηδ ζοκέπεζα, εζζήπεδηε
δ έκκμζα ηδξ έκηαζδξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ έβζκε πνήζδ ημο αιπενμιέηνμο ςξ
μνβάκμο ιέηνδζδξ. Βνέεδηε υηζ δ θςημαμθία εκυξ θαιπηήνα ιπμνεί κα απμηεθέζεζ δείηηδ
ηδξ έκηαζδξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα θαιπηήνςκ ηαζ αιπενμιέηνςκ
ιεθεηήεδηακ μζ ζοκδέζεζξ θαιπηήνςκ ζε ζεζνά ηαζ πανάθθδθα. Αημθμφεδζε δ εζζαβςβή ηδξ
έκκμζαξ ηδξ δθεηηνζηήξ ακηίζηαζδξ δ μπμία ζοκδέεδηε πμζμηζηά ιε ηδκ έκηαζδ ημο
δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Σέθμξ, εζζήπεδηε δ έκκμζα ηδξ δζαθμνάξ δοκαιζημφ (ηάζδ) ςξ ημ
ιέβεεμξ πμο δζαηδνείηαζ ζηαεενυ ζηα άηνα ιζαξ ιπαηανίαξ. Οζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμίδζακ ημ
αμθηυιεηνμ ςξ υνβακμ ιέηνδζδξ ηδξ ηάζδξ εκχ ακαβκχνζζακ υηζ δ θςημαμθία εκυξ
θαιπηήνα ιπμνεί κα απμηεθέζεζ δείηηδ ηδξ ηάζδξ ζηα άηνα εκυξ θαιπηήνα. Με ημκ ηνυπμ
αοηυ μζημδμιήεδηε έκα πμζμηζηυ-διζπμζμηζηυ ιμκηέθμ ιε ημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφζακ κα
ενιδκεφζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά απθχκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ.
ΗΗΗ) Σα εξγαιεία
Ζ ιεθέηδ ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ βκχζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ακηζηείιεκμ έβζκε ιε ζφβηνζζδ ηςκ
απακηήζεχκ ημοξ ζε πέκηε ενςηήζεζξ πνζκ ηδ δζδαζηαθία ηςκ παναπάκς εκμηήηςκ ηαζ ιεηά
απυ αοηή (pre-test, post-test ακηίζημζπα). Οζ ενςηήζεζξ ήηακ ίδζεξ ζηα δφμ tests, ήηακ
ενςηήζεζξ πμθθαπθχκ επζθμβχκ ηαζ αθμνμφζακ ηδ αεθηίςζδ ηςκ ιαεδηχκ ζημ βκςζηζηυ
ακηζηείιεκμ. Οζ πνχηεξ δφμ ενςηήζεζξ αθμνμφζακ ηδ ζπεηζηή θςημαμθία θαιπηήνςκ πμο
ήηακ ζοκδεδειέκμζ ζε ζεζνά ηαζ πανάθθδθα ακηίζημζπα. Οζ επυιεκεξ δφμ ενςηήζεζξ
αθμνμφζακ ηδκ έκηαζδ ημο νεφιαημξ πμο δζένπεηαζ απυ ιία πδβή ηάζδξ ηαζ ηδκ ηάζδ ζηα
άηνα ηδξ πδβήξ υηακ αοηή ζοκδέεηαζ ιε έκακ θαιπηήνα, ή δφμ θαιπηήνεξ ζοκδεδειέκμοξ ζε
ζεζνά ή πανάθθδθα. Ζ πέιπηδ ενχηδζδ αθμνμφζε ηδκ μθζηή ακηίζηαζδ θαιπηήνςκ
ζοκδεδειέκςκ ζε ζεζνά ηαζ πανάθθδθα. Πανυιμζεξ ενςηήζεζξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ
ενβαθεία αλζμθυβδζδξ ζηδ αζαθζμβναθία (Chang, Liu & Chen 1998, Κεναιοδάξ 2004).
Σα απμηεθέζιαηα ακαθφεδηακ ζηαηζζηζηά ςξ πνμξ ηδκ εζςηενζηή αλζμπζζηία ημοξ ιε ημκ
οπμθμβζζιυ ημο Cronbach α βζα ηάεε ζεη. Ο έθεβπμξ βζα δζαθμνέξ ζηζξ επζδυζεζξ ακάιεζα
ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ pre-test ηαζ ηςκ post-test έβζκε ιε έθεβπμ t βζα γεοβανςηά δείβιαηα
(paired samples t-test), εκχ μ έθεβπμξ βζα δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ έβζκε ιε έθεβπμ t ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ (independent samples t-test).
Δπζπνυζεεηα, δ αεθηίςζδ ακάιεζα ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ pre-test ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ
post-test εθέβεδηε ηαζ ιε οπμθμβζζιυ ηδξ αεθηίςζδξ ηαηά Hake (Hake gain). Ζ αεθηίςζδ
ηαηά Hake μνίγεηαζ ςξ δ αεθηίςζδ ακάιεζα ζηα απμηεθέζιαηα ημο pre-test ηαζ ημο post-test
ζηαειζζιέκδ ηαηά ηδ ιέβζζηδ δοκαηή αεθηίςζδ (Hake 1998) ηαζ οπμθμβίγεηαζ απυ ηδ ζπέζδ
g

post  pre
max _ score  pre

υπμο pre ηαζ post είκαζ ηα απμηεθέζιαηα ζηα pre-test ηαζ post-test ακηίζημζπα ηαζ max_score
είκαζ δ ιέβζζηδ επίδμζδ πμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί. Ζ αεθηίςζδ ηαηά Hake είκαζ ιία
ζδιακηζηή πανάιεηνμξ ιέηνδζδξ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαεχξ ζηαειίγμκηαξ
ηδ αεθηίςζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ, δζμνεχκμκηαζ μζ επζδνάζεζξ ζε αοηήκ πμο
πνμένπμκηαζ απυ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ανπζηέξ βκχζεζξ ημοξ (Lenaerts, Wieme & van Zele 2003).
Απνηειέζκαηα
ζμκ αθμνά ηδκ εζςηενζηή αλζμπζζηία ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ζημ pre-test βζα ημ ηιήια
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εθέβπμο ημ Cronbach α ανέεδηε ίζμ ιε 0,875 εκχ βζα ημ πεζναιαηζηυ ηιήια ήηακ 0,846. ημ
post-test ημ Cronbach α ανέεδηε ίζμ ιε 0,726 ηαζ 0,802 βζα ημ ηιήια εθέβπμο ηαζ ημ
πεζναιαηζηυ ηιήια ακηίζημζπα. Δπίζδξ, μζ ηαηακμιέξ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ ζε υθεξ ηζξ
πενζπηχζεζξ ήηακ ζοιααηέξ ιε ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή ζφιθςκα ιε ημ test KolmogorovSmirnov. Οζ ζςζηέξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ακά ενχηδζδ ηαζ δ αεθηίςζδ ηαηά Hake ηάεε
ηιήιαημξ θαίκμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1, εκχ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ ημο ηάεε
ηιήιαημξ θαίκεηαζ βναθζηά ζηδκ Δζηυκα 2.
Πίλαθαο 1: Οζ ζςζηέξ απακηήζεζξ ακά ενχηδζδ
Pre-test
Δνχηδζδ
ςζηέξ Απακηήζεζξ
Φςημαμθία
θαιπηήνςκ ζε ζεζνά
Φςημαμθία
θαιπηήνςκ πανάθθδθα
Έκηαζδ νεφιαημξ
ιπαηανίαξ
Σάζδ
ιπαηανίαξ
Οθζηή
ακηίζηαζδ
Μέζμξ υνμξ ζςζηχκ
απακηήζεςκ ακά
ενχηδζδ

Post-test
ςζηέξ Απακηήζεζξ

Βεθηίςζδ ηαηά Hake
Hake gain

Σιήια ΔΔ

Σιήια ΠΔ

Σιήια ΔΔ

Σιήια ΠΔ

Σιήια ΔΔ

Σιήια ΠΔ

4

5

9

11

0.42

0.55

3

4

10

10

0.54

0.50

1

0

7

9

0.40

0.56

4

4

10

12

0.50

0.67

0

0

6

9

0.38

0.56

2.4

2.6

8.4

10.2

0.44

0.57

ημ pre-test μζ επζδυζεζξ ηαζ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ήηακ πανυιμζεξ. ηζξ πέκηε ζοκμθζηά
ενςηήζεζξ ημ ηιήια ΔΔ πέηοπε έκα ιέζμ υνμ 0,75 ζςζηχκ απακηήζεςκ ακά ιαεδηή ιε
ηοπζηή απυηθζζδ 1,2, εκχ ημ ηιήια ΠΔ πέηοπε ιέζμ υνμ 0,8 ζςζηχκ απακηήζεςκ ιε ηοπζηή
απυηθζζδ 0,9. Ζ πζεακυηδηα μζ δζαθμνέξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζημ pre-test ακάιεζα ζηα δφμ
ηιήιαηα κα μθείθμκηαζ ηαεανά ζε ζηαηζζηζημφξ θυβμοξ ακένπεηαζ ζημ 87% (p=0,87>0,05)
ζφιθςκα ιε έκακ έθεβπμ t-test ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ.
ημ post-test ημ ηιήια ΔΔ πέηοπε έκα ιέζμ υνμ 2,6 ζςζηχκ απακηήζεςκ ακά ιαεδηή ιε
ηοπζηή απυηθζζδ 1,7. Μία ζφβηνζζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο pre-test θακενχκμοκ ζαθή
αεθηίςζδ. Ζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ιε paired samples t-test δδθχκεζ υηζ δ οπυεεζδ κα ιδκ
οπάνπεζ αεθηίςζδ ιπμνεί αζθαθχξ κα απμννζθεεί ηαεχξ ζοβηεκηνχκεζ πζεακυηδηα 0,2% κα
ζοιααίκεζ (p=0,002 < 0,05). Ο ιέζμξ υνμξ ηςκ ιαεδηχκ πμο απακημφκ ζςζηά ακά ενχηδζδ
αολήεδηε απυ 2,4 (15%) ζε 8,4 (53%) ειθακίγμκηαξ ιία αεθηίςζδ ηαηά Hake ίζδ ιε 0,44.

Σσζηέο απαληήζεηο

Μέζνο όξνο ζσζηώλ απαληήζεσλ

Τκήκα ΕΕ
Τκήκα ΠΕ

Δηθφλα 2: Μέζμξ υνμξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ
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Σμ ηιήια ΠΔ ζημ post-test πέηοπε έκα ιέζμ υνμ 3,2 ζςζηχκ απακηήζεςκ ακά ιαεδηή ιε
ηοπζηή απυηθζζδ 1,4. Καζ εδχ παναηδνείηαζ ιία αεθηίςζδ ζε ζπέζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο
pre-test. Ζ πζεακυηδηα κα ιδκ οπάνπεζ αεθηίςζδ πενζμνίγεηαζ ζηαηζζηζηά, ζφιθςκα ιε έκα
paired samples t-test, ζημ 0,0% (p=0,000 < 0,05). Ο ιέζμξ υνμξ ηςκ ιαεδηχκ πμο απακημφκ
ζςζηά ακά ενχηδζδ αολήεδηε απυ 2,6 (16%) ζε 10,2 (64%) ειθακίγμκηαξ ιία αεθηίςζδ
ηαηά Hake ίζδ ιε 0.57.
πκπεξάζκαηα - πδήηεζε
Απυ ημοξ ιέζμοξ υνμοξ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ παναηδνείηαζ ιεβαθφηενδ αεθηίςζδ ζημ
ηιήια ΠΔ ζε ζπέζδ ιε ημ ΔΔ. Έκα ηέημζμ υιςξ ζοιπέναζια δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζζπονυ. Ο
ανζειυξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ιαεδηχκ είκαζ ιζηνυξ εκχ μζ ηοπζηέξ απμηθίζεζξ είκαζ ζπεηζηά
ιεβάθεξ χζηε κα ιδκ ιπμνεί κα απμηθεζζηεί δ πζεακυηδηα δ δζαθμνά ηςκ ιέζςκ υνςκ ηςκ
ζςζηχκ απακηήζεςκ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ κα έπεζ ηαεανά ζηαηζζηζηή πνμέθεοζδ. Έκαξ έθεβπμξ
t-test ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ ακάιεζα ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ζηζξ ενςηήζεζξ
ημο post-test δίκεζ ιία πζεακυηδηα 33% μζ δζαθμνέξ κα μθείθμκηαζ ζε ζηαηζζηζηά θαζκυιεκα
(p=0,33 > 0,05 ) ηαζ κα ιδκ είκαζ απμηέθεζια ηςκ δζαθμνχκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ δφμ
ηιδιάηςκ.
Απυ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ζοιπεναίκμοιε υηζ ζημ πθαίζζμ δζενεοκδηζηήξ
δζδαζηαθίαξ ημ εζημκζηυ ενβαζηήνζμ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ ημο ΑΜΑΠ επζθένεζ ηδκ ίδζα
εκκμζμθμβζηή αεθηίςζδ ιε ημ πναβιαηζηυ ενβαζηήνζμ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ. Ζ πνήζδ
μνβάκςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ εζημκζηχκ ή πναβιαηζηχκ ενβαζηδνίςκ αεθηζχκεζ ηαζ ζηζξ δφμ
πενζπηχζεζξ ηδκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζημ πχνμ ηςκ δθεηηνζηχκ
ηοηθςιάηςκ αθθά δε θαίκεηαζ κα δζαθμνμπμζεί ηζξ επζδυζεζξ ημοξ. Σμ εφνδια αοηυ είκαζ
ζφιθςκμ ιε άθθεξ ένεοκεξ ζε θμζηδηέξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ αζαθζμβναθία ηαζ επεηηείκεζ ηα
ζοιπενάζιαηά ημοξ ζημ πχνμ ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ βζα ιαεδηέξ Γοικαζίμο (Klahr,
Triona & Williams 2007, Jaakola & Nurmi 2008).
Δπμιέκςξ, ηα παναηηδνζζηζηά ιε ηα μπμία είκαζ ζπεδζαζιέκμ ημ εζημκζηυ ενβαζηήνζμ
ΑΜΑΠ θαίκεηαζ υηζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ παζδαβςβζηή αλζμπμίδζή ημο ζημ πθαίζζμ
δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εκκμζμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ πενζμπή
ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ (Φφθθμξ η.α. 2008). Χξ πνμξ ηδκ εκκμζμθμβζηή αεθηίςζδ ηςκ
ιαεδηχκ Γοικαζίμο ζημ πχνμ ηςκ απθχκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ, ηα εζημκζηά ακηζηείιεκα
θεζημονβμφκ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ιε ηα πναβιαηζηά. οκεπχξ, εζημκζηά ενβαζηδνζαηά
πενζαάθθμκηα υπςξ ημ ΑΜΑΠ ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία ιε ηνυπμ
πανυιμζμ ιε ημ πναβιαηζηυ ενβαζηήνζμ.
οκδζάγμκηαξ ηα παναπάκς εονήιαηα ιε αοηά ηςκ Σαναιυπμοθμο, Φφθθμο ηαζ
Υαηγδηνακζχηδ (2010) ζφιθςκα ιε ηα μπμία δ δζενεοκδηζηή δζδαζηαθία ιπμνεί κα πνμάβεζ
απμηεθεζιαηζηά ηςκ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ζημ πχνμ ηςκ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ είηε
πνδζζιμπμζεί ηα εζημκζηά υνβακα ημο ηνζζδζάζηαημο ενβαζηδνίμο δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ
ημο ΑΜΑΠ (VR Lab), είηε πνδζζιμπμζεί ηα ζοιαμθζηά ακαπανζζημφιεκα υνβακα ηςκ
δζδζάζηαηςκ java applets ημο ΑΜΑΠ (Cyber Labs), ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ, οπυ
πνμτπμεέζεζξ, ζημ πθαίζζμ δζενεοκδηζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδ δζδαζηαθία, υνβακα ημο
πναβιαηζημφ ενβαζηδνίμο ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ εζημκζηά είηε αθδεμθακή, είηε
ζοιαμθζηά (ιμκηέθα). Ζ παναηήνδζδ αοηή ακμίβεζ κέεξ πνμμπηζηέξ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ
εκζςιάηςζδξ ηςκ εζημκζηχκ ενβαζηδνίςκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ εα
πνέπεζ κα δζενεοκδεεί δ ζζπφξ ηδξ ζε βκςζηζηά πεδία πένα απυ αοηυ ηςκ δθεηηνζηχκ
ηοηθςιάηςκ ηαεχξ ηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ δ δζενεοκδηζηή δζδαζηαθία
βίκεηαζ πθέμκ απμηεθεζιαηζηή, υπςξ μ ηνυπμξ ηαζ μ ζπεηζηυξ πνυκμξ πνήζδξ ημο
πναβιαηζημφ ηαζ εζημκζημφ ενβαζηδνίμο ζε ιζα δζδαηηζηή ζεζνά, ή ημ ζηάδζμ πένα απυ ημ
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μπμίμ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα αθθδθεπζδνάζμοκ άιεζα ιε ηα ζοιαμθζηά εζημκζηά ακηζηείιεκα
ηςκ Cyber Labs.
Δπραξηζηίεο
Οζ ζοββναθείξ εηθνάγμοκ ηζξ εοπανζζηίεξ ημοξ ζηδκ οπμζηήνζλδ ημο ΔΑΗΣΤ βζα ηδκ
ακάπηολδ ημο «Ακμζηημφ Μαεδζζαημφ Πενζαάθθμκημξ, ΑΜΑΠ» ζημ πθαίζζμ ημο ένβμο
Υνοζαθθίδεξ.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή ακαδεζηκφεηαζ δ ζδιαζία ηδξ οζμεέηδζδξ αθδβδιαηζηχκ ιμνθχκ ζηδ δζδαζηαθία
ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηδξ Α/ειζαξ εηπαίδεοζδξ. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ζογδηείηαζ δ αλία ηςκ
δςνεάκ δζαεέζζιςκ θμβζζιζηχκ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ηα ζηάδζα βζα ηδκ ακάπηολδ δομ ρδθζαηχκ θςημζζημνζχκ βζα ημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ ακαθμνζηά ιε ημοξ επζζηήιμκεξ, ηα ηδθεζηυπζα ηαζ ημ θεββάνζ. Σα
δζδαηηζηά ζεκάνζα πμο ακαπηφπεδηακ ηαζ δ δζαδζηαζία ακάπηολήξ ημοξ ζηζαβναθμφκηαζ. Πνχηεξ
ειπεζνίεξ απυ ηδκ εθανιμβή ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ δομ ρδθζαηχκ αθδβήζεςκ ζε ζπμθζηή ηάλδ
πανμοζζάγμκηαζ επίζδξ, εκχ ηαηαβνάθμκηαζ εεηζηέξ ηαζ ανκδηζηέξ πθεονέξ ζε εκκμζμθμβζηυ ηαζ
ηεπκζηυ επίπεδμ πμο έπμοκ δζαπζζηςεεί.
Abstract
This paper focuses on the meaning of narrative forms of science teaching in primary education. It is
suggested that the availability of free software could support the development of digital photo-stories
for teaching primary science. The process and the phases for the development of two teaching digital
scenarios for scientists, telescopes and the moon are presented. The teaching scenarios that developed
are outlined, while evidence from the utilization of the digital stories in classrooms is also presented.
Advantages and deficiencies at both conceptual and technical level are reported.

Δηζαγσγή
Ζ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (ΦΔ) είκαζ έκα ζδιακηζηυ
γήηδια, πμο έπεζ επζζδιακεεί ζε πμθθέξ ακαθμνέξ ηαζ ιεθέηεξ (Rocard et al 2007) ηαζ
πνμζπάεεζεξ ακηζιεηχπζζδξ ημο εέιαημξ είκαζ απαναίηδημ κα ακαγδημφκηαζ. Ζ πνμζέθηοζδ
εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ ημο Γδιμηζημφ ζηζξ ΦΔ έπεζ ζδζαίηενμ κυδια, αθμφ ζε αοηή ηδκ
δθζηία ηονίςξ ακαπηφζζμκηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηαζ μζ ηθίζεζξ ημοξ. Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ
ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, ηδξ αθήβδζδξ ζζημνζχκ ηαζ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ
πενζμπχκ, υπζ ιυκμ ιε ηζξ έκκμζεξ ηςκ επζζηδιχκ, αθθά ηαζ ιε ηδ θφζδ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ
ηδξ ίδζαξ ηδξ επζζηήιδξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζμοκ δζαθμνεηζηέξ ιαεδζζαηέξ ειπεζνίεξ πζμ
εκδζαθένμοζεξ ηαζ πνμηθδηζηέξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο Γδιμηζημφ. ηδκ ενβαζία αοηή
δζενεοκάηαζ πςξ ημ πενζαάθθμκ εκυξ εθεφεενμο θμβζζιζημφ αλζμπμζχκηαξ ηδκ
πμθοιεζζηυηδηα ηαζ ηδκ πμθοηνμπζηυηδηα πνμζθένεζ πθαίζζμ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ
ρδθζαηήξ ζζημνίαξ πμο ααζίγεηαζ ζε πθδνμθμνζαηυ οθζηυ βζα ημοξ επζζηήιμκεξ, ημ θεββάνζ
ηαζ ηα ηδθεζηυπζα.
Σν ζθεπηηθφ
Οοζζαζηζηή εκζςιάηςζδ ηςκ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ εεςνείηαζ υηζ έπμοιε υηακ ζημ
ακαθοηζηυ πνυβναιια αλζμπμζμφκηαζ αοεεκηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζηυπζια ηαζ ιε εκενβυ
ηνυπμ ζηδνίγμοκ ημοξ ιαεδηέξ κα ηαηαζηεοάζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ζδιαζίεξ ηαζ κα ακαπηφλμοκ
ηδ ζηέρδ ημοξ απυ ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ υηακ δζεοημθφκεηαζ δ δζεπζζηδιμκζηή, ααζζζιέκδ ζε
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project δζδαζηαθία (Jonassen et al 1999). Ζ ένεοκα δείπκεζ υηζ ιζα ηέημζα εκζςιάηςζδ
ζηδνίγεηαζ ηαθφηενα ακ ζπεδζαζεεί οζμεεηχκηαξ ιζα επμζημδμιζζηζηή θμβζηή πμο αμδεά ημοξ
ιαεδηέξ κα ιάεμοκ ζε έκα ημζκςκζηυ πθαίζζμ, ακηζιεηςπίγμκηαξ κέα πνμαθήιαηα ηαζ
ακαπηφζζμκηαξ ηδ δδιζμονβζηυηδηα ηαζ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ (Griest 1996, Mergendollar
1997). Σα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα δ πνήζδ ρδθζαηχκ ηαιενχκ, θμβζζιζημφ επελενβαζίαξ,
ενβαθείςκ ζοββναθήξ, πνμσυκηςκ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ έπεζ βίκεζ δδιμθζθήξ, ηυζμ ακάιεζα
ζε ιαεδηέξ, υζμ ηαζ ζημοξ ηαεδβδηέξ, ηαεχξ ημοξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα εηθνάγμκηαζ, κα
δδιζμονβμφκ δζηά ημοξ πνμσυκηα ηαζ κα αθθδθεπζδνμφκ (Standley 2003). Οζ δοκαηυηδηεξ
αλζμπμίδζδξ ιζαξ πμζηζθίαξ ιέζςκ ηαζ εηθνάζεςκ μδδβμφκ ζε αθδβδιαηζηέξ ιμνθέξ. Ακ ηαζ
δ αθήβδζδ ζζημνζχκ δεκ είκαζ ηαζκμφνβζα, δ αθήβδζδ ρδθζαηχκ ζζημνζχκ είκαζ ιζα κέα
εηδμπή (Meadows 2003). Ο Meadows εεςνεί υηζ δ ρδθζαηή αθήβδζδ ζζημνζχκ είκαζ δ
ημζκςκζηή πναηηζηή ημο κα θεξ ζζημνίεξ ηάκμκηαξ πνήζδ ηςκ πνμζθενυιεκςκ ρδθζαηχκ
ενβαθείςκ. Ο φκδεζιμξ Φδθζαηήξ Αθήβδζδξ (The Digital Storytelling Association 2002)
πενζβνάθεζ ηδκ ρδθζαηή αθήβδζδ ςξ:
κνληέξλα έθθξαζε ηεο αξραίαο ηέρλεο ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ. Γηα κέζνπ ηεο ηζηνξίαο, ε
αθήγεζε ηζηνξηψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην κνίξαζκα ηεο γλψζεο, ηεο ζνθίαο θαη ησλ αμηψλ.
Οη ηζηνξίεο έρνπλ πάξεη δηάθνξεο κνξθέο. Οη ηζηνξίεο έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζε θάζε κέζν πνπ
δηαδνρηθά αλαδχζεθε απφ ηνλ θχθιν ηεο θσηηάο ζηηο ζθελέο, ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε θαη
ζήκεξα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή.

Οζ Lynch & Fleming (2007) επζζδιαίκμοκ ―ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηα, ηδ δοκαιζηή θφζδ ηδξ
αθήβδζδξ ζζημνζχκ, πμο εκζςιαηχκεζ πνμθμνζηά, μπηζηά ηαζ αζζεδηδνζαηά ζημζπεία,
αλζμπμζεί ημκ ιεβάθμ ανζειυ ηςκ βκςζηζηχκ δζαδζηαζζχκ πμο εκζζπφμοκ ηδ ιάεδζδ απυ ημ
πνμθμνζηυ θεηηζηυ επίπεδμ ζημ μπηζηυ, ιμοζζηυ, δζαπνμζςπζηυ, εκδμπνμζςπζηυ,
καημοναθζζηζηυ ηαζ ζςιαηζηά ηζκαζζεδηζηυ επίπεδμ‖ (ζεθ. ).
Δνεοκδηζηά δεδμιέκα απυ ηδκ έκηαλδ ηςκ ρδθζαηχκ θςημ-ζζημνζχκ ζηδκ ηάλδ έπμοκ
ηαηαβνάρεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα. Δονήιαηα απυ ηδκ έκηαλή ημοξ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια
ηδξ βθχζζαξ δείπκμοκ υηζ είκαζ ιζα δδιζμονβζηή ηεπκζηή πμο ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ημ επίπεδμ
ιάεδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ακάβκςζδ, βναθή μιζθία ηαζ ζηδκ πνμζεηηζηή αηνυαζδ (Tsou et
al 2006). Δπίζδξ, δ αλζμπμίδζδ ηςκ αθδβδιαηζηχκ ζζημνζχκ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηδξ
ημζκςκζμθμβίαξ μδήβδζε ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα δδιμηναηζηά
ζδεχδδ, ηζξ πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ζοιιεημπζηυηδηα, αθθά ηαζ ζηδ
αεθηίςζδ ηςκ επζημζκςκζαηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ακέπηολε ημοξ δεζιμφξ ζηδκ ηάλδ ιέζα απυ ημ
ιμίναζια ημζκχκ ειπεζνζχκ (Combs & Beach 1994). ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ έπμοκ
εθανιμζηεί ηαεχξ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ πθαίζζμ βζα ηδκ επίθοζδ
ζζημνζχκ/πνμαθδιάηςκ (Jonassen 2003), αθθά ηαζ ηδ δζδαζηαθία αθβμνίειςκ ηαζ ηδκ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ζε ζηάδζα (Schiro 2004). ε ιζα άθθδ πνυηαζδ (Papadimitriou 2003)
βζα ηδ δζδαζηαθία ημο πνμβναιιαηζζιμφ, δ ρδθζαηή αθήβδζδ πνμηείκεηαζ κα
πνδζζιμπμζδεεί βζα κα πανμοζζαζεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ δ ακαηάθορδ ημο Al Khwarizmi ηαζ μζ
παναηδνήζεζξ ημο βζα ημοξ ανζειδηζημφξ αθβμνίειμοξ ηαζ ημ πχξ ιπμνμφκ κα οπμθμβζζεμφκ
μζ ανζειμί Bernoulli. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ Τπμζηδνίγεηαζ δ αλζμπμίδζδ ζζημνζηχκ
πθδνμθμνζχκ ηαζ βεβμκυηςκ, πμο πναβιαηζηά ηαζνζάγεζ ιε ηδκ ρδθζαηή αθήβδζδ,
ζηδνίγμκηαξ έηζζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ έκηαλδ ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ επζζηδιχκ
ζηδ ιάεδζδ ηαζ δζδαζηαθία.
Ζ ζδέα ηδξ έκηαλδξ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ επζζηδιχκ ιε ηδ ιμνθή ηδξ αθήβδζδξ ζζημνζχκ δεκ
είκαζ ηαζκμφνβζα. Ο Egan (1989) επεζήιακε ηδκ αλία ημο κα ιπμνμφκ μζ εηπαζδεοηζημί κα
πμοκ ιζα εκυηδηα ιε ηδ ιμνθή ηδξ αθήβδζδξ ιζαξ ζζημνίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο ιζα
ηέημζα πνμζέββζζδ έπεζ ζημ ζοκαζζεδιαηζηυ πεδίμ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ
πνμζμπήξ ηαζ ημο εκδζαθένμκηυξ ημοξ. Ο Wandersee (1992) είπε πνμηείκεζ ςξ ιζα ηαηάθθδθδ
ζηναηδβζηή ηζξ πνμζεηηζηά επελενβαζιέκεξ αζκζέηεξ πμο δ αθήβδζή ημοξ ιε δζαημπηυιεκδ
ιμνθή ζζημνίαξ απμαθέπεζ ζηδκ επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ, εκχ επζπεζνήιαηα βζα ηδκ
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έκηαλδ επζζηδιζηχκ (epistemic) ζηυπςκ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια έπμοκ νδηά δζαηοπςεεί
(Osborne 2005).
Ζ επζκυδζδ ηαζ ηαηαζηεοή ιζαξ θςημ-ζζημνίαξ απμηηά ζδζαίηενδ αλία ακ ζοκδεεεί ιε ιζα
δζδαηηζηή ζζημνία. Μζα δζδαηηζηή ζζημνία ιπμνεί κα αθδβδεεί ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. Σα
ρδθζαηά ενβαθεία πνμζθένμοκ ηδ δοκαηυηδηα βζα πνήζδ εκυξ πζμ πθμφζζμο πενζαάθθμκημξ
πμο οπμζηδνίγεζ ηδκ επζημζκςκία ηαζ ηδκ αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ. Ζ ρδθζαηή αθήβδζδ
ιζαξ ζζημνίαξ είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ παθαζάξ ηέπκδξ ηδξ αθήβδζδξ ιζαξ ζζημνίαξ ιε ηάπμζμ
απυ ηδκ οπάνπμοζα πμζηζθία δζαεέζζιςκ πμθοιεζζηχκ ενβαθείςκ, πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ
βναθζηχκ, ηςκ αημοζηζηχκ, ηςκ ηζκμοιέκςκ ζπεδίςκ ηαζ Web publishing (Robin & Pierson
2005). Έκα πνχημ ζδιακηζηυ ζδιείμ απυ δζδαηηζηήξ πθεονάξ είκαζ o ζπεδζαζιυξ ηαζ ημ
ζεκάνζμ ηαζ βζα αοηυ πνεζάγεηαζ έκα υναια πνζκ ηδκ εθανιμβή. Έκα δεφηενμ ζδιείμ είκαζ δ
επζθμβή εκδζαθενμοζχκ μπηζηχκ ακαπαναζηάζεςκ, δπδηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ζοκδεηζηχκ
ζδεχκ ηαζ ημ ηνίημ ζδιακηζηυ ζδιείμ είκαζ δ ιε κυδια ζφκδεζδ ηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ ζημζπείςκ
αοηχκ. Σα παναδείβιαηα θςημ-ζζημνζχκ πμο ιπμνεί ηάπμζμξ κα ανεζ είκαζ ζοκήεςξ
ειπμνζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ δ ακάπηολδ ηαθχκ ζεκανίςκ ηαζ ηαθχκ ρδθζαηχκ δζδαηηζηχκ
ζζημνζχκ είκαζ ιζα εκδζαθένμοζα πνμζέββζζδ, αθμφ οπάνπμοκ δςνεάκ ηαζ εφπνδζηα
θμβζζιζηά βζα ηδ δδιζμονβία ημοξ. Συζμ μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ ηζξ
δζηέξ ημοξ δζδαηηζηέξ ζζημνίεξ βζα κα ηζξ αθδβδεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ, υζμ ηαζ κα
αλζμπμζδεμφκ ιε ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ έηζζ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηα ηεπκμθμβζηά ενβαθεία ηαζ
ειπθέημκηαζ εκενβά ιε ηζξ έκκμζεξ.
Ζ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ
ηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάγεηαζ δ δζαδζηαζία ακάπηολδξ δομ ζοκδεμιέκςκ ρδθζαηχκ
ζζημνζχκ βζα ημ θεββάνζ, ημοξ επζζηήιμκεξ ηαζ ημ ηδθεζηυπζμ. Οζ δομ ζζημνίεξ ααζίγμκηαζ ζε
πθδνμθμνίεξ ηαζ βεβμκυηα ζφβπνμκα, αθθά ηαζ ζζημνζηά ηαζ ακάιεζα ζημοξ δζδαηηζημφξ
ζηυπμοξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ επζζηδιζημί ζηυπμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ εη
ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηνυπμο πμο δ βκχζδ βζα ιζα μκηυηδηα, υπςξ ημ θεββάνζ,
ακαπηφζζεηαζ ηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηδ ιεθέηδ ημο ζημ πανεθευκ ηαζ ζημ πανυκ.
Ζ ακάπηολδ ιζαξ ρδθζαηήξ ζζημνίαξ αημθμοεεί δζάθμνεξ δζαδμπζηέξ θάζεζξ ηαζ ειπενζέπεζ
δζάθμνεξ δοζημθίεξ. Κάεε εέια ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο εα επζθεπεεί πνεζάγεηαζ
ηδ δζηή ημο επελενβαζία ηαζ μνβάκςζδ ηαζ δομ είκαζ ηα επίπεδα ζηα μπμία ελεθίζζεηαζ: ημ
εκκμζμθμβζηυ ηαζ ημ ηεπκζηυ. Καζ ηα δομ είκαζ ζδιακηζηά ηαζ πνμζεέημοκ ημ έκα ζημ άθθμ.
Τπάνπμοκ δζάθμνα θμβζζιζηά πμο ιπμνμφκ κα οπμζηδνίλμοκ ιζα ηέημζα δναζηδνζυηδηα. Έκα
απυ ηα πζμ εφπνδζηα ηαζ ημ μπμίμ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ πανμφζα ενβαζία είκαζ ημ Photo
Story 3.
Σν ινγηζκηθφ: Microsoft Photo Story
Σμ Photo Story 3, είκαζ έκα πνυβναιια ηδξ Microsoft πμο δζαηίεεηαζ δςνεάκ ηαζ ιε ημ μπμίμ
ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ ρδθζαηέξ ζζημνίεξ πνδζζιμπμζχκηαξ θςημβναθίεξ, ιμοζζηή ηαζ
ηείιεκμ.
Αημθμοεχκηαξ ιζα ζεζνά απυ αήιαηα, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα εζζαπεεί θςημβναθζηυ οθζηυ,
μζ εζηυκεξ αοηέξ κα ηαλζκμιδεμφκ χζηε κα ελοπδνεηείηαζ έκα ζεκάνζμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα έπεζ
ήδδ ζπεδζάζεζ μ πνήζηδξ ζημ πανηί ή δθεηηνμκζηά. Καηυπζκ, ημ θμβζζιζηυ δίκεζ ηδ
δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ ηςκ εζηυκςκ είηε ιε α) αθθαβέξ ζηδ ιμνθή ημοξ, π.π. αθθαβέξ ζημ
ιέβεεμξ, πενζημπή ηςκ άηνςκ, εζζαβςβή εζδζηχκ εθέ, είηε ιε ειπθμοηζζιυ ιε ηείιεκμ ημ
μπμίμ ιπμνεί κα ειθακίγεηαζ πάκς ζηζξ εζηυκεξ. Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ιμοζζηήξ επέκδοζδξ
επζθέβμκηαξ ηάπμζμ ανπείμ ιμοζζηήξ, είηε δδιζμονβχκηαξ ιμοζζηή ζοβηεηνζιέκμο φθμοξ ηαζ
νοειμφ ιε αοηυιαημ ηνυπμ ιέζα απυ ημ πνυβναιια. Δπίζδξ, επζπθέμκ πνήζζιεξ δοκαηυηδηεξ
είκαζ, δ δοκαηυηδηα ειπθμοηζζιμφ ηδξ ζζημνίαξ ιε αθήβδζδ, ηαεχξ ηαζ δ δοκαηυηδηα
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ηαεμνζζιμφ ημο ηνυπμο εκαθθαβήξ ηςκ εζηυκςκ ιέζα απυ ιζα θίζηα πνμηαεμνζζιέκςκ εθέ.
ε ηάεε εζηυκα ιπμνεί κα νοειζζηεί μ πνυκμξ παναιμκήξ ηδξ ζηδκ μευκδ, υπςξ επίζδξ ηαζ δ
φπανλδ ή υπζ ιμοζζηήξ. Ζ νφειζζδ ημο πνυκμο παναιμκήξ είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ ζηδκ
πενίπηςζδ πμο ηάπμζα εζηυκα έπεζ ηείιεκμ, αθμφ αοηή εα πνέπεζ κα παναιείκεζ ανηεηυ
πνμκζηυ δζάζηδια ειθακήξ χζηε κα δζααάγεηαζ απνυζημπηα.
ηακ δ επελενβαζία ηεθεζχζεζ, δ ρδθζαηή ζζημνία ιπμνεί κα απμεδηεοηεί ζε ανπείμ ηαζκίαξ
(αίκηεμ) ημ μπμίμ είκαζ ζοιααηυ ιε ζπεδυκ υθα ηα πνμβνάιιαηα ακαπαναβςβήξ αίκηεμ, έηζζ
χζηε κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα δδιμζζμπμίδζδξ ηδξ ζζημνίαξ. Οζ δοκαηυηδηεξ δδιμζζμπμίδζδξ
ημο παναβυιεκμο ανπείμο ηαζκίαξ είκαζ πμθθέξ ηαζ πενζθαιαάκμοκ: α) ηδκ ακάνηδζδ ζημ
youtube ηαζ ηαηυπζκ ηδκ εκζςιάηςζδ ζε ηάπμζα ζζημζεθίδα ή δζαδζηηοαηυ διενμθυβζμ
(blog), α) ηδκ ακάνηδζδ ζακ ανπείμ ζε ηάπμζα εηπαζδεοηζηή πθαηθυνια, απυ υπμο μζ ιαεδηέξ
εα ιπμνμφκ κα ημ ακαπανάβμοκ ζημκ οπμθμβζζηή ημοξ, β) ηδκ εκζςιάηςζή ημο ζε
δθεηηνμκζηή πανμοζίαζδ (π.π. ιε ηδ πνήζδ Powerpoint).
Σν ρηίζηκν κηαο θσην-ηζηνξίαο
Ζ ακάπηολδ ρδθζαηχκ δζδαηηζηχκ οθζηχκ βίκεηαζ ζοπκά πςνίξ κα αημθμοεεί ηάπμζα
ζοβηεηνζιέκδ θμβζηή ηαζ θζθμζμθία, εκχ ηαζ ενεοκδηζηά δεδμιέκα δείπκμοκ υηζ ηα
πμθοιεζζηά δζδαηηζηά οθζηά απμδίδμοκ ηαζ έπμοκ κυδια ιυκμ υηακ οπάνπεζ ηαθυξ
ζπεδζαζιυξ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ εκυηδηαξ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ μπμίαξ εκηάζζμκηαζ (Sun &
Cheng 2005). Οζ ενεοκδηέξ πνμηείκμοκ υηζ πνεζάγεηαζ κα ακαπηοπεεί ιζα εεςνία ιεζζημφ
ειπθμοηζζιμφ (media richness theory) πμο κα ηαηεοεφκεζ ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ
ηςκ πμθοιεζζηχκ δζδαηηζηχκ οθζηχκ. Ο Clark (1985) ζζπονίγεηαζ υηζ ηα ιέζα δεκ είκαζ ηυζμ
ζδιακηζηά, υζμ ημ ιήκοια πμο εηθένεηαζ ηαζ υηζ οπάνπεζ έθθεζρδ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ
ζηδ ιεθέηδ αοημφ ημο εέιαημξ.
Γεβμκυξ είκαζ υηζ ιζα δζδαηηζηή ζζημνία πνεζάγεηαζ κα ααζίγεηαζ ζε έκα πεδίμ εκκμζχκ, μζ
μπμίεξ απμηεθμφκ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ζε ιζα ζεζνά ζοιαάκηςκ/βεβμκυηςκ
πμο αθμνμφκ ηζξ έκκμζεξ ημο πεδίμο. Οζ ηαθέξ ζζημνίεξ πενζθαιαάκμοκ παναηηήνεξ, βεβμκυηα
ηαζ πθμηή ακαθμνζηά ιε ημ πχξ μζ παναηηήνεξ ειπθέημκηαζ ζηα βεβμκυηα (Fensham 2001). Ζ
επζκυδζδ ηαζ ηαηαζηεοή ιζαξ δζδαηηζηήξ θςημ-ζζημνίαξ είκαζ ιζα δφζημθδ δζαδζηαζία ηαζ
πενζθαιαάκεζ δζάθμνεξ θάζεζξ.
Γζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ θςημ-ζζημνζχκ αημθμοεήεδηε δ ηεπκζηή ηεζζάνςκ θάζεςκ ηαζ επηά
αδιάηςκ (Adobe Systems Incorporated 2008) πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ πήια 1 ηαζ ζζπφεζ βζα
ηδ δδιζμονβία ρδθζαηχκ ζζημνζχκ ιε μπμζμδήπμηε ηαηάθθδθμ θμβζζιζηυ.

Προπαραγωγικι φάςθ
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3
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πήια 1. Φάζεζξ ηαζ αήιαηα βζα δδιζμονβία ρδθζαηήξ ζζημνίαξ

πγγξαθή αθεγεκαηηθνχ ζελαξίνπ
Σμ αθδβδιαηζηυ ζεκάνζμ έπεζ δδιζμονβδεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ζημ
ΠΣΓΔ ημο Πακ. Παηνχκ ηδξ πνχηδξ ζοββναθέςξ. Βαζίζηδηε ζηδ ιεθέηδ ενεοκδηζηχκ
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δεδμιέκςκ βζα ηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα μονάκζα ζχιαηα ηαζ ζηδ ζοβηέκηνςζδ
πθδνμθμνζαημφ οθζημφ βζα ημ θεββάνζ ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ ελέθζλδξ ηδξ βκχζδξ ζε αοηυ ημκ
πχνμ. ηυπμξ ήηακ δ ακάπηολδ δναζηδνζμηήηςκ πμο οπμζηδνίγμοκ αοεεκηζηέξ ιμνθέξ
ιάεδζδξ (Wallace 2004). οβηεηνζιέκα, δδιζμονβήεδηακ δφμ ζεκάνζα, ηα μπμία ζοκδέμκηαζ,
ηαεχξ ημ δεφηενμ απμηεθεί μοζζαζηζηά ελέθζλδ ημο πνχημο. ημ πνχημ ζεκάνζμ
ακαθενυιαζηε ζε ιζα ζφβπνμκδ ακαηάθορδ βζα ηδ ζεθήκδ, ηδκ φπανλδ κενμφ, εκχ ζημ
δεφηενμ ελζζημνμφκηαζ μζ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ ζηδ πνήζδ ημο ηδθεζημπίμο βζα ηδκ
παναηήνδζδ ηδξ ζεθήκδξ ηαζ άθθςκ μονάκζςκ ζςιάηςκ ιε επζηέκηνςζδ ζηδ ζοιαμθή ημο
Γαθζθαίμο.
ελάξην 1. Ζ ζζημνία λεηζκάεζ πενζβνάθμκηαξ ηδκ επζπείνδζδ επζζηδιυκςκ πμο πενζθαιαάκεζ
ημκ αμιαανδζζιυ ηδξ ζεθήκδξ απυ ημ ιδ επακδνςιέκμ δζαζηδιζηυ ζηάθμξ LCROSS ηδξ

πήια 2. Μένμξ ημο storyboard ιε ηδκ ανπή ημο ζεκανίμο 1

NASA ιε ζημπυ ηδκ ακίπκεοζδ κενμφ (πήια 2). Ζ ζοβηεηνζιέκδ επίηαζνδ ζζημνία
απμζημπεί ζηδκ πνμζέθηοζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ, πνζκ βίκεζ ακαθμνά ζε
εεςνδηζηά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδ ζεθήκδ. ηδ δεφηενδ θάζδ πανμοζζάγμκηαζ ζημζπεία
ζπεηζηά ιε ηδκ επζθάκεζα ηδξ ζεθήκδξ ζηδκ μναηή ηαζ αυναηδ απυ ηδ βδ πθεονά ηδξ.
Πνυηεζηαζ ηονίςξ βζα ηεπκζηέξ θεπημιένεζεξ, πμζμζηά ηαζ ανζειμφξ. Ζ ζζημνία ηθείκεζ ιε
ακαθμνά ζε ζημζπεία, βζα ημ ηζ ζηέθημκηακ ζηα πμθφ παθζά πνυκζα μζ άκενςπμζ, πςξ
ακηζθαιαάκμκηακ ηδκ οθή ημο, αζηζημφξ ιφεμοξ ηαζ πνμηαηαθήρεζξ πμο ίζποακ ηαζ εέηεζ ημ
ενχηδια βζα ημ πχξ μζ άκενςπμζ ηαηάθενακ κα ιάεμοκ ηυζα πμθθά βζα ημ θεββάνζ. Αοηυ
απμηεθεί πνμεημζιαζία ηςκ εεαηχκ βζα ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ζζημνίαξ πμο ακαθένεηαζ ζηα
ηδθεζηυπζα.
ελάξην 2. ημ δεφηενμ ιένμξ δ ζζημνία επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ακαηάθορδ ημο ηδθεζημπίμο.
Δπζζηήιμκεξ υπςξ μ Hevelius, μ Lipperhey, μ Harriot ηαζ μ Γαθζθαίμξ, άκενςπμζ πμο
ζοκέααθακ μ ηαεέκαξ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηδκ ακαηάθορδ ημο ηδθεζημπίμο, πανεθαφκμοκ
ζημ ζεκάνζμ ηδξ ζζημνίαξ ιαξ. ηδ ζοκέπεζα επζθεβιέκα ζημζπεία απυ ηδ γςή ημο Γαθζθαίμο
ηαζ δ ζδιαζία ηδξ ζοκεζζθμνάξ ημο ακαδεζηκφμκηαζ. Οζ παναηδνήζεζξ ημο, ηα ζοββνάιιαηά
ημο πμο ζχγμκηαζ, μ ηνυπμξ πμο πνδζζιμπμίδζε ηα εονήιαηα άθθςκ επζζηδιυκςκ βζα κα
ηαηαθήλεζ ζηα δζηά ημο εονήιαηα, αηυια ηαζ μζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμίδζε βζα κα απμδείλεζ
ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο, ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ έγδζε ηαζ μζ ακηζπαθυηδηεξ πμο
αίςζε πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πθμηή (πήια 3).
ρεδηαζκφο έξγνπ
Αθμφ μθμηθδνχεδηε δ ζοββναθή ημο ζεκανίμο, επυιεκμ αήια ήηακ μ ζπεδζαζιυξ ημο ένβμο
ιε ηδ πνήζδ storyboard ηαζ θίζηαξ ιε ηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ. Γεδμιέκδξ ηδξ
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δζάνηεζαξ ηςκ δφμ ζεκανίςκ δδιζμονβήεδηακ λεπςνζζηά storyboards βζα ηάεε ζεκάνζμ. Χξ
storyboard κμείηαζ έκα πθαίζζμ πμο πανμοζζάγεζ ηδ ζεζνά δζαδμπζηχκ εζηυκςκ ηαζ
ακαπανζζηά αήια-αήια ηδκ ελέθζλδ ιζαξ ζζημνίαξ. ημκ Πίκαηα 1 ειθακίγεηαζ μ ανζειυξ ηςκ
εζηυκςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηάεε ηιήια ηςκ δφμ ζεκανίςκ, ηαεχξ ηαζ δ δζάνηεζα ημο
ηάεε ηιήιαημξ ηαζ ημο ηάεε ζεκανίμο.

πήια 3. Απυζπαζια ημο storyboard ημο ζεκανίμο 2

Οξγάλσζε ησλ θαθέισλ ηνπ έξγνπ
Οζ θάζεζξ απυ ημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, δ δδιζμονβία ηδξ ρδθζαηήξ εηδμπήξ ηςκ
δζδαηηζηχκ ζζημνζχκ δδθαδή, απμηέθεζακ ακηζηείιεκμ ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ ζηδκ
ΑΠΑΗΣΔ ημο δεφηενμο ζοββναθέα. Έηζζ, μνβακχεδηακ μ θάηεθμξ, ζημκ μπμίμ
ημπμεεηήεδηακ ηα ιέζα ηδξ εθανιμβήξ,
Πίλαθαο 1: Γηάξθεηα θαη ηκήκαηα ςεθηαθψλ
ηαεχξ ηαζ ηα πανάβςβα, δδθ.
ηζηνξηψλ
δδιζμονβήεδηακ οπμθάηεθμζ βζα ηζξ
εζηυκεξ, ηδ ιμοζζηή ηαζ ηα ανπεία ημο
Γηάξθεηα Γηάξθεηα
photostory πμο απμεδηεφεδηακ (πήια
ελάξην Σκήκα Δηθφλεο Φάζεσλ ελαξίσλ
4).
(sec)
(sec)
Γεκηνπξγία αθήγεζεο
1
24
173
Οζ ηεπκζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο Photo
2
16
103
414
1
Story
έεεζακ ηάπμζμοξ πενζμνζζιμφξ.
3
21
138
Έηζζ, εκχ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ
1
16
219
459
2
ελεζδζηεοιέκςκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ
2
32
240
δδιζμονβία ηδξ αθήβδζδξ, δδθαδή ηδκ
εββναθή ηαζ ηδκ επελενβαζία ημο ήπμο, δ θάζδ
ηδξ δδιζμονβίαξ αθήβδζδξ πνμδβείηαζ ηδξ θάζδξ
ηδξ ζοθθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ ιέζςκ, ζηδκ
ενβαζία αοηή επζθέπεδηε κα δπμβναθδεεί ημ
ηείιεκμ, πμο οθμπμζήεδηε ημπμεεηχκηαξ
πήια 4. Ονβάκςζδ θαηέθςκ ημο ένβμο
πανάθθδθα ηζξ ακηίζημζπεξ εζηυκεξ ζημ
photostory, ζφιθςκα πάκηα ιε ημ storyboard πμο
έπεζ ήδδ δδιζμονβδεεί. Διθακίζεδηε, επίζδξ, αδοκαιία κα ακηζβναθεί ηάπμζα αθήβδζδ ζε
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άθθδ εζηυκα ζε πενίπηςζδ πμο επζθεβεί κα αθθάλεζ δ εζηυκα, ηαεχξ ηαζ κα βίκεζ
μπμζμοδήπμηε είδμοξ επελενβαζία, υπςξ δ ηακμκζημπμίδζδ ημο ήπμο, δ αολμιείςζδ ηδξ
έκηαζδξ, δ πνήζδ δπδηζηχκ εθέ βζα ηδ ιεηάααζδ απυ ημ έκα απυζπαζια ζημ άθθμ. Σμ
βεβμκυξ αοηυ, ηαεχξ ηαζ δ απμοζία δοκαηυηδηαξ κα δδιζμονβδεεί εκζαία αθήβδζδ βζα δφμ ή
πενζζζυηενεξ εζηυκεξ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ αηεθεζχκ ζημκ ήπμ ηαζ ζηδκ
αθήβδζδ απυ εζηυκα ζε εζηυκα. Δπίζδξ, πνμέηορε δ ακαβηαζυηδηα βζα πνμζεήηδ πνυζεεηςκ
αμδεδηζηχκ εζηυκςκ χζηε κα ιπμνεί κα μθμηθδνςεεί δ αθήβδζδ ζε μνζζιέκα ζδιεία
πιινγή θαη επεμεξγαζία media resources
ηδ θάζδ αοηή επζθέπεδηακ ηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ρδθζαηή ιαξ ζζημνία.
Καηανπήκ, επζθέπεδηακ μζ εζηυκεξ ζφιθςκα ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ πμο είπε βίκεζ ζημ ηάεε
storyboard, πνμζεέημκηαξ ηδκ αθήβδζδ ζε ηαεειία λεπςνζζηά. Αημθμφεδζε επελενβαζία
αθαζνχκηαξ ηιήιαηα ηςκ εζηυκςκ πμο
δεκ πνμζέθενακ ζηδκ αθήβδζδ. ηδ
Πίλαθαο 2: Μμοζζηέξ επζθμβέξ ακά ηιήια ηαζ ζεκάνζμ
ζοκέπεζα επζθέπεδηε δ ιμοζζηή
ελάξην Σκήκα
Μνπζηθή
οπυηνμοζδ ηςκ ζζημνζχκ, χζηε κα
1
Star Wars (theme)
ηαζνζάγεζ ιε ημ ηθίια ηδξ ζζημνίαξ
(Πίκαηαξ 2).
2
2001 - A Space Odyssey (theme)
1
Έλσζε φισλ ησλ παξαπάλσ
3
Fly me to the moon (instrumental)
ηδ θάζδ αοηή ζοβηνμηήεδηε δ
1
4 επμπέξ (Vivaldi)
ηεθζηή ζζημνία ηαζ πανά ηδ δοζημθία
2
έβζκακ ηάπμζεξ ηεθεοηαίεξ αθθαβέξ,
2
Radetzky March (Strauss)
υηακ δζαπζζηχεδηακ εθθείρεζξ ζηδ
νμή ηδξ αθήβδζδξ, βζα πανάδεζβια ακαγδηήεδηε ιζα θςημβναθία ημο οπεφεοκμο επζζηήιμκα
ηδξ απμζημθήξ Κμθαπνίη, χζηε κα δχζεζ κυδια ζηδκ αθήβδζδ ηαζ αοεεκηζηυηδηα ζηδκ
ζζημνία.
Υεηξνθξφηεκα: εθαξκνγή ζε ηάμε
Σα δομ αίκηεμ πμο πανάπεδηακ πνδζζιμπμζήεδηακ ζε ιζα έηηδ ηάλδ Γδιμηζημφ ζπμθείμο ηδξ
Πάηναξ, ιε 16 ιαεδηέξ. Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ είπε δζάνηεζα 2 ςνχκ ηαζ έβζκε ζοζηδιαηζηή
παναηήνδζδ (3 παναηδνδηέξ, αζκηεμζηυπδζδ) ιε θφθθα ηαηαβναθήξ ηςκ ειπεζνζχκ ηςκ
ιαεδηχκ ηυζμ πνζκ, υζμ ηαζ ιεηά απυ ηδκ ηάεε θςημ-ζζημνία. Δπίζδξ, πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ
ιε 30 ιαεδηέξ απυ δζάθμνεξ ηάλεζξ ζε Γδιμηζηυ ζπμθείμ ηδξ Αεήκαξ, ιε ημοξ μπμίμοξ έβζκακ
ηιδιαηζηά πνμθμνζηέξ ζογδηήζεζξ πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ αίκηεμ ηαζ
ηναηήεδηακ πνμζςπζηέξ ζδιεζχζεζξ απυ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο δζδάζημκηα. Ζ εθανιμβή
ακέδεζλε ηυζμ ηδ δφκαιδ ηςκ θςημ-ζζημνζχκ, υζμ ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ημοξ. Υαναηηδνζζηζηυ
είκαζ ημ βεβμκυξ ηδξ πνμζδθςιέκδξ παναημθμφεδζδξ ηςκ αίκηεμ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζηα
δομ δζαθμνεηζηά πενζαάθθμκηα εθανιμβήξ, ακ ηαζ μ ήπμξ ηδξ αθήβδζδξ δεκ ήηακ ανηεηά
δοκαηυξ, αθθά ηαζ ημο εκδζαθένμκηυξ ημοξ βζα ηα εέιαηα πμο πανμοζζάζηδηακ. Ζ ιεθέηδ ηςκ
ηαηαβεβναιιέκςκ ειπεζνζχκ ηςκ ιαεδηχκ έδεζλε ιζα αθθαβή ζημ επίπεδμ ακαθμνάξ ηςκ
ιαεδηχκ ζε πζμ ελεζδζηεοιέκα εέιαηα πμο ηα αίκηεμ πενζθάιαακακ. Γζα πανάδεζβια
πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ιεηά ηδκ πνμαμθή ηςκ αίκηεμ ιίθδζακ βζα ηδ ζεθήκδ ςξ δμνοθυνμ, βζα
ηδκ απμζημθή LCross, βζα ηζξ πεδζάδεξ ηαζ δπείνμοξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ζεθήκδξ, βζα ηα
ηδθεζηυπζα, ηδ γςή ηαζ ημ νυθμ ημο Γαθζθαίμο ηαζ αζθαθχξ υθμζ δήθςζακ ηδκ φπανλδ κενμφ
ζηδ ζεθήκδ, πμο ηάπμζμζ ιυκμ βκχνζγακ ή πίζηεοακ πνζκ ημ αίκηεμ. Μζα απνυαθεπηδ
δζαπίζηςζδ ήηακ δ επζηέκηνςζδ ηδξ πνμζμπήξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ πνχηδξ
θςημ-ζζημνίαξ, υπμο οπήνπε ακαθμνά ζε πενίενβα ζπήιαηα, ηα μπμία δζάθμνμζ θαμί
πίζηεοακ υηζ έαθεπακ ζηδ ζεθήκδ πνζκ ηδκ ακαηάθορδ ημο ηδθεζημπίμο.
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πκπεξάζκαηα
Ζ ακάπηολδ εκδζαθενυκηςκ δζδαηηζηχκ οθζηχκ απμηεθεί αζπιή ζηδ δζδαηηζηή ζήιενα ηαζ δ
αλζμπμίδζδ εθεφεενςκ θμβζζιζηχκ ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ ηαζ ηδκ μοζζαζηζηή εκζςιάηςζδ
ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδ δζδαζηαθία. Οζ πνμζπάεεζεξ ζοκδοαζιμφ δζδαηηζηχκ επζθμβχκ
ηαζ δζαεέζζιςκ θμβζζιζηχκ μδήβδζε ζηδκ ακάπηολδ δομ ρδθζαηχκ δζδαηηζηχκ ζζημνζχκ, πμο
ακαδεζηκφμοκ ηδ ζδιαζία ηςκ αοεεκηζηχκ δζδαηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Οζ ιαεδηέξ
Γδιμηζημφ ήνεακ ζε επαθή ιε ζδιενζκέξ επζζηδιμκζηέξ ιεεμδμθμβίεξ ηαζ ακαηαθφρεζξ
ζπεηζηά ιε ημ θεββάνζ, αθθά ηαζ ιε ζζημνζηά ζημζπεία βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ ζζημνζηχκ
ενβαθείςκ, υπςξ αοηυ ημο ηδθεζημπίμο. Δπίζδξ, παναημθμφεδζακ ηάπμζα ζηζβιζυηοπα απυ
ηδ γςή ημο Γαθζθαίμο ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ πμο ζηάεδηακ ειπυδζμ ζηδκ επζζηδιμκζηή
ημο πμνεία. Ζ ακάπηολδ ηέημζςκ δζδαηηζηχκ ζεκανίςκ δεκ είκαζ ιζα εφημθδ δζαδζηαζία,
ηαεχξ δ επζθμβή ηαζ ζφκεεζδ ημο πθδνμθμνζαημφ οθζημφ βζα κα δδιζμονβδεεί ιζα
εκδζαθένμοζα αθήβδζδ είκαζ ιζα δφζημθδ οπυεεζδ. Σμ θμβζζιζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε
είκαζ εφημθμ ζηδ πνήζδ ημο βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, πμο εα ιπμνμφζακ κα ακαπηφλμοκ ηζξ
δζηέξ ημοξ ζζημνίεξ, αθθά ηαζ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Θέηεζ πενζμνζζιμφξ ζημ ηεπκζηυ επίπεδμ ηαζ
ζδζαίηενα ζημ επίπεδμ ημο ήπμο ηαζ ηδξ αθήβδζδξ δεκ ζηδνίγεζ ηδκ ανηζυηδηα ημο ηεθζημφ
πνμσυκημξ. Γεκ είκαζ ζαθέξ ζε πμζμ ααειυ μζ ιαεδηέξ ζοκεζδδημπμζμφκ ηα παναηηδνζζηζηά
ηδξ ακάπηολδξ ηδξ επζζηήιδξ, αθθά δ πνυηθδζδ ημο εκδζαθένμκημξ είκαζ αδζαιθζζαήηδηδ ηαζ
ημ επίπεδμ ηδξ ζηέρδξ ημοξ υπςξ ηαηαβνάθεηαζ ιεηά ηδκ παναημθμφεδζδ ημο αίκηεμ είκαζ ζε
εέιαηα ηαζ έκκμζεξ πζμ ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ απυ υηζ πνζκ ηδκ πανέιααζδ. Ζ
δζαπίζηςζδ υηζ ζε έκα δζδαηηζηυ αίκηεμ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημζπεία πμο ιπμνεί κα ιδκ
ζοιαάθθμοκ ζημκ δζδαηηζηυ ζηυπμ, αθθά κα απμαθέπμοκ ζε ζοκαζζεδιαηζηή δ αζζεδηζηή
εκενβμπμίδζδ ίζςξ απμηεθμφκ ειπυδζα, ήηακ ιδ ακαιεκυιεκδ ηαζ εεςνείηαζ υηζ πνέπεζ κα
θαιαάκεηαζ οπυρδ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ θςημ-ζζημνζχκ. Πμθφ ζδιακηζηή, επίζδξ, πένα απυ ηδ
ααζζηήξ ζδέα ημο ζεκανίμο, ακαδείπεδηε υηζ είκαζ δ αηνίαεζα ιε ηδκ μπμία πενζβνάθεηαζ δ
αθήβδζδ ζημ storyboard. Σα ηεκά δδιζμφνβδζακ πνμαθήιαηα ηαζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο
ρδθζαημφ οθζημφ. Αδζαιθζζαήηδηδ ηνίκεηαζ δ αλία ηςκ ρδθζαηχκ αθδβήζεςκ απυ ημ ορδθυ
επίπεδμ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ (Lim et al. 2006) ηαζ πνμηείκεηαζ δ πεναζηένς ακάπηολδ
πανυιμζμο ρδθζαημφ δζδαηηζημφ οθζημφ ηαζ ζε άθθεξ βκςζηζηέξ πενζμπέξ.
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Πεπίλητη
Οζ πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ εκχ έπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ ιαεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ (ζπεδζαζιυξ βναθζηχκ
παναζηάζεςκ, οπμθμβζζιυξ ηθίζεςκ, ειααδχκ, ηθπ) ηαζ ηαηακμμφκ ηζξ ακηίζημζπεξ έκκμζεξ ηδξ
θοζζηήξ, δοζημθεφμκηαζ κα ζοζπεηίζμοκ ηδ πνμκζηή ελέθζλδ εκυξ θοζζημφ θαζκμιέκμο ιε ηζξ
βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ πμο ημ ακαπανζζημφκ, ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ
πανακμήζεςκ. ηδκ πανμφζα ενβαζία θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ δοκαιζηή ημο ζοζηήιαημξ MBL κα
ζοζπεηίγεζ ηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ ιε ηζκδιαηζηά θαζκυιεκα πμο
ελεθίζζμκηαζ, ιεθεηάηαζ δ επίδναζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ιαεδιαηζηήξ βκχζδξ ζε δζαθμνεηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζηαποκυιεκδξ ηίκδζδξ ζηδ ιείςζδ ηςκ ειθακζγμιέκςκ πανακμήζεςκ. Σα
απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ μ ηνυπμξ αθθαβήξ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ δεκ επζδνά ζηδ ιείςζδ ηςκ πανακμήζεςκ, εκχ ηαεμνζζηζηυξ είκαζ μ νυθμξ ημο
ιαεδιαηζημφ επζπέδμο, ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ εθάπζζηςκ πανακμήζεςκ ζημοξ θμζηδηέξ ιε
ηαθή βκχζδ ιαεδιαηζηχκ.
Abstract
Although students have mathematical skills (e.g., graph design, slope and area computation) and
understand the corresponding physics principles, have difficulties in relating the time progress of a
natural phenomenon with the graphs of the corresponding physical magnitudes thus appearing various
misunderstandings. This work relates graphs with the natural phenomenon under study by using MBL
and investigates the effect of mathematical knowledge in different activities in the reduction of
misunderstandings. Results show that the way representations change in the different activities does
not affect the reduction of misunderstandings. Moreover, the role of mathematical knowledge is very
important for the reduction of misunderstandings, especially for students with good mathematical
knowledge.

Δηζαγσγή
Καηά ηδ ιεθέηδ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ζηδκ εζζαβςβζηή θοζζηή, πμθθμί θμζηδηέξ εκχ
ηαηακμμφκ ηζξ έκκμζεξ ηδξ θοζζηήξ ηαζ έπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ ιαεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ
(ζπεδζαζιυξ βναθζηχκ παναζηάζεςκ, οπμθμβζζιυξ ηθίζεςκ, ηθπ), δοζημθεφμκηαζ κα
εθανιυζμοκ ηδ βκχζδ πμο δζαεέημοκ ζηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηαηά ηδκ επίθοζδ
πνμαθδιάηςκ ηαζ κα ζοκδέζμοκ ηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ ιε ηδκ
ελέθζλδ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ (Hale, 2007; McDermott, Rosenquist, & Van Zee,
1987; Svec, 1999). Οζ ακςηένς δζαπζζηχζεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ δοζημθία δζάηνζζδξ ιεηαλφ
ηςκ μπηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιζαξ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ ακάθμβςκ
παναηηδνζζηζηχκ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ ηδξ ζοκάνηδζδξ πμο ιμκηεθμπμζεί ηδ θοζζηή
ηαηάζηαζδ (Hale, 2000). Δζδζηυηενα ζηδ ιεθέηδ ηδξ ηζκδιαηζηήξ πμθθμί θμζηδηέξ ζοβπέμοκ
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ηδκ αθβεανζηή ζπέζδ δφμ ιεηααθδηχκ ηυζμ ιε ηδ ιμνθή ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ (graph as
a picture) υζμ ηαζ ιε ηδκ εζηυκα ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο ιεθεημφκ (graph shape
and path of motion confusion), ιε απμηέθεζια κα δοζημθεφμκηαζ κα εεςνήζμοκ ηδ βναθζηή
πανάζηαζδ ηςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ ςξ ιζα αθαζνεηζηή ακαπανάζηαζδ ζπέζεςκ (Beichner,
1994; Hadjidemetriou & Williams, 2000; Lapp, 1999; Simpson, Hoyles & Noss, 2006;
Trumper, & Gelbman, 2002; Widjaja & Heck, 2003). ακ πανάδεζβια ακαθένεηαζ υηζ ηαηά ηδ
ιεθέηδ ηςκ ηζκδιαηζηχκ θαζκμιέκςκ πμθθμί ιαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ εεςνμφκ υηζ μζ βναθζηέξ
παναζηάζεζξ δζαθμνεηζηχκ θοζζηχκ ιεβεεχκ πμο ενιδκεφμοκ ηδκ ίδζα ηίκδζδ πνέπεζ κα
έπμοκ ηδκ ίδζα ιμνθή, εκχ δοζημθεφμκηαζ κα δζαηνίκμοκ ιεηαλφ ηδξ δζαδνμιήξ ημο ηζκδημφ,
ηδξ ιμνθήξ ηςκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ ηαζ ημο είδμοξ ηδξ ηίκδζδξ. (Simpson, Hoyles, &
Noss, 2006; Widjaja & Heck, 2003)
οκμπηζηά, μζ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφκ μζ θμζηδηέξ ζηδ πνήζδ ηςκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ
ηδξ ηζκδιαηζηήξ ηαλζκμιμφκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ (Araujo, Veit, & Moreira, 2008;
McDermott, Rosenquist, & van Zee, 1987). Ζ πνχηδ πενζθαιαάκεζ ηζξ δοζημθίεξ ηςκ
θμζηδηχκ κα ζοκδέζμοκ ηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ιε ηζξ θοζζηέξ έκκμζεξ: 1) κα δζαηνίκμοκ
ηδκ ηθίζδ ιε ημ φρμξ, 2) κα ενιδκεφζμοκ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ ηθίζδ ηαζ ημ φρμξ, 3) κα
ζοκδέζμοκ έκα ηφπμ βναθζηήξ πανάζηαζδξ ιε άθθμκ, 4) κα ζοζπεηίζμοκ ηδκ πνμθμνζηή
πθδνμθμνία ιε ηα ακηίζημζπα παναηηδνζζηζηά ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ ηαζ 5) κα
ενιδκεφζμοκ ημ ειααδυκ πμο ζπδιαηίγεηαζ ζε ιζα βναθζηή πανάζηαζδ. Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία
πενζθαιαάκεζ πέκηε δοζημθίεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ζοκδέζεςκ ιεηαλφ ηςκ
βναθζηχκ παναζηάζεςκ ηαζ ημο ακηίζημζπμο θοζζημφ θαζκμιέκμο: 6) κα ακαπαναζηήζμοκ
ηδκ ηίκδζδ πμο ελεθίζζεηαζ ιε ιζα ζοκεπή βναιιή, 7) κα λεπςνίζμοκ ηδ ιμνθή ιζα βναθζηήξ
πανάζηαζδξ ιε ηδ δζαδνμιή ηδξ ηίκδζδξ, 8) κα ακαπαναζηήζμοκ ιζα ανκδηζηή ηαπφηδηα ζε
ιζα βναθζηή πανάζηαζδ ηαπφηδηαξ-πνυκμο, 9) κα ακαπαναζηήζμοκ ηδ ζηαεενή επζηάποκζδ
ζε ιζα βναθζηή πανάζηαζδ ηαπφηδηαξ-πνυκμο ηαζ 10) κα δζαηνίκμοκ ιεηαλφ ηςκ
δζαθμνεηζηχκ ιμνθχκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ ακάθμβςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ. Απυ ηα
παναπάκς ακαδεζηκφεηαζ υηζ ιαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα δζαηνίκμοκ ηζξ δφμ
εζηυκεξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ ημο θοζζημφ
ιεβέεμοξ πμο ακαπανίζηαηαζ. Αοηή δ δοζημθία απαζηεί ενβαζηδνζαηή ειπεζνία βζα κα
δδιζμονβδεμφκ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ πναβιαηζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ
ακαπαναζηάζεςκ (Murphy, 1999; Svec, 1999).
Γζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηςκ ακηίζημζπςκ ζοκδέζεςκ, ζδιακηζηυ ενβαθείμ απμηεθεί μ
ζπδιαηζζιυξ ηςκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ πεζναιαηζηήξ
δζαδζηαζίαξ. Οζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ δδιζμονβμφκ ιζα απυ ηζξ
απμηεθεζιαηζηυηενεξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ άιεζδ ζφκδεζδ θαζκμιέκμο - ακαπανάζηαζδξ ιαεδιαηζημφ ζοιαμθζζιμφ (Cicero & Spagnolo, 2009; Svec, 1999; Unesco, 2003;
Γεςνβυπμοθμξ, Μπέθθμο & Μζηνυπμοθμξ, 2009a). Ζ οθμπμίδζδ ημο ακςηένς ιαεδζζαημφ
πενζαάθθμκημξ πναβιαημπμζείηαζ ιε πεζναιαηζηέξ δζαηάλεζξ πμο ηαηαβνάθμοκ πεζναιαηζηά
δεδμιέκα (Microcomputer Based Laboratories, MBL) ηαζ ειθακίγμοκ ηζξ ακαπαναζηάζεζξ
(βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηαζ αθβεανζηέξ ελζζχζεζξ) ηςκ ακηίζημζπςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ ζε
πναβιαηζηυ πνυκμ. Δπζπθέμκ δ εθανιμβή ηςκ ζοζηδιάηςκ MBL αμδεά ιαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ
κα εθέβπμοκ εκενβά ηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ, ζοκδέμκηαξ ηζξ
παναιέηνμοξ ημο πεζνάιαημξ ιε ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ (ζοζπεηίγμκηαξ
ηζξ ακηίζημζπεξ ιεηααμθέξ), δδιζμονβχκηαξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ιεηαλφ
ημοξ αιθίδνμιδξ ιεηάααζδξ (Ellis & Turner, 2002; Gipps, 2002; Widjaja & Heck, 2003).
Ζ πανμφζα ενβαζία ιεθεηά ηζξ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφκ μζ θμζηδηέξ ηαηά ηδ ιεθέηδ
ηζκδιαηζηχκ θαζκμιέκςκ ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ:
1. κα δζαηνίκμοκ ηα θοζζηά ιεβέεδ πμο ειπθέημκηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ βναθζηέξ
παναζηάζεζξ ηαηά ηδκ ελέθζλδ εκυξ θοζζημφ θαζκμιέκμο
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2. κα ζοκδέζμοκ ηδ ιμνθή ιζα βναθζηήξ πανάζηαζδξ ιε άθθδ δζαθμνεηζημφ θοζζημφ
ιεβέεμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ίδζμ θοζζηυ θαζκυιεκμ
3. κα ακηζζημζπίγμοκ ηδ ιμνθή ιζα βναθζηήξ πανάζηαζδξ ιε ημ είδμξ ηδξ ηίκδζδξ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Ζ ενβαζία ιεθεηά ηδκ επίδναζδ δφμ παναβυκηςκ πμο πζεακά επδνεάγμοκ ηζξ ειθακζγυιεκεξ
πανακμήζεζξ ζηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ θοζζηχκ ιεβεεχκ ηαηά ηδ ιεθέηδ ηζκδιαηζηχκ
θαζκμιέκςκ ζε ηεηθζιέκμ επίπεδμ. Οζ πανάβμκηεξ είκαζ: α) μζ δζαθμνεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
(αθθαβή ηδξ ηθίζδξ ημο επζπέδμο ηαζ ημο ζοζηήιαημξ ακαθμνάξ παναηήνδζδξ) ηαζ α) ημ
ιαεδιαηζηυ επίπεδμ ηςκ θμζηδηχκ.
Σμ δείβια ήηακ 92 πνςημεηείξ θμζηδηέξ ηαζ θμζηήηνζεξ Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ. Οζ θμζηδηέξ πςνίζηδηακ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ ιε
αάζδ ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο είπακ επζθέλεζ ζημ Γεκζηυ Λφηεζμ. Ζ πνχηδ απμηεθμφκηακ απυ 56
θμζηδηέξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ιε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ επίδμζδξ ζηα ιαεδιαηζηά βεκζηήξ
παζδείαξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο, εκχ δ δεφηενδ απυ 38 θμζηδηέξ εεηζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ
ηαηεφεοκζδξ. Κάεε ηαηδβμνία πςνίζεδηε ζε δφμ ζζμδφκαιεξ πεζναιαηζηέξ μιάδεξ ςξ πνμξ
ηδκ επίδμζή ημοξ ζηα ιαεδιαηζηά βεκζηήξ παζδείαξ ηδξ Γ‘ Λοηείμο. Ζ ιία μιάδα ηδξ ηάεε
ηαηδβμνίαξ εθάνιμζε ηδκ αθθαβή ηδξ ηθίζδξ ηαζ δ άθθδ ηδκ αθθαβή ημο ζοζηήιαημξ
ακαθμνάξ.
Σμ ιαεδζζαηυ πθαίζζμ πενζθαιαάκεζ ηδ ιεθέηδ νεαθζζηζηχκ πνμαθδιάηςκ ιε ηδ πνήζδ ηςκ
ακαπαναζηάζεςκ δζαθμνεηζηχκ θοζζηχκ ιεβεεχκ. Οζ ακαπαναζηάζεζξ δδιζμονβμφκηαζ απυ
ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα πναβιαηζηχκ ηζκήζεςκ ιε ηδ αμήεεζα ημο ζοζηήιαημξ MBL. ηζξ
ηαεμδδβμφιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ μζ θμζηδηέξ ακηζιεηςπίγμοκ ηζξ ζοπκυηενα ειθακζγυιεκεξ
πανακμήζεζξ ηαζ εθανιυγμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ ιαεδιαηζηέξ έκκμεξ ηδξ ηθίζδξ ηαζ ημο ειααδμφ
ζηζξ ζπδιαηζγυιεκεξ ακαπαναζηάζεζξ, εκχ ηαοηυπνμκα ηζξ ζοκδέμοκ ιε ηα ακηίζημζπα θοζζηά
ιεβέεδ. Σα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο ακςηένς πθαζζίμο είκαζ:
1. δ πνυαθερδ
2. μ πεζναιαηζζιυξ – επαθήεεοζδ
3. δ ενιδκεία – ζοζπέηζζδ ηδξ πνμκζηήξ ελέθζλδξ θαζκμιέκμο – ακαπαναζηάζεςκ ηαζ
4. δ εθανιμβή ηςκ ιαεδιαηζηχκ εκκμζχκ ηαζ δ ζοζπέηζζδ ημοξ ιε ηα ακηίζημζπα θοζζηά
ιεβέεδ.
Ζ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία απμηεθείηαζ απυ έκα ηεηθζιέκμ επίπεδμ, έκα υπδια πμο ηζκείηαζ
ηαηά ιήημξ ημο ιε εθάπζζηεξ ηνζαέξ ηαζ πνμξ ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ, έκα ειπυδζμ ζηα άηνμ ημο
μπμίμο είκαζ πνμζανιμζιέκμ έκα εθαηήνζμ ζημ μπμίμ ημ ηζκδηυ πνμζηνμφεζ ηαζ αθθάγεζ θμνά
ηίκδζδξ ηαζ έκακ αζζεδηήνα ηίκδζδξ πμο ηαηαβνάθεζ ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα
(Γεςνβυπμοθμξ η. ά., 2009a). ημπυξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ είκαζ κα δζεοημθοκεμφκ μζ
θμζηδηέξ ζηδκ αιθίδνμιδ ιεηάααζδ ιεηαλφ ηζκδιαηζημφ θαζκμιέκμο ηαζ ακαπαναζηάζεςκ,
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηζξ ιεηααάζεζξ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ακαπαναζηάζεςκ πμο
ενιδκεφμοκ ημ ίδζμ ηζκδιαηζηυ θαζκυιεκμ.
Οζ θμζηδηέξ ζοιιεηείπακ ζε δφμ ςνζαίεξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ημ ζφζηδια MBL. Ζ πνχηδ
δναζηδνζυηδηα ζοκδευηακ ιε ηδ ιεθέηδ ηδξ επζηαποκυιεκδξ ηίκδζδξ ηαζ ήηακ ημζκή βζα
υθμοξ, εκχ δ δεφηενδ ήηακ δζαθμνεηζηή βζα ηάεε ιία απυ ηζξ δφμ μιάδεξ. Οζ θμζηδηέξ ζε
πνχημ επίπεδμ πναβιαημπμζμφζακ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζκήζεζξ ηαζ ηαηέβναθακ ηα πεζναιαηζηά
δεδμιέκα. ε δεφηενμ επίπεδμ ιε ηδ αμήεεζα ημο θμβζζιζημφ ημο ζοζηήιαημξ εθήνιμγακ ζηζξ
ειθακζγυιεκεξ ακαπαναζηάζεζξ ηζξ ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ ζοζπέηζγακ ιε ηα ακηίζημζπα
θοζζηά ιεβέεδ ημκίγμκηαξ ημκ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ εθανιμβήξ ημοξ ζημ πθαίζζμ ηδξ θοζζηήξ
(Heck & Ellermeijer, 2010; Sassi, 2003).
Ζ ηαηαβναθή ηςκ απακηήζεςκ ηςκ θμζηδηχκ έβζκε ιέζς ενςηδιαημθμβίμο, ημ μπμίμ
πενζεθάιαακε 10 ενςηήζεζξ ιε ηζξ ζοκμδεοηζηέξ ημοξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ (Πίκαηαξ 1). Οζ
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ηνεζξ πνχηεξ αθμνμφκ ηδ ιεηάααζδ απυ ημ θαζκυιεκμ ζηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ, μζ
ηέζζενζξ επυιεκεξ ηδ ιεηάααζδ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ θοζζηχκ
ιεβεεχκ πμο απεζημκίγμοκ ημ ίδζμ ηζκδιαηζηυ θαζκυιεκμ ηαζ μζ ηνείξ ηεθεοηαίεξ ηδ ιεηάααζδ
ιεηαλφ βναθζηχκ παναζηάζεςκ ηαζ πζεακχκ ηζκήζεςκ. Ο πίκαηαξ 1 δείπκεζ ηζξ 10 ενςηήζεζξ
ιε ηζξ ακηίζημζπεξ αζημφιεκεξ απακηήζεζξ ιε ηδκ αζηζμθυβδζή ημοξ.
Πίλαθαο 1: Πενζβναθή ηςκ ενςηήζεςκ ημο ενεοκδηζημφ ενβαθείμο
Δξψηεζε
Αηηνχκελε απάληεζε
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ
(1) Πενζβναθή ιζαξ ηαηαηυνοθδξ αμθήξ πνμξ ηα
εέζδξ-πνυκμο ιέζα απυ ιζα πμζηζθία βναθζηχκ
πάκς
παναζηάζεςκ
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ
(2) Πενζβναθή ιζαξ ηαηαηυνοθδξ αμθήξ πνμξ ηα
ηαπφηδηαξ-πνυκμο ιέζα απυ ιζα πμζηζθία
πάκς
βναθζηχκ παναζηάζεςκ
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ
(3) Πενζβναθή ιζαξ ηαηαηυνοθδξ αμθήξ πνμξ ηα
επζηάποκζδξ-πνυκμο ιέζα απυ ιζα πμζηζθία
πάκς
βναθζηχκ παναζηάζεςκ
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ
(4) Γίκεηαζ δ βναθζηή πανάζηαζδ εέζδξ-πνυκμο
ηαπφηδηαξ-πνυκμο ιέζα απυ ιζα πμζηζθία
βζα ζφκεεηδ ηίκδζδ
βναθζηχκ παναζηάζεςκ
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ
(5) Γίκεηαζ δ βναθζηή πανάζηαζδ ηαπφηδηαξεέζδξ-πνυκμο ιέζα απυ ιζα πμζηζθία βναθζηχκ
πνυκμο βζα ζφκεεηδ ηίκδζδ
παναζηάζεςκ
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ
(6) Γίκεηαζ δ βναθζηή πανάζηαζδ ηαπφηδηαξεπζηάποκζδξ-πνυκμο ιέζα απυ ιζα πμζηζθία
πνυκμο βζα ζφκεεηδ ηίκδζδ
βναθζηχκ παναζηάζεςκ
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ βναθζηήξ πανάζηαζδξ
(7) Γίκεηαζ δ βναθζηή πανάζηαζδ επζηάποκζδξηαπφηδηαξ-πνυκμο ιέζα απυ ιζα πμζηζθία
πνυκμο βζα ζφκεεηδ ηίκδζδ
βναθζηχκ παναζηάζεςκ
Ζ επζθμβή ηςκ ακηίζημζπςκ βναθζηχκ
(8) Γίκμκηαζ μζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ εέζδξπαναζηάζεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ εοεφβναιιδ
πνυκμο, ηαπφηδηαξ-πνυκμο ηαζ επζηάποκζδξ-πνυκμο
μιαθή ηίκδζδ
Ζ επζθμβή ηςκ ακηίζημζπςκ βναθζηχκ
(8) Γίκμκηαζ μζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ εέζδξπαναζηάζεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ εοεφβναιιδ
πνυκμο, ηαπφηδηαξ-πνυκμο ηαζ επζηάποκζδξ-πνυκμο
μιαθά επζηαποκυιεκδ ηίκδζδ
Ο πνμζδζμνζζιυξ ημο είδμοξ ηδξ ηίκδζδξ, ιέζα
(10) Γίκεηαζ δ βναθζηή πανάζηαζδ εέζδξ-πνυκμο
απυ ιζα πμζηζθία εκαθθαηηζηχκ οπμεέζεςκ

Σμ ενςηδιαημθυβζμ απακηήεδηε πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ. Οζ θμζηδηέξ
επέθελακ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ ηαζ αζηζμθυβδζακ ηδκ επζθμβή ημοξ ιε
απακηήζεζξ ακμζπημφ ηφπμο πμο πενζθαιαάκμοκ ηζξ αηυθμοεεξ ηνεζξ ζοκζζηχζεξ
(Γεςνβυπμοθμξ, 2010):
1. ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ακαθμνά ηςκ ζημζπείςκ ή παναβυκηςκ πμο δζαδναιαηίγμοκ
εκενβυ νυθμ ζημ οπυ ιεθέηδ θαζκυιεκμ (είδμξ ηίκδζδξ – ακαπαναζηάζεζξ)
2. ημοξ ζοζπεηζζιμφξ ηςκ δεδμιέκςκ (ζημζπείςκ ή παναβυκηςκ) ηαζ
3. ηδκ ελαβςβή ηεηιδνζςιέκμο ζοιπενάζιαημξ, ζφιθςκα ιε ηα πνμδβμφιεκα.
Ζ αζηζμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ είπε ςξ ζηυπμ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ακαιεκυιεκςκ
πανακμήζεςκ.
Απνηειέζκαηα
Ζ αζηζμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ θμζηδηχκ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ηςκ
παναηάης ηαηδβμνζχκ πανακμήζεςκ:
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α) μζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ ή ημ είδμξ ηδξ ηίκδζδξ έπμοκ ηδκ ίδζα
ιμνθή ιε ηδ δζαδνμιή ημο ηζκδημφ ηαζ
α) μζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ δζαθμνεηζηχκ θοζζηχκ ιεβεεχκ πμο ενιδκεφμοκ ημ ίδζμ
ηζκδιαηζηυ θαζκυιεκμ έπμοκ ηδκ ίδζα ιμνθή.
ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαφηζζδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ηαζ ημο είδμοξ
ηδξ ηίκδζδξ ιε ηδκ εζηυκα ηδξ ηνμπζάξ ημο ηζκδημφ, μ ανζειυξ ηςκ πανακμήζεςκ ακά
ηαηδβμνία θμζηδηχκ (ιαεδιαηζηυ επίπεδμ) ηαζ ακά μιάδα ενβαζίαξ (Α: αθθαβή ηθίζδξ ηαζ Β:
αθθαβή ζοζηήιαημξ ακαθμνάξ), θαίκμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2.
Πίλαθαο 2: Ανζειυξ πανακμήζεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαφηζζδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ηαζ ημο είδμοξ ηδξ
ηίκδζδξ ιε ηδκ εζηυκα ηδξ ηνμπζάξ ημο ηζκδημφ.

Β ΟΜΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Α ΟΜΑΓΑ

Β ΟΜΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Α ΟΜΑΓΑ

Β ΟΜΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

x(t)_δζαδνμιή_πνζκ
x(t)_δζαδνμιή_ιεηά
u(t)_δζαδνμιή_πνζκ
u(t)_δζαδνμιή_ιεηά
a(t)_δζαδνμιή_πνζκ
a(t)_δζαδνμιή_ιεηά
ηίκδζδ_δζαδνμιή_πνζκ
ηίκδζδ_δζαδνμιή_ιεηά

Α ΟΜΑΓΑ

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ
ΘΔΣΗΚΖ/ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ
ΤΝΟΛΟ
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ

1
1
12
8
3
0
8
3

1
0
11
10
0
1
8
3

2
1
23
18
3
1
16
6

1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
4
0
1
0
0
0

1
0
5
0
1
0
0
0

2
1
13
8
3
0
8
3

1
0
15
10
1
1
8
3

3
1
28
18
4
1
16
6

Παναηδνείηαζ υηζ δ πανακυδζδ ηδξ δζαδνμιήξ ημο ηζκδημφ (ηνμπζά ηίκδζδξ) επζδνά
ζδιακηζηυηενα ζε δφμ πανάβμκηεξ. Πνχημ ζηδ βναθζηή πανάζηαζδ u(t) ηαζ δεφηενμ ζηδκ
ηαφηζζδ ηδξ ηίκδζδξ ιε ηδ δζαδνμιή ημο ηζκδημφ.
ηδκ ηαηδβμνία πμο ακαθένεηαζ ζηδ θακεαζιέκδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ, μ
ανζειυξ ηςκ πανακμήζεςκ ακά ηαηδβμνία θμζηδηχκ (ιαεδιαηζηυ επίπεδμ) ηαζ ακά μιάδα
ενβαζίαξ (Α: αθθαβή ηθίζδξ ηαζ Β: αθθαβή ζοζηήιαημξ ακαθμνάξ), πανμοζζάγεηαζ ζημκ
Πίκαηα 3.
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Πίλαθαο 3: Ανζειυξ πανακμήζεςκ ζπεηζηά ιε ηδ θακεαζιέκδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ
ακαπαναζηάζεςκ

Β ΟΜΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Α ΟΜΑΓΑ

Β ΟΜΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Α ΟΜΑΓΑ

Β ΟΜΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

x(t)_u(t)_πνζκ
x(t)_u(t)_ιεηά
u(t)_x(t)_ πνζκ
u(t)_x(t)_ ιεηά
x(t)_a(t)_ πνζκ
x(t)_a(t)_ ιεηά
a(t)_x(t)_ πνζκ
a(t)_x(t)_ ιεηά
u(t)_a(t)_ πνζκ
u(t)_a(t)_ ιεηά
a(t)_u(t)_ πνζκ
a(t)_u(t)_ ιεηά

Α ΟΜΑΓΑ

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ
ΘΔΣΗΚΖ/ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ
ΤΝΟΛΟ
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ

11
5
36
10
0
0
16
3
4
2
6
3

8
3
31
13
1
0
14
3
6
1
9
1

19
8
67
23
1
0
30
6
10
3
15
4

1
0
2
0
0
0
5
0
0
0
0
0

2
1
2
2
0
0
4
0
1
1
0
0

3
1
4
2
0
0
9
0
1
1
0
0

12
5
38
10
0
0
21
3
4
2
6
3

10
4
33
15
1
0
18
3
7
2
9
1

22
9
71
25
1
0
39
6
11
4
15
4

Παναηδνείηαζ υηζ μζ πενζζζυηενεξ πανακμήζεζξ ακαθένμκηαζ ζηδ βναθζηή πανάζηαζδ x(t)
πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηνμπζά ημο ηζκδημφ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια μζ άθθεξ βναθζηέξ
παναζηάζεζξ, u(t) ηαζ a(t) κα εεςνμφκηαζ υηζ απμηεθμφκ απθά ακηίβναθα αοηήξ.
πκπεξάζκαηα
ηδκ ενβαζία ιεθεηχκηαζ μζ πανακμήζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηδξ
ηζκδιαηζηήξ απυ θμζηδηέξ ιε δζαθμνεηζηυ ιαεδιαηζηυ επίπεδμ, ηαεχξ ηαζ δ ζοιαμθή ηςκ
δζαθμνεηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδ ιείςζδ ηςκ πανακμήζεςκ. Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ
υηζ μζ πενζζζυηενεξ πανακμήζεζξ ειθακίγμκηαζ ηονίςξ ζημοξ θμζηδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ
ηαηεφεοκζδξ ηαζ εθάπζζηεξ ζημοξ θμζηδηέξ ηδξ εεηζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Με
αάζδ αοηή ηδκ παναηήνδζδ, μ ζπμθζαζιυξ πμο αημθμοεεί ακαθένεηαζ ζημοξ θμζηδηέξ ηδξ
εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ.
Γζα ηζξ πανακμήζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ηαφηζζδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ηαζ ημο είδμοξ ηδξ
ηίκδζδξ ιε ηδκ εζηυκα ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, μζ θμζηδηέξ απαζηείηαζ κα ηαηακμήζμοκ
ηδκ δζαδνμιή: θαζκυιεκμ – είδμξ ηίκδζδξ – ακαπαναζηάζεζξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζημ
ακαθοηζηυ πνυβναιια ηδξ Φοζζηήξ ημο Γεκζημφ Λοηείμο ημκίγεηαζ ηονίςξ ιυκμ δ ιεηάααζδ
είδμξ ηίκδζδξ – ακαπαναζηάζεζξ, πςνίξ κα δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ηζκήζεςκ.
φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα, δ δζαδνμιή ημο ηζκδημφ (ηνμπζά ηίκδζδξ) επζθένεζ
πανακμήζεζξ ηονίςξ ζηδ βναθζηή πανάζηαζδ u(t) ηαζ ζηδκ ηαφηζζδ ημο είδμοξ ηδξ ηίκδζδξ
ιε ηδ δζαδνμιή ημο ηζκδημφ. Ζ πανέιααζδ ιαξ ιε ημ MBL είπε ςξ ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ηδξ
ειθάκζζδξ ηςκ ακςηένς δφμ πανακμήζεςκ ηαηά 21.7% ηαζ 62.5% ακηίζημζπα. Ζ ιείςζδ ηςκ
πανακμήζεςκ αοηχκ ζοιθςκεί ιε ηδ αεθηίςζδ ζηδκ επίδμζδ θμζηδηχκ εεςνδηζηήξ
ηαηεφεοκζδξ ηαηά ηδ ιεηάααζδ θαζκυιεκμ – ακαπαναζηάζεζξ (Γεςνβυπμοθμξ, Μπέθθμο &
Μζηνυπμοθμξ, 2009a).
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Γζα ηζξ πανακμήζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ θακεαζιέκδ επζθμβή ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ
ακαπαναζηάζεςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ πμο ενιδκεφμοκ ημ ίδζμ ηζκδιαηζηυ θαζκυιεκμ, μζ
θμζηδηέξ απαζηείηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηδ δζαδνμιή ανπζηέξ ακαπαναζηάζεζξ – είδμξ ηίκδζδξ –
ηεθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα μζ ζδιακηζηυηενεξ πανακμήζεζξ βζα
αοηή ηδκ ηαηδβμνία απμηεθμφκ μζ ηαοηίζεζξ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ u(t) ιε x(t) ηαζ a(t) ιε x(t).
Ζ πανέιααζδ ιαξ ιε ημ MBL είπε ςξ ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ ακςηένς δφμ
πανακμήζεςκ ηαηά 65.7% ηαζ 80.0% ακηίζημζπα. Ζ ιείςζδ ηςκ πανακμήζεςκ αοηχκ
ζοιθςκεί ιε ηδ αεθηίςζδ ζηδκ επίδμζδ θμζηδηχκ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ηαηά ηζξ
ιεηααάζεζξ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ ακαπαναζηάζεςκ πμο ενιδκεφμοκ ηδκ ίδζα ηίκδζδ
(Γεςνβυπμοθμξ, Μπέθθμο & Μζηνυπμοθμξ, 2009b).
Δπζπθέμκ ζοιπεναίκεηαζ υηζ ημ επίπεδμ ιαεδιαηζηχκ βκχζεςκ πμο είκαζ ορδθυηενμ ζημοξ
θμζηδηέξ ηδξ εεηζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ επζδνά ηαεμνζζηζηά ζηδ ιεζςιέκδ
ειθάκζζδ ηςκ πανακμήζεςκ ηαζ υπμο οπάνπμοκ αεθηζχκμκηαζ εεαιαηζηυηενα ζε ζπέζδ ιε
ημοξ θμζηδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Δπίζδξ, μζ δζαθμνεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο
ζοκδέμκηαζ ιε ημκ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ αθθαβήξ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ δεκ επδνεάγεζ ηδ
αεθηίςζδ ηςκ πανακμήζεςκ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά
ιεηαλφ ηςκ πεζναιαηζηχκ μιάδςκ (p>0.005 βζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ). Αοηυ μθείθεηαζ ζημ
υηζ ηαζ μζ δφμ μιάδεξ πνδζζιμπμίδζακ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδ δζαδζηαζία ηδξ αζηζμθυβδζδξ
ηαζ ζοζπέηζζδξ ηςκ αθθαβχκ ιεηαλφ θαζκμιέκμο ηαζ ακαπαναζηάζεςκ. Ζ ιεεμδμθμβζηή
αοηή πνμζέββζζδ έπεζ δεζπεεί ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή (Ainley, 2001, 2000; Ainley, Nardi &
Pratt, 1999; Ellis & Turner, 2002), επαθδεεφεηαζ δε ηαζ ζηδκ πανμφζα ένεοκα.
Σέθμξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ δζαθμνεηζηυ ααειυ δοζημθίαξ πμο ειθακίγεηαζ ζηδκ
αιθίδνμιδ ιεηάααζδ απυ ηα ηζκδιαηζηά θαζκυιεκα ζηζξ ακαπαναζηάζεζξ, πνμηείκεηαζ ςξ
ιεθθμκηζηή ένεοκα μ έθεβπμξ ηδξ επίδναζδξ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ ιεηααάζεςκ ζηδ
αεθηίςζδ ηςκ ειθακζγμιέκςκ πανακμήζεςκ.
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Περίιευε. Ζ πναηηζηή εθανιμβή ηδξ δζαδζηηοαηήξ ιάεδζδξ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηαζ

εζδζηυηενα ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, απμηεθεί ημ ααζζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ
ένεοκαξ. Δζδζηυηενα, πναβιαημπμζείηαζ πνήζδ ημο δζαδζηηοαημφ ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ ιάεδζδξ
Moodle βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ εζημκζηήξ ηάλδξ ηαζ εθανιυγμκηαζ ζηναηδβζηέξ ακαδυιδζδξ ηςκ
θακεαζιέκςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζε εέιαηα δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ. Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ
απμηεθμφκ ιαεδηέξ ηδξ Β΄ Λοηείμο ηαζ μζ δζδαηηζηέξ εκένβεζεξ αθμνμφκ ημ ιάεδια Φοζζηήξ βεκζηήξ
παζδείαξ. Δθανιυγεηαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ ιζηηήξ ιάεδζδξ ηαζ επζπεζνείηαζ ζφβπνμκδ ηαζ αζφβπνμκδ
επζημζκςκία ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ ιεηαλφ ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζημφ, βζα ηδκ
επίηεολδ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ ηαζ ηςκ
ενςηδιαημθμβίςκ ιεηαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ, θακενχκμοκ ιζα ιζηνή αεθηίςζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ ζπεηζηή εκκμζμθμβζηή αθθαβή ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ δζδαηηζηχκ ζηναηδβζηχκ.
Απυ ηα ανπεία ηαηαβναθήξ ημο ζοζηήιαημξ παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηδκ πθαηθυνια
ιε ημ πνυκμ.
Abstract. The main purpose of this paper is the implementation of the e-learning for secondary

education for the teaching and learning of natural sciences. The Learning Management System (LMS)
named Moodle was used for the creation of the virtual classroom. Strategies against students‘
misconceptions on electrical circuit‘s matters were put into research. The sample of the research was
consisted of students of the Second Grade of General Lyceum of Sidirokastro and the teaching
methods were related to the subject of ―General Physics‖. The model of blended learning was used
and synchronous and a-synchronous communication was implemented especially among the students
as well as between students and the teacher - instructor aiming at cooperative learning. The analysis of
the worksheets and the meta-cognitive questionnaires results showed a small improvement in the
performance of students and a relative conceptual change. The system‘s log files showed that students‘
participation in the attendance of internet courses was decreased in the course of time.
Δηζαγφγηθά ζηοητεία

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ημ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ έπεζ
επζηεκηνςεεί ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ ζδεχκ/ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα
έκκμζεξ ηαζ θαζκυιεκα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Psillos, Koumaras & Tiberghien 1988,
Shipstone 1993, Van der Berg & Grosheide 1997, Υαηγδκζηήηα & Υνδζηίδμο 2001,
Σζζπμονίδδξ & Βααμοβζυξ 2007). ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ επζπεζνείηαζ δ
εθανιμβή εκυξ δζαδζηηοαημφ οζηήιαημξ Γζαπείνζζδξ Μάεδζδξ (ΓΜ) - μ υνμξ ζηα αββθζηά
είκαζ LMS (Learning Management System) - ζ‘ έκα εθθδκζηυ ζπμθείμ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ δ πθαηθυνια Moodle ηαζ ακαπηφζζμκηαζ ιζα ζεζνά
ιαεδιάηςκ, δναζηδνζμηήηςκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ θφθθςκ ενβαζίαξ, ζε δζαδζηηοαηυ
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πενζαάθθμκ, βζα ημ ιάεδια Φοζζηήξ βεκζηήξ παζδείαξ ηδξ Β΄ Λοηείμο.
Βαζζηυ ζημπυ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ απμηεθεί δ ελμζηείςζδ ηςκ
ιαεδηχκ ζηδκ εθανιμβή ημο ιμκηέθμο ιζηηήξ ιάεδζδξ ιε πνήζδ ημο πενζαάθθμκημξ Moodle.
Δπίζδξ, δζενεοκάηαζ, ηαηά πυζμ αεθηζχεδηε δ ιαεδζζαηή επίδμζδ, πμζέξ ζηάζεζξ ακέπηολακ
μζ ιαεδηέξ απέκακηζ ζηδ πνήζδ εκυξ οπμθμβζζηζημφ ζοζηήιαημξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ βζα
ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαεχξ ηαζ μ ααειυξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηα
δζαδζηηοαηά ιαεήιαηα.
1. Θεφρεηηθό πιαίζηο

1.1 Χρήζε ηφλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεσζε ζηης Φσζηθές Δπηζηήκες
ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ μζ ιαεδηέξ ιεβαθχκμοκ ιέζα ζ‘ έκα πενζαάθθμκ πμο μζ ρδθζαηέξ
ηεπκμθμβίεξ είκαζ πακημφ. Οζ κέμζ, ζε ηαεδιενζκή αάζδ ηάκμοκ εονεία πνήζδ ηςκ
Σεπκμθμβζχκ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηςκ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) ιε ζηυπμ ηδ ροπαβςβία, ηδ
δζαζηέδαζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή δζηηφςζδ. Αοηυ έπεζ ζδιακηζηυ ακηίηηοπμ ζηζξ ακάβηεξ ημοξ,
ζηζξ απαζηήζεζξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ζηζξ πνμζδμηίεξ ημοξ βζα ιάεδζδ. Γδιζμονβείηαζ έηζζ ιία
«κέα βεκζά ιάεδζδξ» ηαεχξ ηαζ κέμζ ηνυπμζ ιάεδζδξ. Σμ κέμ ιαεδζζαηυ ημπίμ πενζθαιαάκεζ
ιζα κέα ζεζνά ενβαθείςκ ηςκ ΣΠΔ, εθανιμβέξ ημζκςκζηήξ πθδνμθμνζηήξ (Web 2.0 ηαζ
Learning 2.0), εοηαζνίεξ βζα ιάεδζδ ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ή ιέζς δζαδζηηοαηχκ
παζπκζδζχκ.
Πανά ηζξ βεκζηέξ δζαπζζηχζεζξ βζα ημ ηζ πενζιέκμοιε απυ ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ,
απυ ηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή ηαζ ιε αάζδ ένεοκεξ ημο πεδίμο (Γενημφγμξ 1997, Aviram
2001, Şahinkayası 2003) παναηδνείηαζ ιζα ζπεηζηή αεθηίςζδ ζηδ βκςζηζηή επίδμζδ εκχ ζηδκ
ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή πναηηζηή, δεκ εοκμείηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ δ εκκμζμθμβζηή αθθαβή.
Γζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ έπεζ ακαπηοπεεί ιεβάθμξ ανζειυξ εθανιμβχκ
ΣΠΔ, υπςξ θμβζζηζηά θφθθα, θμβζζιζηά πανμοζίαζδξ, ζοβπνμκζηέξ δζαηάλεζξ, πμθοιέζα,
πνμζμιμζχζεζξ, δζενεοκδηζηά ηαζ δζαδζηηοαηά ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα. Δζδζηυηενα,
ζφιθςκα ιε ημοξ Carlsen & Andre (1992) δ πνμζμιμίςζδ δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ δεκ
αολάκεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα δζδαηηζηχκ ζηναηδβζηχκ ζπεδζαζιέκςκ βζα ηδκ επίηεολδ
εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ παν‘ υηζ αεθηζχκεζ ιενζηχξ ηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ.

1.2 Αληηιήυεης ηφλ καζεηώλ γηα ηο ειεθηρηθό θύθιφκα
Κονίανπμ νυθμ ζηδ ιάεδζδ παίγμοκ μζ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα θοζζηά θαζκυιεκα.
Απμηεθμφκ ηα ενβαθεία ιε ηα μπμία εα επζπεζνήζμοκ κα απμηςδζημπμζήζμοκ ηαζ κα
ηαηακμήζμοκ ηδ ζπμθζηή βκχζδ. πεηζηά ιε ημ δθεηηνζηυ νεφια ζε απθά ηοηθχιαηα έπμοκ
ηαηαβναθεί 5 ααζζηά ιμκηέθα: (α) ημ ιμκμπμθζηυ, (α) ηςκ ζοβηνμουιεκςκ νεοιάηςκ, (β) ηδξ
ελαζεέκζζδξ ημο νεφιαημξ, (δ) ημ ιενζζηζηυ (μζ πενζπηχζεζξ β, δ απμηεθμφκ ημ ηαηακαθςηζηυ
ιμκηέθμ) ηαζ (ε) ημ επζζηδιμκζηυ (Shipstone 1993). Ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ ζηαδζαηά ιε ηδκ
δθζηία ηαζ ηδ δζδαζηαθία μζ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιεηαημπίγμκηαζ απυ ημ ιμκμπμθζηυ
πνμξ ημ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ. O Shipstone δζαπίζηςζε υηζ ζπεδυκ ημ 50% ηςκ ιαεδηχκ
δθζηίαξ 12 εηχκ ζε Γοικάζζμ, οζμεεηεί ημ ηαηακαθςηζηυ ιμκηέθμ νεφιαημξ, ημ πμζμζηυ αοηυ
αολάκεηαζ ζημ 60% βζα ιαεδηέξ 14 εηχκ ηαζ ιεζχκεηαζ θζβυηενμ απυ 40% ζημοξ ιαεδηέξ 17
εηχκ. Σμ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ ηαηέπμοκ θζβυηενμ απυ 10% ηςκ ιαεδηχκ δθζηίαξ 12 εηχκ,
θζβυηενμζ απυ 40% ηςκ ιαεδηχκ δθζηίαξ 15 εηχκ ηαζ ιυκμ ηα 60% ηςκ ιαεδηχκ δθζηίαξ 17
εηχκ. Χζηυζμ, αηυιδ ηαζ ιεηά ηδκ απμθμίηδζή ημοξ απυ ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, έκα
ιεβάθμ πμζμζηυ ιαεδηχκ οπμζηδνίγμοκ ηυζμ ηδκ ηαηακάθςζδ υζμ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο
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νεφιαημξ (Υαηγδκζηήηα & Υνδζηίδμο 2001).
Οζ δοζημθίεξ πμο ζοκακημφκ μζ ιαεδηέξ δεκ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζεμφκ ιε ηδ
παναδμζζαηή δζδαζηαθία. Ζ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδκ επίθοζδ εκυξ πνμαθήιαημξ απαζηεί ηδκ
εθανιμβή ηςκ ανπχκ ηδξ οπμθμβζζηζηήξ επζζηήιδξ ζφιθςκα ιε ημ παναηάης ζπήια:
πνυαθδια ↔ εεςνία ↔ ιμκηέθμ ↔ ιέεμδμξ-πνμζμιμίςζδ ↔ οθμπμίδζδ (ιε βθχζζεξ
πνμβναιιαηζζιμφ ή θμβζζιζηά) ↔ αλζμθυβδζδ (ζφβηνζζδ ιε πναβιαηζηά δεδμιέκα) (Sloot
1994, υπ. ακαθ. ζημ Φοπάνδξ 2009). Αοηυ πμο επζδζχηεηαζ είκαζ μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ημο
θαζκυιεκμο απυ ημ επίπεδμ ηδξ αθαίνεζδξ ζημ επίπεδμ ημο ιμκηέθμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ
επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ πμο εα ηνζεεί βζα ηδκ απμηίιδζδ ηαζ ηδκ εβηονυηδηά ημο (Φοπάνδξ
2009). Δίκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκδ ζηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία δ ακηίθδρδ υηζ μζ ΣΠΔ δεκ
έπμοκ αηυιδ εκζςιαηςεεί ζηακμπμζδηζηά ζηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα (Aviram 2001). Οζ
ημπζημί ηαζ πνμκζημί πενζμνζζιμί, αθθά ηαζ γδηήιαηα δοζημθίαξ εθανιμβήξ εκυξ
δζαθμνεηζημφ παζδαβςβζημφ πθαζζίμο ζημ θοζζηυ πχνμ ημο ζπμθείμο, εα ιπμνμφζακ ίζςξ κα
παναηαιθεμφκ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ ιέζς εκυξ ζοζηήιαημξ
δζαπείνζζδξ ιάεδζδξ. Έκα δζαδζηηοαηυ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ πμο εα είκαζ δζαεέζζιμ ζημ
ιαεδηή υπμο ηαζ υηακ ημ πνεζάγεηαζ.

1.3 Το Σύζηεκα Γηατείρηζες Μάζεζες Moodle
Σα οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Μάεδζδξ (Learning Management System, LMS) είκαζ
πθαηθυνιεξ θμβζζιζημφ πμο δζεηπεναζχκμοκ ηδ δζαπείνζζδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ
δθεηηνμκζηήξ εηπαίδεοζδξ. οβηεηνζιέκα, ιέζς ημο LMS πναβιαημπμζείηαζ δ δζαπείνζζδ
δθεηηνμκζηχκ ιαεδιάηςκ ηαζ βεκζηυηενα ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, βζα πανάδεζβια δ
δδιζμονβία ιαεδιάηςκ ιέζς ενβαθείςκ ηδξ πθαηθυνιαξ (authoring tools), δ εζζαβςβή
έημζιςκ ιαεδιάηςκ, δ ηνμπμπμίδζδ, μ ειπθμοηζζιυξ ηαζ δ δζαβναθή ημοξ. Αοημιαημπμζείηαζ
δ εββναθή πνδζηχκ ηαζ εθέβπεηαζ δ πνυζααζή ημοξ ζηα ιαεήιαηα. Παναημθμοεμφκηαζ μζ
εκένβεζεξ ηςκ πνδζηχκ απυ ηδ ζηζβιή πμο εζζένπμκηαζ ζηδκ πθαηθυνια ιέπνζ ηδ ζηζβιή
ελυδμο ημοξ απυ ημ ζφζηδια. Σα δεδμιέκα παναημθμφεδζδξ είκαζ δζαεέζζια ζε δζαπεζνζζηέξ
ηδξ πθαηθυνιαξ ηαζ ζε εηπαζδεοηέξ ηςκ ιαεδιάηςκ.
Σμ Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) είκαζ έκα
πενζαάθθμκ δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ πμο δδιζμονβήεδηε ηδ δεηαεηία ημο ‘90 απυ ημκ Martin
Dugiamas. Ο ζπεδζαζιυξ ημο Moodle έπεζ ααζζζηεί ζηδ θζθμζμθία ιάεδζδξ πμο μκμιάγεηαζ
«ημζκςκζηή επμζημδμιδηζηή ιάεδζδ». ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ πναβιαημπμζήεδηε
εβηαηάζηαζδ ηδξ πθαηθυνιαξ ζημ web server www.hostgator.com ζηδκ ζζημζεθίδα ιε
domain name: www.e-sxoleio.net, πμο δδιζμονβήεδηε βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ, ιε ηδ
παναηάης ζφκεεζδ: Apache 2 (version 2,2,11), Mysql5 (version 5.1.35), Php5 (version
5.3.0), Moodle (version 1.9.5), PhpAdmin (version 3.1.2).
ηδ ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή, ημ ηάεε ιάεδια πενζθαιαάκεζ δζάθμνα ιέζα
ιεηααίααζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ακάθμβα ιε ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ υπςξ ηείιεκμ, εζηυκεξ,
ηζκμφιεκεξ εζηυκεξ, δπδηζηέξ πθδνμθμνίεξ, video. Τπάνπμοκ οπενζοκδέζεζξ (links) πμο
παναπέιπμοκ ζ‘ άθθεξ εθθδκζηέξ ηαζ λέκεξ ζζημζεθίδεξ, ιε επζπθέμκ πθδνμθμνίεξ ηαζ
πνμζμιμζχζεζξ ζπεηζηέξ π.π. ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζημ δθεηηνζηυ νεφια, ημ κυιμ
ημο Ohm η.θπ. Με ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία πανμοζζάγμκηαζ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηδξ
δζδαηηέαξ φθδξ ιε πμθοιμνθζηυ ηνυπμ πμο έπεζ ημζκά βκςνίζιαηα αθθά ηαζ δζαθμνέξ ιε ηδκ
παναδμζζαηή δζδαζηαθία. Δοκμείηαζ δ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ημο ιαεδηή ηαηά ηδκ ακεφνεζδ
πδβχκ ζημ δζαδίηηομ, ιε ηδ δοκαηυηδηα κα αημφζεζ υζεξ θμνέξ εέθεζ ηδκ πανάδμζδ ημο
ηαεδβδηή, επακαθαιαάκμκηαξ ηδκ πνμαμθή ημο video, πνδζζιμπμζχκηαξ πνμζμιμζχζεζξ
δθεηηνζηχκ ηοηθςιάηςκ πμο πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα παναιεηνμπμίδζδξ ηαζ δζαηίεεκηαζ
εθεφεενα
ζηζξ
ζζημζεθίδεξ
δζαθυνςκ
πακεπζζηδιζαηχκ
ζδνοιάηςκ
(π.π.
http://phet.colorado.edu/simulations/ ηεθεοηαία πνυζααζδ 01/10/2010).
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Οζ δναζηδνζυηδηεξ ηάεε εαδμιάδαξ απμζημπμφζακ ζηδκ αοημαλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή
ζε επίπεδμ βκχζδξ, ηαηακυδζδξ ηαζ εθανιμβήξ ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ
(ζφβπνμκα ηαζ αζφβπνμκα) ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιεηαλφ ιαεδηχκ ηαζ ηαεδβδηή, εηηυξ
ζπμθζημφ ςνανίμο. Οζ δναζηδνζυηδηεξ οπμζηδνίγμκηαζ απυ ενβαθεία ημο πενζαάθθμκημξ
Moodle αθθά ηαζ άθθςκ ενβαθείςκ ζοιααηχκ ιε ημ Moodle υπςξ ημ Hot Potatoes
(http://hotpot.uvic.ca/) βζα ηδ δδιζμονβία ηεζη ηαζ ημ eXe (http://www.exelearning.org) βζα ηδ
δδιζμονβία SCROM παηέηςκ. Γναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεδζάζηδηακ ηαζ οθμπμζήεδηακ ήηακ:
Quiz ιε ενςηήζεζξ ηθεζζημφ ηαζ ακμζηημφ ηφπμο, Forum (μιάδεξ ζογδηήζεςκ), Chat
(γςκηακή ζογήηδζδ) βζα ζφβπνμκδ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζε ηαεμνζζιέκδ
χνα ηδξ διέναξ ιε ημκ ηαεδβδηή βζα θφζδ απμνζχκ, οπενζφκδεζιμζ ιε πνμζμιμζχζεζξ ιε
ααζζηυ ζημπυ ηδκ επαθήεεοζδ ή δζάρεοζδ ηςκ πνμαθέρεςκ πμο έπμοκ πναβιαημπμζήζεζ.
Δπίζδξ, δδιζμονβήεδηακ ενςηδιαημθυβζα ακίπκεοζδξ ζδεχκ, δελζμηήηςκ ζημοξ Ζ/Τ
ηαζ ιεηαβκςζηζηήξ ειπεζνίαξ, βθςζζάνζ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδκ
παναίκεζδ κα ζοιπθδνχζμοκ-πνμζεέζμοκ ιυκμζ ημοξ μνζζιμφξ ηςκ ιεβεεχκ ηδξ εκυηδηαξ,
θφθθα ενβαζίαξ ιε ζοκενβαηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ζηυπμ ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή. Σα θφθθα
ενβαζίαξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ παναηάης δζαηνζηέξ θάζεζξ: πνμζακαημθζζιμφ, ακάδεζλδξ
ζδεχκ, ακαδυιδζδξ ζδεχκ, εθανιμβήξ, πνυαθερδξ ηαζ ακαζηυπδζδξ. οκμθζηά
ζοιπθδνχκμκηαζ 3 θφθθα ενβαζίαξ. Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαζ ιεηά απυ 20
διένεξ επακαθαιαάκεηαζ δ ζοιπθήνςζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ακίπκεοζδξ ακηζθήρεςκ ηςκ
ιαεδηχκ πμο είπε ανπζηά δμεεί. ηυπμξ είκαζ κα δζαπζζηςεεί ακ μζ εηπαζδεουιεκμζ
παναιέκμοκ ζοκεπείξ ή υπζ ζηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή πμο είπακ πεηφπεζ ιέζς ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ, ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ ηαζ βεκζηά ηδξ ζοιαμθήξ ηδξ πνήζδξ ημο
πενζαάθθμκημξ Moodle.
Δθανιυγεηαζ ημ ιμκηέθμ ιζηηήξ ιάεδζδξ, υπμο δζελάβεηαζ ημ παναδμζζαηυ ιάεδια ζηδ
ζπμθζηή αίεμοζα, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ηδ ζοκδνμιή ημο δζαδζηηφμο, δ δζδαηηζηή οπμζηήνζλδ
ηςκ ιαεδηχκ λεπενκά ηα ζηεκά ημπζηά ηαζ πνμκζηά υνζα ημο ζπμθείμο. Οζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ
αημιζηά ημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ζοκδευιεκμζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ιαεήιαημξ απυ ημ ζπίηζ
ημοξ. Υςνζζιέκμζ ζε μιάδεξ απακημφκ δζαδζηηοαηά, ζηα θφθθα ενβαζίαξ ζογδηχκηαξ ημζκέξ
θφζεζξ, ηαηαθήβμκηαξ ζε ημζκά ζοιπενάζιαηα, αλζμπμζχκηαξ ηα ενβαθεία ημο Moodle πμο
εκζζπφμοκ ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ. Ο ζοκδοαζιυξ δζαθμνεηζηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ
ακηίζημζπςκ παζδαβςβζηχκ πνμζεββίζεςκ, δ δζδαζηαθία πνυζςπμ ιε πνυζςπμ, δ ιάεδζδ ηαζ
δ εηηέθεζδ ενβαζζχκ ιέζς δζαδζηηφμο, απμηεθεί έκα απυ ημοξ ηαθφηενμοξ ηνυπμοξ
ιεηάααζδξ ημο ιαεδηή απυ ηδκ παναδμζζαηή ηάλδ ζηδκ δθεηηνμκζηή ιάεδζδ, ιε ιζηνά
αήιαηα, χζηε κα απμδεπηεί πζμ εφημθα αοηή ηδκ αθθαβή.
2. Μεζοδοιογία ηες έρεσλας

2.1Δρεσλεηηθοί ερφηήκαηα
Ζ ένεοκα, δ μπμία απμηεθεί ιζα ιεθέηδ πενίπηςζδξ, είκαζ πνμζακαημθζζιέκδ ζηα παναηάης ααζζηά
ενεοκδηζηά ενςηήιαηα: (α) πμζμξ μ ααειυξ ζοιθςκίαξ ηςκ ιεηνήζεςκ ιε ηδ ζπεηζηή

αζαθζμβναθία βζα ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ; (α) πμζμξ είκαζ μ ααειυξ επζηοπίαξ ηςκ
δζδαηηζηχκ πανειαάζεςκ βζα ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή ιέζς ημο ΓΜ; (β) πμζεξ ζηάζεζξ,
πναηηζηέξ ηαζ πνμεέζεζξ βζα πνήζδ απέκακηζ ζημ εζημκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζημ ιμκηέθμ
ιζηηήξ ιάεδζδξ ακάπηολακ μζ ιαεδηέξ;

2.2 Δρεσλεηηθή δηαδηθαζία
Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ απμηεθμφκ 25 ιαεδηέξ, 12 αβυνζα ηαζ 13 ημνίηζζα ηδξ Β΄ Λοηείμο ζημ
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Γεκζηυ Λφηεζμ ζδδνμηάζηνμο ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2009-10. Σμ ιαεδζζαηυ επίπεδμ ηςκ
ζοιιεηεπυκηςκ ιε αάζδ ηδ ααειμθμβία ημοξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηαθυ ςξ άνζζημ. Ζ ηάεε
μιάδα πενζθαιαάκεζ ιαεδηέξ ιε ααειμθμβία απυ 14 έςξ 19,9 απυ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ. Ζ
επζθμβή ημο ζπμθείμο ααζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ απμηεθεί έκα ηοπζηυ επανπζαηυ ζπμθείμ. Έκα
ιέζμκ παναηίκδζδξ βζα ζοιιεημπή, απμηεθεί δ επζανάαεοζδ ημο ααειμφ ζοιιεημπήξ ημοξ,
ιε πμζμζηυ 40% ζηδκ ηεθζηή ααειμθμβία αοηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ (60% απυ ηδκ επίδμζή
ημοξ ζηδκ ηάλδ ηαζ 40% απυ ηδ ζοιιεημπή ηαζ επίδμζδ ζημ οπμθμβζζηζηυ πενζαάθθμκ).
ηδκ πνχηδ θάζδ, ιεθεηήεδηε δ οθμπμίδζδ ηαζ δ εθανιμβή εκυξ ανενςημφ
εαδμιαδζαίμο πθάκμο ιαεδιάηςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, ααζζζιέκμ ζηζξ ανπέξ ηδξ ελ
απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ, ζηα ιμκηέθα μνβάκςζδξ ιαεδιάηςκ ηαζ ζπεδζαζιμφ οθζημφ ηαζ
ζοζηήιαημξ ηδξ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ, ζηζξ μδδβίεξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ,
ζημ παζδαβςβζηυ πθαίζζμ ημο επμζημδμιδηζζιμφ ηαεχξ ηαζ ζημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ βζα ηζξ
ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ δθεηηνζηυ ηφηθςια. Καεμνίζηδηακ μζ απαζηήζεζξ ζε οθζηυ
(hardware) ηαζ θμβζζιζηυ (software). Έβζκε δ επζθμβή δζαημιζζηή (server) βζα ημ ακέααζια
ηδξ ζζημζεθίδαξ πμο πενζέπεζ ημ πενζαάθθμκ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ηαζ εβηαηαζηάεδηε δ
πθαηθυνια Moodle.
ηδ δεφηενδ θάζδ εθανιυζηδηε ηαζ αλζμθμβήεδηε δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πανειαάζεςκ, ιε ηα απμηεθέζιαηα απυ ηα θφθθα ενβαζίαξ. Δπίζδξ,
αλζμθμβήεδηε δ πνήζδ ηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ιέζς ηςκ log files ημο ζοζηήιαημξ.
Πναβιαημπμζήεδηε ζοθθμβή δεδμιέκςκ απυ δζάθμνεξ πδβέξ (ενςηδιαημθυβζα, ανπεία
ηαηαβναθήξ ζοιιεημπήξ ημο Moodle, ενβαθεία Quiz ζηα θφθθα ενβαζίαξ), πμο ακαθένμκηαζ
ζε ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ (3 ιήκεξ) εθανιμβήξ ημο ζοζηήιαημξ. Σα δεδμιέκα πμο
ζοβηεκηνχεδηακ, εεςνμφκηαζ ζηακμπμζδηζηά βζα κα πενζβνάρμοκ ηζξ οπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ
ηαζ κα πνμζδζμνίζμοκ ηζξ ζπέζεζξ πμο οπάνπμοκ ακάιεζα ζηα βεβμκυηα (Cohen & Manion
1994).
3. Αποηειέζκαηα
3.1 Αιιαγή Αληηιήυεφλ

πεηζηά ιε ηδκ ακίπκεοζδ εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ βζα ημ δθεηηνζηυ ηφηθςια, δζαπζζηχκεηαζ υηζ,
ηα εονήιαηα ημο ενςηδιαημθμβίμο ακίπκεοζδξ ηςκ ακηζθήρεςκ ζοιθςκμφκ ιε ηδκ
οπάνπμοζα αζαθζμβναθία ηαζ θακενχκμοκ υηζ ζηδκ δθζηζαηή μιάδα πμο πναβιαημπμζήεδηε δ
ένεοκα μζ θακεαζιέκεξ ζδέεξ πενζμνίγμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα ειπυδζα ημο βναιιζημφ αζηζαημφ
ζοθθμβζζιμφ. Ζ επακάθδρδ ηδξ ακίπκεοζδξ ηςκ ζδεχκ 20 διένεξ ιεηά ηδκ θήλδ ηςκ
ιαεδιάηςκ ηαζ ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ, έδεζλε υηζ ηα πμζμζηά οζμεέηδζδξ
θακεαζιέκςκ ακηζθήρεςκ παναιέκμοκ ιεζςιέκα ζε ζπέζδ ιε ηα ανπζηά (πήια 1). Γεβμκυξ
πμο επζαεααζχκεζ ηζξ ένεοκεξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδ ιείςζδ ημο ααειμφ οζμεέηδζδξ ηςκ
ιμκηέθςκ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ακηζθήρεςκ. Πανυθα αοηά
παναηδνείηαζ επίζδξ, ακεεηηζηυηδηα ζε ηάπμζεξ ακηζθήρεζξ αηυιδ ηαζ ιεηά ηζξ δζδαηηζηέξ
πανειαάζεζξ.
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ρήκα 1: Ακηζθήρεζξ ιαεδηχκ ημο δείβιαημξ

Ζ αφλδζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ
πανμοζζάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, ζηα δφμ απυ ηα ηνία θφθθα ενβαζίαξ (πίκαηαξ 1,
ζπήια 2). ημκ πίκαηα 1 ζοβηνίκεηαζ δ ααειμθμβία ηςκ ιαεδηχκ ιεηαλφ ηςκ ζηαδίςκ ηδξ
πνυαθερδξ ηαζ ηδξ ακαζηυπδζδξ. Παναηδνείηαζ μνζαηά ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζηα
δφμ ηεθεοηαία θφθθα ενβαζίαξ (p= 0,037 < 0,05 ηαζ p= 0,025 < 0,05).
Πίλαθαο 1: Βεθηίςζδ επίδμζδξ ιαεδηχκ ζηα θφθθα ενβαζίαξ ηαζ ζφβηνζζδ ηδξ ααειμθμβίαξ ημοξ
ιεηαλφ ηςκ ζηαδίςκ ηδξ πνυαθερδξ ηαζ ακαζηυπδζδξ.
Απαληήζεηο καζεηψλ ζην ζηάδην
ηεο πξφβιεςεο θαη αλαζθφπεζεο
Φφθθμ ενβαζίαξ 1

Φφθθμ ενβαζίαξ 2

Φφθθμ ενβαζίαξ 3

Μεηαβνιή ζηε
βαζκνινγία
Ανκδηζηή
Θεηζηή
Καιία
φκμθμ
Ανκδηζηή
Θεηζηή
Καιία
φκμθμ
Ανκδηζηή
Θεηζηή
Καιία
φκμθμ

Ν
2
6
17
25
3
10
12
25
2
12
11
25

Μέζνο φξνο
βαζκνινγίαο
5,50
4,17

Άζξνηζκα
βαζκνινγίαο
11,00
25,00

6,67
7,40

17,00
74,00

11,00
6,92

22,00
83,00

Ζ επμζημδμιδηζηή πνμζέββζζδ ιέζς ηδξ πθαηθυνιαξ Moodle ζηα πθαίζζα ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ εεςνείηαζ ζπεηζηά ζηακμπμζδηζηή.
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καμία
μεταβολι;
ΦΕ1; 17

κετικι
μεταβολι;
ΦΕ1; 6
αρνθτικι
μεταβολι;
ΦΕ1; 2

καμία
μεταβολι;
κετικι
ΦΕ2; 12
μεταβολι;
ΦΕ2; 10

αρνθτικι
μεταβολι;
ΦΕ2; 3

αρνθτικι μεταβολι

κετικι μεταβολι

κετικι
καμία
μεταβολι;
μεταβολι;
ΦΕ3; 12
ΦΕ3; 11

αρνθτικι
μεταβολι;
ΦΕ3; 2
καμία μεταβολι

ρήκα 2: Βεθηίςζδ επίδμζδξ ζηα θφθθα ενβαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ

Ζ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζημκ ηνυπμ αοηυ δζδαζηαθίαξ ήηακ εεηζηή. πεηζηέξ
ενβαζίεξ (Crippen & Earl 2007 υπ. ακαθ. ζημ Martin-Blas & Serrano-Fernandez, 2009),
δζαπζζηχκμοκ υηζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ δεκ δείπκμοκ βεκζηά,
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζημοξ ιέζμοξ υνμοξ ααειμθμβίαξ ζημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ
ιέζς δζαδζηηφμο. Ζ επίδμζδ υιςξ αεθηζχκεηαζ ζε ενβαζίεξ ζημ ζπίηζ πμο ημοξ ακαηέεδηακ.
Ζ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζαδζηηοαηή ιεθέηδ απυ ημ ζπίηζ πανμοζζάγεηαζ κα είκαζ εεηζηή.
Ζ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ πμο ενβάγμκηαζ ζε μιάδεξ, επδνέαζε ημ 1/3
πενίπμο ημο δείβιαημξ ζημ κα αθθάλεζ βκχιδ πνμξ ηδκ επζζηδιμκζηά δεηηή απάκηδζδ, υπςξ
θακενχκεζ δ ιεθέηδ ηςκ απακηήζεςκ ζηα ενςηδιαημθυβζα ιεηαβκςζηζηχκ ειπεζνζχκ. Σμ
ζημζπείμ αοηυ εηηζιμφιε υηζ μθείθεηαζ ζε πμθθμφξ πανάβμκηεξ υπςξ δ θφζδ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ, δ ιεζςιέκδ ελμζηείςζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ιάεδζδξ, δ έθθεζρδ
δζάεεζδξ βζα ζοκενβαζία, μ ημζκυξ ηνυπμξ ζηέρδξ ιαεδηχκ πμο βκςνίγμκηαζ ηαθά ιεηαλφ
ημοξ. Σμ ηεθεοηαίμ ζημζπείμ απμηεθεί ηαζ έκα ααζζηυ πενζμνζζιυ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ.

3.2 Σσκκεηοτή ηφλ καζεηώλ ζηο LMS

είςοδοι ςτισ
δραςτθριότθτεσ του LMS

Σα δεδμιέκα απυ ηα log files έδεζλακ υηζ ανπζηά ζηδκ πζθμηζηή εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ
οπήνπε ιζα αολδιέκδ ζοιιεημπή αθθά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενεοκδηζηήξ εθανιμβήξ ημο
ζοζηήιαημξ δ ζοιιεημπή υπςξ θαίκεηαζ πανμοζίαζε ιείςζδ (ζπήια 3).

Περίοδοσ εφαρμογισ

ρήκα 3: Βαειυξ ζοιιεημπήξ ηςκ ιαεδηχκ ημο δείβιαημξ ζημ LMS

Οζ ελςζπμθζηέξ οπμπνεχζεζξ πμο είπακ μζ ιαεδηέξ, απμηεθμφζακ απμηνεπηζηυ
πανάβμκηα βζα ηδ ζοκεπή ζοιιεημπή ημοξ. Ο ααειυξ (40% ηδξ ηεθζηήξ ααειμθμβίαξ) ςξ
ιέζμκ παναηίκδζδξ ηαζ επζανάαεοζδξ ηδξ ζοιιεημπήξ, δε θάκδηε κα δζαδναιαηίγεζ ζδζαίηενα
ζμαανυ νυθμ. Αοηυ πνμθακχξ μθείθεηαζ ζηδκ παναηδνμφιεκδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιζηνή
~ 710 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

ζδιαζία πμο δίκμοκ μζ ιαεδηέξ ζηα ιαεήιαηα βεκζηήξ παζδείαξ ηαζ ηδ πνμζήθςζή ημοξ ζηα
ιαεήιαηα ηδξ ηαηεφεοκζδξ θυβς ημο οπάνπμκημξ ζοζηήιαημξ εζζαβςβήξ ζηδκ ηνζημαάειζα
εηπαίδεοζδ.
4. Σσδήηεζε-Σσκπεράζκαηα
Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ δζηηοαηήξ πθαηθυνιαξ Moodle ζηδ δζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοιαάθθεζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ
ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ αηυιδ ηαζ ζε ιεηαβκςζηζηυ επίπεδμ. Πανυθα αοηά μ ααειυξ
αεθηίςζδξ ηδξ επίδμζδξ ιέζς ηδξ επμζημδμιδηζηήξ πνμζέββζζδξ, πνμτπμεέηεζ ιεβάθδ
πνμζπάεεζα ζηδ δυιδζδ ηαζ ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ δζδαηηζηχκ εκενβεζχκ, αθθά ηαζ ζηδκ
εηπαίδεοζδ - ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε ηαζκμηυιμοξ ηνυπμοξ ιάεδζδξ. Ζ πνήζδ
δζηηοαηχκ εηπαζδεοηζηχκ πθαηθυνιςκ, είκαζ δοκαηυκ κα πεηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ιυκμ ακ
μζ ιαεδηέξ εκενβμπμζδεμφκ απέκακηζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ εηιεηαθθεοημφκ
πθήνςξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ΣΠΔ βζα ζφβπνμκδ ηαζ αζφβπνμκδ επζημζκςκία. Σμ ζημζπείμ
αοηυ είκαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα
ακαδζαιμνθςεεί ηαζ κα πνμζακαημθζζηεί ζηζξ ΣΠΔ (Καθμβζακκάηδξ & Παπαδάηδξ 2007).
Ζ δδιζμονβία ηαζ αλζμπμίδζδ εκυξ ιαεδημηεκηνζημφ ηαζ επμζημδμιδηζημφ
εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ δεκ είκαζ απθή οπυεεζδ. Οηζδήπμηε ηαζκμφνζμ δε ζοκεπάβεηαζ
πάκηα υηζ είκαζ ηαζ ηαζκμηυιμ ηαζ υηζ πνέπεζ κα οζμεεηείηαζ πςνίξ έθεβπμ ηαζ άθθςκ
παναβυκηςκ. Κάπμζα ζοιπενάζιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ
ημο πνμβνάιιαημξ PISA 2003 ημκίγμοκ ηδκ ανκδηζηή ηαζ ιζηνή ζπέζδ πμο οπάνπεζ ακάιεζα
ζηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδ ιάεδζδ ηαζ ζηδκ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ (Şahinkayası 2003). Σμ
ζημζπείμ αοηυ πνμηφπηεζ επίζδξ ηαζ απυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ επίδμζδξ ζηα θφθθα ενβαζίαξ πμο
δζακειήεδηακ ζημοξ ιαεδηέξ ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ.
Ζ επζθμβή ημο παζδαβςβζημφ πθαζζίμο, μ ζπεδζαζιυξ, δ δζάνενςζδ ηαζ μ
πνμβναιιαηζζιυξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, ιέζς ηςκ οζηδιάηςκ Γζαπείνζζδξ Μάεδζδξ απαζημφκ
εηπαζδεοηζημφξ ιε ελεζδζηεοιέκδ ηαζ πμθφπθεονδ επζιυνθςζδ ζε παζδαβςβζηά εέιαηα, ζηζξ
ΣΠΔ βζα κα ιπμνμφκ κα οπμαμδεδεμφκ ζηδκ επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ. Δηηυξ απυ
ημκ πνμζεηηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ ζημπμεέηδζδ μνάιαημξ, απαζηείηαζ κα δμεεί ιεβάθδ
ζδιαζία ζε δζάθμνμοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ υπςξ ημ πνμζςπζηυ, ημ οθζηυ ηαεχξ ηαζ ζηδκ
εηπυκδζδ δζαδζηαζζχκ (Καναηφνζμξ η.ά. 2009). Ζ έθθεζρδ ζοκενβαηζηχκ ειπεζνζχκ, ζημ
οπάνπμκ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πμο «εέθεζ» ημκ ηάεε ιαεδηή απμιμκςιέκμ ζημ εαοηυ ημο
πςνίξ ημζκςκζηή δζάδναζδ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο ηαηά ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία είκαζ μ
ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ απμηοπίαξ ηςκ κέςκ πνμηάζεςκ ηδξ e-εηπαίδεοζδξ ααζζζιέκςκ
ζημκ ημζκςκζηυ επμζημδμιδηζζιυ.
Ζ πανμφζα ενβαζία αθήκεζ ανηεηά εέιαηα βζα πεναζηένς ιεθέηδ υπςξ ηδκ ακίπκεοζδ
παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδ ζοιιεημπή ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εηπαίδεοζδξ ιέζς
ακαθυβςκ δζαδζηηοαηχκ ζοζηδιάηςκ, ηδ δζενεφκδζδ ηςκ δελζμηήηςκ πμο απαζηεί μ νυθμξ
ημο δζαπεζνζζηή - εηπαζδεοηή εκυξ LMS, ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ιεθέηδ πεηοπδιέκςκ
παναδεζβιάηςκ εθανιμβήξ πανυιμζςκ ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ
online δζδαηηζηήξ ζηήνζλδξ δεκ θαίκμκηαζ ζδζαίηενα εκεαννοκηζηά ζηδ Γεοηενμαάειζα
Δηπαίδεοζδ. Ζ πνήζδ υιςξ ηςκ δζδαηηζηχκ ενβαθείςκ πμο ιαξ πνμζθένεζ δ ζφβπνμκδ
ηεπκμθμβία είκαζ ιζα εοηαζνία βζα κα ηάκμοιε ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ πενζζζυηενμ μζηείεξ ηαζ
εθηοζηζηέξ, χζηε ζηαδζαηά κα ςνζιάζμοκ μζ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ηαζ ζηάζεζξ πμο εα
μδδβήζμοκ ζηδκ εκζοκείδδηδ, οπεφεοκδ ηαζ εκενβή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ.
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α

Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή βίκεηαζ ακάθοζδ ηονίςκ ζοκζζηςζχκ (Principal Components Analysis-PCA),
ιέζς ηδξ μπμίαξ ακαδεζηκφμκηαζ μζ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ηαηακυδζδξ απυ ιαεδηέξ βοικαζίμο, ηδξ
ςιαηζδζαηήξ Γμιήξ ηαζ ηςκ Αθθαβχκ Καηάζηαζδξ ηδξ Όθδξ (ΓΑΚΤ). Ζ ένεοκα
πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ ζοιιεημπή 329 ιαεδηχκ ηνίηδξ βοικαζίμο (δθζηία 14-15). Ζ ζσκαηηδηαθή
ηαζ δ ζπιινγηθή δζάζηαζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ ΓΑΚΤ, μ ηεκυξ πχνμξ ακάιεζα ζηα δμιζηά
ζςιαηίδζα ηδξ φθδξ ηαεχξ ηαζ μζ εββεκείξ ηζκήζεζξ ηςκ δμιζηχκ αοηχκ ζςιαηζδίςκ ακηζπνμζςπεφμοκ
ιενζηέξ απυ ηζξ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ πμο ακαδεζηκφμκηαζ απυ ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ (PCA). Οζ ηφνζεξ
ζοκζζηχζεξ ζογδημφκηαζ ηαζ ζοβηνίκμκηαζ ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηαηακυδζδξ ηδξ ΓΑΚΤ πμο
ακαθένμκηαζ ζηδ αζαθζμβναθία ηαζ πμο έπμοκ πνμηαεεί απυ πμζμηζηέξ ένεοκεξ ή έπμοκ ηαεμνζζηεί ζηδ
αάζδ εκυξ εκκμζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε
εονήιαηα άθθςκ ενβαζζχκ ιπμνμφκ κα ζηδνίλμοκ ημκ ζπεδζαζιυ απμηεθεζιαηζηχκ δζδαηηζηχκ
πανειαάζεςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ ΓΑΚΤ.
Abstract
In this study, a Principal Components Analysis is performed, by means of which the principal
components of junior high-school students‘ understanding of the Particulate Nature of Matter
(ParNoMa) and its Changes of State are investigated. The study was conducted with the participation
of 329 ninth-grade junior high school Greek pupils. The particulate and the collective dimensions of
students‘ understanding of ParNoMa, the empty space between particles as well as the intrinsic motion
of the particles represent some of the principal components extracted by the statistical analysis. The
principal components are discussed and compared with the dimensions of understanding of the
particulate nature of matter and its physical changes reported in the literature and proposed by
qualitative methods or determined on a conceptual basis. Besides, the present PCA analysis in
combination with findings of other studies could support efficient teaching interventions for the
particulate nature of matter and its physical changes.

Δηζαγσγή
Οζ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε ηδ ςιαηζδζαηή Γμιή ηαζ ηζξ Αθθαβέξ Καηάζηαζδξ ηδξ
Όθδξ (ΓΑΚΤ) έπμοκ δζενεοκδεεί ηαζ πανμοζζαζηεί ιέζα απυ έκακ ιεβάθμ ανζειυ
ενεοκδηζηχκ ιεθεηχκ. Δκ ζοκημιία, μζ ζδέεξ αοηέξ αθμνμφκ ζηα παναηάης:
Οζ ιαεδηέξ ζοπκά εεςνμφκ υηζ δ φθδ είκαζ ζοκεπήξ. Πανυθα αοηά, αοημί πμο οζμεεημφκ έκα
ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ βζα ηδ δμιή ηδξ φθδξ δείπκμοκ δοζημθίεξ ηαηακυδζδξ ζε ζδιακηζηέξ
πθεονέξ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ εεςνίαξ μζ μπμίεξ ηονίςξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πχνμ ιεηαλφ ηςκ
δμιζηχκ ζςιαηζδίςκ, ηζξ εββεκείξ ηζκήζεζξ ηςκ δμιζηχκ ζςιαηζδίςκ, ηδ ζπεηζηή αναίςζδ
ηςκ δμιζηχκ ζςιαηζδίςκ ζηζξ ηνείξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φθδξ, ηζξ δοκάιεζξ ιεηαλφ ηςκ δμιζηχκ
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ζςιαηζδίςκ ηαζ ηδ θφζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ αοηχκ (Dow, Auld & Wilson 1978, Novick &
Nussbaum 1978, Lee et al. 1993, Johnson 1998a). ε ιία πνμζπάεεζα κα δζενεοκήζεζ ηζξ
πμζηίθεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θφζδ ηδξ φθδξ ηαζ κα ηζξ μνβακχζεζ
ζε εκκμζμθμβζηέξ ηαηδβμνίεξ, ιζα δζαπνμκζηή ιεθέηδ πμο δζελήπεδ απυ ημκ Johnson (1998a)
μδήβδζε ζημκ ζπδιαηζζιυ δζαηνζηχκ ιμκηέθςκ βζα ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ αάζδ ηδξ
«ζςιαηζδζαηήξ» ημοξ ζηέρδξ. Αοηά ηα δζαηνζηά ιμκηέθα μνίγμκηαζ παναηάης:
Μμκηέθμ Υ: Ζ μοζία είκαζ ζοκεπήξ. Οζ ζςιαηζδζαηέξ ζδέεξ δεκ έπμοκ ηακέκα κυδια.
Μμκηέθμ Α: ςιαηίδζα οπάνπμοκ ιέζα ζε ιία ζοκεπή μοζία. Σα ζςιαηίδζα αοηά είκαζ
πνυζεεηα ζηδκ μοζία.
Μμκηέθμ Β: Σα ζςιαηίδζα είκαζ δ μοζία αθθά ηα ζςιαηίδζα αοηά έπμοκ ιαηνμζημπζηυ
παναηηήνα. Θεςνμφκηαζ ηδξ ίδζαξ πμζυηδηαξ υπςξ ηαζ ημ ιαηνμζημπζηυ δείβια, δδθαδή
ηονζμθεηηζηά ιζηνά ημιιάηζα απυ αοηυ. Γεκ οπάνπεζ ηίπμηα ιεηαλφ ηςκ ζςιαηζδίςκ.
Μμκηέθμ C: Σα ζςιαηίδζα είκαζ δ μοζία. Οζ ζδζυηδηεξ ηαηάζηαζδξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ςξ
ζοθθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζςιαηζδίςκ.
Δηηυξ απυ ηα παναπάκς, οπάνπμοκ ηαζ εκδζάιεζα ιμκηέθα. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υθα ηα
ζςιαηζδζαηά ιμκηέθα, μ Johnson (1998a) δζέηνζκε δφμ δζαζηάζεζξ ακάπηολδξ ηςκ ζδεχκ ηςκ
ιαεδηχκ: ιζα ζπλερή-ζσκαηηδηαθή δζάζηαζδ ηαζ ιζα καθξνζθνπηθή-ζπιινγηθή δζάζηαζδ. Δλ
άθθμο, μζ δφμ αοηέξ δζαζηάζεζξ ηαηακυδζδξ ή βεκζηά δ ηαηακυδζδ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ
ηςκ μοζζχκ ανέεδηακ κα απμηεθμφκ μοζζαζηζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ θαηαλφεζε ησλ
αιιαγψλ θαηάζηαζεο ή ηδκ ζηακυηδηα κηθξνζθνπηθψλ εξκελεηψλ ησλ αιιαγψλ θαηάζηαζεο,
είηε ιέζς πμζμηζηχκ ιεευδςκ (Johnson 1998b,c, Papageorgiou & Johnson 2005) είηε ιέζς
πμζμηζηχκ ιεευδςκ (Papageorgiou, Stamovlasis & Johnson 2010, Tsitsipis, Stamovlasis &
Papageorgiou 2010).
ε υθεξ ηζξ παναπάκς ένεοκεξ, μζ δζαζηάζεζξ ηαηακυδζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ
(ζσκαηηδηαθή δηάζηαζε, ζπιινγηθή δηάζηαζε, κηθξνζθνπηθέο εξκελείεο ησλ αιιαγψλ
θαηάζηαζεο) είηε είπακ μνζζηεί ζηδ αάζδ εκυξ εκκμζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο ή πνμηάεδηακ
ιεηά απυ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ. Σμ ενχηδια ημ μπμίμ εβείνεηαζ
ζηδ ζοκέπεζα είκαζ ημ ηαηά πυζμ μζ παναπάκς δζαζηάζεζξ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ απυ ηζξ
απακηήζεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιέζα απυ πμζμηζηή ζηαηζζηζηή ακάθοζδ, υπςξ επίζδξ ημ ηαηά
πυζμ ιέζα απυ ιζα ηέημζα πμζμηζηή ακάθοζδ ιπμνμφκ κα ακαδεζπεμφκ κέεξ δζαζηάζεζξ.
Ζ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο
ηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή ενβαζία πναβιαημπμζείηαζ αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (Principal
Components Analysis-PCA), δ μπμία μδδβεί ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ θπξίσλ ζπληζησζψλ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηδξ ΓΑΚΤ ιε αάζδ ηα δεδμιέκα πμο απμηηήεδηακ απυ ηδ ζοιπθήνςζδ εκυξ
ενςηδιαημθμβίμο απυ ημοξ ιαεδηέξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμζμηζηή ακάθοζδ ιε ηδκ μπμία
ιπμνεί κα δζενεοκδεεί ημ ηαηά πυζμ μζ δζαζηάζεζξ ηαηακυδζδξ ηδξ ΓΑΚΤ υπςξ αοηέξ πμο
ακαθένεδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα επζαεααζχκμκηαζ –υθεξ ή ιενζηέξ απυ αοηέξ- ςξ
ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ εκ θυβς ηαηακυδζδξ. Πένακ ηδξ πζεακήξ επζαεααίςζδξ, δ PCA ιπμνεί
κα ακαδείλεζ ηαζ κέεξ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ, πνάβια ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιμ ζε
ιεθθμκηζηέξ ενεοκδηζηέξ πνμζεββίζεζξ. Δπζπθέμκ, υθεξ μζ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ βζα ηδκ
ηαηακυδζδ ηδξ ΓΑΚΤ πμο ακαδεζηκφμκηαζ πανμοζζάγμοκ λεπςνζζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδ
δζδαηηζηή πνάλδ αθμφ οπμδεζηκφμοκ εειαηζηέξ εκυηδηεξ πμο αλίγμοκ ζδζαίηενδξ δζδαηηζηήξ
πνμζμπήξ.
Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Σα ππνθείκελα
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Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ ζοιιεημπή 329 ιαεδηχκ ηνίηδξ βοικαζίμο (δθζηία 14-15)
απυ ημοξ μπμίμοξ 160 ήηακ αβυνζα ηαζ 169 ημνίηζζα. Σμ δείβια απανηίζηδηε απυ υθμοξ ημοξ
ιαεδηέξ 18 ηιδιάηςκ Γ΄ ηάλδξ, ηάεε έκα απυ ηα μπμία ακήηε ζε έκα δζαθμνεηζηυ ζπμθείμ.
θα ηα ζπμθεία ανίζημκηαζ ζημ κμιυ Φεζχηζδαξ. Δπηά απυ αοηά ανίζημκηαζ ζηδκ
πνςηεφμοζα (Λαιία), εκχ ηα οπυθμζπα 11 είκαζ ζημνπζζιέκα ζε άθθμοξ δήιμοξ ημο κμιμφ.
πεδυκ υθα ηα βοικάζζα ηδξ πνςηεφμοζαξ ηαζ ζπεδυκ ηα ιζζά απυ ηα οπυθμζπα βοικάζζα
ημο κμιμφ πήνακ ιένμξ ζηδκ ένεοκα.
Σν εξγαιείν
Σα δεδμιέκα ζοθθέπεδηακ ιέζς εκυξ βναπημφ ηεζη. Σμ ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε
εθέβπεζ ηδκ θαηαλφεζε ηεο ζσκαηηδηαθήο δνκήο θαη ησλ αιιαγψλ θαηάζηαζεο ηεο χιεο εη
ιένμοξ ηςκ καζεηψλ. Απμηεθείηαζ απυ 9 ηιήιαηα πμο ηαθφπημοκ ηα αηυθμοεα εέιαηα: ηδ
ζςιαηζδζαηή θφζδ ηδξ φθδξ, ηζξ ζδζυηδηεξ ηαηάζηαζδξ ςξ απμηέθεζια ηδξ ζοθθμβζηήξ
ζοιπενζθμνάξ ηςκ ιμνίςκ, ηδκ ηήλδ, ημκ αναζιυ, ηδκ ελάηιζζδ ηαζ ηδκ ζοιπφηκςζδ.
οβηνμηήεδηε απυ επζθεβιέκεξ ενςηήζεζξ μζ μπμίεξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα κα εθέβλμοκ
ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ παναπάκς εειάηςκ ζε ιζα ζεζνά απυ ένεοκεξ (Osborne & Cosgrove
1983, Johnson 1998a,b,c, Papageorgiou, Stamovlasis & Johnson 2010).
Οζ ενςηήζεζξ ημο ηεζη αθμνμφκ ζηα παναηάης:
Μένμξ πνχημ: Ζ ζςιαηζδζαηή θφζδ ηδξ φθδξ.
Οζ ηνείξ πνχηεξ ενςηήζεζξ (1Α, 1Β ηαζ 1C) αθμνμφκ ζηδ ζηενεή ηαηάζηαζδ.
1Α. Γμιή ηδξ γάπανδξ.
1Β. Κεκυξ πχνμξ ακάιεζα ζηα ιυνζα ηδξ γάπανδξ.
1C. Κζκήζεζξ ηςκ ιμνίςκ ηδξ γάπανδξ.
Οζ επυιεκεξ ηνείξ ενςηήζεζξ (2Α, 2Β ηαζ 2C) αθμνμφκ ζηδκ οβνή ηαηάζηαζδ.
2Α. Γμιή ημο κενμφ.
2Β. Κεκυξ πχνμξ ακάιεζα ζηα ιυνζα ημο κενμφ.
2C. Κζκήζεζξ ηςκ ιμνίςκ ημο κενμφ.
Οζ επυιεκεξ ηνείξ ενςηήζεζξ (3Α, 3Β ηαζ 3C) αθμνμφκ ζηδκ αένζα ηαηάζηαζδ.
3Α. Γμιή ημο μλοβυκμο.
3Β. Κεκυξ πχνμξ ακάιεζα ζηα ιυνζα ημο μλοβυκμο.
3C. Κζκήζεζξ ηςκ ιμνίςκ ημο μλοβυκμο.
Μένμξ δεφηενμ: Οζ ζδζυηδηεξ ηδξ φθδξ ςξ απμηέθεζια ηδξ ζοθθμβζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ
ζςιαηζδίςκ (ιμνίςκ).
Οζ επυιεκεξ ηνείξ ενςηήζεζξ (4Α, 4Β ηαζ 4C) αθμνμφκ ζηδκ ίδζα μοζία ζε ηνείξ δζαθμνεηζηέξ
εενιμηναζίεξ.
4Α. Γοκαηυηδηα πνμζδζμνζζιμφ ημο ηαηά πυζμ έκα ιυνζμ κενμφ πνμένπεηαζ απυ πάβμ, κενυ
ή αηιυ.
4Β. Γοκαηυηδηα πνμζδζμνζζιμφ ιζαξ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ βζα έκα ιυνζμ πάβμο, έκα ιυνζμ
κενμφ ηαζ έκα ιυνζμ αηιμφ.
4C. φβηνζζδ ιεηαλφ εκυξ ιμνίμο πάβμο, εκυξ ιμνίμο κενμφ ηαζ εκυξ ιμνίμο αηιμφ.
Οζ επυιεκεξ δφμ ενςηήζεζξ (5Α ηαζ 4Β) αθμνμφκ ζε ηνείξ δζαθμνεηζηέξ μοζίεξ εονζζηυιεκεξ
ζηδκ ίδζα εενιμηναζία.
5Α. Γοκαηυηδηα πνμζδζμνζζιμφ ιζαξ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ βζα έκα ιυνζμ γάπανδξ, έκα ιυνζμ
κενμφ ηαζ έκα ιυνζμ μλοβυκμο.
5Β. φβηνζζδ ιεηαλφ εκυξ ιμνίμο γάπανδξ, εκυξ ιμνίμο κενμφ ηαζ εκυξ ιμνίμο μλοβυκμο.
Μένμξ ηνίημ: Οζ αθθαβέξ ηαηάζηαζδξ ηδξ φθδξ.
Οζ επυιεκεξ ηνείξ ενςηήζεζξ (6Α, 6Β ηαζ 6C) αθμνμφκ ζηδκ ηήλδ.
6Α. Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ μοζίαξ πμο πνμηφπηεζ ιεηά ηδκ ηήλδ ημο ηενζμφ.
6Β. Γμιή ημο ηενζμφ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ ηήλδ.
6C. Μζηνμζημπζηή ενιδκεία ηδξ ηήλδξ ημο ηενζμφ.
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Οζ επυιεκεξ δφμ ενςηήζεζξ (7Α ηαζ 7Β) αθμνμφκ ζημκ αναζιυ.
7Α. Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ μοζζχκ ιέζα ηαζ έλς απυ ηζξ θοζαθίδεξ ζημ κενυ πμο ανάγεζ.
7Β. Γμιή ηςκ μοζζχκ ιέζα ηαζ έλς απυ ηζξ θοζαθίδεξ ζημ κενυ πμο ανάγεζ.
Οζ επυιεκεξ ηνείξ ενςηήζεζξ (8Α, 8Β ηαζ 8C) αθμνμφκ ζηδκ ελάηιζζδ.
8Α. Γζαθμνέξ ιεηαλφ αναζιμφ ηαζ ελάηιζζδξ.
8Β. Γμιή ημο ελαηιζζιέκμο κενμφ.
8C. Μζηνμζημπζηή ενιδκεία ηδξ ελάηιζζδξ ημο κενμφ.
Οζ επυιεκεξ δφμ ενςηήζεζξ (9Α ηαζ 9Β) αθμνμφκ ζηδκ ζοιπφηκςζδ.
9Α. Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ μοζίαξ ηςκ ζηαβυκςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδ ζοιπφηκςζδ ηςκ
οδναηιχκ.
9Β. Μζηνμζημπζηή ενιδκεία ηδξ ζοιπφηκςζδξ ηςκ οδναηιχκ.
Ο ζοκηεθεζηήξ αλζμπζζηίαξ Cronbach‘s alpha πμο οπμθμβίζηδηε βζα ημ παναπάκς ενβαθείμ
ηαζ ημ πανχκ δείβια είκαζ 0,86. Σμ παναπάκς ενβαθείμ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζε άθθδ
πνμδβμφιεκδ ένεοκα (Tsitsipis, Stamovlasis & Papageorgiou 2010) υπμο βίκεηαζ ακαθοηζηή
ηαζ θεπημιενήξ πανμοζίαζδ ημο.
Ζ ζηαηηζηηθή κέζνδνο
Ζ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ηαηά ηδκ ακάθοζδ ηονίςκ ζοκζζηςζχκ (PCA) ζοκίζηαηαζ ζηδκ
ακηζηαηάζηαζδ ημο ζοκυθμο ηςκ ενςηήζεςκ ημο πνδζζιμπμζδεέκημξ ενςηδιαημθμβίμο πμο
απμηεθμφκ ζοζπεηζζιέκεξ ιεηααθδηέξ ιε έκακ υζμ ημ δοκαηυκ ιζηνυηενμ ανζειυ
αζοζπέηζζηςκ ιεηααθδηχκ (θχξηεο ζπληζηψζεο) ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ
πενζζζυηενδ πθδνμθμνία απυ ημ ζφκμθμ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ενςηήζεςκ.
ηαηηζηηθή αλάιπζε θαη απνηειέζκαηα
πςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 1, απυ ηδκ ακάθοζδ πνμηφπημοκ έλζ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ ιε
ηδηνηηκέο (eigenvalues) ιεβαθφηενεξ ηδξ ιμκάδαξ. Καζ μζ έλζ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ ιαγί
ενιδκεφμοκ ημ 58,0% ηδξ δζαηφιακζδξ ημο ζοκυθμο ηςκ ενςηήζεςκ. Οζ οπυθμζπεξ
ζοκζζηχζεξ ιεηά ηδκ έηηδ παναθείπμκηαζ αθμφ ηάεε ιζα απυ αοηέξ ενιδκεφεζ ιζηνυ ιένμξ
ηδξ οπυθμζπδξ δζαηφιακζδξ. Αοηυ θαίκεηαζ παναζηαηζηά ζημ δζάβναιια ζδζμηζιχκ ή
δζάβναιια scree ημο πήιαημξ 1, ημ μπμίμ ζπδιαηίγεζ έκακ ιζηνυ «αβηχκα» ζηδκ 6δ ηφνζα
ζοκζζηχζα, ζδιείμ ιεηά απυ ημ μπμίμ παναηδνείηαζ ιζα ζαθήξ ιείςζδ ηδξ ηθίζδξ.

ρήκα 1: Γζάβναιια scree ηςκ ζδζμηζιχκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ.
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Πίλαθαο 1: Ζ ελδβδιέκδ δζαηφιακζδ βζα ηζξ έλζ πνχηεξ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ

πληζηψζεο

Ηδηνηηκέο

Δμεγεκέλε
Γηαθχκαλζε
%

1
2
3
4
5
6

6,727
1,770
1,672
1,438
1,308
1,004

28,030
7,376
6,968
5,990
5,448
4,183

Αζξνηζηηθή
Δμεγεκέλε
Γηαθχκαλζε
%
28,030
35,405
42,374
48,364
53,812
57,995

Πίλαθαο 2: Σα θνξηία ηςκ έλζ πνχηςκ ηονίςκ ζοκζζηςζχκ
Κνηλφ γλψξηζκα
ησλ εξσηήζεσλ

Δξσηήζεηο

πληζηψζεο
1

ςιαηζδζαηή
δμιή ηδξ φθδξ

Δνιδκείεξ

οθθμβζηή
δζάζηαζδ

Σαοημπμίδζδ
μοζζχκ
Κεκυξ πχνμξ

Κζκήζεζξ ιμνίςκ
Σαοημπμίδζδ
μοζζχκ /
/θαζκμιέκςκ

2

3

4

5

6

1Α

0,690

0,168

0,008

-0,028

-0,040

0,016

2Α

0,699

0,088

0,033

0,057

0,125

0,001

3Α

0,679

0,093

0,139

0,196

-0,041

0,164

6Β

0,638

0,133

0,226

0,104

0,209

0,168

7Β

0,567

0,047

0,355

0,106

0,056

0,315

8Β

0,554

0,114

0,098

0,170

0,115

0,300

6C

0,380

0,515

0,337

0,005

0,276

0,107

8C

0,190

0,803

0,133

0,165

0,119

0,128

9B

0,055

0,840

0,017

0,143

0,038

0,100

5A

0,231

0,625

0,400

-0,099

-0,151

0,096

5B

-0,080

0,134

0,507

0,135

0,274

-0,012

4A

0,137

0,139

0,564

0,060

0,083

0,153

4B

0,303

0,389

0,584

0,040

-0,053

0,076

4C

0,419

0,069

0,617

0,175

0,042

-0,090

7A

-0,020

-0,114

0,567

-0,040

0,090

0,470

1B

-0,002

0,042

0,117

0,845

0,045

-0,009

2B

0,099

0,082

0,100

0,817

0,064

0,107

3B

0,358

0,119

0,014

0,673

-0,036

0,146

1C

-0,048

-0,011

0,110

0,061

0,810

0,056

2C

0,479

0,046

0,057

-0,038

0,650

0,040

3C

0,503

0,202

0,241

0,053

0,562

0,047

6A

0,165

0,075

0,199

0,034

0,033

0,676

8A

0,186

0,141

0,355

0,047

0,068

0,399

9A

0,113

0,170

-0,085

0,137

0,008

0,680

~ 717 ~

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

ημκ Πίκαηα 2 πανμοζζάγμκηαζ υθα ηα θνξηία ή επηβαξχλζεηο ηςκ έλζ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ βζα
ηάεε ιζα απυ ηζξ 24 ενςηήζεζξ (ζοζπεηζζιέκεξ ιεηααθδηέξ) ημο ενςηδιαημθμβίμο. Με αάζδ
ηα θνξηία αοηά δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ πνχηδ (1δ) ηφνζα ζοκζζηχζα ζοβηνμηείηαζ μθμηθδνςηζηά
απυ ηζξ ενςηήζεζξ 1Α, 2Α, 3Α, 6Β, 7Β ηαζ 8Β, μζ μπμίεξ ζημ ζφκμθυ ημοξ εθέβπμοκ ηδκ
ηαηακυδζδ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηςκ μοζζχκ ζηζξ ηνείξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φθδξ. Έηζζ, ημ
υκμια πμο δίκεηαζ ζηδκ 1δ ηφνζα ζοκζζηχζα είκαζ: ζσκαηηδηαθή δνκή ηεο χιεο. Ζ δεφηενδ
(2δ) ηφνζα ζοκζζηχζα ζοκηίεεηαζ πνςηανπζηά απυ ηζξ ενςηήζεζξ (6C, 8C ηαζ 9B) πμο
εθέβπμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ βζα ιζηνμζημπζηή ενιδκεία ηςκ αθθαβχκ ηαηάζηαζδξ
ιέζς ηδξ πενζβναθήξ ηςκ ιδπακζζιχκ ιεηάααζδξ απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ πνζκ ηζξ αθθαβέξ ζηζξ
ηαηαζηάζεζξ ιεηά, ιε αάζδ ηζξ ζςιαηζδζαηέξ δμιέξ ηςκ μοζζχκ. Γζ αοηυ δ 2δ ηφνζα
ζοκζζηχζα παίνκεζ ημ υκμια: εξκελείεο. Ζ ενχηδζδ 5Α πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδ ζοκζζηχζα
αοηή ακήηεζ εκκμζμθμβζηά ζηδκ επυιεκδ ηφνζα ζοκζζηχζα (ζπιινγηθή δηάζηαζε) πμο υιςξ
απμηεθεί ζδιακηζηή πνμτπυεεζδ βζα ιζα ζηακυηδηα ζηζξ ενιδκείεξ ηςκ αθθαβχκ ηαηάζηαζδξ.
Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ ενχηδζδ 5Α επζαανφκεζ ιε ανηεηυ θνξηίν ηαζ ηδκ ηνίηδ (3δ) ηφνζα
ζοκζζηχζα (0,400) δ μπμία ζοβηνμηείηαζ ηονίςξ απυ υθεξ ηζξ άθθεξ ενςηήζεζξ (5Β, 4Α, 4Β
ηαζ 4C) πμο εθέβπμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιαηνμζημπζηχκ ζδζμηήηςκ ηαηάζηαζδξ ςξ
απμηέθεζια ηδξ ζοθθμβζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ δμιζηχκ ζςιαηζδίςκ ζε ιζηνμζημπζηυ
επίπεδμ. Γζ αοηυ ημ θυβμ δίκεηαζ ζηδκ 3δ ηφνζα ζοκζζηχζα ημ υκμια: ζπιινγηθή δηάζηαζε. Ζ
ζοιιεημπή ζηδκ 3δ ζοκζζηχζα ηδξ ενχηδζδξ 7Α, δ μπμία εθέβπεζ ηδκ ηαοημπμίδζδ μοζζχκ,
δεκ θαίκεηαζ κα έπεζ ηάπμζμ ζδζαίηενμ κυδια. ιςξ δ ενχηδζδ 7Α επζαανφκεζ ιε ιεβάθμ
θμνηίμ (0,470) ηαζ ηδκ ηφνζα ζοκζζηχζα: ηαπηνπνίεζε νπζηψλ/ θαηλνκέλσλ ζηδκ μπμία
ακήηεζ εκκμζμθμβζηά. Ζ ηέηανηδ (4δ) ηφνζα ζοκζζηχζα ζοκηίεεηαζ μθμηθδνςηζηά απυ ηζξ
ενςηήζεζξ 1Β, 2Β ηαζ 3Β πμο εθέβπμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ φπανλδξ ηεκμφ πχνμο ακάιεζα
ζηα ιυνζα ηςκ μοζζχκ ηαζ επμιέκςξ εα μκμιαζηεί: θελφο ρψξνο. Ζ πέιπηδ (5δ) ηφνζα
ζοκζζηχζα ζοβηνμηείηαζ πθήνςξ απυ ηζξ ενςηήζεζξ 1C, 2C ηαζ 3C πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
ηαηακυδζδ ηδξ εββεκμφξ ηίκδζδξ ηςκ ιμνίςκ ηαζ παίνκεζ ημ υκμια: θίλεζε κνξίσλ. Σέθμξ, δ
έηηδ (6δ) ηφνζα ζοκζζηχζα ζοκηίεεηαζ απυ ηζξ ενςηήζεζξ 6A, 8A ηαζ 9A. Απυ αοηέξ, μζ 6Α
ηαζ 9Α ακαθένμκηαζ ζε ηαοημπμίδζδ μοζζχκ εκχ δ 8Α ακαθένεηαζ ζηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ
θαζκμιέκςκ ημο αναζιμφ ηαζ ηδξ ελάηιζζδξ. Δπεζδή αοηή δ δζάηνζζδ ζοκηεθεί ζηδκ
ηαοημπμίδζδ ημο ηαεεκυξ απυ ηα δφμ αοηά θαζκυιεκα, δ 8Α ενχηδζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ
ζπεηίγεηαζ αηνζαχξ ιε ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ δφμ θαζκμιέκςκ. Έηζζ ημ υκμια ηδξ 6 δξ
ζοκζζηχζαξ ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μζ ηνείξ ηεθεοηαίεξ ενςηήζεζξ εα είκαζ: ηαπηνπνίεζε
νπζηψλ/θαηλνκέλσλ. διεζχκεηαζ ηαζ πάθζ υηζ δ ενχηδζδ 7Α πμο ακαθένεηαζ ηαζ αοηή ζηδκ
ηαοημπμίδζδ μοζζχκ ηαζ πμο δ οπαβςβή ηδξ ζηδκ 3δ ηφνζα ζοκζζηχζα θαίκεηαζ πςνίξ
ζδιαζία, επζαανφκεζ ιε ανηεηυ θνξηίν ηδκ 6δ ζοκζζηχζα.
πκπεξάζκαηα, ζπδήηεζε θαη ζπλέπεηεο γηα ηε δηδαζθαιία
Απυ ηδκ παναπάκς ζηαηζζηζηή ακάθοζδ επζαεααζχκμκηαζ ςξ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ μζ
δζαζηάζεζξ ηαηακυδζδξ ηδξ ΓΑΚΤ: ζπιινγηθή δηάζηαζε (2δ) ηαζ εξκελείεο (3δ) μζ μπμίεξ,
υπςξ πνμακαθένεδηε ηαζ ζηδκ εζζαβςβή ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ, έπμοκ ηαεμνζζηεί ζηδ
αζαθζμβναθία ζηδ αάζδ εκυξ εκκμζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο ή έπμοκ πνμηαεεί ιέζα απυ
πμζμηζηή ακάθοζδ (Johnson 1998a,c, Papageorgiou, Stamovlasis & Johnson 2010, Tsitsipis,
Stamovlasis & Papageorgiou 2010). Ζ 1δ ηφνζα ζοκζζηχζα (ζσκαηηδηαθή δνκή ηεο χιεο)
ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηςκ μοζζχκ ζηζξ ηνείξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ
φθδξ ηονίςξ ζε υηζ αθμνά ηδκ φπανλδ ηαζ ηδ δζάηαλδ ηςκ δμιζηχκ ζςιαηζδίςκ. Ζ φπανλδ
ηεκμφ πχνμο ακάιεζα ζηα δμιζηά ζςιαηίδζα ηαζ δ εββεκήξ ηίκδζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ αοηχκ
ανέεδηακ κα ζοβηνμημφκ λεπςνζζηέξ κέεξ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ ηαηακυδζδξ, δδθαδή ηζξ
μιχκοιεξ ζοκζζηχζεξ: θελφο ρψξνο (4δ) ηαζ θηλήζεηο κνξίσλ (5δ).
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Καζ μζ ηνείξ παναπάκς ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ (1δ, 4δ ηαζ 5δ) ακηζζημζπμφκ ζε εκκμζμθμβζηέξ
πενζμπέξ ζηεκυηενεξ απυ εηείκδ ηδξ ακαθενυιεκδξ ζηδ αζαθζμβναθία ζσκαηηδηαθήο
δηάζηαζεο, δ μπμία ηαζ ηζξ πενζθαιαάκεζ (Johnson 1998a, Papageorgiou, Stamovlasis &
Johnson 2010, Tsitsipis, Stamovlasis & Papageorgiou 2010).
ζμκ αθμνά ζηδκ 6δ ηφνζα ζοκζζηχζα ιε ηδκ μκμιαζία ηαπηνπνίεζε νπζηψλ/θαηλνκέλσλ,
είκαζ ηαζ αοηή ιζα κέα ηφνζα ζοκζζηχζα. Ζ ακάδεζλή ηδξ είκαζ ζε ζοιθςκία ιε έκα
‗μοζζμηεκηνζηυ‘ πθαίζζμ δζδαζηαθίαξ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ εεςνίαξ πμο εζζάβεηαζ απυ ημοξ
Johnson & Papageorgiou (2010), ημ μπμίμ δίκεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ έκκμζα ηδξ μοζίαξ
ςξ αάζδξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζςιαηζδζαηχκ δμιχκ ηαζ ηςκ αθθαβχκ ηαηάζηαζδξ.
Πένακ ημο ενεοκδηζημφ εκδζαθένμκημξ, μζ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ ΓΑΚΤ
πμο ακαδείπηδηακ ζηδκ πανμφζα ένεοκα πανμοζζάγμοκ επίζδξ ηαζ ζδζαίηενμ εηπαζδεοηζηυ
εκδζαθένμκ αθμφ οπμδεζηκφμοκ εειαηζηέξ εκυηδηεξ ιε λεπςνζζηυ δζδαηηζηυ αάνμξ. Αοηέξ μζ
ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ πνμηείκμκηαζ ςξ ααζζηέξ ζοζηαηζηέξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ ιζαξ ζεζνάξ
δζδαζηαθζχκ βζα ηδ ζςιαηζδζαηή δμιή ηαζ ηζξ αθθαβέξ ηαηάζηαζδξ ηδξ φθδξ. Έηζζ,
πνμηείκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ηαζ έιθαζδ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ:





ςιαηζδζαηή δμιή ηδξ φθδξ βζα ηδ ζηενεή, οβνή ηαζ αένζα ηαηάζηαζδ.
Κεκυξ πχνμξ ιεηαλφ ηςκ δμιζηχκ ημοξ ζςιαηζδίςκ.
Δββεκείξ ηζκήζεζξ ηςκ δμιζηχκ ζςιαηζδίςκ ζηζξ ηνείξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φθδξ.
Οζ ζδζυηδηεξ ηαηάζηαζδξ ςξ απμηέθεζια ηδξ ζοθθμβζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ δμιζηχκ
ζςιαηζδίςκ.
 Σαοημπμίδζδ ηςκ μοζζχκ πνζκ ηαζ ιεηά ηζξ αθθαβέξ ηςκ θοζζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαεχξ
ηαζ δζάηνζζδ ιεηαλφ αναζιμφ-ελάηιζζδξ.
 Μζηνμζημπζηέξ ενιδκείεξ ηςκ θαζκμιέκςκ ηςκ αθθαβχκ ηαηάζηαζδξ ιέζς ηδξ
πενζβναθήξ ηςκ ιδπακζζιχκ ιεηάααζδξ απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ πνζκ ηζξ αθθαβέξ ζηζξ
ηαηαζηάζεζξ ιεηά, ιε αάζδ ηζξ ζςιαηζδζαηέξ δμιέξ ηςκ μοζζχκ.
Δπζπθέμκ, πνμηείκεηαζ ιία ζοβηεηνζιέκδ ζεζνά δζδαζηαθίαξ βζα ηζξ παναπάκς έλζ εειαηζηέξ
εκυηδηεξ ζπεηζηά ιε ηδ ΓΑΚΤ δ μπμία θαίκεηαζ ζημ πήια 2. ηδ ζεζνά αοηή μζ ηνείξ
πνχηεξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ είκαζ εειεθζαηέξ ηαζ ακηζζημζπμφκ ζε πθήνδ ηάθορδ υθςκ ηςκ
εκκμζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ζςιαηζδζαηέξ δμιέξ ηςκ μοζζχκ.

ρήκα 2: Ζ δζδαηηζηή ζεζνά ηςκ έλζ (6) εειαηζηχκ εκμηήηςκ

Δλ άθθμο, απυ πνμβεκέζηενεξ ένεοκεξ πνμηφπηεζ υηζ δ ζοθθμβζηή δζάζηαζδ ηδξ ηαηακυδζδξ
ηδξ δμιήξ ηδξ φθδξ έπεηαζ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ (Tsitsipis, Stamovlasis & Papageorgiou 2010)
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εκχ ηαζ μζ δφμ παναπάκς δζαζηάζεζξ (ζςιαηζδζαηή ηαζ ζοθθμβζηή) πνμδβμφκηαζ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηςκ αθθαβχκ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηδξ ζηακυηδηαξ βζα ιζηνμζημπζηέξ ενιδκείεξ ηςκ
αθθαβχκ αοηχκ (Johnson 1998b,c, Papageorgiou & Johnson 2005, Papageorgiou,
Stamovlasis & Johnson 2010, Tsitsipis, Stamovlasis & Papageorgiou 2010). Σα παναπάκς
οπμζηδνίγμοκ ηδ δζδαηηζηή ζεζνά ηδξ 4δξ, 5δξ ηαζ 6δξ εειαηζηήξ εκυηδηαξ (πήια 2).
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ένεοκα απμηεθεί ιζα πνμζπάεεζα κα δζενεοκδεεί δ θφζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ
ιαεδηχκ/νζχκ ηδ Δ‘ ηάλδξ Γδιμηζημφ βφνς απυ ηα θαζκυιεκα ηδξ εενιζηήξ δζαζημθήξ ηςκ ζηενεχκ
ηαζ ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ ηαζ ηαηά πυζμ αοηά ιπμνμφκ κα πνμζεββζζημφκ ιε ηδ πνήζδ
ζφβπνμκςκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ. Υνδζζιμπμζήεδηακ ενςηδιαημθυβζα (ανπζηυ ηαζ ηεθζηυ), θφθθμ
ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ημ θμβζζιζηυ «Φαζκυιεκα ηαζ ιμκηέθα ημο θοζζημφ ηυζιμο». Οζ ενεοκδηζηέξ
οπμεέζεζξ ηδξ ένεοκαξ εζηζάζηδηακ ζημ εάκ μζ ιαεδηέξ/νζεξ είκαζ ζε εέζδ:
 κα ηαηακμήζμοκ ηδ ιεηααμθή ζημκ υβημ εκυξ ζηενεμφ ιεηά ηδκ επίδναζδ ηδξ εενιυηδηαξ, ιέζς
ηδξ βκςνζιίαξ ημοξ ιε έκα απθυ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ ηδξ δμιήξ ηδξ φθδξ
 κα πνμζεββίζμοκ ημ ιζηνμζημπζηυ ιμκηέθμ οθζημφ μζημδμιήιαημξ πμο πενζθαιαάκεζ πονήκεξ ηαζ
δθεηηνυκζα, ηαεχξ ηαζ ηα θαζκυιεκα δθέηηνζζδξ θυβς ηνζαήξ ηαζ απυ επαβςβή.
Γεβμκυξ απμηέθεζε δ ζδιακηζηή ηνμπμπμίδζδ, εκ ηέθεζ, ηςκ ακηζθήρεχκ ημοξ πνμξ ημ επζζηδιμκζηυ
ιμκηέθμ ζπεηζηά ιε ηα οπυ ιεθέηδ ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα, ηάηζ πμο δζαθαίκεηαζ ηαζ ζηζξ απακηήζεζξ
ημοξ.
Abstract
The present research represents an attempt to explore the nature of fifth grade student‘s apprehension
as far as the phenomenon of expansion of solids and static electricity are concerned. Also it examines
if it would be possible to approach them using the current learning environments .Questionnaires (pre
and post test), work papers and the software called ―Phenomenon and natural world‘s models‖. The
hypothesis of the research concentrated on whether the students are able to:
 Understand the change of volume of a solid object after the impact of heat, through their
acquaintance with a simple particle model of content‘s conformation.
 Approach the microscopic model of material construction which includes nucleus and electrons as
well as the electricity apparitions due to attrition and epagoge.
Fact was the important modification, ultimately, their apprehension towards the scientific model in
point of the under study learning objects ,something that comes dimly into sight through their answers.

Δηζαγσγή
Σμ εέια ημ μπμίμ δζαπναβιαηεφεηαζ δ πανμφζα ένεοκα, ειπενζέπεηαζ επίζδξ ηαζ ζε
δφμ ηαευθα ζδιακηζηά ηεθάθαζα ημο ιαεήιαημξ «Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης» ηδξ Δ‘
Γδιμηζημφ. Ξεηζκχκηαξ απυ αοηυ ηδξ Θενιυηδηαξ, βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα κα πνμζεββζζηεί
απυ ημοξ/ζξ ιαεδηέξ/νζεξ βζα πνχηδ θμνά έκα ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ ηδξ δμιήξ ηδξ φθδξ ηαηά
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ηδ εενιζηή δζαζημθή ηςκ ζηενεχκ. Καηυπζκ, ηαζ ιέζς αοημφ, πναβιαημπμζείηαζ ιζα
ιεηάααζδ ηαζ ζοκάια πνχηδ βκςνζιία ηςκ παζδζχκ ιε ημ θαζκυιεκμ ημο ζηαηζημφ
δθεηηνζζιμφ. Σμ βεβμκυξ ηαζ ιυκμ, θμζπυκ, ηζξ πνχηδξ βκςνζιίαξ ηςκ παζδζχκ ιε δφμ ηυζμ
κεοναθβζημφξ άλμκεξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζδιαημδμηεί απυ ιυκμ ημο ηδκ ακαβηαζυηδηα
ιζαξ πεναζηένς ένεοκάξ ημο.
Μέζα απυ ηδκ πεζναιαηζηή δζδαζηαθία πμο εα αημθμοεδεεί ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε
ημοξ εζδζηυηενμοξ ζηυπμοξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ, ακαιέκεηαζ απυ ημοξ/ζξ
ιαεδηέξ/νζεξ:





κα απμηηήζμοκ ιζα πνχηδ επαθή ιε ηδ ζςιαηζδζαηή θφζδ εκυξ ζηενεμφ
κα δζαπζζηχζμοκ ηζξ αθθαβέξ ζηδ ζςιαηζδζαηή δμιή εκυξ ζηενεμφ ηαηά ηδ εένιακζή
ημο
κα ηαηακμήζμοκ πυηε έκα ζχια είκαζ δθεηηνζζιέκμ ηαζ πμζα είκαζ ηα είδδ ηςκ
θμνηίςκ
κα ακαηαθφρμοκ ηαζ κα ακαπαναζηήζμοκ ηζ ζοιααίκεζ υηακ δφμ δθεηηνζζιέκα
ζχιαηα πθδζζάζμοκ ιεηαλφ ημοξ.

Ζ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ακαζηυπδζδξ ζηδ αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ηζξ
πνμτπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ πάκς ζηα ελεηαγυιεκα εέιαηα, απμηεθεί εθαθηήνζμ
βζα ηάεε εηπαζδεοηζηυ πμο εέθεζ κα πνμςεήζεζ κέα ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ. Οζ
πανακμήζεζξ ηςκ παζδζχκ, δ αδνακήξ βκχζδ, ηα θάεδ ηαζ μζ ακηζθάζεζξ ημοξ ηαηά ηδκ
ελήβδζδ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ, θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ επμζημδμιδηζηά
βζα ηδκ πνμζέββζζδ ημο επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο ενιδκείαξ.
Σα παζδζά δοζημθεφμκηαζ κα ηαηακμήζμοκ ημ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ ηδξ φθδξ απυ ηδ
ζηζβιή πμο αδοκαημφκ κα έπμοκ μπηζηή επαθή ιε ιυνζα, άημια, δθεηηνμιαβκδηζηά πεδία ηαζ
ηζξ αθθαβέξ πμο ζοιααίκμοκ ζε αοηά (Βθάπμξ, 2004). πζζηεφμοκ υηζ δ αφλδζδ ημο υβημο ζε
έκα ζηενευ ιεηά απυ ηδ εενιζηή ημο δζαζημθή, ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ηαοηυπνμκδ αφλδζδ ηςκ
ιμνίςκ ημο (Κυηημηαξ, 2002). Ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ ηα παζδζά δοζημθεφμκηαζ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ θφζδξ ηδξ φθδξ (ηαονίδμο, 1995). Πζζηεφμοκ ηαηανπήκ υηζ ηα
οθζηά είκαζ θηζαβιέκα απυ «ιζηνά ημιιαηάηζα» ή «ιυνζα» ή «άημια». Λέβμκηαξ άημια
υιςξ, εεςνμφκ πςξ αοηά είκαζ ηαζ πάθζ «ιζηνά ημιιαηάηζα ζηενεμφ» (ή «ιζηνέξ ζηαβυκεξ
κενμφ») ηα μπμία είκαζ αηίκδηα, ακμιμζυιμνθα ηαζ πςνίξ ζοκεηηζηή δφκαιδ (Driver, 2000).
Πνμζπαεχκηαξ μζ ιαεδηέξ/νζεξ κα ενιδκεφζμοκ ζςζηά θαζκυιεκα ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ
ζε ενβαζία ηςκ Furio et al. (2004, ακαθ. ζε Κμθοιέκμο 2006), εεχνδζακ υηζ ηα νπδέηεξα
ζψκαηα δελ έρνπλ ειεθηξηθά θνξηία αιιά απηά δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ηελ ηξηβή ηνπ
ζψκαηνο κε θάπνην άιιν ζψκα (creationist) ηαζ υηζ έλα θνξηηζκέλν ζψκα δελ αζθεί θακία
επίδξαζε ζε έλα νπδέηεξν ζψκα (δελ έρεη ειεθηξηθά θνξηία). Αηυιδ, βζα ημοξ/ζξ ιαεδηέξ/νζεξ
μ δθεηηνζζιυξ είκαζ ζακ έκα νεοζηυ πμο απμηεθείηαζ απυ ζςιάηζα πμο δζαδίδμκηαζ ιέζς ηςκ
αβςβχκ. Μυκμ υηακ ημ «δθεηηνζηυ νεοζηυ» πενάζεζ απυ ημ έκα ζχια ζημ άθθμ εεςνμφκ υηζ
ζοκηεθείηαζ δθεηηνζηή αθθδθεπίδναζδ. «Ζ ηδέα φηη ν ειεθηξηζκφο κπνξεί λα "ξέεη" κέζα απφ
δηάθνξα ζψκαηα φπσο αθξηβψο ην λεξφ κέζα ζ' έλαλ ζσιήλα κάο είλαη ηδηαίηεξα νηθεία
ζήκεξα» δζααάγμοιε ζημκ ζζηυημπμ ημο ηέκηνμο δζάδμζδξ επζζηδιχκ ηαζ ιμοζείμο
ηεπκμθμβίαξ.

Δδχ είκαζ πμο ένπμκηαζ κα ζοιαάθμοκ δδιζμονβζηά μζ δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ ηαζ
μζ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ Δπζημζκςκίαξ (ΣΠΔ), πνμζθένμκηαξ ζημ/δ ιαεδηή/νζα έκα
κέμ, ζοκενβαηζηυ, δζαδναζηζηυ ηαζ αθθδθεπζδναζηζηυ πενζαάθθμκ. Σμ παζδί ιπμνεί πθέμκ ιε
ηδ αμήεεζα ημο Ζ/Τ κα οπμεέζεζ, κα πεζναιαηζζηεί, κα εηθναζηεί δδιζμονβζηά ηαζ ζε
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ζοκενβαζία, αθθά ηαζ κα ηαηαθήλεζ ζε ζοιπενάζιαηα ακμζημδμιχκηαξ ηζξ βκχζεζξ ημο. Με
ηα ακμζπημφ ηφπμο θμβζζιζηά δίκεηαζ επίζδξ δ δοκαηυηδηα κα ακαπηοπεμφκ ζδιακηζηέξ
ιεηαβκςζηζηέξ δελζυηδηεξ, ηαεχξ εκημπίγεηαζ έιθαζδ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ υπζ
ηυζμ ζημ πενζεπυιεκμ (Papert 1980).

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
κοπόρ
Ο βεκζηυξ ζημπυξ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ, εα ιπμνμφζε κα ζοιποηκςεεί ζηδκ πνμζπάεεζα
κα ηαηακμήζμοκ ηα παζδζά ηζξ αθθαβέξ ζηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ εκυξ ζηενεμφ υπςξ ηαζ ημ
θαζκυιεκμ ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ ιέζα απυ ηδκ επαθή ημοξ βζα πνχηδ θμνά ιε έκα απθυ
ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ ηδξ δμιήξ ηδξ φθδξ. Δίκαζ πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ δ παναπάκς
πνμζπάεεζα κα θάαεζ πχνα ζε έκα επμζημδμιδηζηυ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ υπμο δ ζοκενβαζία
ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ παζδζχκ παίγμοκ ηονίανπμ νυθμ, θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ
πνμτπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ημ ακηζηείιεκμ πμο ιεθεηάηαζ ηαζ υθα αοηά ιε ηδ
αμήεεζα ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή.
Δζδζηυηενα επζδζχηεηαζ:
 Να ακαδεζπεμφκ μζ πνχζιεξ (ιζηνμζημπζηέξ υπμο είκαζ δοκαηυκ) ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ
ηδξ Δ‘ ηάλδξ ζπεηζηά ιε ημ θαζκυιεκμ εενιζηήξ δζαζημθήξ ηςκ ζηενεχκ ηαζ αοηυ ημο
ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ.
 Να ένεμοκ ζε επαθή βζα πνχηδ θμνά ηα παζδζά ιε έκα απθυ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ ηδξ
δμιήξ φθδξ ιέζα απυ δθεηηνμκζηέξ πνμζμιμζχζεζξ.
 Μέζα απυ ηδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή ηαζ ηςκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ πμο εα ημκ
ζοκμδεφμοκ, κα εκημπζζηεί ηαηά πυζμ πνμηφπημοκ αθθαβέξ ζηζξ πνμτπάνπμοζεξ
ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ ζπεηζηά ιε ηα θαζκυιεκα πμο ελεηάγμκηαζ.
Γείγμα ηηρ έπεςναρ
ηδκ πανμφζα ένεοκα ζοιιεηείπακ 14 παζδζά απυ Γδιμηζηυ πμθείμ ημο Βυθμο
(πεζναιαηζηή μιάδα) ημο κμιμφ Μαβκδζίαξ ηαζ 9 παζδζά απυ ηιήια ηδξ Δ‘ ηάλδξ πςνζμφ ημο
κμιμφ εννχκ (μιάδα εθέβπμο).
Μέθοδορ ζςλλογήρ επεςνηηικών δεδομένυν
Πνμηεζιέκμο κα εκημπζζημφκ ανπζηά μζ πνχζιεξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ ζπεηζηά ιε
ηα θαζκυιεκα πμο ελεηάγμκηαζ, ημοξ δυεδηε ζηζξ 18/02/09 έκα ενςηδιαημθυβζμ (pre-test) ιε
έλζ ενςηήζεζξ ζημ μπμίμ ηαζ ακαιεκυηακ απυ ηα παζδζά κα απακηήζμοκ ζε ιζα δζδαηηζηή χνα.
Οζ ενςηήζεζξ είπακ άιεζδ ζφκδεζδ ιε ημοξ επζιένμοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ ηαζ πνμημφ
ηδ ζφκηαλή ημοξ θήθεδηακ οπυρδ μζ πνμτπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ υπςξ αοηέξ
ακαδείπεδηακ ζε παθαζυηενεξ ένεοκεξ (Κυηημηαξ 2002, Driver 2000, Furio et al. 2004, Park
et al. 2001, Κμθοιέκμο 2006).
Αημθμφεδζε ζηζξ 19/02/09 δ δίςνδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ηαηά ηδκ μπμία ηα παζδζά
ιέζα ζε έκα ζοκενβαηζηυ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ, εα αημθμοεμφζακ ηαζ εα ζοιπθήνςκακ
ακά μιάδεξ ηςκ δφμ ηαζ ηςκ ηνζχκ ηζξ μδδβίεξ-δναζηδνζυηδηεξ εκυξ θφθθμο ενβαζίαξ ιε ηδκ
πανάθθδθδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή ηαζ ηςκ εθανιμβχκ ημο. Μζα εαδμιάδα ιεηά ηδ
δζδαζηαθία (26/02/09), δυεδηε ζηα παζδζά ηαζ έκα δεφηενμ ενςηδιαημθυβζμ (post-test) ίδζμ
ιε ημ ανπζηυ βζα κα ζοβηνζεμφκ μζ απακηήζεζξ ημοξ ηαζ κα εθεβπεεί ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ.
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Δνεοκδηζηά δεδμιέκα βζα ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ ηςκ παζδζχκ ζοθθέπεδηακ επίζδξ ηαζ απυ
δθεηηνμκζηά ανπεία γςβναθζηήξ ηςκ παζδζχκ υπμο ιε ημ ηέθμξ ηδξ δίςνδξ δζδαηηζηήξ
πανέιααζδξ ηαζ πνζκ ημ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ ακαπανέζηδζακ ιεηαηίκδζδ δθεηηνζηχκ
θμνηίςκ ηαηά ηδκ ηνζαή δφμ ζςιάηςκ.
Γιδακηικά ςλικά
Καηά ηδκ πεζναιαηζηή δζδαζηαθία επζθέπεδηε ςξ ααζζηυ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ
επμζημδμιδηζημφ ηφπμο ημ «Φαζκυιεκα ηαζ ιμκηέθα ημο θοζζημφ ηυζιμο». Ζ ενβαζία ηδξ
ηαονίδμο (1995), έδεζλε υηζ ημ θμβζζιζηυ αοηυ ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο
εξκελείαο ησλ ηξφπσλ ειέθηξηζεο ησλ ζσκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ
αλαπαξαζηάζεσλ (Κμθοιέκμο 2006). Σμ πενζαάθθμκ ημο θμβζζιζημφ είκαζ εφημθμ ζημ
πεζνζζιυ ημο ηαζ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ/δ ιαεδηή/νζα κα πεζναιαηζζηεί ηαζ κα ζογδηήζεζ ηζξ
απυρεζξ ημο ζηδκ μιάδα.
Αθμφ ηα παζδζά έπμοκ μθμηθδνχζεζ ηδκ πενζήβδζή ημοξ ζημ παναπάκς θμβζζιζηυ,
αβαίκμοκ απυ ηδκ εθανιμβή ηαζ ζοκδέμκηαζ δζαδζηηοαηά ιε ημκ ζζηυημπμ ημο Πακεπζζηδιίμο
ημο Κμθμνάκημ πμο μκμιάγεηαζ ‗‘PhET‘‘. Ο πχνμξ αοηυξ ζημ δζαδίηηομ επζθέπεδηε, βζαηί
πνμζθένεζ ζηα παζδζά ηδκ εοηαζνία κα πεζναιαηζζημφκ επμζημδμιδηζηά ηαζ ιε παζβκζχδδ
ηνυπμ επάκς ζε δζαδναζηζηέξ πνμζμιμζχζεζξ πεζναιάηςκ ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ.
Ζ δίςνδ δζδαζηαθία μθμηθδνχκεηαζ ιε ημ ακμζπημφ ηφπμο πνυβναιια γςβναθζηήξ
‗‘Drawing for Children‘‘. Δδχ γδηείηαζ απυ ηα παζδζά κα γςβναθίζμοκ ημ «ηαλίδζ» πμο
ηάκμοκ ηα δθεηηνυκζα υηακ ηνίαεηαζ έκαξ ιανηαδυνμξ ζε έκα πανημιάκηζθμ. Μπμνμφκ κα
εηθναζημφκ εθεφεενα ηαζ ζε ζοκενβαζία, απμηοπχκμκηαξ ηδ κέα βκχζδ πμο έπμοκ
μζημδμιήζεζ ζε έκα ζπέδζμ.
Πανάθθδθα ιε ηδ θεζημονβία ηςκ παναπάκς εθανιμβχκ, δυεδηε ζηα παζδζά ηαζ
Φφθθμ Δνβαζίαξ ημ μπμίμ ηα ηαεμδδβμφζε ηαηά ηδκ πενζήβδζή ημοξ ζηα θμβζζιζηά ηαζ ημ
δζαδίηηομ, αθθά ηαζ πενζείπε ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ έπνεπε κα απακηήζμοκ ιε ζηυπμ:
 Να εκεαννοκεεί δ αθθδθεπίδναζδ, δ ζογήηδζδ ηαζ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ ημοξ
 Να ηαηαβνάρμοκ υ,ηζ πνμααθθυηακ ζηδκ μευκδ ηαεχξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηά ημοξ
 Να δζενεοκδεεί εάκ μζ ιαεδηέξ/νζεξ έπμοκ ηνμπμπμζήζεζ ή αθθάλεζ ηζξ παθαζυηενεξ
ακηζθήρεζξ ημοξ ζπεηζηά ιε ηα επίιαπα θαζκυιεκα, μζημδμιχκηαξ ζοκάια ηδ κέα βκχζδ
πμο είκαζ πθδζζέζηενδ πνμξ ημ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ.
 Να ζοκδέζμοκ ηδ κέα βκχζδ ιε ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ ηζξ ενςηήζεζξ πμο ημοξ είπακ
ηεεεί ζημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ
 Να ακαπαναζηήζμοκ ζπδιαηζηά ηδ ιεηαηίκδζδ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ ηαηά ηδκ ηνζαή δφμ
ζςιάηςκ
Μέθοδορ επεξεπγαζίαρ επεςνηηικών δεδομένυν
Αθμφ ιε ημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ ακαδείπεδηακ μζ πνχζιεξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ
ζπεηζηά ιε ιζα απθή ζςιαηζδζαηή πνμζέββζζδ ηδξ εενιζηήξ δζαζημθήξ ηςκ ζηενεχκ ηαζ ημο
ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ, αοηέξ ηαηαβνάθδηακ ηαζ ηςδζημπμζήεδηακ. Μέζα απυ ηδκ πμζμηζηή
ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ πναβιαημπμζήεδηε ηαζ δ έκηαλή ημοξ ζε ηαηδβμνίεξ.
Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ ζοβηεκηνςηζημί πίκαηεξ ιε ηδκ ηεθζηή μιαδμπμίδζδ
ηςκ ιαεδηζηχκ απακηήζεςκ ζηα δφμ ενςηδιαημθυβζα (ανπζηυ ηαζ ηεθζηυ),
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ αοηχκ ημο ηιήιαημξ εθέβπμο. Αοηά ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιεθέηδ
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ηςκ απακηήζεχκ ημοξ ζημ θοθθάδζμ ενβαζίαξ ελαβάβμοκ πνήζζια ζοιπενάζιαηα βζα ημ ηαηά
πυζμ μζ δφμ δζδαζηαθίεξ επδνέαζακ ή ηνμπμπμίδζακ ηζξ ανπζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ
ιαεδηχκ/νζχκ.
Θενιζηή δζαζημθή ζηενεχκ
Με ηδκ ενχηδζδ ημο Πίκαηα 1 ακαιεκυηακ απυ ηα παζδζά κα θακηαζημφκ ηζ ιπμνεί κα
ζοιααίκεζ ζημ εζςηενζηυ εκυξ ζφνιαημξ υηακ αοηυ δζαζηέθθεηαζ. Μεβάθμ ήηακ ημ πμζμζηυ
ηςκ ιαεδηχκ/νζχκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ (35,7%) μζ μπμίμζ/εξ ακαθένεδηακ ζε ιμνζαηή
ηίκδζδ πθδζζάγμκηαξ ημ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ βζα κα ελδβήζμοκ ηδ εενιζηή δζαζημθή.
Δκηφπςζδ πνμηαθεί ημ βεβμκυξ υηζ πανυθμ πμο έκα ανηεηά ιεβάθμ πμζμζηυ παζδζχκ ηδξ
μιάδαξ εθέβπμο (66,7%) πνμζπάεδζε ιεηά ηδ δζδαζηαθία (πςνίξ ηδ πνήζδ οπμθμβζζηή) κα
ακαθενεεί ζε ιμνζαηή ηίκδζδ, αοηή δ ακαθμνά ηνίκεηαζ ιδ ζηακμπμζδηζηή πνμζδίδμκηαξ
ζοπκά ζηα ιυνζα ζδζυηδηεξ ημο ζηενεμφ (π.π. «ηα ιυνζα ηνααάκ εενιυηδηα», «ηα ιυνζα
δζαζηέθθμκηαζ, «ηα ιυνζα παθανχκμοκ/ιαγεφμκηαζ», «ηα ιυνζα γεζηαίκμκηαζ», «ηα ιυνζα
δζαθφμκηαζ»).

Πίλαθαο 1: Απακηήζεζξ ζηδκ ενχηδζδ «Σζ ζοιααίκεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ζφνιαημξ ηαζ δζαζηέθθεηαζ ημ
ηαθμηαίνζ;»

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

Ακαθμνά ζε ιμνζαηή ηίκδζδ (ζηακμπμζδηζηή)
Μεβάθδ εενιμηναζία ζημ εζςηενζηυ/ιπαίκεζ
εενιυηδηα/γέζηδ ζημ εζςηενζηυ
Ακαθμνά ζε ιμνζαηή ηίκδζδ (υπζ ζηακμπμζδηζηή)
Σμ ζφνια παίνκεζ εενιυηδηα (ηαζ παθανχκεζ)
Αζαθείξ – αηαλζκυιδηεξ απακηήζεζξ
Καιζά απάκηδζδ
ΤΝΟΛΟ

ΠΛΖΘΟ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΡΗΧΝ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ
ΣΜΖΜΑ
ΣΜΖΜΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ
πνζκ
ιεηά
πνζκ
ιεηά
4
5
1
2
3

1

0

0

2
1
2
2
14

3
2
2
1
14

4
1
2
1
9

6
0
1
0
9

Οζ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ παζδζχκ έδεζλακ υηζ ημ θμβζζιζηυ αμήεδζε ημοξ/ζξ
ιαεδηέξ/νζεξ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ κα ζπδιαημπμζήζμοκ ημ εζςηενζηυ εκυξ ζηενεμφ (αθ.
πίκαηα 5). Έκα 50% αοηχκ ηςκ παζδζχκ, θμζπυκ, γςβνάθζζε ιζηνέξ ιπάθεξ ή ηφηθμοξ
ηαηακειδιέκεξ/μοξ μιμζυιμνθα ζημ ζπήια. Πμθθά απυ ηδκ άθθδ είκαζ ηα παζδζά ηδξ μιάδαξ
εθέβπμο πμο είηε ηα ζπέδζά ημοξ ήηακ αζαθή (π.π. έκα παιμβεθαζηυ ακενςπάηζ) είηε δεκ
πνμζπάεδζακ κα ζπεδζάζμοκ ηάηζ.
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Πίλαθαο 2: πέδζα δναζηδνζυηδηαξ «πεδίαζε ζηδκ παναηάης πέηνα πχξ θακηάγεζαζ υηζ είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκμ έκα ζηενευ ακηζηείιεκμ; Απυ ηζ απμηεθείηαζ;»

ΥΔΓΗΟ

ΠΛΖΘΟ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΡΗΧΝ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ
ΣΜΖΜΑ
ΣΜΖΜΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ
πνζκ
ιεηά
πνζκ
ιεηά

Μζηνέξ
ιπάθεξ/ηφηθμζ
ηαηακειδιέκεξ/μζ
μιμζυιμνθα
Μζηνέξ ημοηίδεξ ηαηακειδιέκεξ μιμζυιμνθα
Κφηθμζ/ημοηίδεξ
ηαηακειδιέκμζ/εξ
ακμιμζυιμνθα
Ζ πέηνα είκαζ ημφθζα
Αζαθή – αηαλζκυιδηα ζπέδζα
Κακέκα ζπέδζμ
ΤΝΟΛΟ

5

7

1

0

1

2

1

0

3

0

4

2

1
1
3
14

0
2
3
14

0
2
1
9

0
3
4
9

ηαηζηυξ δθεηηνζζιυξ
ε επυιεκδ ενχηδζδ μ «ήνςαξ» ημο ενςηδιαημθμβίμο (Ηαάκ), αζζεάκεηαζ έκα ηίκαβια
ηαεχξ πνμζπαεεί κα αβάθεζ ημ ιεζδιένζ ηδκ ιπθμφγα ημο. Ρςηήζαιε ημ παζδί, θμζπυκ, κα
ιαξ απακηήζεζ βζα ημ ηζ ηαηά ηδ βκχιδ ημο έπαεε μ Ηαάκ υηακ έπζαζε ηδκ ιπθμφγα ηαζ κα
ηάκεζ ηαζ έκα ζπήια βζα κα ημ δείλεζ. Πμθθά παζδζά ακέθενακ ζηζξ απακηήζεζξ ημοξ ηζξ θέλεζξ
«δθεηηνζζιυξ» ηαζ «δθεηηνίγμιαζ», πςνίξ αέααζα ζοπκά μζ ενιδκείεξ πμο ημοξ δίκμοκ κα
ζοβηθίκμοκ ζημ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ. Δκχ ηακεκυξ παζδζμφ δ απάκηδζδ απυ ηα δφμ
ηιήιαηα ανπζηά δεκ ακαθενυηακ ζε δθεηηνζηά θμνηία, δ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή άθθαλε
δναιαηζηά ημ φθμξ ηςκ απακηήζεςκ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (αθ. πίκαηα 6). 35,7% πθέμκ
ηςκ παζδζχκ αοηχκ πνμζπαεεί κα ηάκεζ ακαθμνά ζε δθεηηνζηά θμνηία βζα κα πνμζεββίζεζ ημ
θαζκυιεκμ ηαζ πανάθθδθα πανμοζζάγεηαζ ιείςζδ ηςκ αζαθχκ ηαζ αηαλζκυιδηςκ
απακηήζεχκ ημοξ.
Πίλαθαο 3: Απακηήζεζξ ζηδκ ενχηδζδ «Σζ έπαεε, ηαηά ηδ βκχιδ ζμο ημ πένζ ημο Ηαάκ υηακ έπζαζε ηδκ
ιπθμφγα;»

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ΠΛΖΘΟ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΡΗΧΝ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ
ΣΜΖΜΑ
ΣΜΖΜΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ
πνζκ
ιεηά
πνζκ
ιεηά

Πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ιε ακαθμνά ζε
δθεηηνζηά θμνηία
Ο Ηαάκ/ημ πένζ ημο δθεηηνίζηδηε/έκζςζε
δθεηηνζζιυ/ημκ πηφπδζε ημ νεφια
Ζ ιπθμφγα απμννυθδζε/είπε δθεηηνζζιυ
Σα ιαθθζά δθεηηνίζηδηακ
Αζαθείξ – αηαλζκυιδηεξ απακηήζεζξ
Καιζά απάκηδζδ
ΤΝΟΛΟ
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Ζ παναπάκς πνμζπάεεζά ημοξ θάκδηε ηαζ ζηα ζπέδζά ημοξ (αθ. πίκαηα 4). Σμ 28,6%
ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ ζπεδζάγεζ πθέμκ εεηζηά ηαζ ανκδηζηά θμνηία ζημ παζδί ηαζ ηδκ
ιπθμφγα, εκχ ιεζχεδηε μ ανζειυξ ηςκ παζδζχκ πμο πνμηίιδζακ κα ιδκ ηάκμοκ ηακέκα
ζπέδζμ. Ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα δεκ είπαιε βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο, πανά ιυκμ ιζα ηάζδ
ιεηά ηδ δζδαζηαθία κα πνδζζιμπμζμφκ πενζζζυηενμ ηζξ θέλεζξ «δθεηηνζζιυξ» ηαζ
«δθεηηνίγμιαζ». ηα ζπέδζά ημοξ δεκ οπήνπακ εεηζηά ή ανκδηζηά θμνηία ηαζ ανηεημί/έξ ήηακ
αοημί/έξ πθέμκ (33,3%) πμο γςβνάθζζακ έκα παζδί ιε ζδηςιέκα ηα πένζα ή/ηαζ ηα ιαθθζά.

Πίλαθαο 4: πέδζα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ «Κάκε έκα ζπήια βζα κα ημ δείλεζξ»

ΥΔΓΗΟ

πεδίαζδ εεηζηχκ-ανκδηζηχκ θμνηίςκ
Παζδί κα αημοιπά ηδκ ιπθμφγα ιε ζημφνμ
ιαφνμ/ζοκκεθάηζ/ηεναοκυ/βναιιέξ ζημ ζδιείμ
επαθήξ
Παζδί ιε ζδηςιέκα πένζα ή/ηαζ ιαθθζά
Παζδί κα αημοιπά ηδκ ιπθμφγα ημο
Αζαθή – αηαλζκυιδηα ζπέδζα
Κακέκα ζπέδζμ
ΤΝΟΛΟ

ΠΛΖΘΟ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΡΗΧΝ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ
ΣΜΖΜΑ
ΣΜΖΜΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ
πνζκ
ιεηά
πνζκ
ιεηά
0
4
0
0
5
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1
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14
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1
14

1
0
4
2
9

3
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3
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9

Μεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ιε ηδ πνήζδ ηςκ θμβζζιζηχκ μζ απακηήζεζξ ηδξ
πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πανμοζίαζακ νζγζηή δζαθμνμπμίδζδ. Οζ ιζζέξ απυ αοηέξ (50%)
εζηίαζακ είηε ζε έκα ζχια θμνηζζιέκμ εεηζηά ή ανκδηζηά είηε ζηδκ φπανλδ εεηζηχκ ή
ανκδηζηχκ θμνηίςκ.
Απυ ηα δεδμιέκα ημο παναηάης πίκαηα βίκεηαζ θακενυ υηζ μζ ιαεδηέξ/νζεξ ημο
ηιήιαημξ εθέβπμο αδοκαημφζακ ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία (πςνίξ ηδ πνήζδ οπμθμβζζηή) κα
δχζμοκ ενιδκείεξ βζα ημκ δθεηηνζζιυ πμο κα ααζίγμκηαζ ζηα ιζηνυηενα ζςιαηίδζα ηδξ φθδξ
(δθεηηνυκζα, πνςηυκζα).
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Πίλαθαο 5: Απακηήζεζξ ζηδκ ενχηδζδ «Σζ εκκμμφιε, ηαηά ηδ βκχιδ ζμο, υηακ θέιε υηζ έκα ζχια είκαζ
δθεηηνζζιέκμ;»

ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ηζ είκαζ θμνηζζιέκμ ανκδηζηά
ηζ είκαζ θμνηζζιέκμ ανκδηζηά ή εεηζηά
ηζ είκαζ θμνηζζιέκμ ανκδηζηά ηαζ εεηζηά
ηζ έπεζ ακηίεεηα θμνηία ιε έκα άθθμ ζχια
ηζ ιέζα οπάνπμοκ εεηζηά ηαζ ανκδηζηά θμνηία
ηζ έπεζ πάνεζ/απμννμθήζεζ εκένβεζα/δθεηηνζηή
εκένβεζα/δθεηηνζζιυ απυ αθθμφ
ηζ
πενζέπεζ
δθεηηνζζιυ/δθεηηνζηή
εκένβεζα/ηφιαηα δθεηηνζζιμφ/νεφια
Αζαθείξ – αηαλζκυιδηεξ απακηήζεζξ
Καιζά απάκηδζδ
ΤΝΟΛΟ

ΠΛΖΘΟ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΡΗΧΝ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ
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ΣΜΖΜΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ
πνζκ
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πνζκ
ιεηά
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πδήηεζε - ζπκπεξάζκαηα
Πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ εκμπμζδηζηή ηαζ ζοκεηηζηή εεχνδζδ ημο ηυζιμο ιαξ,
ηνίκεηαζ ζηυπζιμ αηυια ηαζ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ δ υπμζα ενιδκεοηζηή ιαξ πνμζέββζζδ κα
ακαθένεηαζ ηαζ ζημ ιζηνυημζιμ (πανάβναθμξ 1.7.3 αζαθίμ δαζηάθμο Φοζζηήξ Δ‘ ηάλδξ
Ο.Δ.Γ.Β.). Πανυθα αοηά υιςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ ηα παζδζά ηδξ Δ‘ ηάλδξ κα ακηζιεηςπίγμοκ
ζδιακηζηέξ δοζημθίεξ ηαηά ηδκ πνμζέββζζδ εκυξ ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο ηδξ δμιήξ ηδξ φθδξ
(ηαονίδμο 1995). Κάηζ ηέημζμ θάκδηε ηαζ απυ ηα ανπζηά ενςηδιαημθυβζα πμο
ζοιπθήνςζακ. ε πμθθέξ απακηήζεζξ ημοξ ακαθένμοκ ανπζηά υηζ έκα ακηζηείιεκμ
απμηεθείηαζ είηε απυ «ιυνζα λφθμο» είηε «απυ πθαζηζηυ/ιέηαθθμ/ζίδενμ». Δδχ
επαθδεεφμκηαζ ηα πμνίζιαηα ηςκ ενεοκχκ ζημ αζαθίμ ηδξ Driver (2000) βζα ηζξ
πνμτπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ υπμο πανμοζζάγεηαζ ιζα ακηίζημζπδ ζςιαηζδζαηή
πνμζέββζζδ απυ αοηά («οθζηά θηζαβιέκα απυ ιζηνά ημιιαηάηζα ή ιυνζα», «ηα ιυνζα είκαζ
ιζηνά ημιιαηάηζα ζηενεμφ»).
Ζ εεαιαηζηή δζαθμνμπμίδζδ πμο πανμοζζάζηδηε ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ ιεηά
ηδκ πεζναιαηζηή δζδαζηαθία ηαεχξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ πμο ακέπηολακ,
ηαηαδεζηκφμοκ πςξ μζ ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ επζηεφπεδηακ. Δζδζηά ζημκ ημιέα ημο ζηαηζημφ
δθεηηνζζιμφ, απμδείπεδηε πςξ δ πνήζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ επμζημδμιδηζηχκ θμβζζιζηχκ υπςξ
είκαζ ημ «Φαζκυιεκα ηαζ Μμκηέθα ημο Φοζζημφ Κυζιμο», ζοκηεθεί ζδιακηζηά ζε ιζα πνχηδ
ηαζ ηαεμνζζηζηή βκςνζιία ηςκ παζδζχκ ημο Γδιμηζημφ ιε ηδ ζςιαηζδζαηή θφζδ ηδξ φθδξ.
35,7% ηςκ απακηήζεςκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ ζηα ηεθζηά ενςηδιαημθυβζα πενζείπε
ακαθμνέξ ζε δθεηηνζηά θμνηία, ηδ ζηζβιή πμο ηα παζδζά ηαζ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ανπζηά
πενζμνίγμκηακ ιυκμ ζηζξ θέλεζξ «δθεηηνζζιυξ» ηαζ «δθεηηνίγμιαζ». Ακηζεέηςξ δεκ οπήνλακ
ζε ηαιζά θάζδ ηδξ ένεοκαξ παζδζά απυ ηδκ μιάδα εθέβπμο πμο κα πνμζέββζζακ ιε
ιζηνμζημπζηυ ηνυπμ (π.π. ακαθμνά ζε δθεηηνζηυ θμνηίμ) ημ θαζκυιεκμ.

~ 728 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

Γεκ πνέπεζ κα παναθεζθεεί ζημ ζδιείμ αοηυ ημ πνμκζηυ πνυαθδια πμο
πανμοζζάζηδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δίςνδξ πεζναιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ. Οζ δφμ δζδαηηζηέξ
χνεξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ θμβζζιζηχκ δεκ απμδείπεδηακ ηεθζηά ανηεηέξ ιε απμηέθεζια ηδ
αεαζαζιέκδ πανάηαζή ημοξ εζξ αάνμξ ημο δζαθείιιαημξ. Σα παζδζά, ςζηυζμ δεκ
απμζοκημκίζηδηακ, δείβια ηδξ πνμζήθςζδξ ηαζ ηζξ αθμζίςζδξ πμο έδεζπκακ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ δδιζμονβζηήξ ημοξ έηθναζδξ.
Οζ πνμζμιμζχζεζξ αμήεδζακ ημοξ/ζξ ιαεδηέξ/νζεξ κα μζημδμιήζμοκ ηδ κέα βκχζδ
ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηαζ ηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ, αθθά ηαζ ιεηαλφ αοηχκ ηαζ
ηδξ εηπαζδεοηζημφ. Με ηονίανπδ ηδ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, υθα ακελαζνέηςξ ηα παζδζά
εκεπθάηδζακ ζηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία, πήνακ πνςημαμοθίεξ ηαζ ηνμπμπμίδζακ ημ επίπεδμ
ηαηακυδζήξ ημοξ ζηα βκςζηζηά επίπεδα. Απμηημφκ ιζα πζμ εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδ βκχζδ
ηαζ ηδ ιάεδζδ ζοβηνμηχκηαξ ημκ επζεοιδηυ ααειυ αοημκμιίαξ ηαηά ηδκ πμνεία
μζημδυιδζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ.
Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα πνέπεζ κα δμεεί χζηε δ ζοιιεημπή ημο οπμθμβζζηή ζηδ
δζδαζηαθία κα ιδκ ηαηαζηεί απμζπαζιαηζηή ηαζ ιδ μνβακςιέκδ. Δπμζημδμιδηζημφ ηφπμο
θμβζζιζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ζοιπθήνςια ζηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία θαίκεηαζ
υηζ μδδβμφκ ζε αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ. Ο/δ εηπαζδεοηζηυξ ςξ ζοκενβάηδξ ηαζ ηαεμδδβδηήξ,
αμδεά ημοξ/ζξ ιαεδηέξ/νζεξ κα ειπεδχζμοκ ηδ κέα βκχζδ ιέζα απυ πμθθαπθέξ
(δθεηηνμκζηέξ) ακαπαναζηάζεζξ πςνίξ ηζξ μπμίεξ εα ήηακ δφζημθμ κα αζζεδημπμζήζμοκ έκα
θαζκυιεκμ (υπςξ αοηυ ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ) ημο μπμίμο δεκ έπμοκ άιεζδ επμπηεία
(Κμθζάδδξ 2002). Πνμηεζιέκμο κα εκηαπεμφκ μζ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ, είκαζ ακαβηαίμ κα
ηεεμφκ μνζζιέκεξ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ υπςξ: δ οθζημηεπκζηή οπμδμιή, μζ πνμζανιμβέξ ζημ
ακαθοηζηυ ηαζ ςνμθυβζμ πνυβναιια, δ δζανηήξ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ δ
οπμζηήνζλδ ζε παζδαβςβζηυ ηαζ ηεπκζηυ επίπεδμ.
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Πεξίιεςε
ηδ αζαθζμβναθία οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ ζςιαηζδζαηή δμιή ηδξ φθδξ (πνυηοπμ ημο ιζηνυΚμζιμο) είκαζ
έκα πμθφηζιμ ενβαθείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ πμθθχκ ζφβπνμκςκ ημιέςκ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Ζ
εζζαβςβή ηδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ ηαζ απαζηεί ιαηνμπνυκζα δζαπναβιάηεοζδ απυ
ημοξ ιαεδηέξ. Χζηυζμ, παναηδνείηαζ ζοκεπήξ πνμζπάεεζα ζε δζεεκέξ επίπεδμ κα ηαηαβναθμφκ μζ
αέθηζζημζ ηνυπμζ εηπαζδεοηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ηαζ
πςνίξ κα παναβκςνίγμοιε ηζξ δοζημθίεξ πμο εκέπεζ δ πνμζέββζζδ ημο πνμηφπμο ημο ιζηνυΚμζιμο
απυ παζδζά δθζηίαξ 10-12 εηχκ, δμηζιάζαιε ιε ιζα ζεζνά αθθδθεπζδναζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημκ
οπμθμβζζηή κα εζζάβμοιε πμθφ απθέξ έκκμζεξ ημο ιζηνυΚμζιμο ζε ιαεδηέξ ηδξ Δ‘ Γδιμηζημφ
αλζμπμζχκηαξ ηδκ εηπαζδεοηζηή αλία ηςκ ακαθμβζχκ, ηςκ πμθθαπθχκ ακαπαναζηάζεςκ ηαζ ηςκ
εκκμζχκ ημο ιμκηέθμο ηαζ ηδξ ηθίιαηαξ, πμο εζζάβμκηαζ απυ άθθα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ ηάλδξ.
Abstract
It is supported by scientists and researchers of science education that Particulate Nature of Matter
(PNM) is a valuable tool for anyone to approach several branches of Science. The introduction of
PNM to education seems to be a difficult and longterm issue. However, a great deal of effort is spent
worldwide so as the best way of PNM education is reached. In this direction and bearing in mind the
difficulties that pupils of 10-12 years old face when approaching the particulate model, we tried to
introduce a very simple version of this model to pupils of the fith class of greek primary school taking
into account the learning value of analogies, multiple representation and using the concepts of model
and scale that are taught to the same class through other subject-lessons.

Σν Πιαίζην – Σα Δξσηήκαηα – Οη ηφρνη
Πνυζθαηα έπεζ παναηδνδεεί ζημκ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ πχνμ πνμαθδιαηζζιυξ ζπεηζηά ιε
ηδ δζδαζηαθία ή υπζ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμηφπμο ημο ιζηνμΚυζιμο, ή υπςξ ηαηαβνάθεηαζ
ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ (particulate nature of matter).
Ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1960, μ κμιπεθίζηαξ Φοζζηυξ Richard P. Feynman (1977) ελαίνεζ
ηδ ζδιαζία ημο ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο βζα ηδκ επζζηήιδ. Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζημ πχνμ
ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ, είκαζ πμθθμί αοημί πμο παναηηδνίγμοκ ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ
έκα πμθφηζιμ ενβαθείμ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ακαγδημφκ ημ αέθηζζημ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ημο
ζημοξ ιαεδηέξ απυ υθμ ηαζ ιζηνυηενδ δθζηία. ηδ αζαθζμβναθία δζαηοπχκεηαζ δ εέζδ υηζ δ
ηαηακυδζδ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ είκαζ ελέπμοζαξ ζδιαζίαξ βζα ημοξ ιαεδηέξ
πνμηεζιέκμο κα πνμζεββίζμοκ υθμοξ ημοξ ημιείξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (BouwmaGearhart et al. 2009). Τπμζηδνίγεηαζ ιάθζζηα υηζ ημ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ αμδεά ημοξ
ιαεδηέξ κα πνμζεββίζμοκ θαζκυιεκα βζα ηα μπμία δεκ έπμοκ επμπηεία υπςξ αοηά πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηα αυναηα αένζα (Löfgren & Helldén 2009, Papageorgiou et al. 2010).
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Πνυζθαηα ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ δ ηοαένκδζδ (DfES. (2002) Framework for teaching
science: Years 7, 8 and 9. Key Stage 3 National Strategy, London: Department for Education
and Skills) πνδιαημδυηδζε ηδκ πνςημαμοθία ακάπηολδξ παζδαβςβζηχκ ζηναηδβζηχκ ηαζ
οπμζηήνζλδξ ημο Δεκζημφ Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ υζμκ αθμνά ζηζξ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια μνβακχεδηε βφνς απυ πέκηε ζδέεξ-ηθεζδζά, ιία
εη ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαζ ηα «ζςιαηίδζα» (Franco & Taber 2009). Έηζζ, δ δζδαζηαθία ηδξ
ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηνζχκ ηάλεςκ απυ ηδκ ανπή
ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ζε ιαεδηέξ δθζηίαξ 11 έςξ 14 εηχκ.
Βέααζα, δεκ παναβκςνίγμκηαζ μζ δοζημθίεξ πμο εκέπεζ ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ βζα ηδκ
ακηίθδρή ημο απυ ημοξ ιαεδηέξ, ζδζαίηενα ηςκ ιζηνχκ ηάλεςκ αηυια ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ. Οζ Franco & Taber (2009) πμο ιεθέηδζακ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εθανιμβήξ ημο
πνμακαθενεέκημξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ημο Ζκςιέκμο Βαζζθείμο, δζαπίζηςζακ
ενεοκδηζηά υηζ δ ιεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ είκαζ πζεακυ κα έπμοκ ηαηακμήζεζ ηδ ααζζηή
ζςιαηζδζαηή εεςνία ζημ ηέθμξ ηδξ παναπάκς εηπαζδεοηζηήξ πμνείαξ. πςξ ηαηαβνάθεηαζ
ηαζ ζε άθθδ ένεοκα (Georgousi et al. 2001), ημ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ έπεζ ηαθά
απμηεθέζιαηα ζημοξ πζμ ζηακμφξ ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. ηδκ ίδζα θμβζηή
ηαζ άθθδ ενεοκδηζηή μιάδα (Löfgren & Helldén 2009) παναδέπεηαζ υηζ μ ζημπυξ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ θφζδξ ηδξ φθδξ ζηδκ ένεοκά ημοξ ήηακ κα πνμζθενεεί δ
δοκαηυηδηα ζε υζμοξ ιαεδηέξ ημ επζεοιμφκ ηαζ ημ εεςνμφκ βυκζιμ ηαζ παναβςβζηυ, κα
πνδζζιμπμζμφκ ημ ιμνζαηυ ιμκηέθμ υηακ πνμζεββίγμοκ ιεηααμθέξ ηδξ φθδξ ζε δζάθμνεξ
πενζζηάζεζξ.
Χζηυζμ ηαηαβνάθεηαζ δ απαίηδζδ βζα πενζζζυηενδ ένεοκα πνμηεζιέκμο κα βκςνίγμοιε πχξ
κα οπμζηδνίλμοιε ημοξ ιαεδηέξ απυ κςνίξ ζηα ζπμθζηά ημοξ πνυκζα χζηε ζηδκ δθζηία ηςκ 16
εηχκ κα έπμοκ δμιήζεζ ημ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ημ
πνδζζιμπμζμφκ ζε πναβιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ (Löfgren & Helldén 2009). Καζ ζημκ εθθδκζηυ
πχνμ πνμηφπημοκ εκεαννοκηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ οπμζηδνίγεηαζ ενεοκδηζηά υηζ δ
ζςιαηζδζαηή ζδέα δεκ είκαζ αηαηυνεςημ επίηεοβια βζα ημοξ κεανμφξ ιαεδηέξ (Papageorgiou
et al. 2010). οβηεηνζιέκα, ακαθένεηαζ υηζ ιζα πνχηδ έηδμζδ ημο ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο
πμο ενιδκεφεζ θοζζηέξ ιεηααμθέξ θαίκεηαζ κα είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ιαεδηέξ ζημ επίπεδμ ηδξ
πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ιάθζζηα απυ ηδκ δθζηία ηςκ εκκέα εηχκ ηαζ ιεηά
(Papageorgiou & Johnson 2005).
Φαίκεηαζ κα δζαιμνθχκεηαζ ιζα ζοιθςκία ηςκ ενεοκδηχκ ημο πχνμο ζηδκ ακάπηολδ απυ
κςνίξ ζημοξ ιαεδηέξ εκυξ απθμφ ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο, ημ μπμίμ ανβυηενα ζηδκ
εηπαίδεοζή ημοξ εα ημοξ μδδβήζεζ ζηδκ ηαηακυδζδ εκυξ πενζζζυηενμ πμθφπθμημο
οπμαημιζημφ ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο (Bouwma-Gearhart et al. 2009). Μάθζζηα, δ
ηαηακυδζδ εκυξ ααζζημφ ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο απυ ημοξ ιαεδηέξ, απμηεθεί πνμτπυεεζδ
βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ δμιήξ ημο αηυιμο πμο δζδάζηεηαζ ανβυηενα (Papageorgiou et al.
2010). Καηά ημοξ Eshach & Fried (2005) μζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηςκ ιζηνχκ ζπμθζηχκ ηάλεςκ
είκαζ έκα απμηεθεζιαηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηαζ
ακαιέκεηαζ κα ζοκεζζθένεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ εειεθίςκ πμο εα μδδβήζμοκ ζηδκ
ηαηακυδζδ δφζημθςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ηαζ θαζκμιέκςκ πμο εα ιεθεηδεμφκ ανβυηενα
ζε ιζα πζμ ηοπζηή ιμνθή.
Ζ πνμζέββζζδ ηςκ θαζκμιέκςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηςκ
Φοζζηχκ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (Δ‘ ηαζ η‘ ηάλδ) απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ιε ηδκ
εηηέθεζδ πεζναιάηςκ, πςνίξ θοζζηά κα παναβκςνίγεηαζ δ αλία ημοξ, μδδβεί ημοξ ιαεδηέξ
ζηδκ πνμζέββζζδ ηαζ πενζβναθή ημο «πχξ» ζοιααίκεζ έκα θαζκυιεκμ, αθθά αθήκεζ
ακαπάκηδημ ημ «βζαηί» ζοιααίκεζ ημ θαζκυιεκμ. Απυ ηζξ πνχηεξ ιάθζζηα εκυηδηεξ ηδξ Δ‘
Γδιμηζημφ υηακ μζ ιαεδηέξ δζδάζημκηαζ βζα ηζξ έκκμζεξ ηδξ ιάγαξ ηαζ ηδξ ποηκυηδηαξ,
δδιζμονβμφκηαζ απμνίεξ υπςξ: «Πχξ ιπμνχ κα ιζθχ βζα ηδκ ποηκυηδηα ιζαξ πέηναξ αθμφ δ
πέηνα είκαζ έκα πνάβια ηαζ υπζ πμθθά ιζηνά υπςξ δ γάπανδ;» (ενχηδζδ ιαεήηνζαξ Δ‘
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Γδιμηζημφ). Οζ ιαεδηέξ δείπκμοκ κα πνεζάγμκηαζ έκα ιδπακζζιυ, έκα πνυηοπμ, πμο κα
ενιδκεφεζ ηα θαζκυιεκα πμο παναηδνμφκ ζηα πεζνάιαηα (Papageorgiou et al. 2010).
οιαάθθμκηαξ ζηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμζείηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ ζπεηζηά ιε ημ αέθηζζημ
ηνυπμ εζζαβςβήξ ημο ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο ήδδ απυ ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ,
ιεθεηήζαιε ηδ δζδαζηαθία εκυξ απθμφ πνμηφπμο ημο ιζηνμΚυζιμο πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ
ακαθμβίεξ ιε θαζκυιεκα απυ ημκ ηυζιμ ηςκ αζζεήζεςκ, ημ ιαηνυημζιμ, ηαζ αλζμπμζχκηαξ
ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δοκαηυηδηαξ πμο πνμζθένμοκ κα μνβακχζμοιε
δναζηδνζυηδηεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε ιμκηέθα ζςιαηζδίςκ ζημ ιζηνυΚμζιμ.
Ακαθμνζηά ιε ηζξ ακαθμβίεξ ςξ ιαεδζζαηυ ενβαθείμ, ζηδνζγυιαζηε ζε ενεοκδηέξ ημο πχνμο
μζ μπμίμζ εδχ ηαζ δεηαεηίεξ ηζξ εεςνμφκ ςξ απμθαζζζηζημφξ ιδπακζζιμφξ εκκμζμθμβζηήξ
αθθαβήξ ηαζ ακαδζμνβάκςζδξ ηδξ βκχζδξ (Vosniadou & Brewer 1987, Thiele & Treagust
1992) αθθά ςξ ιέζα βζα ηδκ ελενεφκδζδ, πενζβναθή ηαζ ενιδκεία επζζηδιμκζηχκ ηαζ
ιαεδιαηζηχκ ζδεχκ (Harrison & Treagust 2000). Γίκμοιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ιάθζζηα, χζηε
αοηέξ μζ ακαθμβίεξ κα έπμοκ κυδια βζα ημοξ ιαεδηέξ. Ακαθοηζηυηενα, πνδζζιμπμζμφιε
εζηυκεξ ιε γχα απυ ηδ θφζδ αθθά ηαζ ένβα γςβναθζηήξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
δζελάβμοιε ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ, εζηζάγμκηαξ ζηζξ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ ηςκ ακαθμβζχκ
απυ ημκ ηυζιμ ηςκ ζςιαηζδίςκ. Σέθμξ, γδηάιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ηαηαβνάρμοκ ηαζ μζ
ίδζμζ δζηά ημοξ παναδείβιαηα ακαθμβζχκ ιε ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ. ημ ίδζμ πθαίζζμ ηςκ
ακαθμβζχκ αλζμπμζμφιε ηαζ ημ αζςιαηζηυ παζπκίδζ, υπμο μζ ιαεδηέξ ζε νυθμοξ ζςιαηζδίςκ
πανμοζζάγμοκ ιέζα ζηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ιζα ακαθμβία ημο ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο.
Χξ πνμξ ημ δεφηενμ δζδαηηζηυ ενβαθείμ ηδξ πανέιααζήξ ιαξ, ηζξ μπηζημπμζήζεζξ, ζηδ δζεεκή
αζαθζμβναθία οπμζηδνίγεηαζ δ εηπαζδεοηζηή αλία ηαζ δ ιαεδζζαηή οπενμπή ηςκ ηζκμφιεκςκ
εζηυκςκ ζοβηνζκυιεκςκ ιε ηζξ ζηαηζηέξ (Girwidz 2004, Aiello–Nicosia & Sperandeo–Mineo
2000, Korobilis et al. 2003).
Γζαηοπχκμοιε ζηδ ζοκέπεζα ηα ααζζηά ενεοκδηζηά ιαξ ενςηήιαηα: 1) ε πμζμ ααειυ
ιπμνμφκ κα πνμζεββίζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδξ Δ‘ Γδιμηζημφ ηδκ έκκμζα ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ
ηδξ φθδξ; 2) Μπμνμφκ μζ ακαθμβίεξ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ εζζαβςβή ημο ζςιαηζδζαημφ
πνμηφπμο; 3) Μπμνεί δ πνήζδ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ κα ημοξ αμδεήζεζ ζε αοηυ;
Οζ ζηυπμζ ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ είκαζ: α) Οζ ιαεδηέξ κα πενζβνάθμοκ έκα απθυ
ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ (ιέβεεμξ ηαζ ηίκδζδ ιμνίςκ), α) Να πενζβνάθμοκ υθα ηα ζχιαηα ςξ
απμηεθμφιεκα απυ ζςιαηίδζα, β) Να ζοκδέμοκ ηδκ εκένβεζα ιε ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ
ζςιαηζδίςκ, δ) Να ενιδκεφμοκ ηδ δζαζημθή ςξ ιεηααμθή ηςκ απμζηάζεςκ ιεηαλφ ηςκ
ζςιαηζδίςκ. Απυ αοημφξ, ζηυπμζ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ πνμζπάεεζαξ απμηεθμφκ ηονίςξ μζ δφμ
πνχημζ. Ζ έκκμζα ηδξ εκένβεζαξ ηαζ μ νυθμξ ηδξ ζημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ ηαεχξ ηαζ δ πνήζδ
ημο πνμηφπμο αοημφ βζα ηδκ ενιδκεία θαζκμιέκςκ απμηεθμφκ δεοηενεφμκηεξ ενεοκδηζημφξ
ζηυπμοξ, ηαεχξ εηηζιάηαζ υηζ ζε αοηή ηδκ πνχηδ εζζαβςβή ημο ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο δεκ
πνέπεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ αανφηδηα, υπςξ εα πνέπεζ κα ζοιαεί ζε επυιεκδ δζδαηηζηή
πανέιααζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ ελεθζηηζηήξ δυιδζδξ ημο ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο.
Ζ Γηδαθηηθή Παξέκβαζε – Ζ Μεζνδνινγία
Σμ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ εκέπεζ δφμ ααζζηέξ δοζημθίεξ. Πνχημκ, είκαζ έκα ιμκηέθμ /
πνυηοπμ ηαζ υπζ πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ ηαηά δεφηενμκ θεζημονβεί ζε ηθίιαηα πμο μζ
ιαεδηέξ αδοκαημφκ κα ακηζθδθεμφκ ιε ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ πνμζπαεήζαιε
ηαηά ημ πνυκμ ηδξ δζδαηηζηήξ ιαξ πανέιααζδξ κα αλζμπμζήζμοιε ηαζ άθθα δζδαηηζηά
ακηζηείιεκα βζα κα ακηζθδθεμφκ μζ ιαεδηέξ ηαθφηενα ηδκ έκκμζα ημο ιμκηέθμο ηαζ ηδξ
ηθίιαηαξ. Χξ ηέημζα ακηζηείιεκα πνδζζιμπμζήζαιε ηα Μαεδιαηζηά, υπμο ηα παζδζά
δζδάζημκηαζ πχξ κα ιμκηεθμπμζμφκ έκα πνυαθδια βζα κα θεάζμοκ εοημθυηενα ζηδκ επίθοζή
ημο. Δπίζδξ ζηδ Γεςβναθία ηαηά ηδκ ανπή ηςκ ιαεδιάηςκ ζηδκ Δ‘ Γδιμηζημφ μζ ιαεδηέξ
δζδάζημκηαζ ηδκ ηθίιαηα ημο πάνηδ ηαζ θαιαάκμοκ ιένμξ ζε δναζηδνζυηδηεξ ζφβηνζζδξ ηςκ
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θεπημιενεζχκ πμο απμηοπχκμκηαζ ζε πάνηεξ ιε δζαθμνεηζηέξ ηθίιαηεξ. Σέθμξ, αλζμπμζήεδηε
ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Αζζεδηζηήξ Αβςβήξ, υπμο ιε δναζηδνζυηδηεξ πμοακηζβζζιμφ, μζ
ιαεδηέξ δδιζμφνβδζακ ζπέδζα ηα μπμία απυ ηάπμζα απυζηαζδ θαίκμκηακ πνςιαηζζιέκα ιε
ζοιπαβή πνχιαηα, εκχ ζε ιζηνυηενδ απυζηαζδ βζκυηακ ειθακήξ δ πνήζδ πμθθχκ
πνςιαηζζηχκ ημοηίδςκ.
Καηά ηδ δζδαηηζηή ιαξ πανέιααζδ, ζημ ιάεδια ηςκ Φοζζηχκ δζδάπεδηακ μζ ελήξ ηνεζξ
εκυηδηεξ: 1. Ζ έκκμζα ημο ιμκηέθμο (1 δζδαηηζηή χνα) 2. Ακαθμβίεξ ιδ ζοιπαβχκ ζςιάηςκ
(2 δζδαηηζηέξ χνεξ) 3. ςιαηζδζαηυ πνυηοπμ (4 δζδαηηζηέξ χνεξ). Ανβυηενα υηακ δζδάπεδηε
δ εκυηδηα ηδξ δζαζημθήξ ηςκ ζςιάηςκ, έβζκε ηαζ πάθζ ακαθμνά ζημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ
ηαζ επζπεζνήεδηε δ ενιδκεία ημο θαζκμιέκμο ιε ηδκ αλζμπμίδζδ αοημφ ημο πνμηφπμο ηαηά ηδ
δζάνηεζα ιίαξ δζδαηηζηήξ χναξ ιε ηδ πνήζδ οπμθμβζζηή. Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ παναπάκς
εκμηήηςκ πναβιαημπμζήεδηε δ δζδαζηαθία ηδξ εκυηδηαξ ηδξ Δκένβεζαξ απυ ημ ζπμθζηυ
εβπεζνίδζμ. Οζ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ πεζναιαηζζιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πανέιααζδξ
ανίζημκηακ ζημ Δνβαζηήνζμ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ημο ζπμθείμο ηαζ ενβάγμκηακ ζε
μιάδεξ ηςκ ηνζχκ ζε μηηχ δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ θφθθςκ ενβαζίαξ.
Τπήνπε επίζδξ έκαξ data projector βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ.

Δηθφλεο 1 θαη 2: Ζ μιάδα πεζναιαηζζιμφ ζημ Δνβαζηήνζμ Κμζκςκίαξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ

Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανέιααζδξ δδιζμονβήεδηε ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε απθυ εηπαζδεοηζηυ
θμβζζιζηυ αθθδθεπζδναζηζημφ ηφπμο.
Καηά ηδκ πανέιααζδ μζ ιαεδηέξ μδδβήεδηακ ζηδκ ακαηάθορδ υηζ ηα ακηζηείιεκα ημο
ιαηνυημζιμο απμηεθμφκηαζ απυ ζςιαηίδζα, ηα μπμία είκαζ ηυζμ ιζηνά πμο δεκ ιπμνμφιε κα
ηα δμφιε, ανίζημκηαζ ζε δζανηή ηίκδζδ, δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιεηαλφ ημοξ ηαζ υηακ ημοξ
πνμζθένεηαζ εκένβεζα, ηζκμφκηαζ πενζζζυηενμ.
Σμκίγεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηακ ζε ηάεε δναζηδνζυηδηα ζημκ οπμθμβζζηή ή ζηδ
ζογήηδζδ κα ηάκμοκ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ημο αζζεδημφ ηαζ ημο ζςιαηζδζαημφ επζπέδμο,
ηαεχξ οπμζηδνίγεηαζ υηζ έκαξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ απμηοβπάκμοκ ζηδκ
πνμζέββζζδ ημο ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο, είκαζ υηζ δεκ εκεαννφκμκηαζ κα δζαηνίκμοκ ιεηαλφ
αοηχκ ηςκ δφμ επζπέδςκ (Gabel 1993) ηαζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα αμδεά ημοξ
ιαεδηέξ κα ακαβκςνίγμοκ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο εέηεζ δ ιαηνμζημπζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ
ζςιαηζδίςκ ηαζ θαζκμιέκςκ (Bouwma-Gearhart et al 2009).
Οζ ακαθμβίεξ ιε μκηυηδηεξ πμο ηζκμφκηαζ ζοκεπχξ ηαζ δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ ζοιπαβμφξ
ζχιαημξ, υπςξ ηα ζιήκδ πηδκχκ ή ρανζχκ, επζθέπεδηακ ηαεχξ ιζα ααζζηή εκαθθαηηζηή
άπμρδ πμο έπμοκ μζ ιαεδηέξ είκαζ υηζ ηα ζςιαηίδζα ανίζημκηαζ ημπμεεηδιέκα ιέζα ζηα
ζχιαηα. Χζηυζμ, ηαεχξ ζημκ ηυζιμ ηςκ αζζεήζεςκ δεκ είκαζ εφημθμ κα εκημπζζεμφκ
ηζκμφιεκα ζιήκδ ζημ ηεκυ (απμοζία αένα ή κενμφ), δζαηοπχκμοιε ηδκ επζθφθαλή ιαξ υηζ μζ
ιαεδηέξ δεκ εα λεπενάζμοκ ιε ημκ πνμηεζκυιεκμ ηνυπμ ιζα δεφηενδ εκαθθαηηζηή άπμρδ πμο
έπμοκ, υηζ δδθαδή ακάιεζα ζηα ζςιαηίδζα οπάνπεζ αέναξ. Πζεακυκ κα αμδεήζεζ ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ αοηήξ ηδξ άπμρδξ ηςκ ιαεδηχκ δ πνήζδ ιαφνμο θυκημο ζηζξ μπηζημπμζήζεζξ
ηςκ ζςιαηζδίςκ ζημκ οπμθμβζζηή, ακηί θεοημφ θυκημο πμο παναπέιπεζ ζηδκ πανμοζία
ηάπμζαξ μοζίαξ. Δπζπθέμκ ζηα θφθθα ενβαζίαξ οπήνπε ενχηδζδ πμο ηαηεφεοκε ημοξ ιαεδηέξ
κα παναηδνήζμοκ ημ ιαφνμ πνχια ηαζ κα δζαηοπχζμοκ ηζξ οπμεέζεζξ ημοξ ζπεηζηά ιε ημ
θυβμ βζα ημκ μπμίμ επζθέπεδηε αοηυ ημ πνχια. Αημθμφεδζε ζογήηδζδ ζηδκ ηάλδ υπμο
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ημκίζηδηε ζημοξ ιαεδηέξ υηζ ιεηαλφ ηςκ ζςιαηζδίςκ δεκ οπάνπεζ ηάπμζα μοζία πανά ιυκμ
ηεκυ.
Καεχξ μζ πμθθαπθέξ ακαπαναζηάζεζξ οπμζηδνίγεηαζ υηζ αεθηζχκμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ
ιαεδηχκ κα μπηζημπμζμφκ ηα ζςιαηίδζα (Myers 1990, Mayer 2001, 2003), αλζμπμζήζαιε ηζξ
μπηζημπμζήζεζξ ζημκ οπμθμβζζηή, ηζξ γςβναθζέξ ζε πανηί απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηδ
δναιαημπμίδζδ ζημ ιάεδια ηδξ Θεαηνζηήξ Αβςβήξ ςξ δζαθμνεηζηέξ / πμθθαπθέξ
ακαπαναζηάζεζξ ημο πνμηφπμο ημο ιζηνυΚμζιμο.
Ζ Έξεπλα – Ζ Δθαξκνγή – Ζ Αμηνιφγεζε
Σμ δείβια ηδξ ένεοκάξ ιαξ απμηέθεζακ 45 ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ Δ‘ ηάλδξ ημο 1 μο
Γδιμηζημφ πμθείμο Νέςκ Μμοδακζχκ Υαθηζδζηήξ. Ζ μιάδα εθέβπμο πενζθάιαακε 23 παζδζά
ηα μπμία δζδάπεδηακ ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ζηαηζηχκ εζηυκςκ ημο
Βζαθίμο βζα ημ Μαεδηή «Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης» βζα δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ ζηδκ αίεμοζα
δζδαζηαθίαξ. Οζ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ πεζναιαηζζιμφ πνχηα δζδάπεδηακ ηδκ εκυηδηα ηδξ
Δκένβεζαξ ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ εκυηδηεξ ηδξ
ιμκηεθμπμίδζδξ πνμαθδιάηςκ ζηα Μαεδιαηζηά, ηδξ ηθίιαηαξ ημο πάνηδ ζηδ Γεςβναθία ηαζ
ημο πμοακηζβζζιμφ ζηδκ Αζζεδηζηή Αβςβή. ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε δ δζδαζηαθία
ηςκ ηνζχκ εκμηήηςκ ιε εέια ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ ζε ιζα ζεζνά επηά ιαεδιάηςκ
δζάνηεζαξ 45 θεπηχκ ημ ηαεέκα. Αημθμφεδζε δ δζδαζηαθία ημο ηεθαθαίμο ηδξ Θενιυηδηαξ
ηαζ Θενιμηναζίαξ, υπμο ιεηά ημ ηέθμξ ημο Φφθθμο Δνβαζίαξ απυ ημ Σεηνάδζμ Δνβαζζχκ βζα
ηδ δζαζημθή ηςκ ζηενεχκ ζςιάηςκ, αλζμπμζήεδηε ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ βζα ηδκ ενιδκεία
ηςκ ζπεηζηχκ θαζκμιέκςκ.
Χξ υνβακμ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηακ βναπηά ενςηδιαημθυβζα ηαζ ζηζξ δφμ
μιάδεξ (πεζναιαηζζιμφ ηαζ εθέβπμο) πνζκ ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ. Οζ ηονζυηενεξ ενςηήζεζξ
πμο πενζθαιαάκμκηακ ακαθένμκηακ ζημκ μνζζιυ ημο «ιμνίμο» ηαζ ζηδ ζπεδίαζδ ζςιάηςκ
ζηδκ ηθίιαηα ημο ιζηνυημζιμο: «Σζ κμιίγεζξ υηζ είκαζ έκα ιυνζμ;», «πεδίαζε ιενζηά ιυνζα
υπςξ κμιίγεζξ υηζ αοηά ιμζάγμοκ». Μεηά ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ
πναβιαημπμζήεδηακ ζοκεκηεφλεζξ βζα ηδ δζεοηνίκζζδ ηάπμζςκ απυ ηζξ απακηήζεζξ πμο
έδςζακ μζ ιαεδηέξ. Μεηά απυ ηδκ πανέιααζδ δυεδηακ ηαζ πάθζ βναπηά ενςηδιαημθυβζα. Ζ
επζθμβή ηδξ ζπεδίαζδξ ζςιαηζδίςκ ζηδνίπεδηε ζηδκ πνυηαζδ ηςκ Van Meter ηαζ Garner
(2005) μζ μπμίμζ ζζπονίγμκηαζ υηζ υηακ γδημφιε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ζπεδζάζμοκ ηα
ζςιαηίδζα, ημοξ αμδεμφιε κα ακαπηφλμοκ ηδ δελζυηδηα ηδξ παναηήνδζδξ ελίζμο υπςξ υηακ
ηάκμοιε δζαθυβμοξ ιαγί ημοξ ηαζ υηακ ημοξ γδηάιε κα ηα πενζβνάρμοκ βναπηά. Σα ζπέδζα ηαζ
μζ γςβναθζέξ ηςκ ιαεδηχκ εεςνμφκηαζ έκα αλζυθμβμ ενβαθείμ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηαζ μπηζηή
απμηςδζημπμίδζδ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ.
Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ θάκδηε υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ αημφζεζ ηδ θέλδ
«ιυνζμ» ηαζ πνζκ ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ζε πμζμζηυ 63% ζημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ
(μιάδα εθέβπμο ηαζ μιάδα πεζναιαηζζιμφ). Απυ ηδ ζοκέκηεολδ θάκδηε υηζ έπμοκ αημφζεζ
βζα ηα ιυνζα απυ εηπμιπέξ ηδξ ηδθευναζδξ, απυ ημοξ βμκείξ ή απυ ιεβαθφηενα αδένθζα ημοξ.
ηακ ημοξ γδηήεδηε κα πενζβνάρμοκ ηζ είκαζ έκα ιυνζμ, πάκς απυ ημ 60% δεκ απάκηδζακ,
εκχ ιυκμ έκα πμζμζηυ 13,6% έβναρακ υηζ πνυηεζηαζ βζα ηάπμζμ ζςιαηίδζμ.
Μεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ζηδκ ενχηδζδ «ηζ κμιίγεηε υηζ είκαζ έκα ιυνζμ» μζ απακηήζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δφμ μιάδεξ ηοιάκεδηακ υπςξ απμηοπχκεηαζ ζημ παναηάης βνάθδια,
υπμο ιε «ςιαηίδζα-» παναηηδνίγμκηαζ μζ μνεέξ απακηήζεζξ ζςιαηζδζαημφ ηφπμο, ιε
«ςιαηίδζα-Μ» μζ απακηήζεζξ ζςιαηζδζαημφ ηφπμο πμο είκαζ ιενζηά ζςζηέξ ηαζ ιε «Άθθμ»
μζ απακηήζεζξ πμο δεκ ακαθένμοκ ηδ θέλδ ζςιαηίδζμ αθθά «μνβακζζιυξ», «πναβιαηάηζ»
ηθπ.:

~ 735 ~

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

Ομάδα Ελζγχου
Ομάδα Πειραματιςμοφ

ηζξ ενςηήζεζξ πμο απαζημφζακ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ζπεδζάζμοκ ηα ιυνζα υπςξ αοημί
κμιίγμοκ υηζ είκαζ, πνζκ ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ πενίπμο ημ 50% δεκ έηακε ηακέκα ζπέδζμ.
Έκα πμζμζηυ φρμοξ 30%, ςζηυζμ, ζπεδίαζε ιμκηέθα ζςιαηζδίςκ πμο πνμζεββίγμοκ ηδκ
επζζηδιμκζηά απμδεηηή απάκηδζδ. Απυ ηδ ζοκέκηεολδ δζαπζζηχζαιε υηζ ηέημζμο είδμοξ
μπηζημπμζήζεζξ έπμοκ παναηδνήζεζ ζε αζαθία ή ζε εηπμιπέξ ηδξ ηδθευναζδξ. Γεκ βκςνίγμοκ
υιςξ ηζ αηνζαχξ είκαζ ηα ζφιαμθα πμο πνδζζιμπμίδζακ ζηα ζπέδζά ημοξ. Μεηά ηδ δζδαηηζηή
πανέιααζδ, μζ ακαπάκηδηεξ ενςηήζεζξ ιεζχεδηακ ζημ 10% ηαζ ζημ ζφκμθμ ημο δείβιαημξ,
εκχ ζημ ηιήια πεζναιαηζζιμφ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζδιεζχεδηε ζηδ ζςζηή ζπεδίαζδ
(52,6%). ημ ηιήια εθέβπμο μζ πενζζζυηενεξ απακηήζεζξ (47,6 %) ζοβηεκηνχεδηακ ζηδ
ζπεδίαζδ υπμο ειπθεηυηακ ημ επίπεδμ ημο ΜαηνυΚμζιμο ιε αοηυ ημο ιζηνυΚμζιμο.
Γζα ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ δζαζημθήξ,
υπμο μζ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ πεζναιαηζζιμφ ήηακ εθεφεενμζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ή υπζ ημ
πνυηοπμ ημο ιζηνυημζιμο, αημθμοεήεδηε δ πνυηαζδ ημο Johnson (1998a) ζηδκ μπμία
ακαθένμκηαζ ηέζζενζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ απακηήζεςκ: 1. Σμ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ δεκ
πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ, 2. Οζ ιαεδηέξ ακαθένμοκ ηα ζςιαηίδζα αθθά ηα εεςνμφκ
ημπμεεηδιέκα ιέζα ζημ οθζηυ, 3. Απμδέπμκηαζ υηζ ηα ζςιαηίδζα είκαζ ημ ζχια, αθθά ημοξ
πνμζδίδμοκ ιαηνμζημπζηέξ ζδζυηδηεξ, 4. Σα ζςιαηίδζα ιε ηζξ δζηέξ ημοξ ιζηνμζημπζηέξ
ζδζυηδηεξ απμηεθμφκ ηδκ μοζία ηαζ πνμζδίδμοκ ζε αοηή ιαηνμζημπζηέξ ζδζυηδηεξ.
Γζεοηνζκίγμοιε υηζ ζηδκ ένεοκά ιαξ, ζηδκ πνχηδ μιάδα απακηήζεςκ ηαηαπςνήεδηακ
απακηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ είηε δεκ ακαθενυηακ ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ είηε ημ
πνδζζιμπμζμφζακ μζ ιαεδηέξ ιε εκηεθχξ θακεαζιέκμ ηνυπμ. Πνζκ ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ
ηακέκαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ πεζναιαηζζιμφ δεκ πνδζζιμπμίδζε ημ πνυηοπμ ημο
ιζηνυΚμζιμο βζα ηδκ ενιδκεία ημο θαζκμιέκμο ηδξ δζαζημθήξ. Μεηά ηδ δζδαηηζηή
πανέιααζδ μζ απακηήζεζξ ημοξ απμηοπχκμκηαζ ζημ παναηάης βνάθδια:
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Σα πκπεξάζκαηα – Οη Πξνηάζεηο
Δίκαζ ζδιακηζηυ κα βκςνίγμοιε υηζ μζ ιαεδηέξ ζηδκ δθζηία 10-11 εηχκ έπμοκ αημφζεζ βζα ημ
ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ απυ δζάθμνεξ πδβέξ ηαζ έπμοκ ζπδιαηίζεζ εκαθθαηηζηέξ παναζηάζεζξ
βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυηοπμ πνζκ ένεμοκ ζηδκ Δ‘ ηάλδ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο. Αοηή δ
δζαπίζηςζδ εκζζπφεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααάθθμκηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ημο πνμηφπμο ημο
ιζηνυΚμζιμο ζηδ δζδαηηέα φθδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ααειίδαξ.
φιθςκα ιε ημοξ ανπζημφξ ιαξ ενεοκδηζημφξ ζηυπμοξ, θαίκεηαζ υηζ ιεηά ηδκ ακάθοζδ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ μζ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ πεζναιαηζζιμφ είκαζ ζε εέζδ κα πενζβνάθμοκ έκα
απθυ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ (50%), εκχ έκα ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ
παζδζχκ ακαθένμοκ υηζ υθα ηα ζχιαηα ημο ιαηνυημζιμο απμηεθμφκηαζ απυ ζςιαηίδζα. Απυ
ηζξ δζαθμνέξ ζηδκ μιάδα πεζναιαηζζιμφ ηαζ ζηδκ μιάδα εθέβπμο, ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα
ακάθμβα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ δ αλζμπμίδζδ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ζε ζοκδοαζιυ
ιε ηδκ αθζένςζδ δζδαηηζημφ πνυκμο ζημ πνυηοπμ ημο ιζηνυΚμζιμο, ζοκεζζθένμοκ
ζδιακηζηά ζηδκ πνχηδ αοηή πνμζέββζζδ ημο πνμηφπμο.
Χζηυζμ, επζαεααζχεδηε δ ανπζηή ιαξ εηηίιδζδ υηζ δ ζδέα ηςκ ιαεδηχκ πςξ οπάνπεζ «ηάηζ»
ιεηαλφ ηςκ ζςιαηζδίςκ, υπςξ αέναξ, πανέιεζκε ζε ηάπμζμοξ ιαεδηέξ ηδξ μιάδαξ
πεζναιαηζζιμφ. Αηυια, πανά ημ υηζ ζηδκ εκυηδηα ηδξ δζαζημθήξ δζδάπεδηε δ ενιδκεία ημο
θαζκμιέκμο ιε αάζδ ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ, θίβμζ ιαεδηέξ (22,7 %) ηαηαθένκμοκ επζηοπχξ
κα πνδζζιμπμζμφκ ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ βζα ενιδκεοηζημφξ ζημπμφξ ιε έκακ
επζζηδιμκζηά απμδεηηυ ηνυπμ.
Βέααζα, ακαβκςνίγμοιε υηζ ιζα πνχηδ εζζαβςβή ημο ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο εα μδδβήζεζ ζε
εκαθθαηηζηέξ απυρεζξ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ζε άθθεξ ένεοκεξ ηαζ μζ μπμίεξ ιε ηδ
δζδαζηαθία ημο πνμηφπμο ζε ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ εα
ακηζιεηςπζζημφκ. Τπάνπμοκ ήδδ ανηεηέξ ένεοκεξ πμο δείπκμοκ αθεκυξ βζαηί δ ζςιαηζδζαηή
δμιή ηδξ φθδξ απμηεθεί έκα δεθεαζηζηυ εέια, αθεηένμο δε πμφ μζ ιαεδηέξ απμηοβπάκμοκ. Ζ
πνμζπάεεζα εζζαβςβήξ ηςκ ζςιαηζδζαηχκ ζδεχκ κςνίξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ, ηαζ
ζηδ ζοκέπεζα δ ζοπκή επακαδζαπναβιάηεοζή ημοξ ηαζ αεθηίςζή ημοξ ηαηά ηδκ ενιδκεία
δζαθυνςκ θαζκμιέκςκ, υκηςξ θαίκεηαζ κα μδδβεί ζε αάεμξ πνυκμο ζηδ πνήζδ ημο
ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο απυ ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ ιαεδηχκ ςξ εκυξ ενιδκεοηζημφ
πνμηφπμο ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, πςνίξ ςζηυζμ κα λεπενκά ηα βκςζηά πνμαθήιαηα
εκαθθαηηζηχκ απυρεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ πνήζδ ημο πνμηφπμο (Franco &
Taber 2009). Φαίκεηαζ υηζ δ πνυμδμξ πνμξ ηδκ επζζηδιμκζηή ηαηακυδζδ ημο ζςιαηζδζαημφ
πνμηφπμο εα είκαζ ιζα αηυια πζμ ανβή δζαδζηαζία υηακ ανβμφιε κα δζδάλμοιε ηδ
ζςιαηζδζαηή δμιή ηαζ υηακ δεκ δίκμοιε έιθαζδ ζηδκ εθανιμβή ηδξ ζηζξ ενιδκείεξ ηςκ
δζαθυνςκ θαζκμιέκςκ. Θεςνμφιε υηζ δ πνυηαζή ιαξ ιε ηδκ εζζαβςβή ημο πνμηφπμο ημο
ιζηνυημζιμο ζηδκ Δ‘ ηάλδ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο αλζμπμζχκηαξ ηζξ ακαθμβίεξ ηαζ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ ζημκ οπμθμβζζηή ζοιαάθεζ ζε ιζα επζηοπή πνχηδ εζζαβςβή ηδξ
ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ ιε ηαοηυπνμκδ ακηζιεηχπζζδ ηάπμζςκ απυ ηζξ ζμαανέξ
εκαθθαηηζηέξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ εέια αοηυ.
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Πεξίιεςε
Πενζβνάθεηαζ έκα εη-παζδεοηζηυ πνυβναιια (ιε εηπαζδεοηζημφξ ηαζ παζδεοηζημφξ ζηυπμοξ) βζα
ιεηεηπαζδεουιεκμοξ / επζιμνθμφιεκμοξ δαζηάθμοξ ηαζ εηπαζδεουιεκμοξ / ιεθθμκηζημφξ
εηπαζδεοηζημφξ / θμζηδηέξ ηςκ παζδαβςβζηχκ ηιδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ιαεδηέξ ηδξ φζηενδξ
πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ημ μπμίμ εθανιυγεηαζ / αλζμθμβείηαζ ιε ζημπυ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ
ηαηακυδζδξ ηςκ ιζηνμζημπζηχκ δμιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ηδξ φθδξ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ
ιαεδηέξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ εθζηηυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ αλζμπμίδζδξ αοηχκ ηςκ
ιζηνμζημπζηχκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ ιαηνμζημπζηχκ θαζκμιέκςκ ημο ηυζιμο ιαξ. Σμ
πνυβναιια πενζθαιαάκεζ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πεζναιαηζζιμφ (απυ απθά οθζηά ηαζ ιέζα) ηαζ
εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ (ιε ζηαηζηέξ εζηυκεξ ηαζ δοκαιζηέξ πνμζμιμζχζεζξ / μπηζημπμζήζεζξ) ημ μπμίμ
εθανιυγεηαζ ιε ιζα εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ζηδκ μπμία αημθμοεμφκηαζ ηα αήιαηα ηδξ
επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε δζενεφκδζδ (ή ημ ενεοκδηζηά ελεθζζζυιεκμ
εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ), ζφιθςκα ιε ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ημο ιαεήιαημξ ηςκ «Φοζζηχκ» ηαζ
ηα εβπεζνίδζα «Φοζζηά – Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης» ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο. Πανμοζζάγμκηαζ
ηα έςξ ηχνα απμηεθέζιαηα ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ ηνέπμοζαξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ
αλζμθυβδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ ζημ ιένμξ ημο ημ μπμίμ αθμνά ηα ζηενεά, οβνά ηαζ αένζα ζχιαηα.
Abstract
It is described an educational program (with educational and instructive objectives) for the continuing
education/practicing of schoolteachers and future schoolteachers/students of primary education
departments, as well as pupils of later primary education, which is applied/evaluated with the purpose
to be investigated the comprehension of microscopic structures and processes of the matter from
teachers and students, as well as the feasibility and effectiveness of utilization of these microscopic
processes for the interpretation of microscopic phenomena of our world. The program includes
educational material of experimentation (made from simple materials and means) and educational
software (with static pictures and dynamic simulations/visualizations) which is applied with an
educational process in which are followed the steps of scientific/educational methodology with
investigation (or inquiry educational model), according to the curriculum of science lesson in primary
school and handbooks ―Science – I Inquire ή Investigate and Discover‖ of Pedagogical Institute. We
are presenting here the up to date results and the evaluation of the current inquiry process and
program, part of which concerns the three states of matter.

Σν Πιαίζην – Σα Δξσηήκαηα – Οη ηφρνη
Σα αζαθία "Φοζζηά – Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης" ημο 2006 βζα ηδκ Δ΄ ηαζ η΄ ηάλδ ημο
Γδιμηζημφ πμθείμο (Απμζημθάηδξ ηά 2006) ακαδεζηκφμοκ ηαζ οπμζηδνίγμοκ –ζφιθςκα ιε
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ημ Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ ηαζ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια
πμοδχκ ημο 2003 (ΓΔΠΠ 2003)– ηυζμ ημκ εηπαζδεοηζηυ / βκςζζαηυ / ιαεδζζαηυ υζμ ηαζ
ημκ παζδεοηζηυ / παζδαβςβζηυ / ιμνθςηζηυ παναηηήνα ηαζ νυθμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Ο
εηπαζδεοηζηυξ / βκςζζαηυξ παναηηήναξ ηαζ νυθμξ ημοξ οπμζηδνίγεηαζ απυ ημ πθήεμξ ηαζ ηδκ
πμζηζθία ηςκ πενζθαιαακμιέκςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ ηαζ θοζζηχκ-πδιζηχκ-αζμθμβζηχκ
θαζκμιέκςκ, εκχ μ παζδεοηζηυξ / παζδαβςβζηυξ παναηηήναξ ηαζ νυθμξ ημοξ οπμζηδνίγεηαζ ιε
ηδκ εθανιμγυιεκδ ιεεμδμθμβία (ιε απαναίηδημ ζημζπείμ ημκ απμδεζηηζηυ –επζαεααζςηζηυ ή
απμννζπηζηυ– πεζναιαηζζιυ, βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ), ηδκ
πνμηεζκυιεκδ δζαεειαηζηυηδηα (βζα ηδκ εονφηενδ δοκαηή ιυνθςζή ημοξ) ηαεχξ ηαζ ηδκ
αλζμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ ημο ιζηνμηυζιμο βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ θαζκμιέκςκ ημο
ιαηνμηυζιμο. Οζ ακαθμνέξ ζημκ ιζηνυημζιμ, ιε ιζηνήξ έηηαζδξ ηείιεκα ηαζ ζπέδζα ηα
μπμία απεζημκίγμοκ ζηζβιζυηοπα ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ημο ιζηνμηυζιμο ηαζ
ακηζζημζπμφκ ζε δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ θαζκυιεκα ημο ιαηνμηυζιμο πενζθαιαάκμκηαζ
ζηα «Βζαθία ημο Μαεδηή» ηα μπμία είκαζ αμδεδηζηά / ζοιπθδνςιαηζηά ηςκ «Σεηναδίςκ
Δνβαζζχκ» ηαζ μ ηάεε δάζηαθμξ απμθαζίγεζ πυηε, πμζα ηαζ πυζα ζημζπεία (υπςξ μζ
ενιδκεοηζηέξ ακαθμνέξ ζημκ ιζηνυημζιμ) απυ ηα αζαθία ιαεδηή εα αλζμπμζήζεζ ηαηά ηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία (Καθηάκδξ, 2003).
Ζ αλζμπμίδζδ ημο «πνμηφπμο ημο ιζηνμηυζιμο» (Καθηάκδξ 2007α) ή υπςξ ακαθένεηαζ ζηδ
δζεεκή αζαθζμβναθία ηδξ «ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ» έπεζ ακηζιεηςπζζεεί εεηζηά –υπςξ
ηαζ ανκδηζηά– απυ ενεοκδηέξ, ιε πνςημπυνμ ημκ κμιπεθίζηα R. Feynman (1995), μ μπμίμξ
ελαίνεζ ηδ ζδιαζία ημο ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο βζα ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο
ιαηνμηυζιμο ιε ημκ ιζηνυημζιμ. Άθθμζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ηαηακυδζδ ηδξ
ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ είκαζ ελέπμοζαξ ζδιαζίαξ βζα ημοξ ιαεδηέξ πνμηεζιέκμο κα
πνμζεββίζμοκ υθμοξ ημοξ ημιείξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Bouwma-Gearhart et al. 2009). Οζ
Wiser ηαζ Smith (2008) οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ κα ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ βζα ηα ζςιαηίδζα ηδξ
φθδξ κςνίξ (ζημ ηέθμξ ημο δδιμηζημφ ή ζημ βοικάζζμ) είκαζ ζδιακηζηυ ηυζμ βζαηί ημοξ αμδεά
κα παβζχζμοκ ηδκ ανπζηή ημοξ ηαηακυδζδ βζα ηδκ φθδ υζμ ηαζ βζαηί ημοξ πανέπεζ ιζα
ζδιακηζηή αάζδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ άθθςκ ζδιακηζηχκ ιαηνμζημπζηχκ εκκμζχκ πμο δεκ
ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ εφημθα πςνίξ ηδκ αημιζηή-ιμνζαηή εεςνία ή βζα ηδκ πνμζέββζζδ
θαζκμιέκςκ βζα ηα μπμία δεκ έπμοκ επμπηεία υπςξ αοηά πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα αυναηα αένζα
(Löfgren & Helldén 2009, Papageorgiou et al. 2010).
Οζ Snir, Smith & Raz (2003) έδεζλακ, ελάθθμο, υηζ μζ ιαεδηέξ πμο ηαηακμμφκ πχξ ηα
άημια/ιυνζα ενιδκεφμοκ ιενζηά ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα είπακ επίζδξ ηαηακμήζεζ ζςζηά
ιαηνμζημπζηά ηζξ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ φθδξ (αάνμξ, υβημξ, ποηκυηδηα). Άθθεξ ένεοκεξ ζε
ιαεδηέξ ηδξ φζηενδξ πνςημαάειζαξ ηαζ πνχζιδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (Hwang 2000)
έδεζλακ υηζ δ ακηίθδρδ ημο ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο ελεθίζζεηαζ ζηαδζαηά ζε αοηέξ ηζξ
δθζηίεξ ηαζ ημ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ένεοκα είκαζ υηζ δ έκκμζα ηδξ
ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ ακαδεζηκφεηαζ ζε εειεθζχδδ έκκμζα βζα ηδ Φοζζηή, ςζηυζμ,
βζα κα ηαηαθάαμοκ μζ ιαεδηέξ ηζξ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ εεςνίαξ πνεζάγεηαζ
κα έπμοκ έκα επίπεδμ ηοπζηήξ ζηέρδξ.
Βέααζα, δεκ παναβκςνίγμκηαζ μζ δοζημθίεξ πμο εκέπεζ ημ ζςιαηζδζαηυ πνυηοπμ βζα ηδκ
ακηίθδρή ημο απυ ημοξ ιαεδηέξ, ζδζαίηενα ηςκ ιζηνχκ ηάλεςκ αηυια ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ. Οζ Franco & Taber (2009) πμο ιεθέηδζακ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εθανιμβήξ
εκυξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ (βζα ιαεδηέξ 11 έςξ 14 εηχκ) πμο
έπεζ μνβακςεεί βφνς απυ πέκηε ζδέεξ-ηθεζδζά, ιία εη ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαζ ηα «ζςιαηίδζα»,
δζαπίζηςζακ ενεοκδηζηά υηζ δ ιεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ είκαζ πζεακυ κα έπμοκ ηαηακμήζεζ ηδ
ααζζηή ζςιαηζδζαηή εεςνία ζημ ηέθμξ ηδξ παναπάκς εηπαζδεοηζηήξ πμνείαξ. ηδκ ίδζα
θμβζηή άθθδ ενεοκδηζηή μιάδα (Löfgren & Helldén 2009) παναδέπεηαζ υηζ μ ζημπυξ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ θφζδξ ηδξ φθδξ ζηδκ ένεοκά ημοξ ήηακ κα πνμζθενεεί δ
δοκαηυηδηα ζε υζμοξ ιαεδηέξ ημ επζεοιμφκ ηαζ ημ εεςνμφκ βυκζιμ ηαζ παναβςβζηυ, κα
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πνδζζιμπμζμφκ ημ ιμνζαηυ ιμκηέθμ υηακ πνμζεββίγμοκ ιεηααμθέξ ηδξ φθδξ ζε δζάθμνεξ
πενζζηάζεζξ. Χζηυζμ πνμηφπηεζ δ ακάβηδ βζα εηηεκέζηενδ ένεοκα πνμηεζιέκμο κα
βκςνίγμοιε πχξ κα οπμζηδνίλμοιε ημοξ ιαεδηέξ απυ κςνίξ ζηα ζπμθζηά ημοξ πνυκζα χζηε
ζηδκ δθζηία ηςκ 16 εηχκ κα έπμοκ δμιήζεζ ημ ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ηδκ
ζηακυηδηα κα ημ πνδζζιμπμζμφκ ζε πναβιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ (Löfgren & Helldén 2009). Καζ
ζημκ εθθδκζηυ πχνμ πνμηφπημοκ εκεαννοκηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ οπμζηδνίγεηαζ ενεοκδηζηά
υηζ δ ζςιαηζδζαηή ζδέα δεκ είκαζ αηαηυνεςημ επίηεοβια βζα ημοξ κεανμφξ ιαεδηέξ ηαεχξ ιζα
πνχηδ έηδμζδ ημο ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο πμο ενιδκεφεζ θοζζηέξ ιεηααμθέξ θαίκεηαζ κα
είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ιαεδηέξ ζημ επίπεδμ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ιάθζζηα απυ
ηδκ δθζηία ηςκ εκκέα εηχκ ηαζ ιεηά (Papageorgiou & Johnson 2005, Papageorgiou et al.
2010). Πμθθμί ενεοκδηέξ ζοιθςκμφκ υηζ δ ακάπηολδ απυ κςνίξ ζημοξ ιαεδηέξ εκυξ απθμφ
ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο ιπμνεί κα ημοξ μδδβήζεζ ανβυηενα ζηδκ ηαηακυδζδ εκυξ
πενζζζυηενμ πμθφπθμημο οπμαημιζημφ ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο (Bouwma-Gearhart et al.
2009) ηαεχξ δ ηαηακυδζδ εκυξ ααζζημφ ζςιαηζδζαημφ πνμηφπμο απυ ημοξ ιαεδηέξ, απμηεθεί
πνμτπυεεζδ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ δμιήξ ημο αηυιμο πμο δζδάζηεηαζ ανβυηενα
(Papageorgiou et al. 2010). φιθςκα ιε ημοξ Eshach & Fried (2005) δ Φοζζηή ηςκ ιζηνχκ
ζπμθζηχκ ηάλεςκ είκαζ έκα απμηεθεζιαηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
ζηέρδξ ηαζ ακαιέκεηαζ κα ζοκεζζθένεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ εειεθίςκ πμο εα μδδβήζμοκ
ζηδκ ηαηακυδζδ δφζημθςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ηαζ θαζκμιέκςκ πμο εα ιεθεηδεμφκ
ανβυηενα ζε ιζα πζμ ηοπζηή ιμνθή.
ε ηάεε πενίπηςζδ δ έκκμζα ηδξ ζςιαηζδζαηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ ακαδεζηκφεηαζ ζε εειεθζχδδ
έκκμζα βζα ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, εκχ απμδεζηκφεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ ημο δδιμηζημφ
ζπμθείμο είκαζ ζε εέζδ κα δζδαπεμφκ ημ ιμκηέθμ ημο ιζηνμηυζιμο, αθμφ ιεηά ηδ δζδαηηζηή
πανέιααζδ θηάκμοκ ζημ επίπεδμ κα πεζνίγμκηαζ έκκμζεξ ημο ιμκηέθμο ημο ιζηνμηυζιμο ιε
ζςζηυ ηνυπμ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ. Σμ βεβμκυξ υηζ έπμοκ εκαθθαηηζηέξ απυρεζξ βζα ηδ
ζςιαηζδζαηή δμιή ηδξ φθδξ δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ηδκ άνκδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ, αθθά
πμθφ πενζζζυηενμ ιε ηδ ζοζηδιαηζηή δζδαζηαθία εκκμζχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ πμο εα
αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ κα ιεηαηζκδεμφκ πνμξ ημ επζζηδιμκζηά απμδεηηυ ιμκηέθμ ζηαδζαηά
ηαζ ζε αάεμξ πνυκμο (Ηιανζχηδ 2006). Πανά ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ αζαθίςκ, υιςξ, ηαζ ηζξ
πνμαθέρεζξ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ζηδκ πνάλδ έπεζ απμδεζπεεί υηζ δ αλζμπμίδζδ
ημο ιμκηέθμο ημο ιζηνμηυζιμο ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ δεκ βίκεηαζ ζηδκ
ηάλδ, ηαεχξ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ επανηχξ ή απυ υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ μζ
πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα ιμκηέθα πμο πανέπμκηαζ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ή άθθεξ πδβέξ ή δ
ακαθμνά ζημ ιμκηέθμ ημο ιζηνμηυζιμο είηε βίκεηαζ πμθφ επζθακεζαηά ηαζ ιδ ζοζηδιαηζηά
είηε παναθείπεηαζ ηεθείςξ, ηαεχξ μζ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ υηζ εα δοζημθέρεζ ημοξ ιαεδηέξ.
Γζ‘ αοηυ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ εθανιμβήξ εκυξ μπμζμοδήπμηε –
ζοιπθδνςιαηζημφ ηαζ αμδεδηζημφ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ εβπεζνζδίςκ–
εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα ημ ιζηνυημζιμ (υπςξ αοηυ ημ μπμίμ πνμηείκεηαζ ηαζ
εθανιυγεηαζ), πνέπεζ κα αθμνμφκ:
- ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ –ηαηανπήκ– βζα ημ ηαηά πυζμ ιπμνμφκ (ή υπζ) κα ηαηακμμφκ ηζξ
ζςιαηζδζαηέξ δμιέξ ηδξ φθδξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ, ηζκήζεζξ ηαζ δζαδζηαζίεξ ηςκ
ζςιαηζδίςκ μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ ηζξ υπμζεξ ιαηνμζημπζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ιαηνμζημπζηά
θαζκυιεκα ηδξ φθδξ, χζηε κα ενιδκεφμοκ ημ ιαηνυημζιμ ιε ημ ιζηνυημζιμ
- ζημοξ ιαεδηέξ –ηαηά δεφηενμ θυβμ– βζα ημ ηαηά πυζμ ιπμνμφκ (ή υπζ) κα «πεζζημφκ» βζα
ηδκ αυναηδ ηαζ άβκςζηδ ζςιαηζδζαηή δμιή ηδξ φθδξ ηαζ κα «θακηαζημφκ» ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ
ζςιαηζδίςκ ηδξ χζηε –εοηηαίμ– κα ηδκ «ενιδκεφμοκ»
- ζηα επζπθέμκ ζημζπεία (οθζηυ, θμβζζιζηυ, πεζναιαηζζιμφξ, …) ηα μπμία ιπμνμφκ κα
οπμαμδεήζμοκ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ.
Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ
εθανιμβήξ ημο παναιέκμοκ ηα ίδζα υζμκ αθμνά ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ αθθά πενζμνίγμκηαζ
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ζηζξ ενιδκείεξ ηςκ ιαηνμζημπζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ θαζκμιέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ηνεζξ
ηαηαζηάζεζξ (ζηενεά, οβνά, αένζα) ηδξ φθδξ, αθθά ελεζδζηεφμκηαζ υζμκ αθμνά ζημοξ ιαεδηέξ,
ζημ ηαηά πυζμ ιπμνμφκ (ή υπζ) κα «πεζζημφκ» / ηαηακμμφκ (;) υηζ ηαζ μζ ηνεζξ ηαηαζηάζεζξ
(ζηενεή, οβνή, αένζα) ηδξ φθδξ ζοβηνμημφκηαζ απυ ζςιαηίδζα (ιυνζα ή άημια), ηα ζςιαηίδζα
αοηά είκαζ ηα ίδζα βζα ηάεε ζχια είηε είκαζ ζηδ ζηενεή, ηδ οβνή ή ηδκ αένζα ηαηάζηαζή ημο,
ηα ζςιαηίδζα αοηά ηζκμφκηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηα ζηενεά, ζηα οβνά ηαζ ζηα αένζα
ζχιαηα, μζ ηζκήζεζξ ημοξ δε αοηέξ ενιδκεφμοκ ηα ιαηνμζημπζηά παναηηδνζζηζηά
(ηαηάζηαζδ, υβημ, ζπήια, …) ηςκ ζςιάηςκ. ζμκ αθμνά ζηα επζπθέμκ ζημζπεία ηα μπμία
ιπμνμφκ κα οπμαμδεήζμοκ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ, δμηζιάγεηαζ πνυζεεημ οθζηυ,
θμβζζιζηυ, πεζναιαηζζιμί, ιέεμδμζ ηαζ πναηηζηέξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ εειαηζηή.
Ζ Πξφηαζε – Ζ Μεζνδνινγία
ημ πθαίζζμ ηςκ παναπάκς ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ ηαζ ζηυπςκ, ζπεδζάζαιε ηαζ
πνμηείκμοιε έκα εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ημ μπμίμ ζοκίζηαηαζ απυ:
α. ηζξ θεηηζηέξ ακαθμνέξ ζημ ιζηνυημζιμ ηαζ ηζξ ζηαηζηέξ εζημκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο μζ
μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ αζαθίμ ιαεδηή «Φοζζηά – Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης» ηδξ Δ‘
ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο (Απμζημθάηδξ ηά 2006) ηαζ μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζηδ
ζοβηνυηδζδ ηςκ οθζηχκ ζςιάηςκ απυ ζςιαηίδζα ηαζ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ζςιάηςκ
ζε ζηενεά, οβνά ηαζ αένζα θυβς ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημοξ

α. ηα ηείιεκα ηαζ ηζξ εζηυκεξ ηνζχκ απυ ηα είημζζ «ιζηνμ-Ακαβκχζιαηα» (Καθηάκδξ 2006)
πμο αθμνμφκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ζςιάηςκ (ζηενεχκ, οβνχκ, αενίςκ) απυ ζςιαηίδζα:

ημ πνχημ ιζηνμ-Ακάβκςζια απμδεζηκφμοιε ιε ηδκ αίζεδζδ ηδξ υζθνδζδξ ηαζ ηδκ ζδζυηδηα
ηδξ μζιήξ ηςκ ζςιάηςκ (ηαζ ηςκ ζηενεχκ ηαζ ηςκ οβνχκ ηαζ ηςκ αενίςκ), υπςξ ηαζ ηδκ
αίζεδζδ ηδξ αθήξ ηαζ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ ακηίζηαζδξ ηςκ ζςιάηςκ (υθςκ ηςκ αηίκδηςκ
ζηενεχκ ηαζ ηςκ ηζκμφιεκςκ οβνχκ ηαζ αενίςκ), υηζ «υθα ηα ζχιαηα (αηυιδ ηαζ ηα αυναηα
αένζα) απμηεθμφκηαζ απυ ιζηνυηενα ζχιαηα (ηα ιυνζα), ηυζμ ιζηνά χζηε κα είκαζ αυναηα».
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ημ δεφηενμ ιζηνμ-Ακάβκςζια βκςνίγμοιε υηζ υπζ ιυκμ «ηα ιυνζα υθςκ ηςκ ζςιάηςκ
(ζηενεχκ, οβνχκ, αενίςκ) ηζκμφκηαζ ζοκεπχξ ηαζ άηαηηα αθθά ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ» αθθά
ηαζ ημκ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα ιυνζα ηζκμφκηαζ ζηα ζηενεά, ζηα οβνά ηαζ ζηα
αένζα ζχιαηα. Μαεαίκμοιε, επίζδξ υηζ «πνέπεζ κα εοιυιαζηε υηζ αηυιδ ηαζ μζ πζμ ιζηνέξ
απμζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ είκαζ δοκαηυ κα πθδζζάζμοκ ηα ιυνζα (είηε ηςκ ζηενεχκ, είηε ηςκ
οβνχκ, είηε ηςκ αενίςκ) είκαζ πμθφ ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ! Ο πχνμξ ιεηαλφ
ημοξ είκαζ ηεκυξ!»
ημ ηνίημ ιζηνμ-Ακάβκςζια εηηεθμφιε έκα πείναια: δζαθφμοιε ημιιάηζα γάπανδξ ζε κενυ,
αοηά ελαθακίγμκηαζ, υηακ υιςξ δμηζιάζμοιε ημ δζάθοια είκαζ βθοηυ ηαζ υηακ ανάζμοιε ημ
κενυ χζηε κα ελαηιζζηεί ειθακίγεηαζ ηαζ πάθζ δ γάπανδ. Έηζζ απμδεζηκφμοιε υηζ ηα αυναηα
ιυνζα γάπανδξ ήηακ πάκηα εηεί.
β. ηα επεζζυδζα ηδξ ζεζνάξ «Με ημ ιζηνυΚμζιμ ελδβχ…» ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ηδθευναζδξ
(Καθηάκδξ ηά 2007α) υπμο εηηεθμφκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ πεζνάιαηα ζηα μπμία απμδεζηκφεηαζ
απυ ηδκ ακηίζηαζδ ζηδκ ηίκδζδ ημο πενζμφ ιαξ ζε κενυ ή ζημκ αένα δ φπανλδ ηςκ
«αυναηςκ» ζςιαηζδίςκ απυ ηα μπμία υθα ηα ζχιαηα απμηεθμφκηαζ:

υπςξ ηαζ πεζνάιαηα ζηα μπμία παβάηζα εενιαίκμκηαζ ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε κενυ, ημ κενυ
ελαηιίγεηαζ ιε αναζιυ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε οδναηιμφξ, μζ οδναηιμί ρφπμκηαζ ηαζ
οβνμπμζμφκηαζ ζε κενυ, ημ κενυ ζηδ ζοκέπεζα ιε ααεφηενδ ρφλδ ζημ ροβείμ ιεηαηνέπεηαζ ζε
πάβμ, χζηε κα απμδεζπεεί υηζ ηα ιυνζα ημο πάβμο, ημο κενμφ ηαζ ηςκ οδναηιχκ είκαζ ηα ίδζα,
απθχξ ηζκμφκηαζ δζαθμνεηζηά υπςξ ιάεαιε:

δ. ηα ίδζα επεζζυδζα πενζέπμκηαζ δοκαιζηέξ πνμζμιμζχζεζξ / μπηζημπμζήζεζξ ηςκ ηζκήζεςκ
ηςκ ιμνίςκ ηςκ ζηενεχκ, ηςκ οβνχκ ηαζ ηςκ αενίςκ ζςιάηςκ.

πεδζάζαιε ζηδ ζοκέπεζα ιζα εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς (ιε οθζηά
ηαζ μδδβίεξ πεζναιαηζζιμφ, οπμζηδνζηηζηυ θμβζζιζηυ) πανέπμκηαξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ /
θμζηδηέξ / ιαεδηέξ ζπέδζα ενβαζίαξ / αλζμθυβδζδξ δμιδιέκα ζφιθςκα ιε ηα αήιαηα ηδξ
επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε δζενεφκδζδ (Straga 1999, Καθηάκδξ 2007α):
έκαοζια εκδζαθένμκημξ, δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ, απμδεζηηζηυξ πεζναιαηζζιυξ, δζαηφπςζδ
ζοιπεναζιάηςκ / ζφκεεζδ πνμηφπμο ηαζ βεκίηεοζδ, ζοζηδιζηή ζοζπέηζζδ, ενιδκείεξ.
Ζ Έξεπλα – Ζ Δθαξκνγή – Ζ Αμηνιφγεζε
Ζ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία πναβιαημπμζήεδηε ζημ Δνβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ,
Σεπκμθμβίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο
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Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ 2008-2009 ηαζ 2009-2010 βζα ημοξ
ιεηεηπαζδεουιεκμοξ / εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ θμζηδηέξ /
ιεθθμκηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ, ζε Πενζθενεζαηά Κέκηνα Δπζιυνθςζδξ ηαζ ζε ζπμθεία ηαηά
ηα ζπμθζηά έηδ 2008-2009 ηαζ 2009-2010 βζα ημοξ επζιμνθμφιεκμοξ εηπαζδεοηζημφξ, εκχ δ
ενεοκδηζηή δζαδζηαζία βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ πναβιαημπμζήεδηε
ζε Γδιμηζηά ζπμθεία ηδξ Α‘ Γζεφεοκζδξ Π.Δ. Αεήκαξ ηαηά ηα ίδζα ζπμθζηά έηδ.
Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ:
α. 20 εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημί ιεηεηπαζδεουιεκμζ ζημ Μανάζθεζμ Γζδαζηαθείμ Γδιμηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ (ζημ πθαίζζμ οπμπνεςηζημφ εεςνδηζημφ ιαεήιαημξ ηαζ ενβαζηδνζαημφ
ιαεήιαημξ επζθμβήξ ζημ Δνβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ) ηαζ 42 επζιμνθμφιεκμζ
εηπαζδεοηζημί (ζημ πθαίζζμ επζιμνθςηζηχκ ζειζκανίςκ ζε Πενζθενεζαηά Δπζιμνθςηζηά
Κέκηνα ηδξ Αηηζηήξ ηαζ επζιμνθχζεζξ ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ ζε ζπμθεία)
α. 106 δεοηενμεηείξ ηαζ ηνζημεηείξ πνμπηοπζαημί θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ
Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, (ζημ πθαίζζμ οπμπνεςηζημφ εεςνδηζημφ ιαεήιαημξ ηαζ
οπμπνεςηζηήξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ ζημ Δνβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ) ηαζ
β. 38 ιαεδηέξ ηδξ Δ‘ ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο (ζημ πθαίζζμ ημο ιαεήιαημξ ηςκ
Φοζζηχκ, πνζκ υιςξ ηδκ έκανλή ημο)
μζ μπμίμζ δζδάπεδηακ / ελεηάζηδηακ ζε ενςηήζεζξ (επί 4 χνεξ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
παναημθμφεδζακ εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά, εηηέθεζακ πεζνάιαηα, ζοιπθήνςζακ ζπέδζα
ενβαζίαξ ηαηά ηδκ άζηδζή ημοξ ηαζ απάκηδζακ ζε ενςηήζεζξ, ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια
(επί 4 αηυιδ χνεξ).
Ζ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δζανενχεδηε / ζοζηδιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς
αήιαηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε δζενεφκδζδ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζή
ηδξ πνδζζιμπμζήεδηακ βναπηά ενςηδιαημθυβζα ηα μπμία δυεδηακ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, εκχ πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ακαθοηζηά ζπέδζα ενβαζίαξ ηα μπμία
ζοιπθήνςκα μζ εηπαζδεοηζημί / θμζηδηέξ / ιαεδηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
δζαδζηαζία. Πνζκ ηδκ εθανιμβή ηδξ ένεοκαξ πνμδβήεδηε ιία πζθμηζηή δζαιμνθςηζηή ένεοκα
ζε ιζηνυηενμ δείβια βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ. Σα ενςηδιαημθυβζα
πενζεθάιαακακ ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηδ ιαηνμζημπζηή δζάηνζζδ ηςκ ηαηαζηάζεςκ
(ζηενεήξ, οβνήξ ηαζ αένζαξ) ηςκ ζςιάηςκ, ηζξ ιαηνμζημπζηέξ ζδζυηδηέξ ημοξ (πμζεξ;), ηδ
ζοβηνυηδζδ ηςκ ζηενεχκ, οβνχκ ηαζ αενίςκ ζςιάηςκ απυ ζςιαηίδζα / ιυνζα (είκαζ ίδζα ή
δζαθμνεηζηά ζε ηάεε ηαηάζηαζδ; ιπμνμφιε κα ηα δμφιε; πχξ ιπμνμφιε κα ηα ακηζθδθεμφιε
αθμφ είκαζ αυναηα;), ηζξ ιζηνμζημπζηέξ ηζκήζεζξ ηςκ ζςιαηζδίςκ / ιμνίςκ ζηα ζηενεά, οβνά
ηαζ αένζα ζχιαηα (πχξ ηζκμφκηαζ ζε ηάεε ηαηάζηαζδ; πχξ δζηαζμθμβεί δ ηίκδζή ημοξ ηζξ
ζδζυηδηεξ ηςκ ζςιάηςκ ζε ηάεε ηαηάζηαζδ;).
Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ έβζκε ιε αάζδ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ / θμζηδηχκ / ιαεδηχκ ζηα ενςηδιαημθυβζα ηαεχξ ηαζ ζηα ζπέδζα ενβαζίαξ ηα
μπμία ζοιπθήνςζακ ηαζ δ επίδμζή ημοξ παναηηδνίζηδηε ςξ «εθθεζιιαηζηή» (υηακ
απακημφζακ επανηχξ ζε θζβυηενα απυ ηα ιζζά ενςηήιαηα), «ζηακμπμζδηζηή» (υηακ
απακημφζακ επανηχξ ζε πενζζζυηενα απυ ηα ιζζά ενςηήιαηα), «πθήνδξ» (υηακ απακημφζακ
επανηχξ ζε υθα ηα ενςηήιαηα) ηαζ «ελαζνεηζηή» (υηακ απακημφζακ πθήνςξ ζε υθα ηα
ενςηήιαηα ηαζ είπακ δζαπναβιαηεοηεί επζηοπχξ υθα ηα αήιαηα ηςκ ζπεδίςκ ενβαζίαξ).
Σα απμηεθέζιαηα ηαζ ζηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιε ημ
πνμηεζκυιεκμ πνυβναιια θαίκμκηαζ ζηα παναηάης νααδμβνάιιαηα:
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Σα πκπεξάζκαηα – Οη Πξνηάζεηο
Απυ ηζξ απακηήζεζξ ζηα ενςηδιαημθυβζα ηαζ ηα θφθθα ενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ /
θμζηδηχκ / ιαεδηχκ πνμηφπηεζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ μζ θμζηδηέξ / ιεθθμκηζημί
εηπαζδεοηζημί ηαηακμμφκ ηδ ζςιαηζδζαηή δμιή ηδξ φθδξ, ζοζπεηίγμοκ ηζξ ιζηνμζημπζηέξ
δζαδζηαζίεξ ιε ηα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα ηαζ –ζφιθςκα ιε ηα ζπυθζά ημοξ ζηα θφθθα
ενβαζίαξ– πζζηεφμοκ υηζ ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ ημ πνυηοπμ ημο ιζηνμηυζιμο ηαηά ηδ
δζδαζηαθία ημοξ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ. Οζ ιαεδηέξ ζε ιζηνυηενμ ααειυ θαίκεηαζ, επίζδξ, κα
ηαηακμμφκ ηδ ζςιαηζδζαηή θφζδ ηδξ φθδξ, ζε αηυιδ ιζηνυηενμ ααειυ υιςξ θαίκεηαζ κα
είκαζ ζε εέζδ κα ζοζπεηίζμοκ ηζξ ιζηνμζημπζηέξ δζαδζηαζίεξ ιε ηα ιαηνμζημπζηά θαζκυιεκα.
ζμκ αθμνά ζημ πνμηεζκυιεκμ οθζηυ ηαζ θμβζζιζηυ, ηδ ιεεμδμθμβία ηαζ ηδ δζάνενςζδ ημο
πνμβνάιιαημξ θαίκεηαζ κα είκαζ εθζηηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή δ εθανιμβή ημοξ.
Πνμηείκεηαζ ςξ εη ημφημο δ ζοκέπζζδ ηδξ εθανιμβήξ αοημφ ή άθθςκ πνμβναιιάηςκ, ιε
ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ, οθζηυ, θμβζζιζηυ ηαζ δζαδζηαζίεξ –ζδζαίηενα ιε δζαδζηαζίεξ
μζ μπμίεξ είκαζ εθηοζηζηέξ ηαζ απμηεθεζιαηζηέξ βζα ημοξ ιαεδηέξ– χζηε κα αεθηζζημπμζδεεί μ
εηπαζδεοηζηυξ ηαζ παζδεοηζηυξ παναηηήναξ ηαζ νυθμξ ημο πνμηφπμο ημο ιζηνμηυζιμο ημ
μπμίμ υπζ ιυκμ δζεονφκεζ ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ιε ζφβπνμκεξ απυρεζξ ηαζ
εεςνίεξ, αθθά ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηαζ ενιδκεία ηςκ θοζζηχκ
θαζκμιέκςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ακαδεζηκφεζ ηδκ αλία ηςκ βκχζεςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ
έκακηζ ηςκ βκχζεςκ ηςκ μνζζιχκ ηαζ απαλζχκεζ ηδκ πναηηζηή ηδξ απμικδιυκεοζδξ.
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Πεξίιεςε
Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ή ιδ ηδξ πνήζδξ εηπαζδεοηζηχκ ιμκηέθςκ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ
ηαηακυδζδ ααζζηχκ εκκμζχκ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ είκαζ ιυκζια οπυ ελέηαζδ. Δζδζηά ζε υηζ έπεζ κα
ηάκεζ ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ααζζηχκ δμιχκ ηδξ φθδξ υπςξ: ηα οπμ-αημιζηά ζςιαηίδζα, ημ
εζςηενζηυ ημο πονήκα, ηα ζημζπεζχδδ ζςιάηζα, ημ δοσζιυ ηδξ φθδξ. ηδκ πανμφζα ενβαζία ζηυπμξ
είκαζ δ επζθμβή ημο ηαηαθθδθυηενμο εηπαζδεοηζημφ ιμκηέθμο ημο αηυιμο πνμηεζιέκμο κα
πνδζζιμπμζδεεί ζακ δμιζηυ ζημζπείμ βζα ηδ δδιζμονβία μπηζημπμζήζεςκ / πνμζμιμζχζεςκ. Ζ επζθμβή
αοημφ ημο δμιζημφ ζημζπείμο εα πνέπεζ κα βίκεζ ιε βκχιμκα ημ υηζ εα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ
πνμζμιμίςζδ θοζζηχκ θαζκυιεκςκ ζηα μπμία ζδζαίηενδ έιθαζδ εα δίκεηαζ ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ
ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ηζ υπζ απθά δ πανμοζίαζδ εκυξ ηαζ ιυκμ ηζκμφιεκμο αηυιμο υπςξ ζοκακηάιε
ζοκήεςξ ζε ακηίζημζπα θμβζζιζηά (δζαδζηηοαηά ή ιδ) ηαζ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία
Abstract
The effectiveness of the use of educational models in order to achieve comprehension of basic
concepts of science is continuously under review. Especially when it is about the representation of the
basic structures of matter such as: the atomic model, particle physics, the duality of matter. The
objective of this study is to select the most appropriate educational model of the atom so that it can be
used as the basic component for computer simulations. Based on that educational atomic model we
will construct many simulations aimed to depict many physical phenomena with particular emphasis
on interactions among atoms and not only the movement of only one atom as a wide range of software
packets usually does.

Δηζαγσγή (Σν Πιαίζην – Σα Δξσηήκαηα – Οη ηφρνη)
Έκα ααζζηυ ημιιάηζ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ βζα υθα ηα επίπεδα ηδξ
εηπαίδεοζδξ απμηεθεί ημ εέια ηδξ δμιήξ ηδξ φθδξ. Έκα εέια πμο είκαζ οπυ δζενεφκδζδ, ςξ
πνμξ ημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ημο. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ βζα κα επζηεοπεεί δ ηαηακυδζδ ημο
ακηζηεζιέκμο απαζηείηαζ δ πνήζδ επζζηδιμθμβζηχκ ακαθμνχκ, εηπαζδεοηζηχκ ιμκηέθςκ
ηαεχξ ηαζ μζ ακαθμνέξ ζε ενεοκδηζηά δεδμιέκα ηδξ ζφβπνμκδξ θοζζηήξ. (Kalkanis G.,
Stavroy D. et al 2002, Mikelskis-Seifert S. 2002, Mikelskis-Seiferth S. and Leisner A.J. 2005,
Clement J. 2000, Harrison Allan G. and Treagust David F. 1996). Ζ δζδαζηαθία ιε ακαθμνέξ
ζημ ιζηνυημζιμ δδιζμονβεί πμθθέξ θμνέξ πανακμήζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ πμο έπμοκ ζοκδείζεζ
κα ζηέθημκηαζ ιε έκακ πζμ ιαηνμζημπζηυ ηνυπμ. Γζα πανάδεζβια δ ζοκήεδξ ακαβςβή υηακ
ζηέθημκηαζ ηδ δμιή ημο αηυιμο ιε ημ πθακδηζηυ ιμκηέθμ είκαζ εκδεζηηζηή, υπμο μ Ήθζμξ
παίγεζ ημ νυθμ ημο πονήκα ημο αηυιμο ηαζ μζ πθακήηεξ ημ νυθμ ηςκ δθεηηνμκίςκ. Ζ
αθθδθεπίδναζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ή θμζηδηέξ ηαζ δ δζενεφκδζδ ημο ηαηά πυζμκ ιπμνμφκ κα
ακηζθδθεμφκ ή υπζ ηζ ακηζπνμζςπεφεζ έκα εηπαζδεοηζηυ ιμκηέθμ ηαηαθήβεζ πμθθέξ θμνέξ ζε
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πανυιμζα ζοιπενάζιαηα. ηζ δδθαδή οπάνπμοκ ηάπμζεξ, ζοβηεηνζιέκεξ πανενιδκείεξ πμο
ζοκακηάιε ζοπκυηενα απυ άθθεξ. (Νηαθαμφηδ Π. ηαζ Σζαπανθήξ Γ. 2004, Warren J. 2003,
Petri Juergen and Niedderer Hans 1998)
Αοηή δ ζοπκυηδηα ιε ηδκ μπμία ζοκακηάιε ηζξ ζοκήεεζξ πανενιδκείεξ ηςκ ιαεδηχκ
/θμζηδηχκ βζα ηδ δμιή ηδξ φθδξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ημ αημιζηυ πνυηοπμ μδδβεί ζε
ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα:




Μπμνμφκ μζ ιαεδηέξ/θμζηδηέξ κα ακηζθδθεμφκ ακ έκα αημιζηυ πνυηοπμ είκαζ ζφιθςκμ ιε
ηζξ ανπέξ ηδξ ζφβπνμκδξ θοζζηήξ;
Μπμνμφκ ιε ηάπμζμ αημιζηυ πνυηοπμ, ζακ δμιζηυ ζημζπείμ ηδξ φθδξ, κα πενζβνάρμοκ
ηάπμζμ θοζζηυ θαζκυιεκμ ιζηνμζημπζηά;
Τπάνπεζ ηάπμζμ αημιζηυ πνυηοπμ πμο κα ιπμνμφκ κα ημ επζθέλμοκ (ιε δζηά ημοξ
ηνζηήνζα) ηαζ ηαοηυπνμκα κα ημ πνδζζιμπμζμφκ ιε ζςζηυ, επζζηδιμκζηά, ηνυπμ;

ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ επζθμβή εκυξ ιμκηέθμο βζα ηδ δμιή ημο αηυιμο πμο κα
απμθεφβεζ ηδκ πνυηθδζδ πανενιδκεζχκ. Δπζθμβή εκυξ πνμηφπμο ιέζα απυ υζα ιπμνεί κα
ζοκακηήζεζ ηακείξ ζηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία ηαζ ζε δζάθμνα θμβζζιζηά πμο πενζθαιαάκμοκ
πνμζμιμζχζεζξ. Έκα ααζζηυ ζημζπείμ πμο ηάκεζ αοηή ηδκ ένεοκα κα δζαθένεζ απυ
πνμβεκέζηενεξ ηδξ αζαθζμβναθίαξ είκαζ υηζ δεκ αθμνά ημ άημιμ ημο οδνμβυκμο. Γε ιέκεζ ζηδκ
απθή εθανιμβή εκυξ πνμηφπμο ζημ πζμ απθυ άημιμ ηδξ θφζδξ, αθθά επζδζχηεζ κα
πνδζζιμπμζήζεζ έκα άημιμ ιε πενζζζυηενα δθεηηνυκζα χζηε κα είκαζ ζηακυ κα πνμζμιμζχζεζ
ζε ιεηαβεκέζηενμ ζηάδζμ ηδ δμιή ζηενεχκ, οβνχκ ηαζ αενίςκ, ηαεχξ ηαζ αθθδθεπζδνάζεζξ
ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ. Ζ πνήζδ αοημφ ημο πνμηφπμο, ζακ δμιζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ηαηαζηεοή
πνμζμιμζχζεςκ πμο εα πανμοζζάγμοκ πθήεμξ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ εα ζοιαάθεζ ζηδκ
ενιδκεία ημοξ ιέζα απυ ημ πνίζια ημο ιζηνμηυζιμο είκαζ μ ηαηαθδηηζηυξ ζηυπμξ ηδξ
ένεοκαξ.
Ζ Πξφηαζε – Ζ Μεζνδνινγία
φιθςκα ιε ηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία είηε αοηή έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα ζφβπνμκα ζπμθζηά ηαζ
πακεπζζηδιζαηά ζοββνάιιαηα, είηε έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ δδιμζζεφζεζξ ηαζ
ακαημζκχζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ, μζ ηνυπμζ πμο επζθέβμκηαζ βζα κα παναζηαεεί έκα άημιμ
πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ:
1. Πνυηοπα πμο παναπέιπμοκ ζημ άημιμ ημο Bohr
2. Πνυηοπα πμο πανμοζζάγμοκ ημ άημιμ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηαακηζηήξ εεςνίαξ
(ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ ημ ηάεε έκα)
Οζ δφμ αοηέξ ηαηδβμνίεξ πανμοζζάγμοκ ηάπμζα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ζε υηζ
αθμνά ηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ
επζθέπεδηακ ηάπμζα απυ ηα πζμ δζαδεδμιέκα αημιζηά πνυηοπα πμο ιπμνεί κα ζοκακηήζεζ
ηακείξ ζηδ αζαθζμβναθία. Τπάνπμοκ θοζζηά ηαζ άθθα, πμο υιςξ ζε βεκζηέξ βναιιέξ
ααζίγμκηαζ ζηζξ ίδζεξ ανπέξ ιε αοηά πμο έπμοκ επζθεβεί. ημπυξ ηδξ ένεοκαξ δεκ ήηακ ημ κα
επζθεβεί ηάπμζμ ιμκηέθμ πμο κα ακαπανζζηά απθά ιε επζηοπία ηδκ εζηυκα εκυξ αηυιμο, αθθά
ηαζ κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα πνμζμιμζχζεζ ααζζηά θαζκυιεκα ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ υπςξ: ημοξ πδιζημφξ δεζιμφξ ηαεχξ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ φθδξ.
Σα ιμκηέθα πμο επζθέπηδηακ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1. Οζ παναηδνήζεζξ ζημκ πίκαηα,
ζπεηζηά ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο ηάεε ιμκηέθμο πνμηφπημοκ απυ ηδ
ζπεηζηή αζαθζμβναθία.
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Πίλαθαο 5: οβηνζηζηή πανμοζίαζδ ηςκ αημιζηχκ ιμκηέθςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ένεοκα

Μνληέιν Α

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά: Σα δθεηηνυκζα πενζζηνέθμκηαζ βφνς απυ
ημκ πονήκα ζε ηαεμνζζιέκεξ ηνμπζέξ.
Πιενλεθηήκαηα: Αημθμοεεί ημ πνυηοπμ ημο Bohr έκα εονέςξ
δζαδεδμιέκμ εηπαζδεοηζηυ ιμκηέθμ
Μεηνλεθηήκαηα:
 Γεκ ελδβεί ηδ ζηαεενυηδηα ημο αηυιμο,
Γε ιπμνεί κα πνμζμιμζχζεζ ηδ δδιζμονβία πδιζηχκ δεζιχκ
Γεκ είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ηα ζφβπνμκα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα

Μνληέιν Β

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά: Σα δθεηηνυκζα πανζζηάκμκηαζ ζακ ιζα
εηηεηαιέκδ ζοκεπή ηαηακειδιέκδ μοζία πμο μκμιάγεηαζ
‖Electronium‖ δ μπμία είκαζ βφνς απυ ημκ πονήκα αάζεζ ηδκ
ποηκυηδηα πζεακυηδηαξ. Σα δθεηηνυκζα δεκ ηζκμφκηαζ. Μεηααμθέξ
ζημ πνχια πμο εηθνάγεζ ηδκ ποηκυηδηα πζεακυηδηαξ δίκμκηαξ ηδκ
εκηφπςζδ εκυξ οβνμφ πμο ιεηααάθθεηαζ.. Ζ εζηυκα ημο αηυιμο ζε
ημιή
Πιενλεθηήκαηα:
 Απμηεθεί ιζα πνμζπάεεζα πανμοζίαζδξ ηςκ θφζεςκ ηδξ
ελίζςζδξ ημο Schrödinger
 Μπμνεί κα πνμζμιμζχζεζ πδιζημφξ δεζιμφξ
 ε ζοιθςκία ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηαακηζηήξ εεςνίαξ
Μεηνλεθηήκαηα:
 Γδιζμονβεί
πανενιδκείεξ
ζημοξ
ιαεδηέξ
βζα
ηδκ
ακαπανάζηαζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ημο πονήκα
 Γεκ ιπμνεί κα απμδχζεζ ηζξ δθεηηνμζηαηζηέξ δοκάιεζξ ιεηαλφ
δθεηηνμκίςκ ηαζ ιεηαλφ δθεηηνμκίςκ ηαζ πονήκα

Μνληέιν Γ

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά: Σα δθεηηνυκζα πανζζηάκμκηαζ ζακ
ζδιεία πμο πανμοζζάγμοκ ζοβηεηνζιέκδ ποηκυηδηα πζεακυηδηαξ
κα ανεεεί έκα δθεηηνυκζμ ζηδ εέζδ αοηή ακάθμβα ιε ημ πυζμ
ποηκά είκαζ. Σα ζδιεία αοηά αολάκμκηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο
ζακ κα αθήκμοκ ίπκδ ηα δθεηηνυκζα ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. Ζ
εζηυκα ημο αηυιμο ζε ημιή
Πιενλεθηήκαηα:
 Απμηεθεί ιζα πνμζπάεεζα πανμοζίαζδξ ηςκ θφζεςκ ηδξ
ελίζςζδξ ημο Schrödinger
 Μπμνεί κα πνμζμιμζχζεζ πδιζημφξ δεζιμφξ
 ε ζοιθςκία ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηαακηζηήξ εεςνίαξ
Μεηνλεθηήκαηα:
 Γδιζμονβεί
πανενιδκείεξ
ζημοξ
ιαεδηέξ
βζα
ακαπανάζηαζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ
 Γε ιπμνεί κα απμδχζεζ ηζκήζεζξ αηυιςκ ιε επζηοπία
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Μνληέιν Γ

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά: Σα δθεηηνυκζα πανζζηάκμκηαζ ζακ
ηεθείεξ πμο αθθάγμοκ ηοπαία εέζεζξ. Ο πονήκαξ πανμοζζάγεηαζ ιε
ηδκ πανμοζία κμοηθεμκίςκ. Σα δθεηηνυκζα ηαζ ηα κμοηθευκζα
ηζκμφκηαζ ζε ηοπαίεξ εέζεζξ ιέζα ζε ιζα ηαεμνζζιέκδ πενζμπή.
Πιενλεθηήκαηα:
 Σα δθεηηνυκζα πανυηζ πανζζηάκμκηαζ ζακ ζςιαηίδζα ιπμνμφκ
κα ηζκμφκηαζ ζε πενζμπέξ ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ
 Μπμνεί κα πνμζμιμζχζεζ πδιζημφξ δεζιμφξ
Μεηνλεθηήκαηα:
 Γεκ είκαζ ζφιθςκμ ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηαακηζηήξ εεςνίαξ
 Ζ ηίκδζδ ηςκ κμοηθεμκίςκ ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ημο πονήκα ζε
ζπέζδ ιε ηα δθεηηνυκζα δδιζμονβμφκ πανενιδκείεξ ζημοξ
ιαεδηέξ

Μνληέιν Δ

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά: Σα δθεηηνυκζα πανζζηάκμκηαζ ζακ
ηεθείεξ πμο αθθάγμοκ ηοπαία εέζεζξ. Ο πονήκαξ είκαζ ζδιεζαηυξ
Σα δθεηηνυκζα ηζκμφκηαζ ζε ηοπαίεξ εέζεζξ ιέζα ζε ιζα
ηαεμνζζιέκδ πενζμπή.
Πιενλεθηήκαηα:
 Σα δθεηηνυκζα πανυηζ πανζζηάκμκηαζ ζακ ζςιαηίδζα ιπμνμφκ
κα ηζκμφκηαζ ζε πενζμπέξ ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ πζεακυηδηαξ
 Μπμνεί κα πνμζμιμζχζεζ πδιζημφξ δεζιμφξ
Μεηνλεθηήκαηα:
 Γεκ είκαζ ζφιθςκμ ιε ηζξ ανπέξ ηδξ ηαακηζηήξ εεςνίαξ
 Ο πονήκαξ πανμοζζάγεηαζ ζακ ζδιείμ
(Γδιυπμοθμξ 2005, Mikelskis-Seifert S. 2005, Dimopoulos V. and Kalkanis G. 2004-5, Budde M.,
Niedderer H et al 2002)

Ζ επζθμβή ηςκ ιμκηέθςκ έβζκε απυ αημιζηά πνυηοπα πμο πανζζηάκμκηαζ ζε δφμ δζαζηάζεζξ
(2D). Κάπμζα απυ αοηά πανμοζζάγμκηαζ ζακ ημιέξ ηδξ ηνζζδζάζηαηδξ πναβιαηζηυηδηαξ
(Μμκηέθα Α,Β,Γ), εκχ ηα οπυθμζπα πανμοζζάγμκηαζ ζακ ηδκ εζηυκα ημο αηυιμο ελςηενζηά
ηαζ απυ απυζηαζδ (Μμκηέθα Γ,Δ).
Σν Γείγκα
ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο
Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, μζ μπμίμζ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ανίζημκηαζ ημκηά ζημ βκςζηζηυ
επίπεδμ ιαεδηχκ θοηείμο. Δίκαζ υιςξ ηαζ ιζα ηαηδβμνία θμζηδηχκ πμο είκαζ εηημθαπηυιεκμζ
εηπαζδεοηζημί, πμο βκςνίγμοκ υηζ ηάπμζα ζηζβιή ζημ ιέθθμκ εα ηθδεμφκ κα ελδβήζμοκ
δζάθμνα θοζζηά θαζκυιεκα ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ. Σμ εέια ηδξ ένεοκαξ, βζα ανηεημφξ θμζηδηέξ,
ζοκέπζπηε ιε δζημφξ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ, ζπεηζηά ιε ημ πχξ θακηαγυκημοζακ ηδ δμιή ημο
αηυιμο ηαζ ημ πχξ εα ημ δζδάλμοκ ζημοξ ιεθθμκηζημφξ ιαεδηέξ ημοξ. ηδκ ένεοκα
ζοιιεηείπακ 18 ηεθεζυθμζημζ θμζηδηέξ (ακαθμβία: 4 άκηνεξ, 14 βοκαίηεξ) ιε ημοξ μπμίμοξ
πναβιαημπμζήζαιε 5 ζοκακηήζεζξ.
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Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο
Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε πανάθθδθα ιε ημ ενβαζηήνζμ θοζζηήξ, πμο είκαζ οπμπνεςηζηυ
βζα ημ ΠΣΓΔ ημο ΔΚΠΑ ηαζ ημ μπμίμ δζανηεί 2 χνεξ ηδκ εαδμιάδα, βζα 2 ελάιδκα. ε ηάεε
ζοκάκηδζδ οπήνπακ 3 θμζηδηέξ, υζμζ είκαζ ηαζ ζε ηάεε μιάδα ημο ενβαζηδνίμο. Ο πνυκμξ
ζοιιεημπήξ ζηδκ ένεοκα ήηακ πενίπμο ιζα χνα ηδκ εαδμιάδα βζα 5 εαδμιάδεξ.
ηδκ πνχηδ ζοκάκηδζδ δυεδηε ζημοξ θμζηδηέξ έκα pre-test (ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ πμθθαπθχκ
επζθμβχκ) πμο πενζθάιαακε πέκηε ενςηήζεζξ βφνς απυ ηδ δμιή ημο αηυιμο, ημ ακ ηζκμφκηαζ
ηα άημια πμο απμηεθμφκ έκα ζηενευ ζχια, ημ πχξ ιεηααάθθεηαζ δ ηζκδηζηή εκένβεζα (ηαζ μζ
απμζηάζεζξ ιεηαλφ) ηςκ αηυιςκ ακάθμβα ιε ηζξ αθθαβέξ ηδξ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ
ζςιάηςκ ηαζ ημ πχξ ζοιπενζθένμκηαζ ηα εθεφεενα δθεηηνυκζα ζημ εζςηενζηυ εκυξ
ιεηάθθμο.
Ακελανηήηςξ ηςκ απακηήζεςκ πμο έδζκακ μζ θμζηδηέξ, ζηδ ζοκέπεζα παναημθμοεμφζακ ιζα
δζάθελδ βφνς απυ ημ πμζεξ ήηακ μζ παθζυηενεξ αημιζηέξ εεςνίεξ, βζαηί εβηαηαθείθεδηακ ηαζ
ηζ πζζηεφμοιε ζήιενα. Πχξ πναβιαημπμζμφκηαζ μζ πδιζημί δεζιμί. Σζ είκαζ ημ δοκαιζηυ
Lennard-Jones. Πχξ ηζκμφκηαζ ηα άημια ζημ εζςηενζηυ εκυξ ζηενεμφ, εκυξ οβνμφ ηζ εκυξ
αενίμο. Καζ ηέθμξ πςξ ηζκμφκηαζ ηα εθεφεενα δθεηηνυκζα ζημ εζςηενζηυ εκυξ ιεηάθθμο. Ο
ζημπυξ αοηήξ ηδξ ιζηνήξ δζάθελδξ ήηακ ημ κα θοεμφκ ηοπυκ απμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ αημιζηή
εεςνία ηαεχξ ηαζ βζα ιζα ζεζνά ζδιακηζηχκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ πμο ιπμνμφκ κα
ελδβδεμφκ ιζηνμζημπζηά.
ημ ηέθμξ ηδξ πνχηδξ ζοκάκηδζδξ (ηαζ ζε ηάεε ιζα απυ ηζξ οπυθμζπεξ ηέζζενεζξ ζηδ ζοκέπεζα
ηδξ ένεοκαξ) γδημφζαιε απυ ημοξ θμζηδηέξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ έκα απυ ηα πέκηε οπμρήθζα
ιμκηέθα. Υνδζζιμπμζμφζακ δδθαδή έκα ζε ηάεε ζοκάκηδζδ αθμφ πνχηα ημοξ ημ
πανμοζζάγαιε. Τπήνπε πάκηα ιζα πνμζμιμίςζδ ημο εηάζημηε πνμηφπμο ιε ζημπυ κα
ελμζηεζςεμφκ ιε ημ ηζκμφιεκμ αημιζηυ ιμκηέθμ.
Σμ θφθθμ αλζμθυβδζδξ ημο ηάεε αημιζημφ πνμηφπμο γδημφζε απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα
πενζβνάρμοκ ζοκμπηζηά ακ υκηςξ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ημ ιμκηέθμ πανμοζζάγεζ
επζηοπδιέκα έκα άημιμ. Καζ κα εηθνάζμοκ ακ έπμοκ ηάπμζα έκζηαζδ ή απμνία ςξ πνμξ ημ
ζπεδζαζιυ ημο. ηδ ζοκέπεζα ημοξ γδημφζαιε κα ζπεδζάζμοκ ζηζβιζυηοπα απυ ιζα ζεζνά
θαζκμιέκςκ. Ζ ακαβηαζυηδηα ζπεδίαζδξ ζηζβιζυηοπςκ, υηακ πνυηεζηαζ βζα πνμζμιμζχζεζξ,
είκαζ πνμθακήξ. Οπμζαδήπμηε ηζκμφιεκδ ακαπανάζηαζδ απμηεθείηαζ απυ έκα πθήεμξ
ζηαεενχκ εζηυκςκ πμο εκαθθάζζμκηαζ ιε ηέημζα ηαπφηδηα πμο κα δίκμοκ ηδκ ρεοδαίζεδζδ
ζημ ιάηζ υηζ είκαζ ηάηζ ηζκμφιεκμ. Ακ ζπεδζάζεζξ επζηοπδιέκα ηα επζιένμοξ ζηζβιζυηοπα,
έπεζξ μοζζαζηζηά ζοκεέζεζ ιζα μπηζημπμίδζδ. Σα ζηζβιζυηοπα πμο γδηήεδηακ απυ ημοξ
θμζηδηέξ κα ζηεθημφκ ηαζ κα ζπεδζάζμοκ αθμνμφζακ:
 ημ πνυηοπμ ημο αηυιμο ιε αάζδ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ
 ηέζζενα (ημοθάπζζημκ) άημια ιε ηα μπμία κα δείλμοκ ηζξ ηζκήζεζξ πμο εα ηάκμοκ αοηά
ηαεχξ αολάκεζ δ εενιμηναζία ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αολάκεζ δ ηζκδηζηή ημοξ εκένβεζα (ζημ
εζςηενζηυ εκυξ ζηενεμφ/οβνμφ/αενίμο)
 δφμ άημια πμο ζπδιαηίγμοκ έκακ πδιζηυ δεζιυ (μιμζμπμθζηυ)
 ημ εζςηενζηυ εκυξ ιεηάθθμο ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ αηυιςκ ιε ηα εθεφεενα
δθεηηνυκζα (ιε ή ιε πςνίξ ηδκ πανμοζία δοκαιζημφ)
ηακ μζ θμζηδηέξ ζπεδίαγακ ζηζβιζυηοπα απυ ηα πζμ πάκς θαζκυιεκα, βζκυηακ ζαθέξ ημ πχξ
θακηάγμκηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ αηυιςκ, ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηζξ ηοπυκ
αδοκαιίεξ ημο ηάεε ιμκηέθμο.
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Σεθζηυ ζηάδζμ ηδξ ηάεε ζοκάκηδζδξ θμζπυκ ήηακ κα ααειμθμβήζμοκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ιε ιζα
ηθίιαηα 5 επζπέδςκ (Καευθμο, Λίβμ, Μέηνζα,. Πμθφ, Ηδακζηά) ημ πυζμ
ηαηάθθδθμ/απμηεθεζιαηζηυ έηνζκακ ημ εηάζημηε πνυηοπμ, ζηα επζιένμοξ θαζκυιεκα πμο
έπνεπε κα ελεηάζμοκ, αθθά ηαζ ζοκμθζηά βζα υθα. Μπμνμφζακ κα επζθέλμοκ ζακ «Ηδακζηυ»
πενζζζυηενα ημο εκυξ.
ημ ηέθμξ ηςκ πέκηε εαδμιάδςκ μζ θμζηδηέξ είπακ δμηζιάζεζ υθα ηα οπμρήθζα αημιζηά
πνυηοπα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηα επελενβάζηδηακ εκημπίγμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηζξ
εηπαζδεοηζηέξ αδοκαιίεξ ηαζ ηα επζζηδιμκζηά ζθάθιαηα ημο εηάζημηε ιμκηέθμο ζημ κα
πενζβνάρεζ ηα πζμ πάκς θοζζηά θαζκυιεκα.
Σα Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο
Ξεηζκχκηαξ απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο πνμεθέβπμο (pretest) ζηδκ ζοκηνζπηζηή ημοξ
πθεζμρδθία μζ θμζηδηέξ απάκηδζακ ζςζηά ζηζξ ενςηήζεζξ δείπκμκηαξ υηζ δζαεέημοκ ηζξ
απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα κα πενζβνάρμοκ ιζηνμζημπζηά ηδ δμιή ηδξ φθδξ. ε υηζ αθμνά ηα
θφθθα αλζμθυβδζδξ ηςκ αημιζηχκ πνμηφπςκ, υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ έδεζλακ υηζ ακαβκχνζγακ
πςξ εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ημ εηάζημηε ιμκηέθμ ζακ αημιζηυ πνυηοπμ. Δκηυπζγακ
ηα δμιζηά ημο ζημζπεία ηαζ ημκ ηνυπμ πμο ηζκμφκηαζ επζιένμοξ. ημ ημιιάηζ ηδξ ζπεδίαζδξ
ηςκ ζηζβιζυηοπςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδ ημο ηάεε αημιζημφ ιμκηέθμο ηα απμηεθέζιαηα
θαίκμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2 πμο αημθμοεεί. ημκ Πίκαηα αέααζα θαίκεηαζ ιυκμ δ ααειμθμβία
πμο έααθακ μζ θμζηδηέξ πςνίξ κα ηνίκεηαζ ακ ηα ζηζβιζυηοπα πμο ζπεδίαγακ ήηακ
επζζηδιμκζηχξ μνεά.
Πίλαθαο 6: οβηεκηνςηζηή πανμοζίαζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ηάεε ιμκηέθμο απυ ημοξ θμζηδηέξ

πεδζάζηε:

ημ πνυηοπμ ημο αηυιμο
ηζκήζεζξ αηυιςκ ηαεχξ
αολάκεζ δ εενιμηναζία ηαζ
ηαηά ζοκέπεζα αολάκεζ δ
ηζκδηζηή ημοξ εκένβεζα
δφμ
άημια
πμο
ζπδιαηίγμοκ έκακ πδιζηυ
δεζιυ
ημ
εζςηενζηυ
εκυξ
ιεηάθθμο

Σζ πμζμζηυ ηςκ θμζηδηχκ ααειμθυβδζακ ςξ «Ανηεηά
απμηεθεζιαηζηυ» ή «Ηδακζηυ» ημ εηάζημηε ιμκηέθμ
Μμκηέθμ
Μμκηέθμ
Μμκηέθμ
Μμκηέθμ
Μμκηέθμ
Α
Β
Γ
Γ
Δ
78%

11%

33%

83%

78%

72%

6%

6%

83%

78%

39%

6%

22%

78%

83%

56%

6%

6%

83%

83%

Παναηδνήεδηε ιζα πνμηίιδζδ ζε αημιζηά ιμκηέθα πμο ηα δθεηηνυκζα πανμοζζάγμκηαζ ζακ
ζςιαηίδζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα ιμκηέθα Γ ηαζ Δ πμο δ ααζζηή ημοξ δζαθμνά είκαζ ημ ακ εα
θαίκεηαζ δ δμιή ημο πονήκα ή υπζ. Ζ πνμηίιδζδ ζε αοηά ηα δφμ ιμκηέθα θάκδηε
πενζζζυηενμ υηακ ημοξ γδηήεδηε κα πενζβνάρμοκ ζφκεεηα θαζκυιεκα, εκχ ζηδκ απθή
ακαπανάζηαζδ ημο αηυιμο ηαηάθθδθμ ηνίεδηε ηαζ ημ ιμκηέθμ Α πμο είκαζ μοζζαζηζηά ημ
πνυηοπμ ημο Bohr.
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ηδκ πμνεία ηδξ ιεθέηδξ ηςκ θφθθςκ αλζμθυβδζδξ πμο ζοιπθήνςζακ μζ θμζηδηέξ
παναηδνήεδηακ επζζηδιμκζηά ζθάθιαηα. Δζδζηά υηακ ημοξ γδηήεδηε κα ζπεδζάζμοκ ημκ
πδιζηυ δεζιυ ιεηαλφ δφμ αηυιςκ. οκδεζζιέκμ ζθάθια ήηακ, εζδζηά ιε πνήζδ ημο
ιμκηέθμο Α, ημ κα πανμοζζάγμκηαζ ηα δθεηηνυκζα, πμο ζοιιεηέπμοκ ζημκ μιμζμπμθζηυ
δεζιυ ζακ αηίκδηα. ακ έκα γεοβάνζ δθεηηνμκίςκ πμο ηα ιμζνάγμκηαζ ηα δφμ άημια. Μζα
εζηυκα πμο ζοκακηάιε πμθφ ζοπκά ζηδ δζδαζηαθία ηδξ πδιείαξ ζημ Λφηεζμ. Κάηζ ακάθμβμ
υιςξ δε θαζκυηακ κα πανμοζζάγεηαζ, βζα ημοξ ίδζμοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηα ζηζβιζυηοπα πμο
ζπεδίαζακ βζα ηα οπυθμζπα ιμκηέθα. Δηεί θαζκυηακ κα οπάνπεζ ιζα ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα
ζηδκ πανμοζία ηςκ δθεηηνμκίςκ ακάιεζα ζηα δφμ άημια πμο ζοιιεηείπακ ζημ δεζιυ.
Ακάθμβα ζθάθιαηα οπήνπακ ηαζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο εζςηενζημφ εκυξ ιεηάθθμο, υπμο
πμθθμί θμζηδηέξ υηακ οπήνπε ιζα δζαθμνά δοκαιζημφ ζημ ιέηαθθμ ζπεδίαγακ υθα ηα
δθεηηνυκζα (αημιζηά ηζ εθεφεενα) κα ηζκμφκηαζ πνμζακαημθζζιέκα αθήκμκηαξ ημοξ πονήκεξ
ηςκ αηυιςκ ιυκμ ζηζξ ανπζηέξ ημοξ εέζεζξ. Με αάζδ ηζξ πζμ πάκς παναηδνήζεζξ ηζ ακ
αθαζνέζμοιε απυ ημκ Πίκαηα 2 ηζξ αλζμθμβήζεζξ ηςκ αηυιςκ πμο είπακ εζθαθιέκα
ζηζβιζυηοπα πνμηφπηεζ μ Πίκαηαξ 3.
Πίλαθαο 7: οβηεκηνςηζηή πανμοζίαζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο ηάεε ιμκηέθμο απυ ημοξ θμζηδηέξ (πμο
είπακ επζζηδιμκζηχξ μνεά ζπεδζαζιέκα ζηζβιζυηοπα)

πεδζάζηε:
ημ πνυηοπμ ημο αηυιμο
ηζκήζεζξ αηυιςκ ηαεχξ
αολάκεζ δ εενιμηναζία ηαζ
ηαηά ζοκέπεζα αολάκεζ δ
ηζκδηζηή ημοξ εκένβεζα
δφμ
άημια
πμο
ζπδιαηίγμοκ έκακ πδιζηυ
δεζιυ
ημ
εζςηενζηυ
εκυξ
ιεηάθθμο

Σζ πμζμζηυ ηςκ θμζηδηχκ ααειμθυβδζακ ςξ «Ανηεηά
απμηεθεζιαηζηυ» ή «Ηδακζηυ» ημ εηάζημηε ιμκηέθμ
Μμκηέθμ
Μμκηέθμ
Μμκηέθμ
Μμκηέθμ
Μμκηέθμ
Α
Β
Γ
Γ
Δ
78%
11%
33%
72%
78%
61%

6%

6%

78%

78%

11%

6%

22%

72%

83%

44%

6%

0%

67%

83%

Οζ παναηδνήζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ημκ Πίκαηα 3 είκαζ υηζ ημ Μμκηέθμ Δ
πνδζζιμπμζήεδηε ζςζηά απυ υζμοξ ημ επέθελακ ηαζ βζα ηα ηέζζενα ενςηήιαηα. Δκχ ζπεδυκ
ζε υθα ηα οπυθμζπα παναηδνήεδηε υηζ είπακ έκα ή ηαζ πενζζζυηενα εζθαθιέκα ζηζβιζυηοπα.
ιμζα δεκ οπήνπακ ζθάθιαηα ηαζ ζημ Μμκηέθμ Β, αθθά είπε πμθφ ιζηνή απμδμπή απυ ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ.
πκπεξάζκαηα– Ζ Δθαξκνγή - Ζ Αμηνιφγεζε
ηδκ ενβαζία έβζκε έκα πνχημ αήια πνμηεζιέκμο κα οζμεεηδεεί έκα εηπαζδεοηζηυ ιμκηέθμ
ημο αηυιμο, ηαηάθθδθμ βζα κα πνδζζιμπμζδεεί ζακ δμιζηυ ζημζπείμ ζε πνμζμιμζχζεζξ ημο
ιζηνμηυζιμο. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο Πίκαηα 3 μζ θμζηδηέξ έδεζλακ υηζ επζθέβμοκ
αημιζηά πνυηοπα δζαθμνεηζηά απυ αοηυ ημο Bohr, εζδζηά βζα ζφκεεηα θαζκυιεκα. Γζα
θαζκυιεκα δδθαδή πμο εα είκαζ ηαζ πζμ πνήζζιεξ αοημφ ημο είδμοξ μζ πνμζμιμζχζεζξ απυ ηδκ
άπμρδ υηζ ζε αοηά εα ακηζιεηςπίγεζ ιεβαθφηενδ πνυηθδζδ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ ζημ ένβμ ημο,
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πνμηεζιέκμο κα ηα ελδβήζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο. Σα ενςηήιαηα πμο είπαιε εέζεζ θμζπυκ ζηδκ
ανπή απακηήεδηακ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηαηαθαηζηά. Τπάνπεζ ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ αημιζηυ
πνυηοπμ πμο επέθελακ ηαζ πμο ιπμνμφκ κα ημ πνδζζιμπμζμφκ επζζηδιμκζηχξ μνεά.
Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε απυ θμζηδηέξ ημο ΠΣΓΔ ημο ΔΚΠΑ πμο είκαζ ιεθθμκηζημί
εηπαζδεοηζημί είκαζ υιςξ ηαζ ηαοηυπνμκα θμζηδηέξ πμο πνμζπαεμφκ ηαζ μζ ίδζμζ κα
ηαηαθάαμοκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ φβπνμκδξ Φοζζηήξ. Ήδδ ιέζα απυ ηα ιαεήιαηα ηδξ
ζπμθήξ ημοξ έπμοκ λεηζκήζεζ κα ιπαίκμοκ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ πνμζανιμβήξ ηδξ δζδαηηέαξ
φθδξ ζηα δζηά ημοξ ιέηνα ζακ δάζηαθμζ ηαζ ζημ πςξ εα ηδκ πανμοζζάζμοκ. Πνμζπαεμφκ κα
πνμζανιυζμοκ ηα επζζηδιμκζηά πνυηοπα πμο δζδάζημκηαζ, ζηα εηπαζδεοηζηά πνυηοπα πμο εα
δζδάλμοκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. ε επυιεκδ ενβαζία εα ακαθενεμφιε ζηδ
δδιζμονβία ηςκ πνμζμιμζχζεςκ πμο πανήπεδζακ ιε αάζδ αοηυ ημ ιμκηέθμ.
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υνεδρύα 14: Αναλυτικϊ Προγρϊμματα και Εγχειρύδια ΙΙ
Ο μεταβαλλόμενοσ ρόλοσ των εγχειριδύων Υυςικών Επιςτημών:
Ιςτορικϋσ και φιλοςοφικϋσ προοπτικϋσ
Κσλζηαληίλνο Σακπάθεο, ΠΣΓΔ/ΔΚΠΑ, konstantinos.tampakis@gmail.com
Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο θνξδνχιεο, ΠΣΓΔ/ΔΚΠΑ, kostas4skordoulis@gmail.com

Πεξίιεςε: Ζ πανμφζα ενβαζία έπεζ ζηυπμ κα ηαηαβνάρεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δζδαηηζηχκ

εβπεζνζδίςκ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ απυ ημ 1834 ιέπνζ ημ 1936 ηαζ κα πνμζπαεήζεζ κα
ελδβήζεζ ηδ θεζημονβία ημοξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. Ζ ακάθοζδ ιαξ ααζίζηδηε ζηδκ
ακαβκχνζζδ πέκηε παναβυκηςκ. Σμ εθθδκζηυ ηνάημξ θαίκεηαζ κα ηαευνζζε ημ πεδίμ ζημ μπμίμ
ηα εβπεζνίδζα έδναζακ, ιε ηδκ ηαεζένςζδ ή ιδ εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ. Οζ εηδυηεξ, εηηυξ απυ
δζαιεζμθααδηέξ ιεηαλφ ημο εβπεζνζδίμο ηαζ ημο μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ ημο, ζοπκά
έπαζλακ δζαιμνθςηζηυ νυθμ. Ζ ηαοηυηδηα ηςκ ζοββναθέςκ ιεηααθήεδηε ζοκ ης πνυκς, εκχ
δ πνάλδ ηδξ ζοββναθήξ οπάημοε ζε ιζα ζεζνά απυ κυνιεξ, νδηέξ ή άννδηεξ. Σμ ακαβκςζηζηυ
ημζκυ ήηακ μζμκεί πανχκ ζηδ δζαδζηαζία, θεζημονβχκηαξ ςξ ημ ζηαεενυ ζδιείμ βφνς απυ ημ
μπμίμ εθζζζυηακ δ έηδμζδ ηςκ εβπεζνζδίςκ. Σέθμξ, μζ επζζηδιμκζημί ηθάδμζ πανμοζζάγμκηαζ
κα αθθάγμοκ ηαζ κα ιεηααάθθμκηαζ ζοκεπχξ οπυ ημ πνίζια ηςκ αθθαβχκ ζηδκ δζακμδηζηή
ηίκδζδ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ εζδζηυηενα.
Abstract: This paper aims to document the characteristics and explain the function of science

textbooks, appearing in Greece between 1834 and 1936. Our analysis was based on the
recognition of five factors. The Greek government seems to have set the field in which the
textbooks were active, by establishing educational institutions. Publishers, other than acting as
intermediaries between the textbook and the economic context, often played an additional
formative role. The identity of the authors changed over time, while the act of writing
followed a set of norms, explicit or implicit. The audience was virtually present, acting as the
fixed point for the creation of textbooks. Finally, the scientific disciplines themselves appear
to change continuously, following the intellectual and educational activity of each period.
Δηζαγσγή
Ζ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ ιε ηδκ δζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ είκαζ
έκαξ ημιέαξ ένεοκαξ ιε ιαηνά ζζημνία ηαζ ακαβκςνζζιέκδ ζδιαζία. Ζ πνμαθδιαηζηή πμο
έπεζ ακαπηοπεεί είκαζ εηηεηαιέκδ ηαζ έπεζ απμθένεζ ζδιακηζηά ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα
(εκδεζηηζηά
Καράθδξ ηα. 2007, Dimopoulos 2005, Stylianidou 2002). Πανά ηδκ
πμζηζθμιμνθία ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηςκ ιεεμδμθμβζηχκ πνμζεββίζεςκ, δ ιεθέηδ ηςκ
δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ βίκεηαζ οπυ ηδ ζζςπδνή παναδμπή ιζαξ ζεζνάξ ζζημνζηχκ ηαζ
θζθμζμθζηχκ πνμηείιεκςκ, αημφζζςκ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ. Σμ εβπεζνίδζμ βεκζηά
ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ημ απμηέθεζια ιζαξ αοηυκμιδξ πνάλδξ ιζαξ ακελάνηδηδξ επζζηδιμκζηήξ
πναηηζηήξ. Δκ μθίβμζξ, δ ζοββναθή εκυξ εβπεζνζδίμο ηαζ μ ιεηέπεζηα νυθμξ ημο εεςνμφκηαζ
ακελάνηδηα απυ ηδκ ίδζα ηδ θεζημονβία ηδξ επζζηήιδξ. Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ
~ 758 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

είκαζ κα ηαηαδείλεζ πχξ, ζημκ εθθαδζηυ πχνμ ημοθάπζζημκ, ιζα ζζημνζηή ιεθέηδ ημο νυθμο
ηςκ εβπεζνζδίςκ ακαδεζηκφεζ ιζα πζμ ζφκεεηδ εζηυκα.
ηνρνζεζία θαη κεζνδνινγία
ηυπμξ ηδξ ένεοκαξ ιαξ ήηακ δ ηαηανπάξ δ απμδεθηίςζδ υθςκ ηςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ απυ ηδκ ίδνοζδ ημο κεμεθθδκζημφ ηνάημοξ έςξ ηαζ ηα πνυεονα ημο
Γεφηενμο Παβηυζιζμο Πμθέιμο. Έθθεζρδ υιςξ ζημζπείςκ μδήβδζε ζηδκ επζθμβή ημο 1838
ςξ διενμιδκία έκανλδξ. Χξ δζδαηηζηά εβπεζνίδζα εεςνήεδηακ υθα ηα αζαθία πμο είηε
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα δζδαζηαθία ζε ηάπμζμ εεζιυ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ είηε πνμμνίγμκηακ
κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ηέημζα. Μεεμδμθμβζηά, ααζζζηήηαιε ζε ιζα οανζδζηή πμζμηζηή/
πμζμηζηή δζαδζηαζία. Ζ πνχηδ ηαηδβμνζμπμίδζδ έβζκε πνμκμθμβζηά, ιε αάζδ ηζξ πενζυδμοξ
πμο ακαβκςνίγεζ δ ζφβπνμκδ ζζημνζμβναθία ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ (Γδιανάξ 2003,
Κοπνζακυξ 2004). Αημθμφεδζε ιζα ακαθοηζηυηενδ δεφηενδ ηαηδβμνζμπμίδζδ, υπμο ιε αάζδ
ημκ ηίηθμ ηδξ έηδμζδξ, ακαβκςνίζηδηακ ζε αοηά εειαηζηέξ εκυηδηεξ πμο κα ακηζζημζπμφκ ζε
ιζα απυ ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηδξ επμπήξ, υπςξ ηαζ μ ζοββναθέαξ, μ εηδυηδξ, μ ηυπμξ
έηδμζδξ ηαζ ημ ημζκυ βζα ημ μπμίμ πνμμνζγυηακ ημ εβπεζνίδζμ. Σα απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ
ζημκ Πίκαηα 1. Ζ δεφηενδ, πμζμηζηή θάζδ ηδξ ακάθοζδξ ααζίζηδηε ζηδ ιεθέηδ ηδξ
αθθδθεπίδναζδξ πέκηε παναβυκηςκ: Σδ δναζηδνζυηδηα ηςκ εηδμηχκ, ημκ νυθμ ηςκ
ζοββναθέςκ, ηζξ απαζηήζεζξ ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ, ημ πθαίζζμ ημο Δθθδκζημφ ηνάημοξ
ηαζ ηδκ εζςηενζηή πμνεία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. ε αοημφξ ηχνα εα ζηναθμφιε.
Σν θαζνξηζηηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ
Σα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα ζοπκά μνίγμκηαζ ιέζς ημο ακαβκςζηζημφ ημοξ ημζκμφ (Patiniotis
2006). Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ζδζαίηενα ειθακέξ ζηα εθθδκζηά εβπεζνίδζα, ζηα μπμία μ ηίηθμξ,
ημ ελχθοθθμ ηαζ δ εζζαβςβή ζοζηδιαηζηά πενζείπακ εκδείλεζξ βζα ημ είδμξ ημο ακαβκχζηδ
ζημκ μπμίμ ζηυπεοακ. Γναζηδνζμπμζμφιεκμζ ζε ιζα ζπεηζηά ιζηνή αβμνά, μζ εηδυηεξ
θνυκηζγακ ημ εβπεζνίδζμ κα θεζημονβεί ηαζ ςξ δζαθήιζζδ, πενζέπμκηαξ ζηα πζμ ειθακή ημο
ιένδ ζημζπεία ηα μπμία εα ημ πανμοζίαγακ ςξ αλζυθμβμ (Μπχημξ 1982). Ζ ελέηαζδ ηδξ
εζηυκαξ πμο ζημζπεζμεεημφκ ηα ίδζα ηα εβπεζνίδζα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πμνεία ημο εθθδκζημφ
εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ εα ιαξ επζηνέρεζ κα ζπκδθαηήζμοιε ηδκ πμνεία ηςκ εβπεζνζδίςκ
ζηδκ Δθθάδα.
Ο πζμ ιαγζηυξ εεζιυξ εηπαίδεοζδξ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ ιαξ είκαζ ημ Γδιμηζηυ
πμθείμ, ιε ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ (Δθθδκζηυ πμθείμ, Γοικάζζμ ηαζ δζάθμνεξ
επαββεθιαηζηέξ ζπμθέξ υπςξ ηαηά ηαζνμφξ ηα Γζδαζηαθεία) κα είκαζ ζαθχξ πζμ πενζμνζζιέκδ
(εζδζηά ηαηά ημκ 19μ αζχκα) Σμ δε ιμκαδζηυ Πακεπζζηήιζμ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, ημ
Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, είπε ζοβηνζηζηά εθάπζζημοξ ιαεδηέξ. Με ηδκ πνχηδ ιαηζά, θμζπυκ, ημ
παναπάκς δζάβναιια είκαζ δφζημθμ κα ελδβδεεί. Σμ αίκζβια θφκεηαζ, υιςξ, ακ
ζοκοπμθμβίζμοιε υηζ βζα ηδκ πενίμδμ 1838-1864, μ ανζειυξ ηςκ εβπεζνζδίςκ είκαζ ζοκμθζηά
ιζηνυξ, ηαζ υηζ δ μνβάκςζδ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο είκαζ εοεφκδ θίβςκ, αθθά ζζπονχκ
παζδαβςβχκ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ μ Η. Κμηηχκδξ, ημο μπμίμο μ Οδεγφο είκαζ
ηαοηυπνμκα μδδβυξ δζδαηηζηήξ, κμιμεεηζηή ζοθθμβή ηαζ οπυδεζβια βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ
ιαεδιάηςκ. Έηζζ, ηα εβπεζνίδζα πμο εβηνίκμκηαζ απυ ηζξ επζηνμπέξ ηζξ επμπήξ, υηακ αοηέξ
θεζημονβμφκ, είκαζ ζοβηεηνζιέκα (υπςξ ημ Παηδηθή βηβιηνζήθε- Μαζήκαηα Φπζηθήο ημο
ίδζμο) ηαζ δεκ απαζημφκ εζδζηή ικεία βζα κα ακαβκςνζζημφκ. Σα θίβα ακηαβςκζζηζηά πμκήιαηα
πμο οπάνπμοκ είκαζ πμο θένμοκ ημ αάνμξ ηδξ απυδεζλδξ ηδξ αλίαξ ημο, ηαζ άνα
ηζηθμδμημφκηαζ ακαθυβςξ. ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια απυ
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ηδκ ίδνοζή ηδξ ηαζ ιεηά πενζθαιαάκεζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ ηάπμζα ζπμθεία έπμοκ
ενβαζηήνζα. Ζ έθθεζρδ, υιςξ, ηυζμ ελεζδζηεοιέκςκ ηαεδβδηχκ υζμ ηαζ εκυξ εβηεηνζιέκμο
εβπεζνζδίμο (πμο εα επέηνεπε ζε ιδ εζδζημφξ κα δζδάλμοκ απθχξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ),
μοζζαζηζηά μδήβδζε ζηδκ παναβηχκζζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ ζηδκ ιζηνή εηδμηζηή
δναζηδνζυηδηα. Οιμίςξ ηαζ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, ιζα πμο μζ ηαεδβδηέξ ημο
πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ δε πνδζζιμπμζμφζακ εβπεζνίδζα ζηδ δζδαζηαθία ημοξ (ηεθακίδδξ
1948, Λάππαξ 2004). Σέθμξ, ηα εκαπμιείκακηα, πςνίξ ζαθή ζηυπεοζδ, εβπεζνίδζα, είκαζ
ηονίςξ ιεηαθνάζεζξ Γαθθζηχκ ηαζ Γενιακζηχκ εηδυζεςκ, βεβμκυξ πμο ακηζηαημπηνίγεζ ημ
πνυηαβια ημο θείκμκημξ Νεμεθθδκζημφ Γζαθςηζζιμφ βζα εηιμκηενκζζιυ ιέζς ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ ηαζ ανβυηενα ηδκ ακάβηδ κα επζδείλεζ ημ ‗Πνυηοπμ Βαζίθεζμ ηδξ Ακαημθήξ‘ ηδκ
πμθζηζζηζηή ημο νχιδ.
Σμ ζδιείμ ηαιπήξ βζα υθδ ηδκ εθθδκζηή εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα ήηακ δ Έλςζδ ημο
εςκα ημ 1862. Σμ δζαζηνςιέκμ δδιυζζμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ζοκέπζζε κα επεηηείκεηαζ
ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 19μο αζχκα (Κοπνζακυξ 2004) ηαζ δ εηδμηζηή δναζηδνζυηδηα
αολήεδηε βεςιεηνζηά. Δζδζηά βζα ηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα, δ ηαηάζηαζδ αοηή εκηείκεηαζ απυ
ημ άηοπμ πθαίζζμ ηδξ εθεφεενδξ αβμνάξ πμο επζηναηεί, δ μπμία επζηνέπεζ ηδκ ηοηθμθμνία
πμθθχκ εβπεζνζδίςκ βζα ηζξ ίδζεξ ηάλεζξ (Καράθδξ ηα 2007). Ίζςξ ηαζ βζα αοηυ ημκ θυβμ, μ
πνμζακαημθζζιυξ ηςκ εβπεζνζδίςκ βίκεηαζ πμθφ πζμ ζαθή ζημκ ηίηθμ ημοξ. ημ Γδιμηζηυ, δ
εζηυκα δεκ αθθάγεζ ζδζαίηενα, θυβς ηδξ ιζηνήξ πανμοζίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ ηδξ
παβζςιέκδξ πναηηζηήξ ημο εεζιμφ. ε ακηζδζαζημθή, ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ
επζηναημφζε ιεβαθφηενδ ηζκδηζηυηδηα. Σα εβπεζνίδζα ηςκ Γοικαζίςκ πανμοζζάγμοκ ηδ
ιεβαθφηενδ πμζηζθία, αημθμοεμφιεκα απυ αοηά ηςκ Δθθδκζηχκ πμθείςκ. Ζ ηαεμνζζηζηή
ελέθζλδ ήηακ δ ηναηζηή έβηνζζδ ημ 1875 εκυξ ιυκμ εβπεζνζδίμο Φοζζηήξ βζα ηα Γοικάζζα, ιε
απμηέθεζια απυ ηδκ επμπή αοηή ανπίγμοκ κα δζδάζημκηαζ πζμ ζοζηδιαηζηά μζ Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ. Παν‘ υθ‘ αοηά, δεκ οπήνπε έκα ηαεμνζζιέκμ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, ιε
απμηέθεζια ημ εβπεζνίδζμ κα ηαεμνίγεζ πθήνςξ ηαζ ηδκ φθδ. Καηαοηυκ ημκ ηνυπμ, ιζα
πθδεχνα εβπεζνζδίςκ βζα υθεξ ηζξ εειαηζηέξ ειθακίγεηαζ ζε δζάζηδια είημζζ εηχκ. Μζα
ηάπμζα ζηαεενμπμίδζδ παναηδνείηαζ ιυθζξ ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20μο αζχκα, ιε ηα
Γοικάζζα κα κέιμκηαζ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ εβπεζνζδίςκ. ε αοηυ αμδεμφζε ημ βεβμκυξ υηζ
παναδμζζαηά, μζ επαββεθιαηζηέξ ζπμθέξ υπςξ ηα Γζδαζηαθεία πενζείπακ ηζξ Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ ζημ πνυβναιιά ημοξ, ιε απμηέθεζια μζ εηδυηεξ κα πνμζπαεμφκ κα επεηηείκμοκ ημ
ακαβκςζηζηυ ημοξ ημζκυ ιε ημ κα δζαθδιίγμοκ ημ εβπεζνίδζμ ςξ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα αοηέξ. Σμ
ηεθζηυ απμηέθεζια ήηακ δ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ κα παναιείκεζ ςξ ημ 1934 δ πζμ
επζεοιδηή αβμνά βζα ημοξ εηδυηεξ. ζμκ αθμνά ηδκ πακεπζζηδιζαηή εηπαίδεοζδ, ηα
εβπεζνίδζα βναθυκημοζακ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ έθενακ βεκζημφξ ηίηθμοξ, ιζα
πμο ημ ημζκυ ημοξ ήηακ ηαεμνζζιέκμ ηαζ ιζηνυ ηαζ δεκ είπακ ακάβηδ δζαθήιζζδξ.
Οη εθδφηεο θαη ην εζληθφ πιαίζην
Πνζκ αηυια ηδκ Δπακάζηαζδ ημο 1821, μζ Έθθδκεξ θυβζμζ είπακ ιζα αλζυθμβδ εηδμηζηή
δναζηδνζυηδηα, πμο μδήβδζε ζηδκ οζμεέηδζδ ημο εθθδκζημφ αθθααήημο απυ ημοξ ημπζημφξ
εηδυηεξ (Σζζηκάηδξ 1993). Σμ ηοπςιέκμ ηείιεκμ άθθςζηε έπαζλε ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ
δζάδμζδ ηςκ ζδεχκ ημο Νεμεθθδκζημφ Γζαθςηζζιμφ (Κανάξ 2003). Ζ εηδμηζηή
δναζηδνζυηδηα αοηή ζοκεπίζηδηε ηαζ ιεηά ηδκ ίδνοζδ ημο κεμεθθδκζημφ ηνάημοξ, ιε κέμοξ
εηδμηζημφξ μίημοξ κα ειθακίγμκηαζ ηυζμ ηδ κέα πνςηεφμοζα ηςκ Αεδκχκ, υζμ ηαζ ζε
πθμφζζεξ πυθεζξ ηδξ επζηνάηεζαξ, υπςξ δ φνμξ ηαζ δ Καθαιάηα. Απυ ημ 1838 έςξ ημ 1914,
δ εηδμηζηή δναζηδνζυηδηα ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηάεε πνυκμ ζπεδυκ δζπθαζζάγεηαζ, απυ 2
εηδυζεζξ ακά ηνία πνυκζα ηδκ πενίμδμ απυ ημ 1838 έςξ ημ 1864 ζε 8 εβπεζνίδζα ακά έημξ ηδκ
πενίμδμ 1879-1914, βζα κα ζηαεενμπμζδεεί ζε 6 εηδυζεζξ ακά έημξ ηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ
1915-1934. Ζ πμνεία αοηή δε ιπμνεί κα ελδβδεεί ιυκμ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ
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δναζηδνζυηδηαξ ημο ηνάημοξ, μφηε απυ ηδκ επέηηαζδ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ. Πνέπεζ
θμζπυκ κα ζοκοπμθμβζζεεί ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ απυ ημ 1865 ηαζ ιεηά ηαζ εζδζηά ιεηά ημ 1880, μ
ανζειυξ ηςκ απμθμίηςκ ημο Πακεπζζηδιίμο ιε εζδζηυηδηα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ αολάκεηαζ
απυ έκαξ ζε ηνζάκηα. Οφηε θοζζηά είκαζ ηοπαίμ υηζ ηδκ δεηαεηία πνζκ ηδκ απυημιδ αοηή
ειθάκζζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιυκςκ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ άνπζζακ κα δζδάζημκηαζ μζ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ζε υθμ ημ θάζια ηδξ εηπαίδεοζδξ. Οζ κέμζ αοημί εζδζημί πνμζθήθεδηακ
άιεζα απυ ημοξ εηδυηεξ βζα ηδ ζοββναθή επζζηδιμκζηχκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ, εκχ
ηαοηυπνμκα μ ανζειυξ ηςκ εηδμηχκ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημ πχνμ ιεζχεδηε, πάνά ηδκ
αφλδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Ο ακηαβςκζζιυξ επίζδξ μδήβδζε ζηδ οζμεέηδζδ
κέςκ ηεπκμθμβζχκ εηηφπςζδξ, αθθά ηαζ ζηδκ ηαεζένςζδ ζοβηεηνζιέκμο ζπήιαημξ ηαζ
ιεβέεμοξ βζα ηα εβπεζνίδζα. ε αοηυ ημ ηθίια, μζ εηδυηεξ δζαζθάθζγακ ιε αηυιδ ιεβαθφηενδ
αοζηδνυηδηα ηα δζηαζχιαηα πμο ημοξ έδζκε ιζα επίζδιδ ηναηζηή έβηνζζδ εκυξ εβπεζνζδίμο
ημοξ βζα ηάπμζα ααειίδα εηπαίδεοζδξ. Μζα ηέημζα απυθαζδ ειθακζγυηακ πάκηα ζημκ
ελχθοθθμ, εκχ ανβυηενα δ ίδζα δ οπμονβζηή απυθαζδ ηοπςκυηακ ιέζα ζημ εβπεζνίδζμ.
Ζ βεςβναθία ηδξ εηδμηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ άθθαλε επίζδξ, αημθμοεχκηαξ ηζξ αθθαβέξ ζηδ
δμιή ημο κέμο ηνάημοξ. Γζα πμθθέξ δεηαεηίεξ ιεηά ηδκ ίδνοζδ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ,
εθθδκζηέξ ημζκυηδηεξ άηιαγακ ηυζμ ζε ιεβάθεξ πυθεζξ ημο ελςηενζημφ υζμ ηαζ ζηδκ
Οεςιακζηή Αοημηναημνία. Οζ πανμζηίεξ αοηέξ είπακ ιζα αλζυθμβδ εηπαζδεοηζηή πανάδμζδ,
πμο έθηακε ιέπνζ ηαζ ηδκ ίδνοζδ πνχημ-πακεπζζηδιζαηχκ εεζιχκ. Άθθςζηε, δ κεμσδνοεείζα
μοζζαζηζηά Αεήκα δεκ είπε αζηζηή ζζημνζηυηδηα, μφηε ιπμνμφζε ανπζηά κα ζοκαβςκζζηεί ηδκ
μζημκμιζηή εοιάνεζα ιεβάθςκ πυθεςκ ηδξ πενζθένεζαξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ εημφζζα
ζοβηέκηνςζδ υθςκ ηςκ δζμζηδηζηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ ζηδκ πνςηεφμοζα μδήβδζε
ζημ κα εηδίδμκηαζ ζε αοηή δ πθεζμρδθία, αθθά υπζ δ μθυηδηα, ηςκ εβπεζνζδίςκ. Ζ ζηαδζαηή
υιςξ ελέθζλδξ ηδξ Αεήκαξ ζε μζημκμιζηυ ηαζ μζηζζηζηυ ηέκηνμ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ δ
ζοβηέκηνςζδ υθςκ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ εηδμηζηχκ μίηςκ ζε αοηή, μδήβδζε ζε παναηιή ηδκ
εηδμηζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ πενζθένεζα. Χξ απμηέθεζια, απυ ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο
20μο αζχκα ηαζ ιεηά, ζπεδυκ ηακέκα εβπεζνίδζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ δεκ εηδυεδηε αθθμφ.
Μυκμ μζ πθμφζζεξ πανμζηίεξ ηδξ δζαζπμνάξ ζοκέπζζακ ηδκ εηδμηζηή ημοξ δναζηδνζυηδηα βζα
εζςηενζηή ηαηακάθςζδ, χζπμο δ Μζηναζζαηζηή Καηαζηνμθή δζέημρε ιζα εηπαζδεοηζηή
πανάδμζδ αζχκςκ. πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ Πίκαηα 1 ηακέκα δζδαηηζηυ εβπεζνίδζμ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ δεκ εηδίδεηαζ εηηυξ μνίςκ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ ιεηά ημ 1914.
Ζ κεηαβαιιφκελε ηαπηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα
Ο ζοββναθέαξ ηςκ δζδαηηζηχκ εβπεζνζδίςκ είκαζ ζζημνζμβναθζηά έκα αιθζθεβυιεκδ πνυζςπμ.
ε ακηίεεζδ ιε ημκ ζοββναθέα ιζαξ θδιζζιέκδξ επζζηδιμκζηήξ ιμκμβναθίαξ, μ ζοββναθέαξ
εκυξ εβπεζνζδίμο ζοπκά δεκ είκαζ έκαξ παβημζιίμο θήιδξ επζζηήιμκαξ, αθθά έκαξ ζοκήεςξ
πενζμνζζιέκδξ ακαβκςνζζζιυηδηαξ εζδζηυξ, μ μπμίμξ ενβάγεηαζ ζε πμθφ ζοβηεηνζιέκμ
εηπαζδεοηζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ, ζοπκά οπυ ζοβηεηνζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ. Ο νυθμξ
ημο θμζπυκ δεκ είκαζ ιμκμζήιακημξ. Μπμνεί κα θεζημονβεί ςξ μ εζδζηυξ πμο ακαπανάβεζ ημ
Πανάδεζβια ηδξ επζζηήιδξ ημο, ςξ μ δζακμμφιεκμξ πμο πνμζπαεεί κα ζοβηεκηνχζεζ
‗ζοιαμθζηυ ηεθάθαζμ‘ (Bourdieu 1984) ή ςξ μ παζδαβςβυξ πμο μθμηθδνχκεζ ηδκ
εηπαζδεοηζηή ημο δναζηδνζυηδηα ιε ημ κα εηδίδεζ έκα εβπεζνίδζμ ζε έκα ακηζηείιεκμ πμο
δζδάζηεζ. Μέζς ηδξ πνμκμθμβζηήξ ηαλζκυιδζδξ ηαζ ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ, εα
πνμζπαεήζμοιε κα ηαηαβνάρμοιε ηδκ ιεηαααθθυιεκδ ζοκ ης πνυκς ηαοηυηδηα ημο
ζοββναθέα.
ηα πνυκζα ηδξ Βαοανζηήξ Ακηζααζζθείαξ, δεκ οπήνπακ πμθθμί ελεζδζηεοιέκμζ ζοββναθείξ
πμο κα είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοββνάρμοκ ηάπμζμ εβπεζνίδζμ, υπςξ δεκ οπήνπακ ηαζ
επαββέθιαηα πμο κα απαζημφκ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ. Σμ πζμ ζοπκυ θαζκυιεκμ ήηακ μ
ζοββναθέαξ ηδξ πενζυδμο κα είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιεηαθναζηήξ, ζοκήεςξ εκυξ
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βαθθζημφ εβπεζνζδίμο, ημ μπμίμ πνμζάνιμγε ζηζξ ακάβηεξ ημο. Ζ έθθεζρδ εκυξ θεπημιενμφξ
Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ μδδβμφζε ημκ ζοββναθέα, παζδαβςβυ ηαηά ηφνζμ θυβμ κα
ιεηαθνάζεζ έκα ακαβκςνζζιέκμ λέκμ εβπεζνίδζμ, ημ μπμίμ εα θεζημονβμφζε ηαοηυπνμκα ηαζ
ςξ μδδβυξ βζα ηδκ φθδ ηαζ ςξ επέββομ επζζηδιμκζηυηδηαξ. πακζυηενα, μ ζοββναθέαξ ήηακ
θυβζμξ μ μπμίμξ αημθμοεμφζε ημ πνυηαβια ημο Νεμεθθδκζημφ Γζαθςηζζιμφ βζα ηδ ζδιαζία
ηςκ θοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδκ παθθζββέκεζδ ημο έεκμοξ. Σέθμξ, οπήνπακ ηαζ ζοββναθείξ μζ
μπμίμζ πνμπςνμφζακ ζηδ ζοββναθή/ ιεηάθναζδ χζηε κα οπάνπμοκ εβπεζνίδζα βζα ηάεε
εειαηζηή ημο πνμβνάιιαημξ πμο οπμζηήνζγακ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Η. Κμηηχκδ. πςξ
δείπκεζ δ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, μ παζδαβςβυξ ήηακ ηαοηυπνμκα ηαζ ιζα πμθζηζηή
πνμζςπζηυηδηα, δ μπμία ιε ηδκ έηδμζδ εβπεζνζδίςκ δζαζθάθζγε ηδκ αοεεκηία επί πακηυξ ημο
εηπαζδεοηζημφ επζζηδημφ, αηυια ηαζ ζε ακηζηείιεκα ζηα μπμία δεκ είπε ελεζδζηεοιέκδ
εηπαίδεοζδ.
Καηά ηδκ επυιεκδ πενίμδμ απυ ημ 1865 ιέπνζ ημ 1878, ηαζ εκ ιέζς ζανςηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ
ημζκςκζηχκ αθθαβχκ, ειθακίγμκηαζ μζ πνχημζ απυθμζημζ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ απυ ημ
Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, μζ μπμίμζ ηαζ ζοζπεηίζηδηακ άιεζα ιε ηδκ εηδμηζηή δναζηδνζυηδηα.
Άημια υπςξ μ Β. Λάηςκ ηαζ μ Α. Γαιαζηδκυξ εα εηημπίζμοκ ζηαδζαηά ημοξ παθζυηενμοξ
ζοββναθείξ-παζδαβςβμφξ ηαζ εα ειθακζζημφκ ςξ μζ ελεζδζηεοιέκμζ επζζηήιμκεξ, μζ μπμίμζ
βνάθμοκ εβπεζνίδζα πάκς ζηδκ εζδζηυηδηα ημοξ, ζοκήεςξ βζα υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηζξ
εηπαίδεοζδξ. Σαοηυπνμκα, ζοκεπίγμκηαζ κα ιεηαθνάγμκηαζ λέκα εβπεζνίδζα ακαβκςνζζιέκδξ
αλίαξ, υπςξ αοηά ηςκ L Figuier, V. Regnault ηαζ Ζ. Δ. Roscoe, εκζζπφμκηαξ ημ ηφνμξ ηςκ
κέςκ εζδζηχκ.
Ζ δζαδζηαζία αοηή ζοκεπίζηδηε ηαζ ηδκ πενίμδμ ιεηαλφ 1874 ηαζ 1914. Ο ζοββναθέαξ ηδξ
επμπήξ πθδζζάγεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ημ εονςπασηυ ανπέηοπμ: Δίκαζ μ ηαεδβδηήξ ζημ
πακεπζζηήιζμ, μ ακαβκςνζζιέκμξ εζδζηυξ ζημ πεδίμ ημο ηαζ ζοκήεςξ ιε ιεβάθδ δζδαηηζηή
πείνα ζηδκ εηπαζδεοηζηή ααειίδα βζα ηδκ μπμία βνάθεζ. Ζ έβηνζζδ εκυξ εβπεζνζδίμο ημο
θεζημονβμφζε ηαζ ακαηνμθμδμηζηά, εκζζπφμκηαξ ημ ηφνμξ ημο ςξ εζδήιμκα, ιε απμηέθεζια
πμθφ ζοπκά ηα ίδζα άημια κα βνάθμοκ εβπεζνίδζα βζα πάκς απυ είημζζ πνυκζα. Σέημζα ήηακ δ
πενίπηςζδ, βζα πανάδεζβια ημο . Μζθζανάηδ, ημο Α. Γαιαζηδκμφ ηαζ ημο Σζι.
Ανβονυπμοθμο. Με αοηή ηδ δζαπίζηςζδ ζοκάδμοκ ηαζ δομ αηυια ζημζπεία. Πνχημκ, υηζ μζ
εηδυζεζξ ιεηαθνάζεζξ λέκςκ εβπεζνζδίςκ εηθείπμοκ ηδκ επμπή αοηή ηαζ δεφηενμκ, υηζ μ
ανζειυξ ηςκ ζοββναθέςκ ακά εβπεζνίδζμ ιεζχκεηαζ, πανά ηδκ αφλδζδ ηδξ εηδμηζηήξ
δναζηδνζυηδηαξ. Ο ηθάδμξ πζα ακδνχκεηαζ, μζ εζδζημί είκαζ θίβμζ ηαζ εεςνμφκ ηδκ ζοββναθή
εβπεζνζδίμο ηυζμ απαναίηδημ υζμ ηαζ εοηηαίμ δζηαίςια, θυβς ημο ηφνμοξ ηαζ ηςκ
μζημκμιζηχκ απμθααχκ πμο απμθένεζ. Άθθςζηε, δδιυζζεξ δζαιάπεξ βφνς απυ ηδκ ηνίζδ ηαζ
απυννζρδ ζοβηεηνζιέκςκ εβπεζνζδίςκ οπάνπμοκ ανηεηέξ ηδκ πενίμδμ.
Καηά ηδκ ηεθεοηαία πενίμδμ ηδξ ιεθέηδξ, απυ ημ 1915 έςξ ημ 1934, μ ζοββναθέαξ πθέμκ
είκαζ μ μζηείμξ ‗άβκςζημξ εζδζηυξ‘. Οζ Έθθδκεξ Φοζζημί Δπζζηήιμκεξ είκαζ πζα ανηεηά
πμθοπθδεείξ. Δπζπθέμκ, έπμοκ ηενδίζεζ ημ δζηαίςια κα είκαζ μζ ιυκμζ πμο δζδάζημοκ ηα
ιαεήιαηα ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ ζηδ δδιυζζα εηπαίδεοζδ, πθδκ ηδξ πνςημαάειζαξ. Ζ έθθεζρδ
επαββεθιαηζηχκ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ μδήβδζε ημοξ πενζζζυηενμοξ Φοζζημφξ Δπζζηήιμκεξ
ζηδκ εηπαίδεοζδ. Χξ απμηέθεζια, πμθθμί βνάθμοκ εβπεζνίδζα, ζοπκά ζε ζοκενβαζία,
αημθμοεχκηαξ ζαθείξ ηναηζηέξ μδδβίεξ. Ο ζοββναθέξ δεκ είκαζ πζα μ πακεπζζηδιζαηυξ
ηαεδβδηήξ, αθθά μ εκενβυξ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ ακηίζημζπδξ ααειίδαξ. Οφηε πζα δ απθή
ιεηάθναζδ εκυξ εβπεζνζδίμο είκαζ ιζα ζηακμπμζδηζηή θφζδ. Ζ ηαοηυηδηα ημο ζοββναθέα είκαζ
αοηή πμο εα ακαβκχνζγακ ηαζ μζ ζδιενζκμί ιαεδηέξ: Δηπαζδεοιέκμξ ζηδκ επζζηήιδ ημο,
εκενβυξ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ ζπεηζηά άβκςζημξ ζημ εονφ ημζκυ.
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Πξνο κηα ηαμηλνκία ησλ επηζηεκψλ
Σεθεοηαία θάζδ ηδξ ακάθοζδξ ιαξ είκαζ δ ιεθέηδ ηςκ ίδζςκ ηςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ πμο
ειθακίγμκηαζ ζηα εβπεζνίδζα ηαζ δ ζπεηζηή ζηαηζζηζηή επελενβαζία ημοξ. Σα απμηεθέζιαηα
πανμοζζάγμκηαζ ζημ Γζάβναιια 2.
πςξ είκαζ ειθακέξ, ηαηά ηδκ πνχηδ πενίμδμ 1838-1864, δ Φοζζηή ήηακ δ ηονζανπμφζα
επζζηήιδ ζηα εβπεζνίδζα, πανυθμ πμο δ πανμοζία ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζημ Πακεπζζηήιζμ
ήηακ ζπεδυκ ιδδαιζκή. Ζ ελήβδζδ πνέπεζ ιάθθμκ κα ακαγδηδεεί ζηδκ επζννμή ημο θείκμκημξ
Νεμεθθδκζημφ Γζαθςηζζιμφ, βζα ημκ μπμίμ ήηακ δ ηαηελμπήκ εηιμκηενκζζηζηή επζζηήιδ
(Κανάξ 2003). Ζ ιεηέπεζηα υιςξ Οεςκζηή δζαηοαένκδζδ ζηνάθδηε, ηαηά ηα βενιακζηά
πνυηοπα, ζημκ ηθαζζηζζιυ, ηδ θζθμθμβία ηαζ ηδκ ζζημνία, ιε απμηέθεζια αοηή δ άπμρδ βζα
ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ κα ιδκ νζγχζεζ ζηδκ εθθδκζηή δζακυδζδ. Οιμίςξ, δ μζημκμιζηή
ηαηάζηαζδ ηαζ δ ημζκςκζηή δμιή ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ηδξ επμπήξ δεκ δδιζμφνβδζακ
ηάπμζμ ένεζζια βζα ηδκ ακάπηολή ηδξ. Απυ ημ 1881 ηαζ ιεηά, δ Φοζζηή εα έπεζ ιζα ζηαεενή
πμνεία πςνίξ εηθάιρεζξ, έπμκηαξ ηαεζενςεεί ςξ ιζα ελςηζηή ηαζ εεςνδηζηή ζοκζζηχζα ημο
Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ.
ε ακηζδζαζημθή, δ Φοζζηή Ηζημνία ειθακίγεζ ιζα ηαναπχδδ πμνεία. Ανπζηά, μ
ζοβηεηνζιέκμξ ηθάδμξ είκαζ ζπεδυκ ζοκχκοιμξ ιε ηδ θοζζηή θζθμζμθία, πενζέπμκηαξ βζα
πανάδεζβια ηυζμ ηδ Βμηακζηή υζμ ηαζ ηδ Φοζζηή. Σδκ ίδζα επμπή μζ ηοαενκήζεζξ
πνμζπαεμφζακ κα εζζαβάβμοκ κέεξ ηεπκζηέξ βεςνβίαξ ηαζ μζ ένεοκεξ ηςκ μθζβάνζειςκ
Δθθήκςκ επζζηδιυκςκ αθμνμφζακ ηονίςξ ηδκ εθθδκζηή πθςνίδα ηαζ πακίδα (ηεθακίδδξ
1948, Κνδηζηυξ 1995), βεβμκυηα πμο ζοκάδμοκ ιε ηδκ ζζπονή πανμοζία ηδξ Φοζζηήξ
Ηζημνίαξ ζηδκ εηδμηζηή δναζηδνζυηδηα. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, υιςξ, μζ επζζηδιμκζηέξ
ζοκζζηχζεξ ηδξ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ (Βμηακζηή, Εςμθμβία, Γεςθμβία) αοημκμιμφκηαζ, ιε
απμηέθεζια δ Φοζζηή Ηζημνία ςξ αοηάνηδξ επζζηήιδ κα βίκεηαζ πζμ ζπάκζα. Σμ 1881, ιε ηδκ
ηαεζένςζδ ζοβηεηνζιέκμο ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ, ημ μπμίμ πενζθάιαακε ηαζ ηαευνζγε ηδκ
έκκμζα ηδξ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ, μ ηθάδμξ ηαζ πάθζ ειθακίγεηαζ ζοπκά ζηδκ εηδμηζηή
δναζηδνζυηδηα, αθθά ςξ έκα ιάθθμκ αζαθέξ αιάθβαια Εςμθμβία, Γεςθμβίαξ , Βμηακζηήξ ηζ
εκίμηε Ακενςπμθμβίαξ. Απυ αοηή ηδκ πενίμδμ ηαζ ιέπνζ ημ 1934, δ εηδμηζηή πανμοζία ηδξ
Φοζζηήξ Ηζημνίαξ αημθμοεεί ηζξ αθθαβέξ ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια.
Ζ πενίπηςζδ ηδξ Υδιείαξ είκαζ επίζδξ παναηηδνζζηζηή. Υςνίξ κα έπεζ ηδ θζθμζμθζηή αίβθδ
ηδξ Φοζζηήξ, αθθά ηαζ πςνίξ κα είκαζ παναβκςνζζιέκδ απυ ημοξ θυβζμοξ ημο Νεμεθθδκζημφ
Γζαθςηζζιμφ (Παπαδδιδηνίμο η.α. 2003), δ Υδιεία έπεζ ανπζηά ιζα πμθφ ιζηνή πανμοζία
ζηα εβπεζνίδζα. ηακ ειθακίγεηαζ, είκαζ ζε εηδυζεζξ ηςκ εθθδκζηχκ ημζκμηήηςκ ημο
ελςηενζημφ ή ςξ ιεηάθναζδ λέκμο εβπεζνζδίμο. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ δεηαεηζχκ, υιςξ, μ
επακαπνμζακαημθζζιυξ ηδξ εθθδκζηήξ επζζηδιμκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ δ ειθάκζζδ
πανζζιαηζηχκ επζζηδιμκζηχκ πνμζςπζημηήηςκ υπςξ μ Υνδζημιάκμξ μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ
ιμκμεειαηζηχκ εβπεζνζδίςκ πμο απεοεφκμκηαζ ζε εζδζημφξ. Απυ ημ 1881, δ Υδιεία
ειθακίγεηαζ ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια, αθθά ζηδ ζηζά ηδξ Φοζζηήξ, ιε ηα θίβα αθζενςιέκα
απμηθεζζηζηά ζε αοηή εβπεζνίδζα κα ηοπχκμκηαζ ζηδ ιφνκδ ή ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ.
Σέθμξ, απυ ημ 1914 ηαζ ιεηά, δ επζζηδιζηή ακααάειζζδ ηδξ Υδιείαξ ζηδκ Δθθάδα εα
μδδβήζεζ ζε ιζα ζζπονυηενδ πανμοζία ηδξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζε ιζα πζμ έκημκδ εηδμηζηή
δναζηδνζυηδηα.
Σέθμξ, δ Βμηακμθμβία, Εςμθμβία ηαζ Γεςθμβία, πανά ηδκ ειθακή ημοξ μζημκμιζηή ζδιαζία,
αημθμοεμφκ ιζα πμνεία ζοκανηδιέκδ ιε αοηή ηδξ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ. Ανπίγμοκ κα
ειθακίγμκηαζ ζοζηδιαηζηά ιυκμ υηακ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηδξ ακαβκςνίγεζ
ζοβηεηνζιέκα ςξ ζοκζζηχζεξ ηδξ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ. Ζ ακαθμβία ιεηαλφ ημοξ εα αθθάγεζ ιε
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αάζδ ηζξ επζηαβέξ ημο ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ, αθθά ηαζ ιε αάζδ ηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ
εηάζημηε ζοββναθέςκ, πνμηαθχκηαξ ηδ εοιδδία ηςκ ζοκαδέθθςκ ημοξ27.
πκπεξάζκαηα

Ζ πανμφζα ενβαζία έπεζ ζηυπμ κα ηαηαβνάρεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δζδαηηζηχκ
εβπεζνζδίςκ απυ ημ 1834 ιέπνζ ημ 1936 ηαζ κα πνμζπαεήζεζ κα ελδβήζεζ ηδ θεζημονβία ημοξ
ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. Ζ ακάθοζδ ιαξ ααζίζηδηε ζηδκ ακαβκχνζζδ πέκηε παναβυκηςκ, ηςκ
μπμίςκ δ αθθδθεπίδναζδ ηαευνζζε ημ νυθμ ηςκ εβπεζνζδίςκ. Σμ εθθδκζηυ ηνάημξ θαίκεηαζ κα
ηαευνζζε ημ πεδίμ ζημ μπμίμ ηα εβπεζνίδζα έδναζακ, ιε ηδκ ηαεζένςζδ ή ιδ εηπαζδεοηζηχκ
εεζιχκ. Οζ εηδυηεξ, εηηυξ απυ δζαιεζμθααδηέξ ιεηαλφ ημο εβπεζνζδίμο ηαζ ημο μζημκμιζημφ
πενζαάθθμκημξ ημο, ζοπκά έπαζλακ δζαιμνθςηζηυ νυθμ. Ζ ηαοηυηδηα ηςκ ζοββναθέςκ ηαζ δ
πδβή ημο ηφνμοξ ημοξ ιεηααθήεδηε ζοκ ης πνυκς, εκχ δ πνάλδ ηδξ ζοββναθήξ οπάημοε ζε
ιζα ζεζνά απυ κυνιεξ, νδηέξ ή άννδηεξ. Σμ ακαβκςζηζηυ ημζκυ, ημ μπμίμ ζοκήεςξ εεςνείηαζ
ημ πνχημ ηζκμφκ αίηζμ ζηδκ εηδμηζηή δναζηδνζυηδηα, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ήηακ
μζμκεί πανχκ ζηδ δζαδζηαζία, θεζημονβχκηαξ ςξ ημ ζηαεενυ ζδιείμ βφνς απυ ημ μπμίμ
εθζζζυηακ δ έηδμζδ ηςκ εβπεζνζδίςκ. Σέθμξ, μζ επζζηδιμκζημί ηθάδμζ, ζδςιέκμζ ιέζα απυ ημ
πνίζια ηςκ εβπεζνζδίςκ, πανμοζζάγμκηαζ κα αθθάγμοκ ηαζ κα ιεηααάθθμκηαζ ζοκεπχξ οπυ ημ
πνίζια ηςκ αθθαβχκ ζηδκ δζακμδηζηή ηίκδζδ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
δναζηδνζυηδηαξ εζδζηυηενα. Με αάζδ αοηά ηα εονήιαηα, είκαζ δφζημθμ κα ζοκεπίγμοιε κα
οπμζηδνίγμοιε, ημοθάπζζημκ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ, υηζ ηα εβπεζνίδζα είκαζ δ
ηεθεοηαία οπανλζαηή πνάλδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, υηακ ηα εβπεζνίδζα ειθακίγμκηαζ
ηαζ κα πνμτπάνπμοκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ κα ηαεμνίγμοκ πμθθέξ απυ ηζξ ααζζηέξ
παναδμπέξ θεζημονβίαξ ηδξ. Ζ δε θεζημονβία ημοξ ζημκ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ πχνμ θαίκεηαζ
κα ηαηαδεζηκφεζ υηζ ηα εβπεζνίδζα εκ πμθθμίξ υνζζακ ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ
ηαζ ακηζηαηέζηδζακ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, ιε ηδ ζοκαίκεζδ ηυζμ ηδξ πμθζηείαξ, υζμ ηαζ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ζοββναθέςκ. Ο νυθμξ θμζπυκ ηςκ εβπεζνζδίςκ βζα ηδ δζαιυνθςζδ
ηδξ επζζηδιμκζηήξ πναηηζηήξ πνέπεζ κα επακελεηαζηεί.
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Πεξίιεςε
Ζ βκχζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ αζμθμβζηήξ ελέθζλδξ είκαζ ζδιακηζηή βζα κα εεςνμφκηαζ μζ ζφβπνμκμζ
πμθίηεξ επζζηδιμκζηά εββνάιιαημζ. ιςξ υπςξ δείπκμοκ πμθθέξ ένεοκεξ δ ηαηακυδζδ ηδξ θοζζηήξ
επζθμβήξ ζοκακηά δοζημθίεξ. Θεςνείηαζ υηζ μζ δοζημθίεξ αοηέξ πνμένπμκηαζ απυ ακηζθήρεζξ πμο
έπμοκ ακαπηοπεεί απυ ηδκ παζδζηή δθζηία. Γζεεκείξ εηπαζδεοηζημί μνβακζζιμί πνμηείκμοκ ηδκ
εζζαβςβή εκκμζχκ πνήζζιςκ βζα ηδκ ιεθθμκηζηή ηαηακυδζδ ηδξ ελέθζλδξ απυ ηζξ ηάλεζξ ηδξ
πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. ημπυξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ κα ακαδείλεζ ηζ ζοιααίκεζ ζηδκ εθθδκζηή
πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ζε υηζ αθμνά ηδκ εζζαβςβή πνμαπαζημοιέκςκ εκκμζχκ ηδξ ελεθζηηζηήξ
εεςνίαξ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ ακαθφεδηακ υθα ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ εβπεζνίδζα ιε εέιαηα
αζμθμβίαξ. Γζαπζζηχεδηε υηζ δ πανμοζία πνμαπαζημοιέκςκ εκκμζχκ ηδξ ελέθζλδξ είκαζ πμθφ
πενζμνζζιέκδ, δ δε πανμοζίαζδ ηδξ «πνμζανιμβήξ» ηςκ μνβακζζιχκ είκαζ πνμαθδιαηζηή. Θα
ιπμνμφζακ ηα πνμβνάιιαηα (ηαζ ηα εβπεζνίδζα) κα ζοιπθδνςεμφκ ή ηνμπμπμζδεμφκ, βεβμκυξ πμο εα
αμδεμφζε ημοξ ιαεδηέξ κα ανπίζμοκ κα ιαεαίκμοκ έκκμζεξ πμο εα ημοξ πνδζζιεφζμοκ ανβυηενα κα
ηαηαθάαμοκ εοημθυηενα ηδκ εκμπμζδηζηή εεςνία ηδξ αζμθμβίαξ.
Abstract
The knowledge of the theory of biological evolution is fundamental to basic scientific literacy.
However as many studies indicate the understanding of natural selection encounters difficulties. It is
assumed that these derive from biases that have been developed during childhood. Worldwide
educational organizations propose that precursor concepts should be introduced in primary education
science curricula, and by extension in textbooks. It is considered crucial that pupils should be exposed
to aspects of biological evolution at an early stage. The purpose of this research was to bring to light
how the theory of evolution is presented in Greek primary school curricula and textbooks. It was
found that in primary education concepts and prerequisite concepts concerning the theory of evolution
are not included, apart from the presentation of ―adaptation‖, which is problematic. Thus curricula
(and textbooks) can be complemented or modified and that would help pupils to begin to learn key
concepts useful for the understanding of the unifying theory of biology.

Δηζαγσγή – Αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
Ζ βκχζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ελέθζλδξ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ ακαβηαία βζα κα εεςνμφκηαζ μζ
πμθίηεξ επζζηδιμκζηά εββνάιιαημζ (Wandersee ζε Good 1992, Sadler 2005, IAP 2006). ιςξ
δ εηπαζδεοηζηή ένεοκα πμο βίκεηαζ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα βζα αοηυ ημ εέια - ηαζ ζοκεπίγεηαζ
ιέπνζ ζήιενα - δείπκεζ υηζ δ εηιάεδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ ιε θοζζηή επζθμβή
πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ (ιζα ακαζηυπδζδ ηςκ ενεοκχκ ζε Gregory 2009). Οζ ιαεδηέξ έπμοκ
πθήεμξ πανακμήζεςκ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ μζ θαιανηζακέξ οπμβνάιιζζακ μζ Enderle et al.
(2009), εκχ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ (π.π. Lucas 1971, Halldén 1988, Bishop&Anderson 1990,
Greene 1990, Beardsley 2004) υηζ αοηέξ μζ πανακμήζεζξ παναιέκμοκ ηαζ ιεηά ηδκ
δζδαζηαθία.
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Οζ Bloom & Weisberg (2007) ηαζ Gregory (2009) εεςνμφκ υηζ μζ πανακμήζεζξ πμο
ειπμδίγμοκ ηδκ ιάεδζδ ηδξ θοζζηήξ επζθμβήξ έπμοκ ηζξ νίγεξ ημοξ ζηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ
απμννέμοκ απυ ηαθά δζαηδνδιέκεξ ακηζθήρεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ.
Πνάβιαηζ, έκαξ ανζειυξ ενεοκχκ απυ ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ επζζηήιεξ ηαζ ηδξ
βκςζηζηήξ ροπμθμβίαξ έπεζ δείλεζ υηζ οπάνπμοκ ααζζηέξ εκκμζμθμβζηέξ πνμηαηαθήρεζξ –
υπςξ μζ μοζζμηναηζηέξ ηαζ ηεθεμθμβζηέξ - πμο παναηηδνίγμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα
παζδζά ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ηυζιμ (Sinatra et al. 2008, Kelemen 1999, Evans 2008 η.ά.) ηαζ
πμο θοζζηά πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ ελέθζλδξ.
Οζ Shtulman & Schulz (2008) ζηδκ ιεθέηδ ημοξ δζαπίζηςζακ ηδκ φπανλδ ηςκ
μοζζμηναηζηχκ ακηζθήρεςκ ηςκ παζδζχκ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ηα δζάθμνα είδδ ηςκ
μνβακζζιχκ έπμοκ ιζα αυναηδ «μοζία» πμο ημοξ πνμζδίδεζ ηδκ ίδζα ειθάκζζδ ηαζ
ζοιπενζθμνά. Πανάθθδθα αβκμμφκ ηδκ φπανλδ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ακάιεζα ζηα άημια ημο
ίδζμο είδμοξ, πμο είκαζ θοζζηά απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ακηίθδρδ ηδξ ελέθζλδξ ιε
θοζζηή επζθμβή. Ζ αδοκαιία κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ φπανλδ ηδξ πμζηζθυηδηαξ ακάιεζα ζηα
άημια ημο ίδζμο είδμοξ αηυιδ ηαζ ακ είκαζ απμδεηηή δ ακηίθδρδ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ εζδχκ
μδδβεί ζηδκ πνμ-δαναζκζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ ιεηαζπδιαηζζηζηή ελέθζλδ ηαζ υπζ ηδκ
δαναζκζηή πμζηζθμιμνθζηή πμο ηδκ ακηζηαηέζηδζε.
Δπίζδξ ζφιθςκα ιε ημοξ Tamir & Zohar (1991), Abrams et al. (2001), Southerland et al
(2001) η.ά. δ ηεθεμθμβζηή θμβζηή είκαζ δ επζηναηέζηενδ θμβζηή πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ
ιαεδηέξ βζα κα ελδβμφκ ηζξ πνμζανιμβέξ ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ ζφιθςκα ιε αοηή ημ υθεθμξ
απυ ηδ πνήζδ π.π. ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ δμιήξ είκαζ επανηέξ ςξ ελήβδζδ ηδξ πνμέθεοζήξ ηδξ.
Με αάζδ αοηή ηδ θμβζηή ηα δζάθμνα βκςνίζιαηα ηςκ μνβακζζιχκ (μζ πνμζανιμβέξ)
πνμήθεακ ανπζηά βζα κα ελοπδνεημφκ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ηςκ μνβακζζιχκ.
Πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε επίζδξ (υπςξ δζαπίζηςζε δ Evans 2008 βζα ηδκ δθζηία πενίπμο
ηςκ δέηα εηχκ) υηζ ηα παζδζά είκαζ ζηακά κα δέπμκηαζ υηζ ιεβάθεξ ελεθζηηζηέξ αθθαβέξ
ζοιααίκμοκ ζημοξ μνβακζζιμφξ, ζδίςξ ιάθζζηα ηα παζδζά πμο δζδάζημκηαζ υηζ ηα γχα
αθθάγμοκ (υηακ δζδάζημκηαζ βζα ηδκ ιεηαιυνθςζδ, ηα απμθζεχιαηα η.ά.). Απμδέπμκηαζ υηζ
έκα είδμξ γχμο ιπμνεί κα έπεζ πνμέθεεζ απυ πνμβεκέζηενα ηαζ πμθφ δζαθμνεηζηά είδδ
γςκηακχκ υκηςκ, ιμθμκυηζ έπμοκ πμθθέξ πανακμήζεζξ. πςξ π.π. κα ελδβμφκ ηδκ πνμέθεοζδ
ηςκ αζμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιε αάζδ ηδ θεζημονβία πμο ελοπδνεημφκ, οπμκμχκηαξ υηζ
αοηά πνμέηορακ χζηε / βζα κα επζηεθμφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία.
φιθςκα επίζδξ ηαζ ιε ημοξ Hatano ηαζ Inagaki (1997) ηα παζδζά «ιε αάζδ ηδκ αθεθή
αζμθμβία πμο δζαεέημοκ δέπμκηαζ υηζ ηα έιαζα υκηα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα άαζα, είκαζ ζηακά κα
πνμζανιυγμκηαζ ζημκ ηυπμ πμο γμοκ. Αοηυ απμηεθεί ηδ αάζδ, βζα κα δεπημφκ ζηδ ζοκέπεζα
μπμζεζδήπμηε ααειζαίεξ αθθαβέξ πνμζανιμβήξ πμο βίκμκηαζ ζε δζαδμπζηέξ βεκζέξ ηαζ έηζζ κα
ακαπηφλμοκ ιζα θαιανηζακή ζδέα βζα ηδκ ελέθζλδ. ιςξ ηαεχξ ηα παζδζά ιαεαίκμοκ ηζξ
επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ζηδ ζπμθζηή αζμθμβία, μζ ηνυπμζ ηαηακυδζδξ ημο αζμθμβζημφ ηυζιμο
αθθάγμοκ επίζδξ. πζ ιυκμ δ αζμθμβία ιαεαίκεηαζ μοζζαζηζηά ιε ηδκ αθμιμίςζδ ηςκ κέςκ
εκκμζχκ ηδξ ζηδκ πνμτπάνπμοζα βκχζδ αθεθμφξ αζμθμβίαξ, αθθά επίζδξ ακαδζμνβακχκεηαζ δ
αθεθήξ αζμθμβία ιε ηδκ πνμζεήηδ ηςκ θοζζμθμβζηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ ηδξ ελεθζηηζηήξ
άπμρδξ ηαζ πνμμπηζηήξ, έηζζ χζηε ημ ακαδζμνβακςιέκμ ζχια ηδξ βκχζδξ κα ιπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί απμηεθεζιαηζηά».
οκεπχξ εα είπε εκδζαθένμκ κα δζαπζζηχζεζ ηακείξ εάκ ηαζ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ ζοιαάθθεζ δ
πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ζηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ αθεθμφξ αζμθμβίαξ ηςκ παζδζχκ.
ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία έπεζ ήδδ επζζδιακεεί δ ακάβηδ κα ηηίγεηαζ ιζα εκκμζμθμβζηή
οπμδμιή απυ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηςκ ιζηνχκ ηάλεςκ ηδξ
πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ δ μπμία απμααίκεζ πνήζζιδ βζα ηδκ ειπέδςζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ
ελέθζλδξ ζε ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ (Keown 1988, Fisher in Good et al. 1992) ηαζ πνμηείκμκηαζ
δζάθμνμζ ηνυπμζ βζα κα βίκεηαζ αοηυ (Fail 2008, Nadelson et al. 2009, Chanet & Lusignan
2009, Eldredge and Eldredge 2009).
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ηδκ ενβαζία πμο πανμοζζάγμοιε δζενεοκήζαιε ιε πμζμ ηνυπμ «ζοιαάθθεζ» ζήιενα δ
πνςημαάειζα ζπμθζηή εηπαίδεοζδ ζημ κα ανπίζμοκ ηα παζδζά κα ιαεαίκμοκ ηδ εεςνία ηδξ
αζμθμβζηήξ ελέθζλδξ ζηδκ Δθθάδα. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ εέζαιε ηα αηυθμοεα επί ιένμοξ
ενεοκδηζηά ενςηήιαηα: Τπάνπμοκ ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ εβπεζνίδζα έκκμζεξ ηδξ
εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ; Ακ οπάνπμοκ ιε πμζμ ηνυπμ βίκεηαζ δ πανμοζίαζδ ημοξ;28
Λαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ δζαζζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ πμο ακαθένεζ δ αζαθζμβναθία ηαζ απμηεθμφκ
εκκμζμθμβζηά ειπυδζα βζα ηδκ ιεηαβεκέζηενδ ηαηακυδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ;
Μεζνδνινγία
Ζ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε βζα ηδκ απάκηδζδ ημο ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ ήηακ δ
ελήξ : Eκημπίζηδηακ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ εβπεζνίδζα ιε επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ
ηαζ εζδζηυηενα έκκμζεξ αζμθμβίαξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα ζηδκ πνςημαάειζα
εηπαίδεοζδ ηδξ Δθθάδαξ (ζηα ιαεήιαηα «Μεθέηδ Πενζαάθθμκημξ» – «Δνεοκχ ημκ Φοζζηυ
Κυζιμ»). Έβζκε ηαηαβναθή υθςκ ηςκ ελεθζηηζηχκ εκκμζχκ ηαζ μζ έκκμζεξ πμο εκημπίζηδηακ
εζζήπεδζακ ζε πίκαηα. ηδ ζοκέπεζα αλζμθμβήεδηε μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ έκκμζεξ
πανμοζζάγμκηαζ. ηδκ ένεοκα ακαθφεδηακ υθα ηα αζαθία Μαεδηή ηαζ Γαζηάθμο.

Απνηειέζκαηα

Tα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ εβπεζνίδζα πμο ζζπφμοκ ζήιενα εζζήπεδζακ ημ 2006. ηα
Ακαθοηζηά Πνμβνάµµαηα ηαζ εβπεζνίδζα βζα ηδκ Α΄, Β΄, Γ΄ ηαζ η΄ ηάλεζξ πενζθαιαάκεηαζ
ιυκμ ημ εέια «Πνμζανιμβή ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ γχςκ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ» υπςξ θαίκεηαζ
ζηζξ δζαηοπχζεζξ ζημκ Πίκαηα πμο αημθμοεεί. ηα εβπεζνίδζα υθςκ ηςκ ηάλεςκ
πνδζζιμπμζείηαζ ημ νήια πνμζανιυγμιαζ ζημκ εκεζηχηα ηαζ ζηδκ εκενβδηζηή θςκή. θα ηα
παναδείβιαηα πνμζανιμβήξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ αθμνμφκ ηθδνμκμιζηά βκςνίζιαηα π.π.
είδμξ ακεέςκ, θφθθςκ, απμδδιία, πεζιενία κάνηδ η.ά.
ημ αζαθίμ Γαζηάθμο ηδξ ηεθεοηαίαξ ηάλδξ (η΄) δ ελήβδζδ πμο δίκεηαζ είκαζ υηζ «ηάεε
γχμ βζα κα επζαζχζεζ, πνμζανιυγεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ γεζ. Ζ πνμζανιμζηζηή
ζηακυηδηα ημο ηάεε γχμο είκαζ απμηέθεζια ηδξ δνάζδξ ηδξ θοζζηήξ επζθμβήξ ηαζ
θαζκμηοπζηά εηθνάγεηαζ ζημ πνχια ημο γχμο, …, ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά πμο
δζαεέηεζ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ εζδζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο ακαπηφζζεζ». Δκ ζοκεπεία ακαθένεηαζ ζημ
πνχια ηςκ γχςκ: «Σμ πνχια είκαζ πνμζανιμζηζηυξ ιδπακζζιυξ ημκ μπμίμ ακαπηφζζμοκ
πμθθά γχα. Ζ πμθζηή ανημφδα βζα πανάδεζβια είκαζ θεοηή, εκχ δ ανημφδα πμο γεζ ζηα δάζδ
..έπεζ ηαθέ πνχια…».Αημθμοεμφκ ηαζ άθθα παναδείβιαηα π.π. «…Σα ράνζα ηαζ ηα πηδκά
28

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δεκ είκαζ δ πνχηδ θμνά πμο αζπμθμφιαζηε ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ελεθζηηζηχκ
εκκμζχκ ζηδκ εθθδκζηή πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ. φκημιεξ ακαθμνέξ ηαζ βζα πνμβεκέζηενεξ πενζυδμοξ ηδξ
πανμοζίαζδξ ηδξ ελέθζλδξ ζε Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ εβπεζνίδζα ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ έπμοκ
βίκεζ ηαζ αθθμφ (ζε Prinou et al. 2010, Πνίκμο η.ά. 2008) εκχ πζμ ακαπηοβιέκδ είκαζ δ πανμοζίαζδ ζε Πνίκμο
η.ά. (2009). ε αοηή ηδκ ενβαζία υιςξ ακηζιεηςπίγεηαζ ιένμξ ηςκ ίδζςκ δεδμιέκςκ οπυ ηδκ μπηζηή κέςκ
ενςηδιάηςκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ πνμακαθενεείζαξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ.
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ηςκ ηνμπζηχκ πενζμπχκ δζαεέημοκ έκημκα πνχιαηα, βζα κα εκανιμκίγμκηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ
ημοξ.……».
Άθθεξ έκκμζεξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ελέθζλδ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζε ηαιία ηάλδ, εηηυξ απυ ιία
«πνυπεζνδ» ακαθμνά ζημοξ δεζκμζαφνμοξ ζημ εβπεζνίδζμ βζα ημκ ιαεδηή ηδξ η΄ ηάλδξ. Ζ
ακάθοζδ ζε υθα ηα εβπεζνίδζα ηαζ υπμο πενζέπμκηαζ αζμθμβζηά εέιαηα έδεζλε επίζδξ υηζ μ
ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ηςκ μνβακζζιχκ έπεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά :
- Οζ μνβακζζιμί ηάεε είδμοξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ απμθφηςξ υιμζμζ ιε ημοξ «βμκείξ» ημοξ. Οζ
μνβακζζιμί ηαλζκμιμφκηαζ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ πμο θαίκμκηαζ μιμζυιμνθεξ ηαζ πμο
ακηζπνμζςπεφμκηαζ απυ έκακ εηπνυζςπμ.
- Ζ έκκμζα ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ακάιεζα ζηα άημια ημο πθδεοζιμφ εκυξ είδμοξ - δ φπανλδ
δζαθμνχκ ακάιεζα ζηα άημια εκυξ πθδεοζιμφ εκυξ είδμοξ - δεκ οθίζηακηαζ ηαευθμο δεκ
πενζθαιαάκμκηαζ ζε ηακέκα Ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ εβπεζνίδζμ.
Σάλε
ζξ
Β΄

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα
Πξνζαξκνγή ησλ δψσλ ζην πεξηβάιινλ

Πίλαθαο
Δβπεζνίδζα δαζηάθμο
….Γίλεηαη κηα ζχλνςε
ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ
ησλ δψσλ ..θαη εηζάγεηαη
ε θαηλνχξγηα έλλνηα ηεο
πξνζαξκνγήο
ζην
πεξηβάιινλ.

Σα θπηά ζηελ εμειηθηηθή
ηνπο
πνξεία
ηειεηνπνίεζαλ
ηνπο
..κεραληζκνχο θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο
πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή ηεο ηξνθή ηνπο
η.ά.……φπσο θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ.

Γ΄

Οζ ιαεδηέξ πνέπεζ «κα θαηαλνήζνπλ φηη
ηα θπηά δηακνξθψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο αλάινγα µε ηηο ζπλζήθεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν θχνληαη»
Καζ φηη ηα δψα «πξνζαξκφδνληαη ζην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ πξνθεηκέλνπ
λα επηβηψζνπλ».

«Να
δηαπηζηψζνπλ
νξηζκέλνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ηα θπηά
πξνζαξκφδνληαη
ζην
πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ.
Οη καζεηέο ζπδεηνχλ
επίζεο γηα ηνλ ηξφπν
πξνζαξκνγήο
ηνπ
αλζξψπνπ ζηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο…

…Να αλαδεηρζνχλ νη
κεραληζκνί πξνζαξκνγήο
ησλ δψσλ ηεο ζάιαζζαο
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ
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Δβπεζνίδζα ιαεδηή
«Σα δψα πξνζαξκφδνληαη ζην
πεξηβάιινλ.
Γηα λα ηα θαηαθέξνπλ ηα δψα
λα επηβηψζνπλ βξίζθνπλ
δηάθνξνπο
ηξφπνπο
πξνζαξκνγήο
…Μεξηθά
πνπιηά
απνδεκνχλ….θ.ά.
Μεξηθά
φκσο
δπζθνιεχνληαη».
«Σίπνηα δελ είλαη ηπραίν…
ζηα θπηά…Σα θπηά βξίζθνπλ
έμππλνπο ηξφπνπο γηα λα
πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο,
… θαη λα πξνζαξκφδνληαη
ζην πεξηβάιινλ….
Σα
θπηά
ρξεζηκνπνηνχλ
«έμππλνπο» ηξφπνπο γηα λα
ηξαθνχλ, λα πξνθπιαρζνχλ
απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο….
Πξνζαξκφδνληαη,
δειαδή,
ζην πεξηβάιινλ».
Παναδείβιαηα
«Όηαλ νη άλζξσπνη δελ
κπνξνχκε λα δήζνπκε ζε έλα
κέξνο, απνθαζίδνπκε λα
θχγνπκε. Όκσο ηα θπηά, πνπ
δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη
ηέηνην,
θαηνξζψλνπλ
κε
άιινπο
ηξφπνπο
λα
πξνζαξκφδνληαη
ζην
πεξηβάιινλ
ψζηε
λα
θαηαθέξλνπλ λα δνπλ. …
Πψο
νη
άλζξσπνη
πξνζαξκνδφκαζηε ζην θξχν
ηνπ ρεηκψλα θαη ζηε δέζηε
ηνπ θαινθαηξηνχ;…
…Κάζε δψν πξνζαξκφδεηαη
ζην πεξηβάιινλ, δειαδή έρεη
βξεη ηε δηθή ηνπ «ιχζε» γηα
λα δεη ζ' απηφ.
Π.ρ.
ηα
ςάξηα
έρνπλ
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(π.ρ. ςάξηα
πηεξχγηα,
ζψκαηνο».

η΄

Υαξαθηεξηζηηθά κεγάισλ ζειαζηηθψλ,
πξνζαξκνγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ,
θπηνθάγα – ζαξθνθάγα.

Σα ζπμκδοθυγςα

-

νπξά,
ζρήκα

«Κάζε δψν γηα λα
επηβηψζεη,
πξνζαξκφδεηαη
ζην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη.
Δηζάγνπκε ηηο έλλνηεο
«πξνζαξκνγή»
θαη
«επηβίσζε»
θαη
ηηο
εμεγνχκε
ζηνπο
καζεηέο».
Σα ζπμκδοθυγςα

καθξφζηελν ζψκα, πηεξχγηα
θαη νπξά, γηα λα θνιπκπνχλ
γξήγνξα ζην λεξφ. Όια
πξνζαξκφδνληαη γηα λα δνπλ
ζην πεξηβάιινλ ηνπ λεξνχ. »
Παναδείβιαηα
«Πξνζαξκνγή ησλ δψσλ ζην
πεξηβάιινλ»
Παναδείβιαηα

«Έλα
απφ
ηα
εληππσζηαθφηεξα δψα πνπ
έρνπλ φκσο εμαθαληζηεί εδψ
θαη
αηψλεο
είλαη
νη
δεηλφζαπξνη…».

πδήηεζε θαη πκπεξάζκαηα
πςξ δζαπζζηχεδηε απυ ηδκ ένεοκα ιαξ δ πανμοζίαζδ ηδξ αζμθμβζηήξ ελέθζλδξ ζηα
Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ εβπεζνίδζα ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ ηυζμ
πενζμνζζιέκδ πμο δζηαζμθμβδιέκα ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ ζπεδυκ δεκ οπάνπεζ
ηαευθμο.
ιςξ δζαπζζηχζαιε επίζδξ υηζ δ ιυκδ έκκμζα πμο πενζέπεηαζ ζε αοηά είκαζ δ
«πνμζανιμβή» θοηχκ ηαζ γχςκ. Αοηή πανμοζζάγεηαζ ιε πνμαθδιαηζηυ ηνυπμ πμο
ακαπανάβεζ ηζξ δζαζζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ, υπςξ
πνμακαθένεδηε ζηδκ Ακαζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ, ηα βκςνίζιαηα ηςκ μνβακζζιχκ
πνμηφπημοκ βζα κα ζηακμπμζμφκηαζ μζ ακάβηεξ ημοξ. Πνάβιαηζ ένεοκεξ ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (Καιπμονάηδξ 2009, Πνίκμο η.ά. 2009) έπμοκ
δείλεζ υηζ μζ ιαεδηέξ ένπμκηαζ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ιε ηεθεμθμβζηέξ ακηζθήρεζξ.
Ζ έκκμζα «πνμζανιμβή» δεκ ελδβείηαζ ζηα εβπεζνίδζα βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, υπςξ
ζοιααίκεζ ιε άθθεξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ π.π. ηδξ θοζζηήξ. Ζ ελήβδζδ ηδξ εεςνείηαζ πενζηηή
ςξ αοημκυδηδ, ιάθθμκ επεζδή δ θέλδ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή βθχζζα. Αοηυ
έπεζ ςξ απμηέθεζια, ζηα εβπεζνίδζα ηςκ ιαεδηχκ ηςκ ιζηνχκ ηάλεςκ, κα πνδζζιμπμζείηαζ
πθήεμξ ακηζεπζζηδιμκζηχκ απθμοζηεοηζηχκ δζαηοπχζεςκ ζηζξ ελδβήζεζξ ημοξ : δ
«πνμζανιμβή» πανμοζζάγεηαζ ςξ ιζα εκενβδηζηή δζαδζηαζία εη ιένμοξ ηςκ μνβακζζιχκ βζα
κα επζηφπμοκ ημ ζηυπμ ημοξ. Αθθά ηαζ ζηζξ ιεβάθεξ ηάλεζξ εκχ ζημ εβπεζνίδζμ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ακαθένεηαζ δ έκκμζα «θοζζηή επζθμβή», δεκ ελδβείηαζ, ηαζ δ «πνμζανιμβή»
πενζβνάθεηαζ ζακ κα πναβιαημπμζείηαζ απυ ηάεε γχμ, ζημ πενζαάθθμκ πμο γεζ, βζα κα
επζαζχζεζ.
Δίκαζ πζεακυ μζ ζοββναθείξ ηςκ εβπεζνζδίςκ ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο κα έπμοκ πανακμήζεζξ
βφνς απυ ημ κυδια ηδξ «πνμζανιμβήξ». Σμ εέια βζα ημ μπμίμ μζ ζοββναθείξ έπμοκ βνάρεζ
ζηα εβπεζνίδζα - αθθά υπζ ιε αηνζαή ηνυπμ – είκαζ δ αζμθμβζηή πνμζανιμβή (ή αζμθμβζηή
ελέθζλδ) πμο είκαζ έκα πθδεοζιζαηυ θαζκυιεκμ. Αοηή δ πνμζανιμβή είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ
ιέζδξ ζηακυηδηαξ ηςκ ιεθχκ ημο πθδεοζιμφ ηςκ μνβακζζιχκ κα επζαζχκμοκ ηαζ κα
ακαπανάβμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ. Ο υνμξ «πνμζανιμβή» ή πνμζανιμζηζηυ βκχνζζια
πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ βζα έκα βκχνζζια πμο έπεζ ελεθζπεεί ςξ ζοκέπεζα ηδξ θοζζηήξ
επζθμβήξ (Meagher and Futuyma 2001, Mayr 2001).
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ιςξ μζ ζοββναθείξ ίζςξ έπμοκ παναπθακδεεί απυ ηα άθθα κμήιαηα ηδξ «πνμζανιμβήξ»,
υπςξ είκαζ δ θεζημονβζηή (functional), δ ιεηααμθζηή (metabolic) πνμζανιμβή ηθπ. ή θοζζηά
ηαζ απυ ημ κυδια πμο έπεζ δ θέλδ ζηδκ ηαεδιενζκή βθχζζα. Ζ θεζημονβζηή (functional)
πνμζανιμβή, ακαθένεηαζ ζε άιεζεξ νοειίζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε θοζζμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ ή
ζοιπενζθμνά. Ζ ιεηααμθζηή πνμζανιμβή πναβιαημπμζείηαζ ιέζς αφλδζδξ ζημκ ααζζηυ
ιεηααμθζζιυ ηθπ. (The Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution Dictionary
2007).
Γεκζηυηενα δ «πνμζανιμβή» - έκκμζα πμο εζζήπεδ απυ ημκ Γαναίκμ, μ μπμίμξ ηδκ
«δακείζηδηε» απυ ημ αζαθίμ «Φοζζηή Θεμθμβία» ημο W. Paley αθμφ ηδκ άθθαλε νζγζηά - ηαζ
ηα κμήιαηα ηδξ, έπμοκ πνμηαθέζεζ ιεβάθδ ζογήηδζδ πμο έπεζ πνμδβδεεί ζημ πχνμ ηςκ
εζδζηχκ ηδξ ελεθζηηζηήξ αζμθμβίαξ (ακαθοηζηά ζε Κνζιπά 1986). Μάθζζηα «βζα κα
απμθεοπεμφκ μζ ζοβπφζεζξ ηυζμ ζηδ βθςζζζηή έηθναζδ υζμ ηαζ ζηδ ζηέρδ» πνμηείκεηαζ «κα
ελμαεθζζηεί αοηυξ μ υνμξ απυ ηα επζζηδιμκζηά ηείιεκα» (Κνζιπάξ 1986).
Πνάβιαηζ βζα ηδκ απμθοβή ηςκ ζοβπφζεςκ ηαζ ηςκ δοζημθζχκ πμο δ πνήζδ ηδξ θέλδξ
πνμηαθεί ζδζαίηενα ζηζξ ιζηνέξ δθζηίεξ (ΝΑS 1998) αθθά υπζ ιυκμ, δεκ κμιίγμοιε υηζ εα
απμηεθμφζε πνυαθδια κα απμθεφβεηαζ εκηεθχξ δ ίδζα δ θέλδ ηαζ κα ακαθενυιαζηε
πενζθναζηζηά ζηα βκςνίζιαηα ηςκ μνβακζζιχκ. Ή ακ εεςνείηαζ ηυζμ ακαβηαίμ, κα
πνδζζιμπμζείηαζ δ θέλδ «πνμζανιμβέξ», ςξ πνμζανιμζηζηά βκςνίζιαηα δδθαδή ιυκμ ιε ημ
δεφηενμ κυδια πμο πνμακαθέναιε.
Αοηυ πμο είκαζ βεκζηά ακαβηαίμ επίζδξ κα βίκεζ ηαηά ηδκ βκχιδ ιαξ ζηα ιαεήιαηα πμο
έπμοκ έκκμζεξ αζμθμβίαξ ηαζ απυ ηζξ ιζηνέξ ηάλεζξ, είκαζ κα εζζαπεεί δ ελεθζηηζηή θμβζηή ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ μνβακζζιχκ. Να ανπίζμοκ κα δζδάζημκηαζ απαναίηδηεξ εζζαβςβζηέξ
έκκμζεξ ηθεζδζά ηαζ έηζζ κα «πνμπμκμφκηαζ» – εηπαζδεοηζημί ηαζ ιαεδηέξ - ζε έκα ιδ
ηεθεμθμβζηυ ηνυπμ ελήβδζδξ ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ βκςνζζιάηςκ ημοξ. Γζα ηδκ δζαιυνθςζδ
ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ εβπεζνζδίςκ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιδ ηαζ δ δζεεκήξ
ειπεζνία : ζηα Benchmarks for Science Literacy (1993 ηαζ 2008) ή ηαζ ζημ Understanding
Evolution website (2010) ιπμνεί ηάπμζμξ κα ανεζ «ηζ» είκαζ πνήζζιμ κα ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ
βζα ηδκ αζμθμβζηή ελέθζλδ ζε ηάεε ααειίδα ή ηάλδ, ανπίγμκηαξ απυ ημ Νδπζαβςβείμ, ηαζ ηαηά
ζοκέπεζα ηζ πνέπεζ κα πενζέπεηαζ ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα εβπεζνίδζα υθςκ ηςκ
ηάλεςκ. Μπμνμφκ κα εζζάβμκηαζ ζηαδζαηά έκκμζεξ-ηθεζδζά ηαζ κα δζεονφκεηαζ δ δζδαζηαθία
ημοξ απυ ηάλδ ζε ηάλδ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ηςκ ιαεδηχκ.
Δπίζδξ ημ βεβμκυξ υηζ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ επζηναηεί
έκαξ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ηςκ μνβακζζιχκ πμο ιμζάγεζ κα είκαζ ηοπμθμβζηυξ (μ υνμξ ημο
Mayr 2001) έπεζ ςξ απμηέθεζια μζ ιαεδηέξ κα ιδκ ελμζηεζχκμκηαζ ιε έκκμζεξ υπςξ π.π. δ
πνηθηιφηεηα ζηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ, πμο υπςξ πνμακαθένεδηε είκαζ δ έκκμζα ηθεζδί βζα ηδκ
ιεηαβεκέζηενδ ηαηακυδζδ ηδξ θοζζηήξ επζθμβήξ. πςξ βνάθεζ μ Mayr (2001) «αθφκε θαη
ζήκεξα πνιινί άλζξσπνη δπζθνιεχνληαη λα θαηαιάβνπλ πσο ιεηηνπξγεί ε θπζηθή επηινγή. Δλ
ηνχηνηο φηαλ εθαξκφδεηαη ε πιεζπζκηθή ζθέςε γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή». Ζ δζδαζηαθία
εκκμζχκ αζμθμβίαξ δίκεζ ιεκ έιθαζδ ηαηά ηδκ ιεθέηδ ηςκ μνβακζζιχκ ζηα ημζκά ζδιεία ζηζξ μιμζυηδηεξ ημοξ, αθθά δ πμζηζθυηδηα ακάιεζα ζηα άημια ημο ίδζμο είδμοξ θαίκεηαζ υηζ
είκαζ ιία έκκμζα πμο δεκ ακαδεζηκφεηαζ. Έηζζ, μζ ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ κα ακηζιεηςπίγμοκ ημοξ
μνβακζζιμφξ εκυξ είδμοξ ςξ μιμζυιμνθμ ζφκμθμ. Με απμηέθεζια, αηυιδ ηαζ ακ οζμεεηήζμοκ
ηδκ ελεθζηηζηή θμβζηή, κα ελδβμφκ ηδκ ειθάκζζδ κέςκ βκςνζζιάηςκ ζημοξ πθδεοζιμφξ
επζηαθμφιεκμζ ηδκ κεηαζρεκαηηζηηθή εμέιημε (Shtulman 2006,2008) ή ζπήιαηα ημο
κεηαιιαμηζκνχ ή κεηακνξθηζκνχ υπςξ μζ εζζδβδηέξ ηςκ ακηίζημζπςκ εεςνζχκ βζα ηδκ ελέθζλδ
(Mayr 2001) μζ μπμίμζ δεκ ζηέπημκηακ πθδεοζιζαηά. Αοηέξ μζ πνμδαναζκζηέξ ελδβήζεζξ πμο
ααζίγμκηαζ ζηδκ μοζζμηναηζηή ζηέρδ, επζιέκμοκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα,
επεζδή δεκ έπεζ ανπίζεζ κα ηαθθζενβείηαζ δ πιεζπζκηθή ζηέρδ.
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Σα πνμακαθενεέκηα εθπίγμοιε κα ακέδεζλακ ηδκ ακαβηαζυηδηα κα ζοιπθδνςεεί ηαζ
εηζοβπνμκζζεεί δ δζδαζηαθία ηςκ αζμθμβζηχκ εειάηςκ ηαζ ζημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ. Μπμνμφκ
ηαζ πνέπεζ κα βίκμοκ ηαζ ζε αοηή ηδ ααειίδα αήιαηα βζα κα ανπίζμοκ ηα παζδζά κα ιαεαίκμοκ
ηδκ ελέθζλδ, υπςξ άθθςζηε πνμηείκμοκ μζ Δεκζηέξ Αηαδδιίεξ πμθθχκ πςνχκ ημο ηυζιμο
ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ Αηαδδιία Αεδκχκ (I.A.P. 2006).
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Πεξίιεςε
Ζ ενβαζία αοηή επζηεκηνχκεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηζξ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ηςκ εβπεζνζδίςκ Βζμθμβίαξ
Λοηείμο ηαζ ιεθεηά ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ. Ζ ζδιαζία ηδξ έκηαλδξ ηδξ ζζημνίαξ ζηδ δζδαηηζηή
πνάλδ ακαβκςνίγεηαζ ςξ ιζα πνμηεναζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ βζαηί αθεκυξ ηάκεζ θακενυ ημ άθθμ
πνυζςπμ ηδξ επζζηήιδξ, ηδξ ακενχπζκδξ πνμζπάεεζαξ, ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ αθεηένμο δδιζμονβεί
εκδζαθένμκηα δζδαηηζηά πενζαάθθμκηα. Ζ επαβςβζηή ακάθοζδ πενζεπμιέκμο οζμεεηήεδηε βζα ηδ
ιεθέηδ ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ ζηα ζπμθζηά αζαθία ηαζ ηνεζξ απυ ηζξ δζαζηάζεζξ πμο εκημπίζηδηακ
ζογδημφκηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία. Σμ είδμξ ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ, δ ζπέζδ ημοξ ιε ημ
πενζεπυιεκμ πμο εκηάζζμκηαζ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επζζηήιδξ πμο ακαδεζηκφμοκ ιεθεηχκηαζ.
Σα εονήιαηα δείπκμοκ υηζ μ ηνυπμξ έκηαλδξ ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ ζηα εβπεζνίδζα έπεζ εκδζαθένμκ
ηαζ ημ γήηδια ηδξ αλζμπμίδζδξ εη ιένμοξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απμηηά ζδζαίηενδ ζδιαζία.
Abstract
This paper focuses on the historical notes of the Biology textbooks of upper Secondary education. The
aim is to examine the characteristics of these historical notes. This is connected to the inclusion of
history of science in the classroom teaching as such an approach shows to the student the humanized
face of science. The inductive content analysis has been adopted for the study of the notes and three
dimensions identified among others are presented: The kind of historical notes, their relationship to the
content and the characteristics of science exhibited. Findings show that the way history is included in
the biology textbooks up to a certain extend meet the epistemic goals and a new question is posed to
what extend these are utilized by the science teachers in classroom teaching.

Δηζαγσγή
Σα ζπμθζηά αζαθία, ηαζ υπζ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα, ελαημθμοεμφκ κα απμηεθμφκ ηδκ ηφνζα πδβή
ιάεδζδξ ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ δζδαζηαθία ηαζ δ ιάεδζδ ζηδ
δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηονζανπείηαζ απυ πνμζεββίζεζξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηα εβπεζνίδζα
ηαζ αοηυ ζζπφεζ υπζ ιυκμ βζα ηα ιαεήιαηα ηςκ Θεςνδηζηχκ επζζηδιχκ, αθθά ηαζ βζ‘ αοηά
ηςκ Θεηζηχκ επζζηδιχκ (Tobin 1990). Οζ ιαεδηέξ αθζενχκμοκ ιεβάθμ ιένμξ ημο πνυκμο
ημοξ ζηδ ιεθέηδ ηαζ αθμιμίςζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ, εκχ ηαζ μζ
εηπαζδεοηζημί πνμζηνέπμοκ ηονίςξ ζ‘ αοηά βζα ημ δζδαηηζηυ ημοξ ένβμ, ηαεζζηχκηαξ έηζζ ηα
ζπμθζηά αζαθία ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα ημκ επζζηδιμκζηυ αθθααδηζζιυ ηςκ ιαεδηχκ
(Κονζαημφ, ηαφνμο & ημνδμφθδξ 2007).
Ακ ηαζ έπμοκ πενάζεζ πμθθά πνυκζα απυ ηυηε πμο μζ Verhave & Sherman (1968) έθεβακ υηζ
ημ πεδίμ ηδξ ακάθοζδξ αζαθίςκ ήηακ εθάπζζηα ακεπηοβιέκμ ηαζ ακχνζιμ, αηυιδ ηαζ ζήιενα
απμοζζάγεζ ηάπμζμ επίπεδμ ζοζηδιαηζηυηδηαξ ζηδ ιεθέηδ ηαζ ακάθοζή ημοξ. Σμ πεδίμ είκαζ
ζε ιεβάθμ ααειυ ακελενεφκδημ ηαζ αζθαθχξ ημ κυδια, δ πνήζδ ηαζ δ αλία ηςκ ζπμθζηχκ
αζαθίςκ έπμοκ ζήιενα δζαθμνεηζηυ κυδια. Ζ ακάπηολδ απυ ηδκ άθθδ πθεονά ηδξ πμζμηζηήξ
δζάζηαζδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα έπεζ θένεζ ημ εέια ηδξ ακάθοζδξ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ
ζηδκ επζηαζνυηδηα, αθμφ ενεοκδηέξ ζζπονίγμκηαζ υηζ ζοπκά ηα αζαθία είκαζ πδβέξ
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πανακμήζεςκ βζα ημοξ ιαεδηέξ (Haidar 1997), αθθά ηαζ υηζ απμηεθμφκ ιέζμ επζημζκςκίαξ
ιεηαλφ εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηή.
Ζ ιεθέηδ ηςκ εβπεζνζδίςκ πένα απυ ημ υηζ πνμζθένεζ πνςημβεκείξ ιανηονίεξ βζα ημ ηζ
αηνζαχξ δζδάζηεηαζ ζηζξ ηάλεζξ, απμηαθφπηεζ ιε ηζξ δζάθμνεξ επζθμβέξ, εζζαβςβή,
οπμζδιεζχζεζξ, ή πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ηςκ ζοββναθέςκ, ηζξ αλίεξ ή ηζξ
πνμηαηαθήρεζξ ηςκ ζδίςκ ή ηαζ ηδξ επμπήξ ημοξ, εκχ εονφηενδ ζογήηδζδ ακαπηφζζεηαζ βφνς
απυ ηδκ άπμρδ υηζ ηα ίδζα ―ηα ζπμθζηά αζαθία είκαζ ζζημνία‖ (Michael 1998). ημ πενίθδιμ
αζαθίμ ημο ―Ζ δμιή ηςκ επζζηδιμκζηχκ επακαζηάζεςκ‖ (1962), μ Kuhn αιθζζαδηχκηαξ ηδκ
βναιιζηή ζοζςνεοηζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ επζζηήιδ δζαηφπςζε ιμιθή ζηα αζαθία υηζ έπμοκ
οπμααειίζεζ ηδκ ζζημνία ηδξ επζζηήιδξ ζε ζζημνία δνχςκ ή ηαηενβάνδδςκ, εκχ έπμοκ ηδ
δφκαιδ ηαζ ηδκ αλία κα πνμζθένμοκ έκα πανάεονμ ζηδκ επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα ιζαξ
πενζυδμο. Ζ αθήεεζα είκαζ υηζ ηα εβπεζνίδζα εηηυξ απυ ημ υηζ πανμοζζάγμοκ πενζεπυιεκμ ημο
ηάεε επζζηδιμκζημφ πχνμο, ηαοηυπνμκα ιπμνμφκ κα απμηαθφρμοκ ηαζ ηζξ υρεζξ εηείκεξ
αοημφ ημο επζζηδιμκζημφ πχνμο ςξ εκυξ πεδίμο, υπμο εηηοθίζζεηαζ δ ακενχπζκδ δζακμδηζηή
πνμζπάεεζα βζα αζχκεξ. Σμ κα ιπμνέζεζ έκα αζαθίμ κα απμδχζεζ αοηή ηδ δζάζηαζδ ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ δεκ είκαζ ιζα εφημθδ οπυεεζδ. Ο ζοκήεδξ ηνυπμξ βζα ηδκ επίηεολδ
αοημφ ημο ζηυπμο είκαζ δ οζμεέηδζδ απυ ημοξ ζοββναθείξ ηςκ εβπεζνζδίςκ ηάπμζςκ
ζζημνζηχκ πανειαάζεςκ. Ο νυθμξ ημοξ δεκ είκαζ πάκηα ζαθήξ ηαζ ηαεμνζζιέκμξ ηαζ ζοπκά
ιέκμοκ ιαεδζζαηά ακεκενβέξ. Ζ ιεθέηδ ηςκ ζζημνζηχκ πανειαάζεςκ εεςνείηαζ υηζ ιπμνεί
κα ζοκεζζθένεζ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημοξ ηαζ ηδξ δοκαιζηήξ πμο ειπενζέπμοκ.
ηδκ ενβαζία αοηή επίηεκηνμ ηδξ ιεθέηδξ απμηεθμφκ μζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ηςκ αζαθίςκ
Βζμθμβίαξ Λοηείμο.
Ζ ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΦΔ) ζηε δηδαθηηθή πξάμε
Μζα απυ ηζξ ζφβπνμκεξ μπηζηέξ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ είκαζ αοηή πμο εεςνεί ηνίζζιμ ημ
ζοζπεηζζιυ ηςκ εκκμζχκ ηαζ εεςνζχκ πμο δζδάζημκηαζ ιε ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ πμο αοηέξ μζ
έκκμζεξ ή εεςνίεξ ακαπηφπεδηακ, ελεθίπεδηακ ή άθθαλακ. Ζ ζζημνία ηςκ ΦΔ δεκ είκαζ έκαξ
πενζζπαζιυξ ηδξ ‗πναβιαηζηήξ‘ επζζηήιδξ, μφηε απθά ιζα αμήεεζα ζηδκ επζζηήιδ. Μάθθμκ,
δ ζζημνία ηδξ επζζηήιδξ είκαζ έκα μοζζχδεξ ημιιάηζ ηδξ ίδζαξ ηδξ επζζηήιδξ (Creath 2010).
Ανηεηά ηαζ εκδζαθένμκηα είκαζ ηα επζπεζνήιαηα πμο έπμοκ δζαηοπςεεί βζα ηδ ζδιαζία ηδξ
έκηαλδξ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ επζζηδιχκ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια (Matthews 1994). Έκα απυ
ηα πζμ ζδιακηζηά είκαζ υηζ δ εκαζπυθδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδκ ζζημνία ηςκ ΦΔ ιπμνεί κα
απμηαθφρεζ πθεονέξ ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ. Οζ ιαεδηέξ,
δδθαδή, πνεζάγεηαζ κα ιαεαίκμοκ υπζ ιυκμ έκκμζεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ ηςκ ΦΔ, αθθά ηαζ γηα ηζξ
ΦΔ, δδθαδή κα ιαεαίκμοκ βζα ηδ θφζδ, ηζξ ιεευδμοξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ εκκμζχκ ηαζ ηα
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ ΦΔ ςξ επζζηήιδξ. Μζα ηέημζα πνμμπηζηή ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ
απμηαθμφιεκμοξ επηζηεκηθνχο (epistemic) ζηυπμοξ ηδξ εηπαίδεοζδξ (Osborne 2005). Χξ
επζζηδιζημφξ ζηυπμοξ παναηηδνίγμοιε αοημφξ, μζ μπμίμζ απμαθέπμοκ ζημ κα ελεηάζμοκ μζ
ιαεδηέξ ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ημοξ θυβμοξ απμδμπήξ ηαζ αζηζμθυβδζδξ επζζηδιμκζηχκ
πεπμζεήζεςκ πμο έπμοκ ηαεζενςεεί. Μζα ζπεηζηή πνμζέββζζδ ηςκ Chamany, Allen, & Tanner
(2008) ζηδ Βζμθμβία ακαδεζηκφεζ, επίζδξ, ηδκ αλία ζηδ πνήζδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Βζμθμβίαξ βζα
κα ημκζζεεί ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, ηαεχξ εεςνείηαζ υηζ ―παναημθμοεχκηαξ ηα αήιαηα ιζαξ
ακαηάθορδξ ζημκ πνυκμ, μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα δμοκ υηζ δ αζμθμβζηή βκχζδ είκαζ ημ
απμηέθεζια ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ, υπμο μ έκαξ ενεοκδηήξ πηίγεζ ζηδ δμοθεζά ημο
άθθμο ιέζα απυ ηδκ επζημζκςκία, ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ηδκ ζοκενβαζία‖ (ζ. 270). Κάης απυ
ιζα ηέημζα μπηζηή, πνμζπάεεζεξ αλζμπμίδζδξ ηδξ ζζημνίαξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζηδ
δζδαζηαθία ηδξ Βζμθμβίαξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ αλζμπμίδζδ ημο ιζηνμζημπίμο ημο
Leeuwenhoek (Sepel, Loreto & Rocha 2009), ή δ πνδζζιμπμίδζδ πνμζςπμβναθζχκ δζαθυνςκ
δζάζδιςκ επζζηδιυκςκ, ανπεζαημφ οθζημφ, δζάθμνςκ «επεζζμδίςκ» ηνζηζηήξ ζδιαζίαξ ζηδκ
ζζημνία ηςκ επζζηδιχκ, ζζημνζηχκ ηαζ επίηαζνςκ παναεειάηςκ, αηυιδ ηαζ ζζημνζηχκ
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ιζηνυημζιςκ (Solomon 1991, Kafai & Gilliland 2001, Oslon et al. 2005, Masson & Vazquez
- Abad 2006). ηα εθθδκζηά ζπμθζηά εβπεζνίδζα, εκχ άνπζζε δ έκηαλδ εκυξ επανημφξ ανζειμφ
ζημζπείςκ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ επζζηήιδξ ζηδ δεηαεηία ημο 90, δ πναηηζηή αοηή εβηαηαθείθεδηε
ιεηά ημ 1996 (Kindi 2000) ηαζ θαίκεηαζ κα ακααζχκεζ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηςκ ηεθεοηαίςκ
εηχκ. Ηδζαίηενα ζηα αζαθία ηδξ Βζμθμβίαξ Λοηείμο έπμοκ εκηαπεεί ανηεηέξ ζζημνζηέξ
πανειαάζεζξ, μζ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα ιεθεηχκηαζ. Πμζα είδδ ζζημνζηχκ παναδεζβιάηςκ
ειπενζέπμκηαζ ζηα αζαθία Βζμθμβίαξ Λοηείμο; Πμζα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ πμζμξ μ
νυθμξ ημοξ; Πμζεξ πθεονέξ ηδξ επζζηήιδξ ηδξ Βζμθμβίαξ ακαδεζηκφμοκ ηαζ θακενχκμοκ ζημοξ
ιαεδηέξ;
Μεζνδνινγία
ηδκ ενβαζία αοηή ιεθεηήεδηακ μζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ηνζχκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ Βζμθμβίαξ
ημο Γεκζημφ Λοηείμο. Οζ ζζημνζηέξ αοηέξ ακαθμνέξ εκηάζζμκηαζ ζημ ηονίςξ ηείιεκμ ηςκ
αζαθίςκ, ακαθένμκηαζ ςξ ακελάνηδηα παναεέιαηα, ή πενζθαιαάκμκηαζ ζημ έκεεημ ηαζ ημκ
πνυθμβμ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Απυ ημ αζαθίμ Βζμθμβίαξ Γεκζηήξ Παζδείαξ ηδξ Γ΄ Σάλδξ
Γεκζημφ Λοηείμο (ΓΠΓ) ιεθεηήεδηακ 45 ζζημνζηέξ ακαθμνέξ, πμο εηηείκμκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ 7
– 157, απυ ημ ακηίζημζπμ αζαθίμ ηδξ Β΄ Σάλδξ (ΓΠΒ) 27 (ζεθίδεξ 8 – 163) ηαζ απυ ημ αζαθίμ
Θεηζηήξ Καηεφεοκζδξ ηδξ Γ΄ Σάλδξ (ΘΚΓ) 53 (ζεθίδεξ 8 – 189). Γεκ οπμθμβίζηδηακ,
δδθαδή, μζ ζεθίδεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα πενζεπυιεκα, ζηδ αζαθζμβναθία ηαζ ημ θελζθυβζμ
υνςκ ή βθςζζάνζ. Οζ 5 ακαθμνέξ πνμένπμκηαζ απυ ημκ πνυθμβμ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ, μζ 2
απυ ημ έκεεημ ηαζ μζ οπυθμζπεξ απυ ημ ηείιεκμ. Ζ ακάθοζδ, επμιέκςξ, έβζκε ζε ζοκμθζηά 125
ζζημνζηέξ ακαθμνέξ, απυ ηζξ μπμίεξ 3, βζα θυβμοξ έηηαζδξ ηαζ δζαθμνεηζηυηδηαξ ζημ
πενζεπυιεκμ ηαζ φθμξ, δζαζπάζηδηακ ζε επζιένμοξ ακαθμνέξ. Χξ ιμκάδα ακάθοζδξ έπεζ
εεςνδεεί ηάεε ζζημνζηυ ζδιείςια, εηθαιαακυιεκμ ςξ μθυηδηα ηεζιέκμο ηαζ μπηζηήξ
ακαπανάζηαζδξ, πμο έπεζ ιζα εκκμζμθμβζηή εκυηδηα, εηηυξ απυ ηζξ ηνεζξ πνμακαθενυιεκεξ
πενζπηχζεζξ, υπμο μζ πανάβναθμζ ηςκ ζδιεζςιάηςκ είπακ δζαθμνεηζηυ εκκμζμθμβζηυ
πνμζακαημθζζιυ, δζαζπάζηδηακ ηαζ ιεηνήεδηακ ςξ λεπςνζζηέξ ιμκάδεξ. Έηζζ, πνμέηορε
έκαξ ζοκμθζηυξ ανζειυξ 129 ζζημνζηχκ ακαθμνχκ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζζημνζηχκ
ακαθμνχκ οζμεεηήεδηε δ πμζμηζηή επαβςβζηή ακάθοζδ πενζεπμιέκμο (Mayring 2000), εκχ
ηυζμ ηαηά ηδκ ακάθοζδ, υζμ ηαζ βζα ηδκ πανμοζίαζδ πνδζζιμπμζείηαζ δ ηεπκζηή ημο
ζοζηδιζημφ δζηηφμο (Bliss et al 1983). Οζ δομ ζοιαμθζζιμί ({) ηαζ ([) ηςκ ζοζηδιζηχκ
δζηηφςκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ακηζζημζπεί μ ιεκ πνχημξ ({) ζημ θμβζηυ ζφκδεζιμ ‗ηαζ‘, μ
δε δεφηενμξ ζημ ‗ή‘ ηαζ ζδιαίκμοκ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ακάθοζδ ακαθμνζηά ιε υθεξ (ακ
είκαζ δοκαηυκ) ηζξ οπμηαηδβμνίεξ πμο αημθμοεμφκ, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ιε ιζα
απμηθεζζηζηά ηαηδβμνία. Οζ δομ ενεοκδηέξ ζοιιεηείπακ ζηδκ ακάθοζδ ηαζ ηςδζημπμίδζδ
ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ ακελάνηδηα, εκχ ζε πενζπηχζεζξ πμο δζαπζζηχεδηακ αζοιθςκίεξ,
έβζκε επακελέηαζδ ηαζ θήθεδηε απυ ημζκμφ απυθαζδ βζα ηδκ ηεθζηή ηςδζημπμίδζδ ζε
ηαηδβμνία.
Αλάιπζε - Δπξήκαηα
Οη θαηεγνξίεο
Ζ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο μδήβδζε ζημκ εκημπζζιυ εκυξ ανζειμφ δζαζηάζεςκ ηαζ
ηαηδβμνζχκ. Σμ ζπήια ηαηδβμνζμπμίδζδξ πανμοζζάγεηαζ ιε ηδ ιμνθή ζοζηδιζημφ δζηηφμο
ζημ π. 1. Σνεζξ απυ ηζξ δζαζηάζεζξ ςξ πνμξ ηζξ μπμίεξ μζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ελεηάζεδηακ
είκαζ ημ είδνο ηδξ ζζημνζηήξ ακαθμνάξ, ηδξ ζρέζεο ηνπο κε ην πεξηερφκελν ημο αζαθίμο ηαζ ημ
πμζα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζηήκεο ακαδεζηκφμκηαζ ιέζα απυ αοηή. Χξ πνμξ ημ είδνο μζ
ζζημνζηέξ ακαθμνέξ δζαηνίκμκηαζ ζε 1) ζχληνκεο ηζηνξηθέο παξεκβάζεηο: πνυηεζηαζ βζα ιζηνήξ
έηηαζδξ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ, μζ μπμίεξ δεκ ακαθένμκηαζ ζε ζζημνζηά βεβμκυηα, πνμκμθμβζηέξ
ακαδνμιέξ ή ζζημνζηέξ ελεθίλεζξ, 2) ηζηνξηθά ζηηγκηφηππα/γεγνλφηα: ακαθένμκηαζ ζε
ημζκςκζηά ή πμθζηζηά ζζημνζηά βεβμκυηα, ηα μπμία επδνέαζακ ηδκ ακενςπυηδηα, 3)
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πξνλνινγηθή αλαδξνκή/αλαθνξά ηζηνξηθψλ ζηαζκψλ: εεςνείηαζ δ απθή ακαθμνά ηαηά
πνμκμθμβζηή ζεζνά ζδιακηζηχκ ζηαειχκ ηδξ επζζηήιδξ, 3) ηζηνξηθή εμέιημε: δζαηνίκεηαζ ζε
ζζημνζηή ελέθζλδ είηε ηδεψλ/δηαδηθαζηψλ, υηακ απμηοπχκεηαζ δ δζαπνμκζηή ελέθζλδ ιίαξ
επζζηδιμκζηήξ ζδέαξ ή δζαδζηαζίαξ ζημ πέναζια ημο πνυκμο ηαζ ζε ζζημνζηή ελέθζλδ, είηε
θαηαζηάζεσλ, υηακ πενζβνάθεηαζ δ ααειζαία δζαιυνθςζδ ιίαξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ απυ
επμπή ζε επμπή. Έκα άθθμ είδμξ είκαζ ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία πμο αθμνμφκ ζδιακηζηέξ
θοζζμβκςιίεξ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Δπζζηδιχκ. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ μζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ
είκαζ ιυκμ αζμβναθίεξ. Βζμβναθζηά ζημζπεία, υιςξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ζηα είδδ
ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ, πμο έπμοκ ήδδ πανμοζζαζεεί. Σα αζμβναθζηά ζημζπεία
δζαηνίκμκηαζ πεναζηένς ακ ακαθένμκηαζ ζε ζημζπεία επηλνήζεσλ/επηηεπγκάησλ ηςκ
επζζηδιυκςκ, ζε θνηλσληθά ζηνηρεία πμο ημοξ αθμνμφκ ηαζ ζε ραξαθηεξηζκνχο ημοξ. Σα
πνχηα ακαθένμκηαζ ζημ επζζηδιμκζηυ ένβμ ηαζ ηδ ζοκεζζθμνά ηςκ αηυιςκ αοηχκ (επζκυδζδ
ιίαξ ζδέαξ, ιίαξ εεςνίαξ, ακαηάθορδ ιίαξ δμιήξ η.η.θ.), εκχ ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ζηδ γςή
ημοξ βεκζηυηενα.29 Χξ ραξαθηεξηζκνί θαιαάκμκηαζ μζ δζάθμνμζ επζεεηζημί πνμζδζμνζζιμί, πμο
πνμζδίδμκηαζ ζε έκα άημιμ (π.π. δζάζδιμξ, ιεβάθμξ, βζα πνχηδ θμνά η.η.θ.). Σα αζμβναθζηά
ζημζπεία, επίζδξ, δζαηνίκμκηαζ ζε ελζσκαησκέλα ηαζ ζε αλεμάξηεηα. Χξ εκζςιαηςιέκα
εηθαιαάκμκηαζ ηα ζημζπεία εηείκα πμο ακαθένμκηαζ νδηά ή οπμκμμφκηαζ ζηα πθαίζζα ιίαξ
ζφκημιδξ ζζημνζηήξ πανέιααζδξ, ιίαξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ ή πνμκμθμβζηήξ ακαδνμιήξ. Χξ
ακελάνηδηα εεςνμφκηαζ ηα αζμβναθζηά ζημζπεία πμο απμηεθμφκ αιζβείξ αζμβναθζηέξ
ακαθμνέξ ηαζ μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ είηε ςξ ακελάνηδηεξ εκυηδηεξ, είηε θαιαάκμκηαζ ςξ
ακελάνηδηεξ, υηακ ζοκζζημφκ δμιζηά αοημηεθείξ εκυηδηεξ ηαζ δεκ πανμοζζάγμοκ ιία θμβζηή
εκζαζυηδηα ή ζοκέπεζα ιε ηδκ εονφηενδ εκυηδηα, ζηδκ μπμία εκηάζζμκηαζ.
ημ επίπεδμ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ζρέζεο ιε ημ ηείιεκμ μζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ δζαηνίκμκηαζ ζε
1) δηαθνζκεηηθέο: δεκ έπμοκ βκςζηζηή αλία ηαζ δεκ ζπεηίγμκηαζ εκκμζμθμβζηά ιε ημ ηονίςξ
ηείιεκμ, αθθά απμαθέπμοκ ζηδκ αζζεδηζηή πανμοζίαζδ ηςκ αζαθίςκ, 2) παξαδεηγκαηηθέο:
ζοζπεηίγμκηαζ εκκμζμθμβζηά ιε ημ ηονίςξ ηείιεκμ ηςκ αζαθίςκ, ζοκήεςξ πνυηεζηαζ βζα
ζδακζηέξ πενζπηχζεζξ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ ή δζαδζηαζζχκ ημο πανεθευκημξ, πμο εκηάζζμκηαζ
ζημ πθαίζζμ εκυξ εέιαημξ, ημ μπμίμ ελεηάγεζ δ ακηίζημζπδ εκυηδηα ηςκ αζαθίςκ, 3)
επεμεγεκαηηθέο: ζοζπεηίγμκηαζ εκκμζμθμβζηά ιε ημ ηονίςξ ηείιεκμ ηςκ αζαθίςκ, αθθά ζηδκ
πενίπηςζδ αοηή ακαθένμκηαζ εηηεκέζηενα ζε επζιένμοξ ζζημνζηέξ πηοπέξ εκυξ εέιαημξ, πμο
ελεηάγεηαζ απυ ηδκ ακηίζημζπδ εκυηδηα ηςκ αζαθίςκ, 4) ζπκπιεξσκαηηθέο: πανέπμοκ επζπθέμκ
πθδνμθμνίεξ βζα έκα εέια, μζ μπμίεξ δεκ ακαθένμκηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ εκυηδηα ηςκ
αζαθίςκ.30
Σέθμξ, δ δζάζηαζδ πμο ακαθένεηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επζζηήιδξ πμο ακαδεζηκφμκηαζ
ζε ηάεε ζζημνζηή ιπμνεί κα εηθνάγεηαζ ςξ αημθμφεςξ: 1) Ζ επηζηήκε ζρεηίδεηαη κε εκπεηξηθά
δεδνκέλα: υηακ ηα ζζημνζηά παναδείβιαηα πενζθαιαάκμοκ πθδνμθμνίεξ ηαζ δεδμιέκα πμο
ζοθθέβεζ δ επζζηήιδ ζηα πθαίζζα ιεθέηδξ εκυξ ημζκςκζημφ θαζκμιέκμο ή ηδξ παναηήνδζδξ
απθχκ θοζζμθμβζηχκ θαζκμιέκςκ. 3) Ζ επηζηήκε πξνρσξά πηνζεηψληαο δηαθνξεηηθέο
κεζνδνινγίεο, πεηξακαηηθέο, εκπεηξηθέο, ινγηθέο: υηακ ζηζξ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ πανμοζζάγεηαζ
δ εθανιμβή ιίαξ κέαξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δ πνδζζιμπμίδζδ ιίαξ κέαξ ηεπκζηήξ, δ
ειπεζνζηή ιεθέηδ ή δ παναηήνδζδ εκυξ κέμο βζα ηδκ επζζηήιδ θαζκμιέκμο, ηαεχξ ηαζ δ
κμδηζηή δζαδζηαζία δζαηφπςζδξ κέςκ ζηέρεςκ ιέζς θμβζηχκ ζοκεζνιχκ. 4) Ζ επηζηήκε
αλαπηχζζεη ζεσξίεο: υηακ ζηδκ ζζημνζηή ακαθμνά δζαηοπχκεηαζ ηάπμζα εεςνία ή ιμκηέθμ. 5)
Ζ επηζηήκε έρεη δεκηνπξγηθά ζηνηρεία: ζζημνζηέξ ακαθμνέξ πμο πενζβνάθμοκ ηδκ ακάπηολδ
ιίαξ κέαξ ηεπκζηήξ, ή ηδκ ακαηάθορδ εκυξ επζζηδιμκζημφ ενβαθείμο ή ηδκ παναβςβή
29

ακ ημζκςκζηά ζημζπεία θαιαάκμκηαζ ηαζ ηα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ζδζυηδηα, ηδκ εεκυηδηα ή ηδκ
πενίμδμ πμο έγδζε έκα άημιμ.
30
Μία ζζημνζηή ακαθμνά ιπμνεί κα έπεζ παναδεζβιαηζηυ ή επελδβδιαηζηυ παναηηήνα – ζοβπνυκςξ, υιςξ, κα
ειπενζέπεζ ηαζ επζπθέμκ πθδνμθμνζαηά ζημζπεία, πμο δεκ ακαθένμκηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ εκυηδηα ηςκ αζαθίςκ,
μπυηε θεζημονβεί ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά.
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πνμσυκηςκ ιέζς επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ. 6) Ζ επηζηήκε βειηηψλεη πξνεγνχκελεο
ηδέεο/δηαδηθαζίεο: υηακ πανμοζζάγεηαζ πςξ μζ πνμβεκέζηενεξ ζδέεξ ηαείζηακηαζ ζαθέζηενεξ
ηαζ πθδνέζηενεξ ιε ηδκ πνμζεήηδ κέςκ ζημζπείςκ ή πςξ ήδδ εθανιμγυιεκεξ δζαδζηαζίεξ
ηαείζηακηαζ απμδμηζηυηενεξ. 7) Ζ επηζηήκε δέρεηαη πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο
επηξξνέο: αοηέξ αθμνμφκ ηδκ ειθάκζζδ ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ ή ηδκ πανμοζία
ηαηαζηάζεςκ ηαζ πνμαθδιάηςκ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, πμο πνήγμοκ επζζηδιμκζηήξ ελήβδζδξ
ή ακηζιεηχπζζδξ. Δπίζδξ, ζηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ζημοξ
πενζμνζζιμφξ, πμο ιπμνεί κα έπεζ δεπεεί δ επζζηήιδ απυ δζάθμνμοξ εεζιζημφξ θμνείξ,
ζπεηζηά ιε ημ πθαίζζμ δζελαβςβήξ ηαζ εθανιμβήξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. 8) Ζ επηζηήκε
βαζίδεηαη ζηε ζπκβνιή επηζηεκφλσλ θαη ζπλεξγαζηψλ: υηακ δ ελέθζλδ ηδξ επζζηήιδξ ζ‘ έκα
ζοβηεηνζιέκμ ημιέα πανμοζζάγεηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ ζοκενβαζίαξ δφμ ή πενζζζμηένςκ
επζζηδιυκςκ ή ηδξ λεπςνζζηήξ ζοιαμθήξ ημοξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ζοκεζζθμνά ημο εκυξ
απμηέθεζε ζδιακηζηυ ηαζ ακαιθζζαήηδημ οπυααενμ βζα ημοξ επυιεκμοξ. 9) Ζ επηζηήκε
δηαθαηέρεηαη απφ αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαη ακθηζβεηήζεηο: υηακ πενζβνάθμκηαζ μζ
ακηίεεηεξ απυρεζξ πμο ζζπφμοκ ζε ιία επμπή, ή πενζπηχζεζξ υπμο ιία κέα εεςνία
αιθζζαδηείηαζ έκημκα, ελαζηίαξ ηςκ ζζπονά εδναζςιέκςκ απυρεςκ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ
ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ακάδεζλή ηδξ.

Είδοσ

Ιςτορικζσ
αναφορζσ ςτα
βιβλία
Βιολογίασ

φντομεσ ιςτορικζσ παρεμβάςεισ
Ιςτορικά ςτιγμιότυπα / γεγονότα
Χρονολογικι αναδρομι /ιςτορικοί ςτακμοί
Ιδζεσ/διαδικαςίεσ
Ιςτορικι εξζλιξθ
Καταςτάςεισ
Επινοιςεισ/επιτεφγματα
Κοινωνικά ςτοιχεία
Βιογραφικά
Χαρακτθριςμοί
ςτοιχεία
Ενςωματωμζνα
Ανεξάρτθτα
Διακοςμθτικι

χζςθ με το
περιεχόμενο

Παραδειγματικι
Επεξθγθματικι
υμπλθρωματικι
χετίηεται με εμπειρικά δεδομζνα
Ακολουκεί διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ
Αναπτφςςει κεωρίεσ

Χαρακτθριςτικά
τθσ επιςτιμθσ

Ζχει δθμιουργικά ςτοιχεία
Βελτιϊνει ιδζεσ / διαδικαςίεσ
Δζχεται επιρροζσ
υμβολι επιςτθμόνων και ςυνεργαςιϊν
Αντικρουόμενεσ απόψεισ και αμφιςβθτιςεισ

χιμα 1. Κατθγοριοποίθςθ των ιςτορικϊν παρεμβάςεων ςτα εγχειρίδια
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Παξάδεηγκα αλάιπζεο
Έκα πανάδεζβια ζζημνζηήξ ακαθμνάξ
πανμοζζάγεηαζ ζημ ζπήια 2 ηαζ
πενζβνάθεηαζ μ ηνυπμξ ακάθοζδξ ηδξ.
Πνμένπεηαζ απυ ημ εβπεζνίδζμ Γεκζηήξ
παζδείαξ ηδξ Γ΄ Σάλδξ ημο Δκζαίμο
Λοηείμο (ζεθίδα 128). Σμ ζζημνζηυ
αοηυ πανάεεια ακαθένεηαζ ζηζξ εεςνίεξ
ηαζ ηζξ ενβαζίεξ ηςκ Σζανθξ Λάοεθ ηαζ
Συιαξ Μάθεμοξ, πάκς ζηζξ μπμίεξ
ααζίζηδηε δ εεςνία ημο Γαναίκμο. Ζ
ζζημνζηή αοηή ακαθμνά παναηηδνίγεηαζ
ςξ ζζημνζηή ελέθζλδ ζδεχκ/δζαδζηαζζχκ,
δεδμιέκμο υηζ ακαθένεηαζ ζηδ ααειζαία
δζαιυνθςζδ ηςκ απυρεςκ βζα ηδ
ζηαεενυηδηα ημο πθδεοζιμφ ηδξ βδξ.
Δπίζδξ, ειπενζέπεζ εκζςιαηςιέκα
αζμβναθζηά
ζημζπεία
επζκμήζεςκ/επζηεοβιάηςκ (υπςξ δ
εεςνία ημο Μάθεμοξ), ημζκςκζηά
ζημζπεία (π.π. μζημκμιμθυβμξ ηδξ
επμπήξ, βεςθυβμξ) ηαζ παναηηδνζζιμφξ
(δζάζδιμξ). Χξ πνμξ ηδ εέζδ ηδξ
ζοκζζηά ακελάνηδηδ ακαθμνά, ιε
απμηέθεζια δ δζδαηηζηή ηδξ αλζμπμίδζδ
κα εκαπυηεζηαζ ζηδ αμφθδζδ ημο
εηπαζδεοηζημφ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ. Χξ
πνμξ ηδ εκκμζμθμβζηή ζπέζδ ιε ημ
ηονίςξ
ηείιεκμ
θεζημονβεί
χιμα 2. Ιςτορικι αναφορά Γϋ Λυκείου Γενικισ Παιδείασ
ζοιπθδνςιαηζηά, πανέπμκηαξ ζημζπεία
πμο δεκ ακαθένμκηαζ ζ‘ αοηυ, υπςξ είκαζ μζ απυρεζξ ημο Σζανθξ Λάοεθ ηαζ δ εεςνία ημο
Μάθεμοξ. Ο ηφνζμξ ηνυπμξ πανμοζίαζήξ ηδξ είκαζ ημ ηείιεκμ, πανάθθδθα, υιςξ,
ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ πνμζςπμβναθία ημο Σζανθξ Λάοεθ ηαζ έκα δζάβναιια ημο νοειμφ
αφλδζδξ ημο ακενχπζκμο πθδεοζιμφ ζοκανηήζεζ ημο νοειμφ αφλδζδξ ηςκ δζαεέζζιςκ
αβαεχκ, πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ ιζα ακαπανάζηαζδ ημζκςκζηχκ ηαηαζηάζεςκ. Ο απχηενμξ
ζημπυξ ηδξ είκαζ επζζηδιζηυξ, απμαθέπμκηαξ αθεκυξ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηςκ
Σζανθξ Λάοεθ ηαζ Συιαξ Μάθεμοξ ηαζ αθεηένμο ζηδκ επζζήιακζδ ηδξ εεςνίαξ ημο
Μάθεμοξ βζα ημ νοειυ αφλδζδξ ημο πθδεοζιμφ (ακαηάθορδ). Σέθμξ, ζδιακηζηή ηνίκεηαζ δ
ζοιαμθή ηδξ ακαθμνάξ αοηήξ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ζδιακηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ
επζζηήιδξ. Ακαθοηζηυηενα, ακαθένμκηαξ υηζ μ Γαναίκμξ ααζίζηδηε ζηζξ πνμζςπζηέξ ημο
παναηδνήζεζξ, αθθά ηαζ ηζξ ενβαζίεξ άθθςκ επζζηδιυκςκ, ηαηαδεζηκφεηαζ, αθεκυξ, δ
εκαζπυθδζδ ηδξ επζζηήιδξ ιε ειπεζνζηά δεδμιέκα ηαζ αθεηένμο, δ ζοιαμθή επζζηδιυκςκ
ζηδ δζαδζηαζία ηδξ επζζηδιμκζηήξ ακαγήηδζδξ (μζ εεςνίεξ ηςκ Λάοεθ ηαζ Μάθεμοξ
ζοκέααθακ ζηδ εεςνία ημο Γαναίκμο). Δπζπθέμκ, παναηδνείηαζ δ εθανιμβή ιίαξ κέαξ
ιεεμδμθμβίαξ απυ ημ Γαναίκμ πμο ακαθένεηαζ ζημ ζοκδοαζιυ παναηήνδζδξ ηαζ θμβζηήξ
εεχνδζδξ άθθςκ απυρεςκ ηαζ εεςνζχκ (ειπεζνζηή ηαζ θμβζηή ιεεμδμθμβία). Δπζπνυζεεηα,
επζζδιαίκεηαζ δ ακάπηολδ εεςνζχκ (εεςνία Μάθεμοξ ηαζ Γαναίκμο), δ αεθηίςζδ ζδεχκ (μ
Γαναίκμξ απέδςζε ημκ έθεβπμ ημο ιεβέεμοξ ημο ακενχπζκμο πθδεοζιμφ, υπςξ ζζπονζγυηακ μ
Μάθεμοξ, ζηδ δνάζδ ηδξ θοζζηήξ επζθμβήξ) ηαζ δ επίδναζδ ημζκςκζηχκ επζννμχκ (ηαηά
ηάπμζμ ηνυπμ, ηυζμ μ Μάθεμοξ, υζμ ηαζ μ Γαναίκμξ δέπηδηακ ημζκςκζηέξ επζννμέξ,
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αζπμθμφιεκμζ ιε ημζκςκζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ θαζκυιεκα ηδξ επμπήξ ημοξ). Σέθμξ, εεςνμφιε,
υηζ δ ζζημνζηή αοηή ακαθμνά δφκαηαζ κα απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ πεναζηένς δζενεφκδζδξ
(ακαγήηδζδξ π.π. ζημζπείςκ βζα ημ νοειυ ιεηααμθήξ ημο πθδεοζιμφ ζηδ ζδιενζκή επμπή ηαζ
ημοξ πανάβμκηεξ πμο εκδεπμιέκςξ ημκ ηαεμνίγμοκ).
πρλφηεηεο εκθάληζεο ηζηνξηθψλ αλαθνξψλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηνπο
Ανπζηά ηαηαβνάθδηακ μζ ζοπκυηδηεξ ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ ακά αζαθίμ, μζ μπμίεξ
δζαιμνθχκμκηαζ ςξ ελήξ: 0,30 ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ακά ζεθίδα βζα ημ αζαθίμ Γεκζηήξ
Παζδείαξ ηδξ Γ΄ Σάλδξ, 0,17 βζα ημ ακηίζημζπμ αζαθίμ ηδξ Β΄ Σάλδξ ηαζ 0,29 ζζημνζηέξ
ακαθμνέξ ακά ζεθίδα βζα ημ αζαθίμ Θεηζηήξ Καηεφεοκζδξ ηδξ Γ΄ Σάλδξ. Γζαπζζηχκεηαζ υηζ ημ
αζαθίμ ηδξ Β΄ Σάλδξ οπμθείπεηαζ ζε ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα άθθα δφμ αζαθία.
ημζπεία βζα ηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ (ΗΑ) ζηα
αζαθία Βζμθμβίαξ Λοηείμο, ακά αζαθίμ ηαζ ζοκμθζηά, πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1.
Παναηδνμφιε υηζ ακαθμνζηά ιε ημ είδμξ, πζμ ζοπκά (68,99%), ειθακίγμκηαζ αοηέξ πμο
πενζθαιαάκμοκ αζμβναθζηά ζημζπεία ηαζ πανμοζζάγμοκ ηζξ επζκμήζεζξ ή ηα επζηεφβιαηα ηςκ
επζζηδιυκςκ ζηα μπμία ακαθένμκηαζ, ηονίςξ ζημ αζαθίμ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, εκχ
αημθμοεμφκ μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ ζφκημιςκ ζζημνζηχκ πανειαάζεςκ (35,66%) ηαζ δ ζζημνζηή
ελέθζλδ ζδεχκ ή επζζηδιμκζηχκ δζαδζηαζζχκ (35,66%). Δπίζδξ, ημ έκα ηέηανημ ηςκ ζζημνζηχκ
ακαθμνχκ, είκαζ αοηέξ πμο ακαθένμκηαζ ζε αζμβναθίεξ επζζηδιυκςκ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηζξ
ημζκςκζηέξ παναιέηνμοξ.
Πίλαθαο 1. πρλφηεηα εκθάληζεο δηαζηάζεσλ/θαηεγνξηψλ ΗΑ αλά βηβιίν
Αξηζκφο ΗΑ/Βηβιίν
%
Γηαζηάζεηο/Καηεγνξίεο
ΓΠΒ
ΓΠΓ ΘΚΓ χλνιν
φκημιεξ ζζημνζηέξ πανειαάζεζξ
9
18
19
35,66
Ηζημνζηά ζηζβιζυηοπα / βεβμκυηα
1
4
1
4,65
Υνμκμθμβζηή ακαδνμιή/ζζημνζημί ζηαειμί
1
10
8,53
Ηζημνζηή
Ηδεχκ/δζαδζηαζζχκ
12
11
22
35,66
Δίδνο
ελέθζλδ
Καηαζηάζεςκ
1
9
7,75
Δπζκμήζεζξ/επζηεφβιαηα
22
23
44
68,99
Βζμβναθζηά
Κμζκςκζηά ζημζπεία
9
12
12
25,58
ζημζπεία
Υαναηηδνζζιμί
3
7
5
11,63
Γζαημζιδηζηή
1
4
1
4,65
Παναδεζβιαηζηή
3
13
23
30,23
ρέζε κε πεξηερφκελν
Δπελδβδιαηζηή
7
8
7
17,07
οιπθδνςιαηζηή
23
28
40
70,54
Διπεζνζηά δεδμιέκα
4
27
8
30,23
Γζαθμνεηζηέξ ιεεμδμθμβίεξ 18
20
35
56,59
Ακαπηφζζεζ εεςνίεξ
7
12
9
21,71
Γδιζμονβζηά ζημζπεία
11
12
31
41,86
29
27
60,02
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Βεθηζχκεζ ζδέεξ/δζαδζηαζίεξ 24
επηζηήκεο
Γέπεηαζ επζννμέξ
4
20
25
37,98
οιαμθή
4
2
10
13,18
επζζηδιυκςκ/ζοκενβαζζχκ
Ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ
2
12
3
3,1
Απμοζία
13,18
Ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ ιε ημ πενζεπυιεκμ παναηδνμφιε υηζ ζε
ιεβαθφηενμ ααειυ θεζημονβμφκ ζοιπθδνςιαηζηά (70,54%), εκχ δ επυιεκδ θεζημονβία ημοξ
είκαζ δ παναδεζβιαηζηή (30,23%). Ακαθμνζηά ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επζζηήιδξ πμο ζε
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ηάεε ζζημνζηή ακαθμνά ακαδεζηκφμκηαζ, ανέεδηε υηζ ζε πμζμζηυ (13,18%) δεκ οπάνπεζ
ηέημζα ζημπζιυηδηα, εκχ έιθαζδ δίκεηαζ ηονίςξ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζδεχκ ή ηςκ δζαδζηαζζχκ
(60,02%), ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ιεεμδμθμβίεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ ζζημνζηή ακαθμνά
(56,59%), ζε πθεονέξ πμο ακαδεζηκφμοκ δδιζμονβζηά ζημζπεία (41,86%), ηονίςξ ζημ αζαθίμ
ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, ζηζξ επζννμέξ πμο αζημφκηαζ ηαηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ επζζηήιδξ
(37,98%) ηαζ ζηδ ζδιαζία ηςκ ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ (30,23%), ηονίςξ ζημ αζαθίμ ηδξ Β΄
Λοηείμο.
πκπεξάζκαηα
Ζ ιεθέηδ ηςκ ζζημνζηχκ ακαθμνχκ έδεζλε υηζ ημ είδμξ ημοξ πανμοζζάγεζ εονφηδηα ιε
ηονίανπεξ ηζξ ζφκημιεξ ζζημνζηέξ πανειαάζεζξ, ηζξ ζζημνζηέξ ελεθίλεζξ ζδεχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ
ηαζ ηα αζμβναθζηά ζημζπεία, εκχ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ακηζπνμζςπεφμκηαζ μζ πνμκμθμβζηέξ
ακαδνμιέξ, μζ ζζημνζηέξ ελεθίλεζξ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ηα ζζημνζηά βεβμκυηα. Ζ ακαθμβία αοηή
ηςκ ζζημνζηχκ ζημζπείςκ δεκ πνμηαθεί εκηφπςζδ, ακ θάαμοιε οπυρδ, υηζ εκίμηε δ Ηζημνία
ηςκ Δπζζηδιχκ εκηαζζυηακ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα οπυ ηδ ιμνθή ζφκημιςκ ζζημνζηχκ
πανειαάζεςκ ηαζ πανάεεζδξ ζηείνςκ αζμβναθζχκ. Δπίζδξ, μ ιζηνυξ ανζειυξ ηςκ ζζημνζηχκ
βεβμκυηςκ ελδβείηαζ δεδμιέκδξ ηδξ θφζδξ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ηδξ Βζμθμβίαξ.
Ακαθμνζηά ιε ημ είδμξ ηςκ αζμβναθζηχκ ζημζπείςκ, οπενηενμφκ ζδιακηζηά εηείκα πμο
ακαθένμκηαζ ζε επζκμήζεζξ ηαζ επζηεφβιαηα, εκχ ζε ιζηνυηενμ ζοβηνζηζηά πμζμζηυ
πανμοζζάγμκηαζ ηα ημζκςκζηά ζημζπεία ηαζ μζ παναηηδνζζιμί. Ζ πανάεεζδ, δδθαδή, ηςκ
αζμβναθζηχκ αοηχκ ζημζπείςκ επζηεκηνχκεηαζ, ηονίςξ, ζηδκ ακάδεζλδ ημο επζζηδιμκζημφ
ένβμο ζδιακηζηχκ πνμζςπζημηήηςκ, υπςξ δ δζαηφπςζδ ιίαξ εεςνίαξ ή εκυξ ιμκηέθμο, δ
ακαηάθορδ ιίαξ δμιήξ η.α. ηαζ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ημοξ ζημ επζζηδιμκζηυ ζηενέςια. Ζ
δζαπίζηςζδ αοηή ηαηαδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ημ βεβμκυξ, υηζ ζηδ ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμρδθία
ηα αζμβναθζηά ζημζπεία δε ζοκζζημφκ ακελάνηδηεξ ακαθμνέξ, αθθά εκηάζζμκηαζ ζημ πθαίζζμ
ιίαξ ζφκημιδξ ζζημνζηήξ πανέιααζδξ, πνμκμθμβζηήξ ακαδνμιήξ, ή ζζημνζηήξ ελέθζλδξ.
Δπζπθέμκ, μ ιζηνυξ ανζειυξ ηςκ παναηηδνζζιχκ, ιάθθμκ, απμαθέπεζ ζηδ δζαηνζηζηή
επζζήιακζδ ηδξ αλίαξ ηαζ ηδξ ζοιαμθήξ ηςκ ζπμοδαζυηενςκ επζζηδιμκζηχκ θοζζμβκςιζχκ.
Σέθμξ, ζπεηζηά ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ επζζηήιδξ, δζαθαίκεηαζ δ εζςηενζηή ηδξ θεζημονβία
ιέζς ηδξ ηαηάδεζλδξ ηδξ οζμεέηδζδξ δζαθμνεηζηχκ ιεεμδμθμβζχκ απυ αοηήκ, πνμάβμκηαξ
ηδκ ελέθζλή ηδξ, ηδξ ζοιαμθήξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ δζαθμνεηζηχκ επζζηδιυκςκ, ηδξ φπανλδξ
δζαθυνςκ επζννμχκ ζ‘ αοηήκ, πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ, ηδξ εκαζπυθδζδξ ηδξ ιε ειπεζνζηά
δεδμιέκα ηαζ ηδξ φπανλδξ πμθθέξ θμνέξ ακηζηνμουιεκςκ απυρεςκ ηαζ αιθζζαδηήζεςκ ζημ
επζζηδιμκζηυ «βίβκεζεαζ». Δπζζδιαίκεηαζ, ηέθμξ, μ δδιζμονβζηυξ ηδξ παναηηήναξ ηαζ δ
ζοκεζζθμνά ηδξ ζηδ αεθηίςζδ πνμδβμφιεκςκ ζδεχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ.
οιπεναζιαηζηά ζηα ζοβηεηνζιέκα εβπεζνίδζα Βζμθμβίαξ Λοηείμο έπεζ εκηαπεεί έκαξ επανηήξ
πμζμηζηά ηαζ πμζηίθμξ, απυ άπμρδ εονφηδηαξ ηφπςκ, ανζειυξ ζζημνζηχκ ζημζπείςκ,
ζοιαάθθμκηαξ, αθεκυξ, ζηδκ πμζμηζηή επάνηεζα αοηχκ ηαζ ηαεζζηχκηαξ, αθεηένμο, δοκαηή
ηδκ πνμζέθηοζδ ηαζ ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ. Ο ηνυπμξ
πανμοζίαζδξ ηςκ αζμβναθζηχκ ζημζπείςκ είκαζ εκδζαθένςκ, δεδμιέκμο υηζ δ πθεζμρδθία
αοηχκ είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζηζξ επζιένμοξ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ, πανέπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα
ηδξ επζθεηηζηήξ πανμοζίαζδξ ηςκ επζηεοβιάηςκ ηςκ πνμζςπζημηήηςκ ηδξ επζζηήιδξ. Γε
δζαηνίκεηαζ, δδθαδή, ιία νδπή ηαζ άκεο ζδιαζίαξ πανάεεζδ αζμβναθζχκ οπυ ηδ ιμνθή
πανμπήξ αζήιακηςκ πθδνμθμνζχκ. Σμ ενχηδια ζε πμζμ ααειυ μζ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ
αλζμπμζμφκηαζ εηπαζδεοηζηά οθίζηαηαζ ηαζ είκαζ ζδιακηζηυ κα δζενεοκδεεί ηαζ
ακηζιεηςπζζεεί, ηαεχξ ηαζ μζ πζμ εκδζαθένμοζεξ ζζημνζηέξ ακαθμνέξ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ
ιπμνεί κα ιείκμοκ ακεκενβέξ απυ έκακ εηπαζδεοηζηυ πμο δεκ ακαβκςνίγεζ ηδ ζδιαζία ημοξ.
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Αξιολόγηςη ςχολικών βιβλύων Βιολογύασ:
Η Υωτοςύνθεςη ςτο ςχολικό βιβλύο τησ Β΄ Λυκεύου
Δηξήλε Πεηξάηνπ, Αιεμάλδξα Κνπινπκπαξίηζε*, Νηία Γαιαλνπνχινπ
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηδαθηηθήο ηεο Υεκείαο θαη
Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Εσγξάθνπ, 15771 Αζήλα
*Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Δξεπλψλ, Σεθκεξίσζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο
Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα ενβαζία αλζμθμβήεδηακ ηα ηείιεκα ηαζ μζ μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο
ηεθαθαίμο ηδξ Φςημζφκεεζδξ ζημ αζαθίμ «Βζμθμβία Γεκζηήξ Παζδείαξ» ηδξ Β΄ Σάλδ ημο Δκζαίμο
Λοηείμο. Υνδζζιμπμζήεδηακ ηέζζενζξ μιάδεξ ηνζηδνίςκ: ηα ηνζηήνζα ηδξ ακαπθαζζίςζδξ, ηα
ηεζιεκμβθςζζζηά, ηα παζδαβςβζηά ηνζηήνζα ηαζ ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ μπηζηχκ
ακαπαναζηάζεςκ. ηα εεηζηά ημο ηεθαθαίμο ζοβηαηαθέβμκηαζ: δ ακαπθαζζίςζδ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ
ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εοκμμφκ ηδκ εκενβυ ιάεδζδ. ηα ανκδηζηά ζοβηαηαθέβεηαζ ηα παιδθά
πμζμζηά ζημοξ δείηηεξ ηαηακμδηυηδηαξ (comprehensibility) ηαζ δ πανςπδιέκδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ
πμο οζμεεημφκηαζ. Οζ μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, ακάθμβα ιε ημκ ζημπυ πμο επζηεθμφκ, άθθμηε είκαζ
πενζζζυηενμ ηαζ άθθμηε θζβυηενμ παζδαβςβζηά επζηοπείξ. Σα εονήιαηα αοηά ζοκδβμνμφκ ζημ υηζ δ
αλζμθυβδζδ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ηαζ δ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημκ ημιέα ηςκ ζπμθζηχκ
αζαθίςκ έπεζ ηαηαθοηζηή ζδιαζία βζα ηδκ ηαηάθθδθδ αλζμπμίδζή ημοξ.
Abstract
In this study, texts and visual representations of Photosynthesis of 11th grade Biology textbook
were evaluated. Four criteria were used: recontextualization, the textual criteria, the pedagogical and
visual representations criteria. Photosynthesis texts gathered moderately fair scores in
recontextualization and the activities‘ majority favor the active learning. They score low in
comprehensibility and critical pedagogical criteria such as outdated teaching approaches. Considering
the goal that visual representations achieve, sometimes they approach their target more and other times
less successfully. These findings have implications for teacher training and textbook evaluation
research.

Δηζαγσγή
Σμ ζπμθζηυ αζαθίμ είκαζ ημ ααζζηυ ιέζμ οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ ημο Ακαθοηζημφ
Πνμβνάιιαημξ (ΑΠ) επεζδή ακάιεζα ζη‘ άθθα: α) ηαηεοεφκεζ ηδκ πμνεία ηδξ δζδαζηαθίαξ, α)
νοειίγεζ ημοξ νυθμοξ ιαεδηή ηαζ ηαεδβδηή, δδθαδή ηδκ παζδαβςβζηή ημοξ ζπέζδ, β)
πνμδζαβνάθεζ ηα ηίκδηνα βζα ιάεδζδ ηαζ δ) πανέπεζ εοηαζνίεξ βζα ειπέδςζδ ηδξ δζδαηηέαξ
φθδξ (Πεηνάημο 2009).
Ζ ένεοκα ζημκ πχνμ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ έπεζ
ακαδείλεζ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ηυζμ ζηδ ζπέζδ ημο αζαθίμο ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή
δζαδζηαζία υζμ ηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα αζαθία επδνεάγμοκ ημ επζεοιδηυ
επζζηδιμκζηυ επίπεδμ βκχζεςκ. Γζα πανάδεζβια, μζ Gottfried ηαζ Kyle (1992) έδεζλακ υηζ, ακ
ηαζ ηα ζπμθζηά αζαθία παίγμοκ ηεκηνζηυ νυθμ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, δεκ μδδβμφκ
πάκημηε ζε απμηεθεζιαηζηή δζδαζηαθία. Δίκαζ εκδζαθένμκ υηζ, εκχ δ ζοκηνζπηζηή
πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ιαεαίκεζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηονίςξ απυ ηάπμζα ιμνθή ηεζιέκμο,
ημ ίδζμ ημ ηείιεκμ δεκ ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ζηδκ πμζμηζηή ιάεδζδ (Peacock & Gates
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2000). Ακδζοπίεξ ελάθθμο έπμοκ εηθναζηεί βζα ημ υηζ μζ πθδνμθμνίεξ ζηα ζπμθζηά αζαθία
δεκ είκαζ πάκημηε αηνζαείξ ηαζ βζα ημ υηζ αοηυ έπεζ ανκδηζηή επίδναζδ ζηζξ ζδέεξ ηςκ
ιαεδηχκ (Irez 2009). Οζ εκκμζμθμβζηέξ πανακμήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιπμνεί κα δδιζμονβδεμφκ
απυ ηδκ πνμπεζνυηδηα ιε ηδκ μπμία βνάθμκηαζ ηα ζπμθζηά αζαθία (Devetak, Vogrinc &
Glazar 2010), αθθά ηαζ απυ ηζξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ πμο είκαζ ακεπανηείξ ηαηά ηδ
δζαδζηαζία ηαηακυδζδξ ηςκ εζηυκςκ πμο πενζέπμοκ ηα αζαθία (Billings & Klanderman 2000).
Δίκαζ βκςζηυ υηζ μ ζοκδοαζιυξ θεηηζηήξ ηαζ μπηζηήξ πανμοζίαζδξ ιζαξ πθδνμθμνίαξ
δζεοημθφκεζ ηδ ιάεδζδ (Vasu & Howe 1989), ηαεχξ μζ εζηυκεξ ζοκηείκμοκ ζε ηαθφηενδ
ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο ιε ημ μπμίμ ζοκδέμκηαζ (Dimopoulos, Koulaidis & Sklaveniti 2003).
Έπεζ δζαπζζηςεεί, δοζηοπχξ, υηζ πμθθέξ ακαπαναζηάζεζξ απεζημκίγμοκ επζζηδιμκζηέξ
δζαδζηαζίεξ πμο πνμτπμεέημοκ βκχζεζξ απυ πθεονάξ ηςκ ιαεδηχκ, ηζξ μπμίεξ αοημί δεκ έπμοκ
(Cook 2008). Δζδζηυηενα, ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Βζμθμβίαξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, μ
Jablon (1992) ιεθέηδζε ημ πενζεπυιεκμ 17 αζαθίςκ Βζμθμβίαξ. Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ
αζαθίςκ αοηχκ ήηακ υηζ ειθάκζγακ πανυιμζμ πενζεπυιεκμ ηαζ υηζ, εκχ ζηα εζζαβςβζηά ημοξ
ζδιεζχιαηα εοαββεθίγμκηακ ιαεδημηεκηνζηέξ εεςνίεξ ηαζ παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ υπςξ δ
δζενεοκδηζηή ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, ηα ίδζα ηα ηείιεκα ηςκ αζαθίςκ δεκ εθάνιμγακ ηζξ
ζηναηδβζηέξ αοηέξ. Οφηε μζ ενβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ είπακ ημκ δζενεοκδηζηυ
παναηηήνα πμο υθεζθακ κα έπμοκ, αθθά έιμζαγακ ιε αζαθία ιαβεζνζηήξ υπμο μζ ιαεδηέξ δεκ
είπακ ηδκ εοηαζνία κα δνάζμοκ ςξ ενεοκδηέξ. Σζξ ενβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζε δομ
αζαθία Βζμθμβίαξ ιεθέηδζακ ηαζ μζ Lumpe ηαζ Scharmann (1991), μζ μπμίμζ ηαηέθδλακ ζημ
υηζ, εκχ μζ δναζηδνζυηδηεξ έδζκακ εοηαζνίεξ ζημοξ ιαεδηέξ κα πεζνζζημφκ ηα ενβαζηδνζαηά
υνβακα ηαζ κα ακαπηφλμοκ ζηακυηδηεξ παναηήνδζδξ, απμηφβπακακ ζημ κα πνμζεββίζμοκ
άθθμοξ ζηυπμοξ υπςξ δ ζηακυηδηα δζαηφπςζδξ οπμεέζεςκ.
ζμ ζδιακηζηυξ είκαζ μ νυθμξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο ηυζμ ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ
αλζμθυβδζδ ημο, ηαεχξ ιε ηα εονήιαηά ηδξ δίκεηαζ δ εοηαζνία ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα
βκςνίγμοκ ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηα υνζα ηςκ αζαθίςκ ηαζ έηζζ κα ιπμνμφκ κα ακαθαιαάκμοκ
ακηζζηαειζζηζηέξ πνςημαμοθίεξ ηαηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
ηδκ πανμφζα ενβαζία αλζμθμβήζαιε ηα ηείιεκα ηαζ ηζξ μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο
ηεθαθαίμο βζα ηδ Φςημζφκεεζδ ζημ αζαθίμ ηδξ Βζμθμβίαξ ηδξ Β΄ Σάλδξ ημο Δκζαίμο Λοηείμο
ηςκ Καράθδ η.ά. (2000). ημπυξ ιαξ ήηακ κα δμφιε πχξ θεζημονβμφκ ηάπμζα ηνζηήνζα
αλζμθυβδζδξ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ζηδκ πενίπηςζδ αζαθίςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ κα
δείλμοιε ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ κα ηα πνδζζιμπμζμφκ υηακ
εηείκμζ ημ ηνίκμοκ απαναίηδημ. Σμ ηεθάθαζμ επζθέπηδηε ιε αάζδ δομ ηνζηήνζα: α) ηδ
ζδιαζία ηδξ Φςημζφκεεζδξ ςξ γςηζηήξ ιεηααμθζηήξ πμνείαξ βζα υθμοξ ημοξ μνβακζζιμφξ
ηαζ α) ηδκ πθδεχνα ηςκ πμθθχκ ηαηαβεβναιιέκςκ πανακμήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ βφνς απυ ημ
θαζκυιεκμ αοηυ (Marmaroti & Galanopoulou 2006).
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
ηδκ πανμφζα ενβαζία αλζμθμβήεδηακ ηα ηείιεκα ηαζ μζ μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο
ηεθαθαίμο ηδξ Φςημζφκεεζδξ ζηζξ ελήξ έλζ εκυηδηεξ: «Αοηυηνμθμζ ηαζ εηενυηνμθμζ
μνβακζζιμί», «διαζία ηδξ θςημζφκεεζδξ», «Σμ θφθθμ ςξ υνβακμ θςημζφκεεζδξ ηςκ
θοηχκ», «Οναηυ θςξ - θςημζοκεεηζηέξ πνςζηζηέξ», «Πμνεία ηδξ θςημζφκεεζδξ» ηαζ
«Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ απυδμζδ ηδξ θςημζφκεεζδξ». Γεκ αλζμθμβήεδηακ ηα
ηείιεκα ηαζ μζ εζηυκεξ ζε πθαίζζμ, ηαεχξ δεκ ακήημοκ ζηδ δζδαηηέα φθδ. ζμκ αθμνά ζηζξ
πανακμήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ Φςημζφκεεζδ, δζενεοκήεδηε ακ θαιαάκμκηαζ οπυρδ υπζ
ιυκμ ζημ αζαθίμ ημο ιαεδηή αθθά ηαζ ζημ ακηίζημζπμ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή.
Μεθεηχκηαξ ηδ αζαθζμβναθία (Καράθδξ & Υαναθάιπμοξ 1995, Lumpe & Beck 1996,
Κμοθασδήξ η.ά. 2001, Κμοθμοιπανίηζδ 2003, Μαηζαββμφναξ 2004), ηαηαθήλαιε ζε εηείκα
ηα ηνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ηα μπμία ζοκανηχκηαζ άιεζα ιε ηδ δζαδζηαζία πνυζηηδζδξ ηδξ
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βκχζδξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ άνα είκαζ ηνίζζια ηνζηήνζα πμο
πνμδζαβνάθμοκ εκ ηέθεζ ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ. Σα ηνζηήνζα αοηά ηα
ηαλζκμιήζαιε ζηζξ ελήξ ηέζζενζξ μιάδεξ: ζε ηνζηήνζα ακαπθαζζίςζδξ ηδξ βκχζδξ,
ηεζιεκμβθςζζζηά, παζδαβςβζηά ηνζηήνζα ηαζ ηνζηήνζα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ μπηζηχκ
ακαπαναζηάζεςκ.
Κξηηήξηα αλαπιαηζίσζεο ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ζε ζπμθζηή είκαζ δ ηαλζκυιδζδ,
δ ηοπζηυηδηα ηαζ δ πενζπάναλδ (Κμοθασδήξ η.ά. 2001). Με ημ θξηηήξην ηεο ηαμηλφκεζεο, πμο
παναηηδνίγεηαζ ςξ ζζπονή, εκδζάιεζδ ή αζεεκήξ, εθέβπεηαζ δ ελεζδίηεοζδ ημο πενζεπμιέκμο.
οβηεηνζιέκα, εθέβπεηαζ ακ δ πνυηαζδ βεκζηήξ ζζπφμξ οπμζηδνίγεηαζ απυ θμβζημφξ
ζοθθμβζζιμφξ. Με ην θξηηήξην ηεο ηππηθφηεηαο, πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ ορδθή, ιέηνζα ή
παιδθή, εθέβπεηαζ μ ααειυξ ελεζδίηεοζδξ ημο βθςζζζημφ ηχδζηα (δ επζζηδιμκζηή μνμθμβία,
δ μκμιαημπμίδζδ, μ ηνυπμξ ζφκδεζδξ ηςκ πνμηάζεςκ ηαζ δ θςκή ηςκ νδιάηςκ). Με ημ
θξηηήξην ηεο πεξηράξαμεο, πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ ζζπονή, ιέηνζα ή παθανή, εθέβπεηαζ ακ είκαζ
θακενυξ μ έθεβπμξ ημο αζαθίμο ηαηά ηδ ιεηάδμζδ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ηαζ ακ δίκεζ ημ αζαθίμ
δοκαηυηδηεξ ζημοξ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία (ελεηάγεηαζ μ
ηφπμξ ηςκ πνμηάζεςκ ηαζ ημ πνυζςπμ ημο νήιαημξ). Ζ ηθίιαηα βζα ηδ ηαλζκυιδζδ είκαζ 1-2,
βζα ηδκ ηοπζηυηδηα 4-12 ηαζ βζα ηδκ πενζπάναλδ 2-6.
Σα θεηκελνγισζζηθά θξηηήξηα είκαζ δ δμιή, δ βθςζζζηή ζοκμπή ηαζ δ κμδιαηζηή
ζοκεηηζηυηδηα. Ζ δνκή αθμνά ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηεζιέκμο ηαζ ζημ πχξ αοηά
ζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ χζηε κα απμδίδμοκ ημ κυδια ιε πθδνυηδηα. Καηά ηδκ αλζμθυβδζδ
ηδξ δμιήξ ηςκ ηεζιέκςκ εθέβπμοιε ακ οπάνπμοκ υθα ηα δμιζηά ζημζπεία ηαζ ακ είκαζ πθήνεξ
ημ ζπήια οπενδμιήξ. Δθθείρεζξ ζ‘ αοημφξ ημοξ ημιείξ ηαεζζημφκ ημ ηείιεκμ δμιζηά ιδ άνηζμ.
Οζ ηφπμζ ηεζιέκςκ ζηα ζπμθζηά ηείιεκα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ είκαζ ζοκήεςξ ηα ηείιεκα
επελδβδιαηζηήξ πενζβναθήξ ηαζ ηα ηείιεκα ακάπηολδξ εκκμζχκ. ηα ηείιεκα επελδβδιαηζηήξ
πενζβναθήξ δμιζηά ζημζπεία είκαζ δ πενζβναθή ημο ακηζηεζιέκμο, μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηαζ μζ
εθανιμβέξ πμο ιπμνεί κα έπεζ (Μαηζαββμφναξ 2004). ηα ηείιεκα ακάπηολδξ έκκμζαξ /
εκκμζχκ δμιζηά ζημζπεία είκαζ μ μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ, μζ παναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηέξ ηδξ,
εεηζηά ηαζ ανκδηζηά παναδείβιαηα αοηχκ ηςκ ζδζμηήηςκ, μζ ηαλζκμιήζεζξ ηαζ μζ εθανιμβέξ
ηδξ έκκμζαξ / ηςκ εκκμζχκ (Κμοθμοιπανίηζδ 2003).
Ζ γισζζηθή ζπλνρή ακαθένεηαζ ζηα πμζηίθα βθςζζζηά ιέζα (βναιιαηζηά, θελζθμβζηά,
θςκμθμβζηά), ιε ηα μπμία ζοκδέμκηαζ πνμηάζεζξ ηαζ πανάβναθμζ ζε εκζαίμ ηείιεκμ.
Ακαγδημφκηαζ ζοκεηηζηέξ θέλεζξ ηαζ ηοπμβναθζημί δείηηεξ ηαζ εθέβπεηαζ ακ είκαζ εοηνζκήξ μ
ηφνζμξ άλμκαξ ζοζπέηζζδξ ηςκ δεδμιέκςκ (ζοκμπή ορδθή, εκδζάιεζδ ή παιδθή). Γζα ηα
ζπμθζηά ηείιεκα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ηφνζμξ άλμκαξ ζοζπέηζζδξ ηςκ δεδμιέκςκ είκαζ
είηε μ επαβςβζηυξ (απυ ημ πανάδεζβια / ειπεζνία πνμξ ημκ ηακυκα), είηε μ απαβςβζηυξ άλμκαξ
ζοζπέηζζδξ (απυ ημκ ηακυκα πνμξ ημ πανάδεζβια / ειπεζνία). Ζ βθςζζζηή ζοκμπή
παναηηδνίγεηαζ ςξ ορδθή ακ οπάνπμοκ ζοκεηηζηέξ θνάζεζξ ή θέλεζξ, ακ οπάνπμοκ
ηοπμβναθζημί δείηηεξ ηαζ ακ είκαζ εοηνζκήξ μ ηφνζμξ άλμκαξ ζοζπέηζζδξ ηςκ δεδμιέκςκ,
εκδζάιεζδ ακ οπάνπμοκ δομ απυ ημοξ πνμακαθενεέκηεξ πανάβμκηεξ ηαζ παιδθή ακ οπάνπεζ
ιυκμ έκαξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ αοημφξ.
Ζ λνεκαηηθή ζπλεθηηθφηεηα εκυξ ηεζιέκμο αθμνά ζηδ ζηνςηή ζφκδεζδ ηςκ κμδιάηςκ.
Γζα ηδκ ζοκεηηζηυηδηα εθέβπμκηαζ δ φπανλδ ζοζπεηζζιχκ ακάιεζα ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο
ηεζιέκμο, δ ζοβηνυηδζδ μθμηθδνςιέκμο ζπήιαημξ οπενδμιήξ, δ πνήζδ ζοκεηηζηχκ
θνάζεςκ ή θέλεςκ, δ φπανλδ εοηνζκμφξ άλμκα ζοζπέηζζδξ δεδμιέκςκ, δ μιμζμιμνθία ζηδκ
μνμθμβία, δ ζοζπέηζζδ ημο ηεζιέκμο ιε ηζξ μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηαζ δ φπανλδ
δεοηενεομοζχκ πθδνμθμνζχκ πμο επελδβμφκ ηαζ μθμηθδνχκμοκ ημ ηείιεκμ. Υαναηηδνίγεηαζ
ςξ ορδθή ακ οπάνπμοκ ηαζ μζ επηά πανάβμκηεξ, ιεζαία εάκ οπάνπμοκ ηέζζενζξ απυ ημοξ επηά
πανάβμκηεξ ηαζ παιδθή εάκ οπάνπμοκ έκαξ έςξ ηνεζξ πανάβμκηεξ. Ζ πνμακαθενεείζα
ηθίιαηα αλζμθυβδζδξ είκαζ ειπεζνζηή. Ζ ηθίιαηα βζα ηδ δμιή είκαζ 0-2, βζα ηδ ζοκμπή 0-3
ηαζ βζα ηδ ζοκεηηζηυηδηα 0-7.
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Σμ ζζπφμκ ΑΠ έπεζ ζπεδζαζηεί ιε αάζδ ηζξ εεςνίεξ ημο αημιζημφ επμζημδμιδηζζιμφ,
ημο ημζκςκζημφ επμζημδμιδηζζιμφ ηαζ ηδξ δζενεοκδηζηήξ ιάεδζδξ (Κμοθμοιπανίηζδ 2005).
Θεςνήζαιε, θμζπυκ, ζηυπζιμ ηα παηδαγσγηθά θξηηήξηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ κα
ααζζζημφκ ζ‘ αοηέξ ηζξ ηνεζξ εεςνίεξ. Σα παζδαβςβζηά ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζήζαιε είκαζ
μηηχ ηαζ παναηίεεκηαζ ζημκ πίκαηα 1.
Πίλαθαο 1: Σα παζδαβςβζηά ηνζηήνζα ηδξ ένεοκαξ
Παηδαγσγηθά θξηηήξηα

Αληηθείκελν πξνζδηνξηζκνχ

πλέπεηα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΑΠ

Δθέβπεηαζ δ ζοκέπεζα ηςκ ζηυπςκ ημο ηεθαθαίμο ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ
ζηυπμοξ ημο ΑΠ

Παξαλνήζεηο

Δθέβπεηαζ ακ μ ηνυπμξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ ηεθάθαζμ ζημ αζαθίμ ημο
ιαεδηή ηαζ ημο ηαεδβδηή ηζξ έκκμζεξ εοκμεί ή υπζ ηδ δδιζμονβία
πανακμήζεςκ

Κνηλσληθή νξγάλσζε ηεο
ζρνιηθήο εξγαζίαο

Δθέβπεηαζ ακ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηεθαθαίμο
ςεεί πνμξ ηδκ αημιζηή ή ηδκ μιαδζηή εκαζπυθδζδ

Γξαζηεξηφηεηεο θαη
ελεξγφο κάζεζε

Δθέβπεηαζ ακ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηεθαθαίμο
εοκμεί ή υπζ ηδκ εκενβυ ιάεδζδ

χλδεζε ηεο λέαο γλψζεο
Με ηελ θαζεκεξηλή δσή

Δθέβπεηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηυζμ
ζημ ηείιεκμ ημο ηεθαθαίμο, υζμ ηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμηείκεζ

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο

Δθέβπεηαζ ακ πνμηείκμκηαζ ή υπζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ζημ αζαθίμ
ημο ηαεδβδηή

χλδεζε εξσηήζεσλ κε ζηφρνπο
Καηάζεζε
πξνυπαξρνπζψλ ηδεψλ

Δθέβπεηαζ δ ζφκδεζδ ηςκ ενςηήζεςκ ιε ημοξ ζηυπμοξ ημο αζαθίμο
Δθέβπεηαζ ακ πανέπεζ ή υπζ ημ ζπμθζηυ ηείιεκμ εοηαζνίεξ ζημοξ
ιαεδηέξ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ζδέεξ ημοξ

Σέθμξ, βζα ηζξ νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηαηαθήλαιε ζηα ελήξ ηνζηήνζα (Pozzer & Roth
2003, Αιανζςηάηδξ, πδθζςημπμφθμο & Ηςακκίδδξ 2007):
α) Σμ είδμξ ηδξ ακαπανάζηαζδξ. Σζξ δζαηνίκαιε ζε: Φσηνγξαθίεο (νεαθζζηζηέξ απεζημκίζεζξ
εκυξ ακηζηεζιέκμο ή εκυξ θαζκμιέκμο, ακελάνηδηα απυ ημ ακ αοηυ πανμοζζάγεηαζ ζε
ιεβέεοκζδ ή ζε ζιίηνοκζδ. Δδχ ακήημοκ ηαζ μζ θςημβναθίεξ αζμθμβζηχκ δεζβιάηςκ ζημ
ιζηνμζηυπζμ), θίηζα (ιε πνήζδ ιμθοαζμφ ή δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή), Γηαγξάκκαηα,
πκβαηηθέο-επηζηεκνληθέο ακαπαναζηάζεζξ (εδχ ακήημοκ υζεξ πενζθαιαάκμοκ πδιζημφξ ηαζ
ιαεδιαηζημφξ ηφπμοξ, ζφιαμθα ηαζ πδιζηέξ ή ιαεδιαηζηέξ ελζζχζεζξ) ηαζ Πνιιαπιέο
ακαπαναζηάζεζξ (υζεξ πενζέπμοκ δομ ή πενζζζυηενεξ απυ ηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ).
α) Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ ακαπανάζηαζδξ. Σα αζαθία Βζμθμβίαξ έπμοκ ακαπαναζηάζεζξ ζε ηνία
επίπεδα: ιαηνμζημπζηυ (πμθοηφηηανμζ μνβακζζιμί ή ηιήιαηα ημοξ), ιζηνμζημπζηυ
(ηφηηανα) ηαζ αζμπδιζηυ (ιυνζα ηαζ άημια) (Johnstone 1991). Με αοηυ ημ δεδμιέκμ,
δζαηνίκαιε ηζξ μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ζε Μαηνμζημπζηέξ, Μζηνμζημπζηέξ, Βζμπδιζηέξ,
οιαμθζηέξ ηαζ Μεζηηέξ. ηζξ Μαθξνζθνπηθέο εκηάλαιε επίζδξ θαζκυιεκα ηαζ
ενβαζηδνζαηέξ δζαδζηαζίεξ π.π. ηδ ζφκεεζδ ιζαξ πεπηζδζηήξ αθοζίδαξ. πκβνιηθέο
εεςνήζαιε αοηέξ πμο πενζθαιαάκμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ ζοιαμθζζιμφξ (π.π. ηδ ζοκμθζηή
ακηίδναζδ ηδξ Φςημζφκεεζδξ) ηαζ, ηέθμξ, Μεηθηέο υηακ πενζθαιαάκμοκ δομ ημοθάπζζημκ
απυ ηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ.
β) Σδκ φπανλδ ή υπζ θεγάκηαξ ηαζ ημ παναηηδνζζιυ ηδξ θεγάκηαξ (Ολνκαζηηθή, ακ µυκμ
πενζβνάθεζ ηζ απεζημκίγεηαζ, Δπεμεγεκαηηθή ακ αοηή πανέπεζ ζημ ιαεδηή θεπημιένεζεξ ή
πεναζηένς πθδνμθμνίεξ).
δ) Σμ ζημπυ πνήζδξ ηδξ ακαπανάζηαζδξ. Έηζζ, μζ ακαπαναζηάζεζξ δζαηνίκμκηαζ ζε:
Γηαθνζµεηηθέο, υηακ μζ πθδνμθμνίεξ πμο πενζέπμοκ δεκ ζπεηίγμκηαζ άιεζα µε ημ ηείιεκμ ηδξ
ζεθίδαξ ή ηδξ παναβνάθμο ζηζξ μπμίεξ αοηέξ ακηζζημζπμφκ. Παξαδεηγκαηηθέο, υηακ μζ
~ 786 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

πθδνμθμνίεξ ζπεηίγμκηαζ, μζ θεγάκηεξ υιςξ δεκ πανέπμοκ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ πένακ
αοηχκ πμο οπάνπμοκ ζημ ηείιεκμ. Καζ Δπεμεγεκαηηθέο, υηακ πανέπμκηαζ επζπθέμκ
πθδνμθμνίεξ ζημκ ακαβκχζηδ.
ε) Σμ ακ οπάνπεζ ή υπζ ενιδκεία ηςκ επζθακεζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ακαπανάζηαζδξ. Ζ
ενιδκεία ηςκ επζθακεζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιζαξ ακαπανάζηαζδξ βίκεηαζ ιε θεηηζηέξ
πθδνμθμνίεξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ ακαπανάζηαζδ.
Απνηειέζκαηα
Α) Ζ αλαπιαηζίσζε ηεο γλψζεο
Σα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηςκ ηνζηδνίςκ ακαπθαζζίςζδξ βζα ημ ηεθάθαζμ ηδξ
Φςημζφκεεζδξ ζημ αζαθίμ ηδξ Βζμθμβίαξ Γεκζηήξ Παζδείαξ ηδξ Β΄ Λοηείμο θαίκμκηαζ ζημ
πίκαηα 2. Σμ πενζεπυιεκμ ζηζξ δομ πνχηεξ απυ ηζξ έλζ εκυηδηεξ ημο ηεθαθαίμο (αθ.
Μεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ) ειθακίγεηαζ ελεζδζηεοιέκμ, εκχ ζηζξ δομ επυιεκεξ δεκ ειθακίγεζ
ελεζδίηεοζδ. Οζ δομ ηεθεοηαίεξ εκυηδηεξ ειθακίγμοκ ιενζηή ελεζδίηεοζδ. Ζ ελεζδίηεοζδ ημο
βθςζζζημφ ηχδζηα είκαζ ορδθή ζηδκ ηνίηδ ηαζ ζηδκ πέιπηδ εκυηδηα, εκχ μζ οπυθμζπεξ
εκυηδηεξ πανμοζζάγμοκ ιέηνζα ελεζδίηεοζδ. Σέθμξ, δ πενζπάναλδ είκαζ πακημφ παθανή. Απυ
ηα εονήιαηα ζοκάβμοιε υηζ δομ εκυηδηεξ (ηέηανηδ ηαζ έηηδ) πμο έπμοκ αζεεκή ηαζ
εκδζάιεζδ ελεζδίηεοζδ πενζεπμιέκμο ακηίζημζπα αθθά ηαζ ιέηνζα ελεζδίηεοζδ βθςζζζημφ
ηχδζηα ακαιέκεηαζ κα είκαζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηέξ ζημοξ ιαεδηέξ.
Πίλαθαο 2: Σα απμηεθέζιαηα εθέβπμο ηςκ ηνζηδνίςκ ακαπθαζζίςζδξ βζα ηζξ έλζ εκυηδηεξ ημο
ηεθαθαίμο ηδξ Φςημζφκεεζδξ

Σαμηλφκεζε
Σππηθφηεηα
Πεξηράξαμε

1ε

2ε

3ε

4ε

5ε

6ε

1.8/ζζπονή

2/ζζπονή

1.3/αζεεκήξ

1.3/αζεεκήξ

8/ιέηνζα

8/ιέηνζα

10/ορδθή

8/ιέηνζα

12/ορδθή

9/ιέηνζα

2/παθανή

2/παθανή

2/παθανή

2/παθανή

2/παθανή

2/παθανή

1.6/εκδζάιεζδ 1.5/εκδζάιεζδ

Β) Σα θεηκελνγισζζηθά θξηηήξηα
Σνεζξ απυ ηζξ έλζ εκυηδηεξ ημο ηεθαθαίμο έπμοκ ιδ άνηζα δμιή ιε ηδ ζοκμπή κα είκαζ
εκδζάιεζδ, παιδθή ηαζ εκδζάιεζδ ακηίζημζπα ηαζ ηδ ζοκεηηζηυηδηα κα είκαζ ηαζ ζηζξ ηνεζξ
εκυηδηεξ παιδθή (Πίκαηαξ 3). Έηζζ, ζηζξ εκυηδηεξ αοηέξ, μζ ιαεδηέξ ακαιέκεηαζ κα
ακηζιεηςπίζμοκ πνμαθήιαηα ηαηακυδζδξ. Τπάνπμοκ αέααζα ηαζ ηνεζξ εκυηδηεξ ιε άνηζα
δμιή. ηζξ δομ απυ αοηέξ δ ζοκμπή είκαζ εκδζάιεζδ ηαζ ζηδκ άθθδ (πέιπηδ εκυηδηα) ορδθή.
Ζ ζοκεηηζηυηδηα είκαζ ορδθή ζηδκ ηέηανηδ εκυηδηα ημο ζπήιαημξ ηαζ ιεζαία ζηδκ ηνίηδ ηαζ
ηδκ πέιπηδ εκυηδηα. οβηνίκμκηαξ ηδκ ηέηανηδ ηαζ ηδκ πέιπηδ εκυηδηα (πμο έπμοκ ηαζ μζ
δομ άνηζα δμιή) ακαιέκεηαζ δ ηέηανηδ εκυηδηα, πμο έπεζ εκδζάιεζδ ζοκμπή ηαζ ορδθή
ζοκεηηζηυηδηα, κα είκαζ ηαηακμδηή, ημοθάπζζημκ πζμ ηαηακμδηή απυ ηδκ πέιπηδ εκυηδηα,
πμο έπεζ ορδθή βθςζζζηή ζοκμπή ηαζ ιεζαία ζοκεηηζηυηδηα, αθμφ δ άνηζα βθςζζζηή
ζοκμπή δεκ δζαζθαθίγεζ άνηζα κμδιαηζηή ζοκεηηζηυηδηα.
Πίλαθαο 3: Σα απμηεθέζιαηα εθέβπμο ηςκ ηεζιεκμβθςζζζηχκ ηνζηδνίςκ

Γνκή
πλνρή
πλεθηηθφηεηα

1ε

2ε

3ε

4ε

5ε

6ε

0/ιδ άνηζα
2/εκδζάιεζδ
3/παιδθή

0/ιδ άνηζα
1/παιδθή
3/παιδθή

2/άνηζα
2/εκδζάιεζδ
4/ιεζαία

2/άνηζα
2/εκδζάιεζδ
5/ορδθή

2/άνηζα
3/ορδθή
4/ιεζαία

0/ιδ άνηζα
2/εκδζάιεζδ
3/παιδθή
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Γ) Σα παηδαγσγηθά θξηηήξηα
Σα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηςκ παζδαβςβζηχκ ηνζηδνίςκ παναηίεεκηαζ ζημκ
πίκαηα 4.
Πίλαθαο 4: Σα απμηεθέζιαηα εθέβπμο ηςκ παζδαβςβζηχκ ηνζηδνίςκ
Παηδαγσγηθά θξηηήξηα
πλέπεηα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΑΠ
Παξαλνήζεηο
Κνηλσληθή νξγάλσζε ηεο
ζρνιηθήο εξγαζίαο

Απνηειέζκαηα
Τπάνπεζ ζοκέπεζα
Βζαθίμ ημο ιαεδηή: Γζεοηνζκίγμκηαζ υθεξ μζ έκκμζεξ
Βζαθίμ ημο ηαεδβδηή: Γεκ δζεοηνζκίγεηαζ ηαιιζά έκκμζα
Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ςεμφκ πνμξ ηδκ αημιζηή
εκαζπυθδζδ

Γξαζηεξηφηεηεο θαη
ελεξγφο κάζεζε

Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εοκμεί ηδκ εκενβυ ιάεδζδ

χλδεζε ηεο λέαο γλψζεο
κε ηελ θαζεκεξηλή δσή

Γζα ημ ηείιεκμ: Γεκ οπάνπεζ ζφκδεζδ
Γζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ: Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ δεκ
ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκυηδηα

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο

Γεκ πνμηείκμκηαζ

χλδεζε εξσηήζεσλ κε ζηφρνπο

Τπάνπεζ ζφκδεζδ

Καηάζεζε πξνυπαξρνπζψλ ηδεψλ

Γεκ πανέπμκηαζ εοηαζνίεξ

Γ) Σα θξηηήξηα ησλ νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ
ημ ηεθάθαζμ ηδξ Φςημζφκεεζδξ πμο ιεθεηά δ πανμφζα ενβαζία οπάνπμοκ εκκέα
μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ. Απυ αοηέξ, μζ δομ είκαζ θςημβναθίεξ, οπάνπεζ έκα ζηίηζμ, ηα
δζαβνάιιαηα είκαζ ηέζζενα ηαζ μζ πμθθαπθέξ ακαπαναζηάζεζξ είκαζ δομ. Χξ πνμξ ημ
πενζεπυιεκμ, ιζα ακαπανάζηαζδ είκαζ ιαηνμζημπζηή, δομ είκαζ ιεζηηέξ ηαζ μζ οπυθμζπεξ έλζ
ιζηνμζημπζηέξ. Χξ πνμξ ηδ θεγάκηα, δομ ακαπαναζηάζεζξ δεκ δζαεέημοκ θεγάκηα, έλζ
πενζέπμοκ μκμιαζηζηή θεγάκηα ηαζ ιζα έπεζ επελδβδιαηζηή θεγάκηα. Καζ μζ εκκέα
ακαπαναζηάζεζξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ παναδεζβιαηζηέξ. Σέθμξ, ζε επηά απυ αοηέξ οπάνπεζ
ενιδκεία επζθακεζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ, εκχ ζε δομ δεκ οπάνπεζ. Απυ ηα εονήιαηα αοηά
ζοκάβμοιε υηζ οπάνπεζ πμζηζθία ςξ πνμξ ημ είδμξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ
ηάηζ πμο είκαζ εεηζηυ δζυηζ έηζζ βίκεηαζ πθδνέζηενα δ πανμοζίαζδ ιζαξ έκκμζαξ. Οζ
πενζζζυηενεξ μπηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ είκαζ ιζηνμζημπζηέξ βεβμκυξ πμο είκαζ υπζ ιυκμ
απμδεηηυ αθθά ηαζ επζεοιδηυ ζημ πθαίζζμ ηδξ ελμζηείςζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηέημζμο είδμοξ
ακαπαναζηάζεζξ αθμφ μζ ιαεδηέξ ζε αοηή ηδκ δθζηία έπμοκ ήδδ ακαπηφλεζ ηδκ αθαζνεηζηή
ζηέρδ πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ιζηνυημζιμο. Δπίζδξ, ζηδκ πθεζμρδθία
ημοξ μζ θεγάκηεξ δεκ πανέπμοκ πεναζηένς πθδνμθμνίεξ ζημ ιαεδηή-ακαβκχζηδ. Αοηυ δεκ
είκαζ ηαη‘ ακάβηδ ανκδηζηυ ιζαξ ηαζ ζε αοηή ηδκ δθζηία μζ θεγάκηεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ
ηονίςξ βζα ηδκ ειαάεοκζδ ιζαξ έκκμζαξ ηαζ θζβυηενμ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ εκδζαθένμκημξ.
ιςξ, ηαιία μπηζηή ακαπανάζηαζδ δεκ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ εκυηδηεξ, ηάηζ πμο εκδεπμιέκςξ εα
δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα ηαηακυδζδξ ζημοξ ιαεδηέξ. Σέθμξ, εκχ ζηζξ πενζζζυηενεξ μπηζηέξ
ακαπαναζηάζεζξ οπάνπεζ ενιδκεία ηςκ επζθακεζαηχκ ημοξ παναηηδνζζηζηχκ, αοηή δ
ενιδκεία δεκ είκαζ πθήνδξ ηαζ αοηυ πζεακυκ κα δδιζμονβήζεζ πνυζεεηα πνμαθήιαηα ζηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ πμο ακαπανζζημφκ (Stylianidou, Ormerod & Ogborn 2002).
πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε
πςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ έθεβπμ ηςκ ηνζηδνίςκ ακαπθαζζίςζδξ, ημ πενζεπυιεκμ ημο
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ηεθαθαίμο ειθακίγεζ ιενζηή έςξ ηαευθμο ελεζδίηεοζδ ζηζξ ηέζζενεζξ απυ ηζξ έλζ εκυηδηεξ
πμο πενζέπεζ. Με δεδμιέκμ υηζ ιζα ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ
ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία είκαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ κα ιδκ είκαζ αοζηδνά
ελεζδζηεοιέκμ (Σζαηζανχκδ & Κμοθασδήξ 2001) ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ημ οπυ ιεθέηδ
ηεθάθαζμ πενζέπεηαζ ζε αζαθίμ βεκζηήξ παζδείαξ, εεςνμφιε υηζ εα ήηακ πνμηζιυηενμ ηαζ μζ έλζ
εκυηδηεξ κα είπακ αζεεκή ή έζης εκδζάιεζδ ηαλζκυιδζδ. Φοζζηά, έπεζ ζδιαζία κα δμφιε ζε
πμζμοξ ημιείξ ημο επζζηδιμκζημφ πενζεπμιέκμο βίκεηαζ αοηή δ ελεζδίηεοζδ, επεζδή, απυ ηδκ
άθθδ ιενζά, ηα ζπμθζηά ηείιεκα ηαθυ είκαζ κα ζηακμπμζμφκ ηδ «Θεςνία ημο +1», ηαηά
Βοβηυηζηο (Μαηζαββμφναξ 2002) ηαζ κα πνμηαθμφκ ηαζ κα ηζκδημπμζμφκ ημκ ιαεδηή ζηδκ
ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ.
Χξ πνμξ ημκ βθςζζζηυ ηχδζηα, ηέζζενζξ απυ ηζξ έλζ εκυηδηεξ πανμοζζάγμοκ ιέηνζα
ελεζδίηεοζδ ηαζ αοηυ είκαζ ιζα αηυιδ ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ
ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία (Σζαηζανχκδ & Κμοθασδήξ 2001). ηδκ ακάβηδ παιδθήξ
ηοπζηυηδηαξ ζοιθςκμφκ ηαζ μζ Lump ηαζ Beck (1996) πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ δ αολδιέκδ
ελεζδίηεοζδ ημο βθςζζζημφ ηχδζηα δεκ ζοιαάθθεζ εεηζηά ζηδκ ακάπηολδ ημο επζζηδιμκζημφ
εββναιιαηζζιμφ. Σέθμξ, δ παθανή πενζπάναλδ ςξ πνμξ ηζξ ζπέζεζξ ζζπφμξ ηαζ ζοιιεημπήξ
είκαζ έκα αηυια εεηζηυ ζημζπείμ ημο ηεθαθαίμο, βζαηί έηζζ δδιζμονβμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ,
απυ ηδκ πθεονά ημο αζαθίμο ημοθάπζζημκ, κα ηαεμνίζμοκ μζ ιαεδηέξ ημοξ υνμοξ ζοιιεημπήξ
ημοξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Σα εονήιαηα αοηά ζοκδβμνμφκ ζε ζηακμπμζδηζηή
αλζμθυβδζδ ημο ηεθαθαίμο αοημφ ζημκ ημιέα ηδξ ακαπθαζζίςζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ
ζε ζπμθζηή. Σδκ αλζμθυβδζδ ςζηυζμ ζημκ ημιέα αοηυ εα ηδ ζοκελεηάζμοιε ιε ηα εονήιαηα
ηαζ ζημοξ άθθμοξ ημιείξ πμο ιεθεηήζαιε.
Χξ πνμξ ηα παζδαβςβζηά ηνζηήνζα, παναηδνμφιε υηζ οπάνπεζ ζοκέπεζα ιεηαλφ ηςκ
ζηυπςκ ημο ηεθαθαίμο ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ζηυπςκ ημο ΑΠ πμο έπεζ ζοββναθεί ιε αάζδ ημ
Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ, υπζ υιςξ ημ Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ πμοδχκ
πμο πνμςεεί ηζξ δζεπζζηδιμκζηέξ δζαζοκδέζεζξ ακάιεζα ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα
(Κμοθμοιπανίηζδ 2005). ηα εεηζηά ημο ηεθαθαίμο ζοιπενζθαιαάκεηαζ ημ υηζ
δζεοηνζκίγμκηαζ υθεξ μζ έκκμζεξ πμο εκδεπμιέκςξ κα δδιζμονβήζμοκ πανακμήζεζξ ζημοξ
ιαεδηέξ. Αοηυ είκαζ εεηζηυ εφνδια, ακ ακαθμβζζημφιε υηζ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ ζοπκά
εκμπμπμζείηαζ βζα ηδ δδιζμονβία πανακμήζεςκ (Devetak, Vogrinc & Glazar 2010). ημ αζαθίμ
ημο ηαεδβδηή, ςζηυζμ, δεκ οπάνπεζ ηαιζά ακαθμνά ζε πανακμήζεζξ μφηε ζημ ζοβηεηνζιέκμ
αθθά μφηε ηαζ ζηα οπυθμζπα ηεθάθαζα, άνα μζ ηαεδβδηέξ δεκ έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα
εκδιενςεμφκ ζ‘ αοηυκ ημκ ημιέα. Ακάιεζα ζηα ανκδηζηά, επίζδξ, είκαζ ημ υηζ δεκ δίκμκηαζ
εοηαζνίεξ ζημοξ ιαεδηέξ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ πνμτπάνπμοζεξ ζδέεξ ημοξ ηαζ κα ζοκδέζμοκ ηδ
κέα βκχζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή παναεεςνχκηαξ ηαη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ ααζζηέξ
πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο επζζηδιμκζημφ εββναιιαηζζιμφ (Chiapatta, Fillman &
Sethna 1991). Άθθμ ανκδηζηυ ζημζπείμ είκαζ υηζ δεκ πνμηείκμκηαζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ
ζημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή. Έηζζ μ ηαεδβδηήξ, πμο πμθθέξ θμνέξ ζοιαμοθεφεηαζ ημ αζαθίμ βζα
κα ειπθμοηίζεζ ηδ δζδαζηαθία ημο ιε κέεξ ζδέεξ, είκαζ πζεακυ κα παναιεθήζεζ ηζξ
ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ, εκχ ακαβκςνίγεζ ηδκ ζδιαζία ημοξ. Ζ αζαθζμβναθία οπμζηδνίγεζ
υηζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ έηακακ πεζνάιαηα απμηημφζακ ζηένεεξ βκχζεζξ ζε ζπέζδ ιε ιαεδηέξ
πμο δεκ έηακα πεζνάιαηα, αθθά ηαζ ζε ζπέζδ ιε ιαεδηέξ πμο έηακακ πεζνάιαηα πςνίξ υιςξ
κα ημοξ ελδβδεμφκ μζ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ (Tamir, Stavy & Ratner 1998). Σέθμξ, υζμκ
αθμνά ηζξ ενςηήζεζξ ζε ηάεε εκυηδηα πμο αλζμθμβμφκ ημ ηαηά πυζμ επζηεφπεδηακ μζ ζηυπμζ
ηδξ εκυηδηαξ, αοηέξ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ημοξ ζηυπμοξ ημο αζαθίμο.
Κθείκμκηαξ, εα εέθαιε κα ημκίζμοιε υηζ μζ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηά
ιαξ αθμνμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ ηδξ Φςημζφκεεζδξ. Απυ ηα εονήιαηα ηαηαθήβμοιε
ζημ ζοιπέναζια υηζ ημ ηεθάθαζμ ηδξ Φςημζφκεεζδξ πνμζθένεηαζ ςξ έκα ααειυ ηαηά ηνυπμ
εφθδπημ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ δζδάλζιμ βζα ημοξ ηαεδβδηέξ. Ζ παιδθή ααειμθμβία ημο
ηεθαθαίμο ζε ηνίζζια ηνζηήνζα, υπςξ είκαζ δ δμιή, ιαξ ηαεζζηά ςζηυζμ επζθοθαηηζημφξ
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ζηδκ εεηζηή ιαξ ηνίζδ. Γζ‘ αοηά πνεζάγεηαζ πεναζηένς αλζμθυβδζδ πμο εα ειπθέηεζ ημοξ
πνήζηεξ ημο οθζημφ (ιαεδηή ηαζ εηπαζδεοηζηυ) ηαζ εα επζηνέρεζ ηδ δζαζηαφνςζδ δεδμιέκςκ,
χζηε κα ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε ζε ηεθζηά ζοιπενάζιαηα. Οζ αδοκαιίεξ πμο εκημπίζαιε
ζημκ παζδαβςβζηυ ημιέα αθμνμφκ ζε εθθείρεζξ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζπμθζηήξ ενβαζίαξ ηαζ ζε
ζηναηδβζηέξ ιάεδζδξ πμο θαίκεηαζ κα μθείθμκηαζ ζημ ίδζμ ημ ΑΠ αάζεζ ημο μπμίμο έπεζ
ζοββναθεί ημ εκ θυβς αζαθίμ. Μδκ λεπκάιε υηζ είκαζ έκα αζαθίμ πμο έπεζ ζοιπθδνχζεζ ήδδ
δομ ηφηθμοξ γςήξ (2x5 έηδ). Οζ αδοκαιίεξ πμο πανμοζζάγεζ ιπμνμφκ κα ηαθοθεμφκ απυ ημοξ
εκδιενςιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ, εηπαζδεοηζημφξ ιε ηαηάθθδθδ παζδαβςβζηή ηαηάνηζζδ. Αοηυ
δείπκεζ ηδκ ζδζαίηενδ ζδιαζία πμο έπεζ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ οθμπμίδζδ επζιμνθςηζηχκ
πνμβναιιάηςκ πνμζανιμζιέκςκ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ.
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ένεοκα εκηάζζεηαζ ζημ βεκζηυηενμ πθαίζζμ ηδξ δζενεφκδζδξ ηςκ παναβυκηςκ πμο
επδνεάγμοκ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ Παζδαβςβζηήξ Γκχζδξ Πενζεπμιέκμο (PCK) ηαζ ζημπεφεζ ζηδ
πανημβνάθδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ πμο εθανιυγμκηαζ ζε ζπμθεία ηδξ Γεοηενμαάειζαξ
Δηπαίδεοζδξ ζημ ακηζηείιεκμ ηδξ Υδιείαξ. Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ πενζμπή ηδξ Θνάηδξ
ηαζ ζοιιεηείπακ πέκηε εηπαζδεοηζημί μζ μπμίμζ δίδαζηακ Υδιεία ζε δζαθμνεηζηέξ ηάλεζξ. Σα
απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ δέηα δζδαζηαθζχκ πμο ηαηαβνάθδηακ, δφμ βζα ηάεε εηπαζδεοηζηυ,
ιεθεηήεδηακ ςξ πνμξ ηνείξ άλμκεξ: ημκ ηαεδβδηή, ημκ ιαεδηή ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ
δζδαζηαθίαξ. Ζ ιεθέηδ αοηή ακέδεζλε πέκηε ηαηδβμνίεξ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ. Οζ δζδαηηζηέξ αοηέξ
πναηηζηέξ θάκδηε απυ ηδκ ιία, κα πνμηνίκμοκ ηδ δζαδζηαζηζηή ιάεδζδ έκακηζ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ
ιάεδζδξ ακελάνηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ, ηδξ ηάλδξ ηαζ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ δζδαζηαθίαξ, αθθά απυ
ηδκ άθθδ ειθάκζζακ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο απμδυεδηακ ζημ δζαθμνεηζηυ πνμθίθ ημο ηάεε ηαεδβδηή.
Abstract
Five science teachers, who teach in secondary schools of Thrace (Northeastern Greece), were the
participants of this research, which took place in the context of an exploration of the factors that affect
the Pedagogical Content Knowledge (PCK) in Chemistry classes. The main objective was to study the
teaching practices that are implemented in Secondary schools of Thrace in Chemistry classes. The
results of the analysis of ten lessons, two for each teacher, were studied towards three directions: the
teacher, the student and the teaching orientation. Five categories of teaching practices were revealed.
On the one hand, the teaching practices appeared to be more procedural than conceptual,
independently of the teacher, the grade and the items that are taught. On the other hand, there were
differences related to each teacher‘s profile.

Δηζαγσγή
Καηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ζημ πεδίμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, αολάκεηαζ
ζοκεπχξ δ ηάζδ δζενεφκδζδξ ηςκ ηαηαζηάζεςκ πμο ελεθίζζμκηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ ηαζ
πενζθαιαάκμοκ ηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ πμο μζ εηπαζδεοηζημί αημθμοεμφκ βζα ηδκ επίηεολδ
ηδξ ιάεδζδξ. φιθςκα ιε ημκ Hashweh (1985), μζ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παζδαβςβζηή βκχζδ πενζεπμιέκμο (PCK) ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ βκχζδ
πενζεπμιέκμο, ηδ βκχζδ ηαζ ηζξ απυρεζξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηδκ ιάεδζδ, ηδκ παζδαβςβζηή
βκχζδ, ηδ βκχζδ ημο πθαζζίμο, ηδ βκχζδ ηςκ πδβχκ, ηδ βκχζδ ημο ακαθοηζημφ
πνμβνάιιαημξ ηαζ ηέθμξ ημοξ ζημπμφξ ηαζ ηδκ θζθμζμθία ημο δζδάζημκηα. Καηά ζοκέπεζα, δ
δζαιυνθςζδ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ είκαζ έκα πμθφπθμημ εέια πμο ζπεηίγεηαζ ιε πμθθέξ
παναιέηνμοξ ηαζ ηνζηήνζα. Άνα μζ εηπαζδεοηζημί εα πνέπεζ κα αζπμθμφκηαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ
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ιαηνμπνυκζα ιε ημ εέια αοηυ. Δνεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ (Borko & Putnam, 1996,
Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999) υηζ μζ εηπαζδεοηζημί εα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα
επζιμνθχκμκηαζ ηαηηζηά βζα ηζξ κέεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ζε πναβιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ
ηάλεςκ. ε ιζα ηέημζα πνυηαζδ-ιμκηέθμ επζιυνθςζδξ, βζα πανάδεζβια, πμο πενζβνάθεηαζ
απυ ημοξ Krajcik, Blumenfeld, Marx ηαζ Soloway (1994) οπμζηδνίγμκηαζ μζ
επακαθαιαακυιεκμζ ηφηθμζ ζοκενβαζίαξ, πναβιαημπμίδζδξ δζδαζηαθζχκ ηαζ ακαζημπαζιμφ.
Ζ ζοκενβαζία επζηοβπάκεηαζ ζε ζοζηέρεζξ ενβαζίαξ ζηζξ μπμίεξ μζ δάζηαθμζ εκδιενχκμοκ,
αζημφκ ηνζηζηή, ηαζ οπμζηδνίγμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ. Ζ εηηέθεζδ πενζθαιαάκεζ ημ
πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδ πναβιαημπμίδζδ ηςκ κέςκ πναηηζηχκ, ηαζ ηέθμξ, μ ακαζημπαζιυξ
πενζθαιαάκεζ ζογδηήζεζξ ζπεηζηά ιε πενζζηαηζηά πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ειπεζνία ημοξ ή ηδκ
παναημθμφεδζδ αζκηεμηαζκζχκ ιε δζδαζηαθίεξ άθθςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Χζηυζμ, ημ ενχηδια είκαζ, πμζα είκαζ δ ζδιενζκή πναβιαηζηυηδηα πμο δζέπεζ ηδκ
εηπαζδεοηζηή πνάλδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. ημ πθαίζζμ
αοηυ, δ πανμφζα ενβαζία αθμνά ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ πμο
οζμεεημφκηαζ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία
ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ Υδιείαξ. Ζ ενβαζία πςνίγεηαζ ζε δφμ ιένδ. Σμ πνχημ ιένμξ, υπμο
απμηοπχκεηαζ ημ αζαθζμβναθζηυ - εεςνδηζηυ πθαίζζμ, πενζθαιαάκεζ ηνία ηεθάθαζα. ημ
πνχημ ηεθάθαζμ βίκεηαζ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηζξ εεςνίεξ ιάεδζδξ πμο ηονζάνπδζακ ζημ
πεδίμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ζημ ζοιπενζθμνζζιυ, ζηδκ ακαηαθοπηζηή
ιάεδζδ, ζημκ ημκζηνμοηηζαζζιυ ηαζ ζηζξ πνμεηηάζεζξ ημοξ, ηδκ ημζκςκζημπμθζηζζιζηή
πνμζέββζζδ ηδκ πθαζζζμεεηδιέκδ ιάεδζδ ηαζ ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή. Σμ δεφηενμ
ηεθάθαζμ αθμνά ζε ιζα ακαζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ πμο επζηεκηνχκεηαζ ζηδ πανμοζίαζδ
ηςκ δζδαηηζηχκ ιμκηέθςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο παναδμζζαημφ πνυηοπμο, ημο πνμηφπμο ηδξ
ακαηαθοπηζηήξ ηαζ ηδξ επμζημδμιδηζηήξ δζδαζηαθίαξ. Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ δζαπναβιαηεφεηαζ
εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ εζηζάγμκηαξ εζδζηυηενα ζηδ ηνζβςκζηή
ζπέζδ ημο Johnstone ηαζ ζηδ παζδαβςβζηή βκχζδ πενζεπμιέκμο.
ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, ημ ενεοκδηζηυ, πανμοζζάγεηαζ δ ένεοκα πμο
πναβιαημπμζήεδηε, ζοβηεηνζιέκα δ ιεεμδμθμβία πμο οζμεεηήεδηε βζα ηδ δζελαβςβή ηδξ
ένεοκαξ, δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ, δ ζογήηδζδ ηαζ
ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Δξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Ζ ενβαζία αθμνά ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ πμο αημθμοεμφκηαζ ζηδκ
Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ζε δζδαζηαθίεξ πμο αθμνμφκ ζημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ. ημ
πθαίζζμ αοηυ δζαηνίκμκηαζ δφμ ενεοκδηζηά ενςηήιαηα:
1° Πςξ δζαιμνθχκεηαζ δ δζδαζηαθία ιε αάζδ ηζξ πναηηζηέξ πμο αημθμοεεί μ εηπαζδεοηζηυξ
ιέζα ζηδκ ηάλδ ιε ηδκ ζοιιέημπδ ηςκ ιαεδηχκ;
2° Πμζεξ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ οπάνπμοκ ζηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ απυ εηπαζδεοηζηυ ζε
εηπαζδεοηζηυ, απυ ηάλδ ζε ηάλδ ηαζ απυ εκυηδηα ζε εκυηδηα ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ
ηδξ Υδιείαξ;
Μέζνδνο έξεπλαο, ππνθείκελα θαη ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
Ζ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ ιζα ιεθέηδ
πενίπηςζδξ, εκχ ςξ ενβαθείμ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε δ παναηήνδζδ.
Μαβκδημθςκήεδηακ ηαζ απμιαβκδημθςκήεδηακ δέηα δζδαζηαθίεξ Υδιείαξ, ημ εανζκυ
ελάιδκμ ημο ζπμθζημφ έημοξ 2008-2009. Σμ δείβια ήηακ 5 εηπαζδεοηζημί ηδξ Γεοηενμαάειζαξ
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Δηπαίδεοζδξ, 4 άκδνεξ ηαζ 1 βοκαίηα, ιε δζαθμνεηζηά πνυκζα οπδνεζίαξ, απυθμζημζ
θοζζημιαεδιαηζηήξ ζπμθήξ δζαθμνεηζηχκ ηιδιάηςκ, μζ μπμίμζ δίδαζηακ ζε ζπμθεία
αζηζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ πενζμπχκ ημο Ν. Ξάκεδξ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηαεειζάξ απυ ηζξ
απμιαβκδημθςκδιέκεξ δζδαζηαθίεξ αημθμοεήεδηε δ ελήξ πμνεία:
 Γζαπςνζζιυξ ηάεε δζδαζηαθίαξ ζε ηνία ιένδ, ηδκ εζζαβςβή, ημ ηονίςξ ιένμξ ηαζ ημ
ηθείζζιμ.
 Γζαπςνζζιυξ ζε αοηυκμια απυ άπμρδ κμήιαημξ επεζζυδζα, ηαζ πανάεεζδ ηςκ
αοεεκηζηχκ δζαθυβςκ ζε ηάεε έκα απυ αοηά.
 Δκημπζζιυξ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ ζε ηάεε επεζζυδζμ ηαζ ζπμθζαζιυξ αοηχκ.
 Γδιζμονβία δζαβναιιάηςκ βζα ηάεε γεφβμξ δζδαζηαθζχκ πςνζζηά ιε αάζδ ηνείξ
βεκζημφξ άλμκεξ: ημκ εηπαζδεοηζηυ, ημκ ιαεδηή ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ
δζδαζηαθίαξ.
 Καηαζηεοή ακηίζημζπςκ πζκάηςκ.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Με αάζδ ημκ ηνυπμ ακάθοζδξ πμο πενζβνάθδηε πζμ πάκς, μζ ηονίανπεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ
πμο οζμεεημφκ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ ένεοκαξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ μνζμεεημφκ
πέκηε ηαηδβμνίεξ, (Πίκαηαξ 1), μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ:
1. ηδ δζαπείνζζδ ηδξ βκχζδξ,
2. ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ,
3. ηδ δζαπείνζζδ ημο θάεμοξ,
4. ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ζοιαμθήξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ
5. ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ενβαζίαξ πμο ακαηίεεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ζημ πθαίζζμ ηδξ
δζδαζηαθίαξ
οβηεκηνςηζηά ηα παναηηδνζζηζηά αοηά πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1.
Σα ηνζηήνζα ιε ηα μπμία μζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ επζθέβμοκ ηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ
πμο οζμεεημφκ θαίκεηαζ κα ζοκδέμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ημκ ίδζμ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Ζ
πνμζςπζηυηδηα ημο ηαεδβδηή, αθθά ηαζ ημ βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ, θαίκεηαζ πςξ επδνεάγμοκ
ηδκ οζμεέηδζδ ή ηδκ απυννζρδ ζοβηεηνζιέκςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ, βζαηί μζ πναηηζηέξ
αοηέξ, υπςξ ζζπονίγεηαζ ηαζ μ Hashweh (1985), είκαζ ααζζζιέκεξ ζε ιειμκςιέκεξ ειπεζνίεξ,
αθθά ηαζ ζηδ ζοκμθζηή ζζημνία πμο μ έιπεζνμξ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ ηαηαηηήζεζ ςξ ημ
απμηέθεζια ηδξ επακαθαιαακυιεκδξ πνμβναιιαηζζιέκδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ
ακαηνμθμδυηδζδξ απυ ηα πθέμκ ζοπκά δζδαζηυιεκα ακηζηείιεκα. Αοηυ δζηαζμθμβεί ηαζ ηδκ
ακμιμζμιμνθία ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ πμο οζμεεημφκ μζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ ιαξ
(Πίκαηαξ 1).
Οζ ιαεδηέξ θαίκεηαζ κα ζοιιεηέπμοκ πενζζζυηενμ εκενβά ιε ηδκ ιμνθή ζεζνάξ ενςηήζεςκ –
απακηήζεςκ. Ζ άπμρδ πμο εηθνάγεζ μ Newton (1999), υηζ μζ ενςηήζεζξ ημο ηαεδβδηή δεκ
είκαζ «αοεεκηζηέξ», θαίκεηαζ κα ζζπφεζ ηαζ εδχ. Οζ ηαεδβδηέξ θαίκεηαζ κα εηηεθμφκ έκακ
έθεβπμ νμοηίκαξ ιε θακενή ηδκ πνυεεζδ κα πνμζδζμνίζμοκ εάκ ηαζ ηαηά πυζμ μζ ιαεδηέξ
ιπμνμφκ κα ακαπανάβμοκ ηζξ απακηήζεζξ πμο έπμοκ ζημ ιοαθυ ημοξ. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα
ηαηαθαααίκεζ ηάεε θμνά ηζ είκαζ αοηυ πμο πενζιέκεζ ζακ απάκηδζδ απυ αοηυκ μ ηαεδβδηήξ.
Αοηή δ ιμνθή ηδξ αθθδθεπίδναζδξ πενζβνάθεηαζ ζοπκά ςξ ιμκυθμβμξ (Newton, 2001) ηαζ
αημθμοεεί έκα ηαθά ηαεμνζζιέκμ ιμηίαμ υπμο μ ηαεδβδηήξ ηάκεζ ιζα ενχηδζδ (Q), έπεζηα
αημθμοεεί δ απάκηδζδ ημο ιαεδηή (R), ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί δ αλζμθυβδζδ απυ ημκ
ηαεδβδηή (E). Αοηή δ ηνζπθέηα QRE, ζοκεπίγεηαζ ηάης απυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο ηαεδβδηή
ιε ζημπυ κα δζαθεοηάκεζ ζδιεία πμο αοηυξ εεςνεί ζδιακηζηά. Αοηή δ ιμνθή
αθθδθεπίδναζδξ πμο θαίκεηαζ κα είκαζ «πακηαπμφ πανμφζα» ζηζξ πναηηζηέξ πμο
ιεθεηήεδηακ, δζαθένεζ ζδιακηζηά απυ αοηή πμο δ αζαθζμβναθία ακαθένεζ ςξ πνμιεθεηδιέκδ
αθθδθεπίδναζδ (Newton, 2001), υπμο μζ εηπαζδεοηζημί ιπμνεί κα ηάκμοκ θαζκμιεκζηά
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πανυιμζεξ ενςηήζεζξ, αθθά εκδζαθένμκηαζ πναβιαηζηά κα ακαηαθφρμοκ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ
ιαεδηχκ πάκς ζηα εέιαηα πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ ηαζ ημοξ εκεαννφκμοκ κα δίκμοκ εηηεκείξ
ελδβήζεζξ ηδξ θμβζηήξ ημοξ.
Ακαθμνζηά ιε ηζξ μιμζυηδηεξ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ζηζξ ηονίανπεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ απυ
εηπαζδεοηζηυ ζε εηπαζδεοηζηυ, απυ ηάλδ ζε ηάλδ ηαζ απυ εκυηδηα ζε εκυηδηα ημο Ακαθοηζημφ
Πνμβνάιιαημξ ηδξ Υδιείαξ δζαπζζηχκμκηαζ ηα ελήξ:
Σμ ζφκμθμ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ πενζθαιαάκεζ ημκ ηαηαηενιαηζζιυ ηδξ βκχζδξ, ηδκ
ακάπηολδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιέζς παναδεζβιάηςκ, ηδ πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε δζάθελδ
ηαζ ηζξ ζφκημιεξ ακαηεθαθαζχζεζξ - βέθονεξ ιεηαλφ ηςκ ηειαπίςκ ηδξ βκχζδξ. πεηζηά ιε ηδ
δζαπείνζζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, δ δζαηφπςζδ ενςηήζεςκ ζφκημιδξ ή/ ηαζ
ιμκμθεηηζηήξ απάκηδζδξ ιαγί ιε ηζξ νδημνζηέξ ειθακίγμκηαζ ζδζαίηενα ζοπκά, υπςξ ημ ίδζμ
ζοπκά ειθακίγεηαζ ηαζ δ επακάθδρδ ηςκ μνζζιχκ. Γεκζηά, ειθακίγεηαζ ιζα ηάζδ βζα
θεπημιενείξ μδδβίεξ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ, ελαζνεηζηά ηαεμδδβδηζηέξ, πμο ζοκδβμνμφκ ζε αοηυ
πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ ηαεμδδβμφιεκδ δναζηδνζυηδηα (Magnusson, Krajcik ηαζ Borko,
1999).
ηζξ δζδαζηαθίεξ πμο ιεθεηήεδηακ εκημπίζηδηακ ιζα ζεζνά απυ ηνυπμοξ δζαπείνζζδξ ημο
θάεμοξ, ηαηά ηακυκα ζοιπενζθμνζζηζημφ ηφπμο υπςξ δ επακάθδρδ ή ηνμπμπμίδζδ ηδξ
ενχηδζδξ, δ άιεζδ δζαηφπςζδ ημο ζςζημφ, δ δζαηφπςζδ ενςηήζεςκ βζα επακαθμνά
πνμδβμφιεκδξ βκχζδξ η.α.. Γεκζηά, μζ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ,
θαίκεηαζ κα απδπμφκ ηδκ ακηίθδρδ υηζ ημ θάεμξ εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ ηαζ υηακ
ειθακίγεηαζ, κα δζμνεχκεηαζ αιέζςξ δδθχκμκηαξ έηζζ, ηδκ έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ ζηζξ
δοκαηυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ, αθθά εκδεπμιέκςξ ηαζ ηδκ πίεζδ πνυκμο πμο αζηείηαζ απυ ημ
ακαθοηζηυ πνυβναιια.
Ακαθμνζηά ιε ηζξ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ηδξ ζοιαμθήξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζδαζηαθία, ςξ
επζηναηέζηενδ ειθακίγεηαζ δ επζανάαεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε επζηοπδιέκεξ εκένβεζεξ ημοξ, δ
επακάθδρδ ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ ηαζ δ ακάεεζδ ενβαζζχκ βζα ημ ζπίηζ, πναηηζηέξ πμο
θαίκεηαζ κα επζδζχημοκ ηδκ επζαμθή ηδξ πμνείαξ πνμξ ηδ βκχζδ πμο επζεοιεί μ
εηπαζδεοηζηυξ, πανά ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ.
Οζ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ηδξ ενβαζίαξ πμο ακαηίεεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ηάλδ. θαίκεηαζ κα
είκαζ ηαηά ηακυκα, ζε αημιζηυ επίπεδμ, ιε ιέηνζμ έςξ θίβμ πνυκμ ζημοξ ιαεδηέξ βζα ηδκ
μθμηθήνςζδ ηδξ, εθέβπεηαζ δ πνυμδμξ ηδξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ απυ ενακίμ ζε ενακίμ ηαζ
πνμηζιάηαζ δ δδιυζζα πανμοζίαζδ ηδξ ενβαζίαξ ζημκ πίκαηα, πναηηζηή πμο πνμςεεί
αθθδθεπζδνάζεζξ ιε μθυηθδνδ ηδκ ηάλδ, πμο, ςζηυζμ ιπμνεί κα ακήημοκ ζε έκα πμθφπθμημ
δίηηομ ζπέζεςκ ηαζ ίζςξ ηαζ κα ιδκ είκαζ παναβςβζηέξ (Webb, 2007).
ε ζπέζδ ιε ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ απυ εηπαζδεοηζηυ ζε
εηπαζδεοηζηυ, οπάνπμοκ απμηθίζεζξ ιεηαλφ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ πμο αθμνμφκ ηονίςξ
ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ ημοξ. Φαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ
δζαθμνεηζηά δζδαηηζηά ενβαθεία (πείναια, πνήζδ οπμθμβζζηή, πναβιαηζηά οθζηά) ηαζ
επζπθέμκ οπάνπεζ δζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ ηςκ ηνζχκ πνμμπηζηχκ πμο είπε εζζάβεζ
μ Johnstone (1991), δδθαδή ηδκ ιαηνμζημπζηή πνμμπηζηή, πμο εζηζάγεζ ζηζξ μοζίεξ ηαζ ηα
θαζκυιεκα πμο ιπμνμφκ κα παναηδνδεμφκ ιε βοικυ ιάηζ, ηδκ ιζηνμζημπζηή πνμμπηζηή, πμο
εζηζάγεζ ζηα ιυνζα, άημια, ηαζ ζυκηα ηαζ ηδ ζοιαμθζηή πνμμπηζηή, πμο εζηζάγεζ ζημοξ
ηφπμοξ, ηζξ ελζζχζεζξ, ηζξ παναζηάζεζξ ηςκ ζυκηςκ. Οζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ
ειθακίγμκηαζ άθθμηε κα πνδζζιμπμζμφκ ιε επζηοπία ηα ηνία αοηά επίπεδα ζε ζοκδοαζιυ
ιεηαλφ ημοξ, άθθμηε ιειμκςιέκα ηάπμζα απυ αοηά ηαζ άθθμηε δείπκμοκ κα ιδκ
ακηζθαιαάκμκηαζ πάκηα ηδ ζδιαζία ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ ηςκ ζπέζεςκ, χζηε κα βίκμκηαζ
ζαθείξ ζηδ ιέεμδμ πμο πνδζζιμπμζμφκ.
Δπζπθέμκ ημ δζαθμνεηζηυ οπυααενμ ζπμοδχκ (δζαθμνεηζηέξ ζπμθέξ ηδξ Φοζζημιαεδιαηζηήξ
πμθήξ) θαίκεηαζ κα έπεζ επζπηχζεζξ ζηδ βκχζδ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζηζξ
δζδαηηζηέξ ημοξ πναηηζηέξ. φιθςκα ιε ημοξ Park ηαζ Oliver, (2008), μζ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ
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ηςκ εηπαζδεοηζηχκ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδκ PCK πάκς ζε πέκηε ημιείξ:
ζημοξ πνμζακαημθζζιμφξ ζηδκ δζδαζηαθία ηςκ Φ.Δ., ζηδ βκχζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ
Δπζζηήιδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ηςκ Φ.Δ., ηςκ δζδαηηζηχκ
ζηναηδβζηχκ ηαζ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φ.Δ. ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ
ιάεδζδξ ηςκ Φ.Δ. (Knowledge of assessment of science learning). Οζ ακηζθήρεζξ αοηέξ
θαίκεηαζ κα είκαζ δ αζηία βζα ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ.
Δλάθθμο, μ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηδξ βεκζηήξ βκχζδξ ζε παζδαβςβζηή βκχζδ πενζεπυιεκμο δεκ
είκαζ έκα απθυ εέια πανά ιζα ζηυπζιδ πνάλδ ζηδκ μπμία μζ εηπαζδεοηζημί επζθέβμοκ κα
ακαδδιζμονβήζμοκ ηδκ ακηίθδρδ ημοξ βζα ιζα ηαηάζηαζδ (Magnusson, Krajcik & Borko,
1999).

πκπεξάζκαηα θαη πξνεθηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε
Κάκμκηαξ ιζα βεκζηή εεχνδζδ ηςκ δζδαζηαθζχκ πμο ιεθεηήεδηακ, θαίκεηαζ υηζ μζ
εηπαζδεοηζημί αζπάγμκηαζ ιζα ζοιπενζθμνζζηζημφ ηφπμο εεχνδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ, εκχ
απμοζζάγεζ ή ζπακίγεζ δ δοκαηυηδηα εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ ηαζ δ Ακαηάθορδ. οκμθζηά
επζθέβμοκ κα εηηεθμφκ έκακ έθεβπμ νμοηίκαξ ιε θεπημιενείξ μδδβίεξ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ,
ιεβάθεξ δζαθέλεζξ, ζοιπενζθμνζζηζημφ ηφπμο δζαπείνζζδ ημο θάεμοξ ηαζ επζαμθή ηδξ πμνείαξ
πνμξ ηδ βκχζδ πμο μζ ίδζμζ επζεοιμφκ. Οζ εηπαζδεοηζημί θαίκεηαζ κα επδνεάγμκηαζ απυ ηδ
ζπμθζηή ααειίδα ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πχνμ δζδαζηαθίαξ
(ενβαζηήνζμ ή ηακμκζηή αίεμοζα). Δπζπθέμκ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ
πμο πνδζζιμπμζμφκ ιπμνεί κα απμδμεμφκ ζηδ πνμζςπζηυηδηα ημοξ ηαζ ημ βκςζηζηυ
πενζεπυιεκμ ημοξ θυβμ δζαθμνεηζηχκ ζπμοδχκ (δ βκχζδ ημο πενζεπμιέκμο είκαζ
αθθδθέκδεηδ ιε ηδκ ζηακυηδηα βζα δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ, Βucat, 2004), πμο μδδβεί αηυιδ
ηαζ ζε βκςζηζηά θάεδ, αθθά ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ ημοξ βζα ηδκ παζδαβςβζηή βκχζδ
πενζεπμιέκμο. Αηυιδ, δ ειπεζνία ειθακίγεηαζ ςξ πανάβμκηαξ δζαθμνμπμίδζδξ ηαεχξ
ζφιθςκα ιε ημκ Hashweh (1985), μζ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
δδιζμονβμφκηαζ ιέζα απυ αοηήκ. Σέθμξ δ δζαθμνμπμίδζδ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ιεηαπήδδζδξ
απυ ημ ιαηνμζημπζηυ επίπεδμ ηςκ παναηδνήζζιςκ ζδζμηήηςκ ζημ ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ ηςκ
ζςιαηζδίςκ υπςξ μνζμεεηήεδηε απυ ημκ Johnstone (1991), θαίκεηαζ κα ζοκδβμνεί ζηδκ
ειθάκζζδ δζαθμνμπμζδιέκςκ πναηηζηχκ.
Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ δζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, μοζζαζηζηά γδηά απυ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ κα δζδάλμοκ ιε έκα ηνυπμ πμο είκαζ ακηίεεημξ απυ αοηυ πμο έπμοκ ζοκδείζεζ.
Δπζπθέμκ βζα πμθθμφξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ επμζημδμιδηζηέξ πνμζεββίζεζξ δζαθένμοκ απυ ημοξ
πνμζακαημθζζιμφξ ημοξ πάκς ζηδκ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. πςξ
δδθαδή είκαζ ζδιακηζηυ βζα έκα εηπαζδεοηζηυ κα βκςνίγεζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ
ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ημο, έηζζ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηυ βζα αοηυκ πμο δζδάζηεζ ημοξ
εηπαζδεοηζημφξ κα βκςνίγεζ ηζξ δζηζέξ ημοξ ακηζθήρεζξ ηαζ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ βζα ηδ
δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Magnusson, Krajcik & Borko, 1999).
Οζ εηπαζδεοηζημί ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ,
ηαθυ εα ήηακ κα έπμοκ πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ κα ιαεαίκμοκ κέεξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ζε
ζοβηεηνζιέκα πενζαάθθμκηα ηαζ πναβιαηζηέξ ηάλεζξ. ηζξ ακηίζημζπεξ πακεπζζηδιζαηέξ
ζπμθέξ εα ιπμνμφζακ κα εκεαννφκμκηαζ κα ιεθεημφκ δζδαζηαθίεξ χζηε κα βίκεηαζ ηαζ δ
απαναίηδηδ ακαηνμθμδυηδζδ. Αθθά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, υηακ μζ εηπαζδεοηζημί ενβάγμκηαζ ζηα
ζπμθεία εα πνέπεζ κα έπμοκ ηζξ εοηαζνίεξ κα ιεηέπμοκ ζε πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ ιε
ζημπυ ηδκ εκζςιάηςζδ κέςκ δζδαηηζηχκ ηαηηζηχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζηδ ζπμθζηή ημοξ
πναηηζηή.
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Πίλαθαο 1: οβηεκηνςηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ.

Γζαπείνζζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ

Γζαπείνζζδ ηδξ βκχζδξ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Καηαηενιαηζζιυξ ηδξ βκχζδξ
Ακάπηολδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιέζς πεζναιάηςκ
Ακάπηολδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιέζς παναδεζβιάηςκ
Πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε πνμζμιμζχζεζξ, ιμκηέθα, ακαθμβίεξ
Πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε πναβιαηζηά οθζηά
Πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε δζάθελδ
Πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε πνήζδ πμθοιέζςκ
Πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε ακαπαναζηάζεζξ(ζπέδζα)
Πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε πνμαθήιαηα, ακηζδνάζεζξ
φκημιεξ ακαηεθαθαζχζεζξ - βέθονεξ ιεηαλφ ηςκ ηειαπίςκ βκχζδξ
Δνςηήζεζξ ζφκημιδξ/ ιμκμθεηηζηήξ απάκηδζδξ
Δνςηήζεζξ πενζβναθζηέξ(descriptive)
Δνςηήζεζξ ηνίζεςξ
Δνςηήζεζξ πνυαθερδξ
Δνςηήζεζξ νδημνζηέξ

Καεδβ.
1
1
2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Καεδβ.
2
3
4
√
√

Καεδβ.
3
5
6
√
√

Καεδβ.
4
7
8
√
√

Καεδβ.
5
9
10
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√

√
√
√

√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

Τπαβυνεοζδ ηνυπμο θφζδξ
Καηαζβζζιυξ πθδνμθμνζχκ
Δπακάθδρδ μνζζιχκ
Καεμδδβμφιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ
Τπαβυνεοζδ απμηφπςζδ ημο ηνυπμο ενβαζίαξ
Διιμκή ζηδ πνήζδ μνζζιχκ-ζςζηχκ επζζηδιμκζηχκ υνςκ

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

Δπζζήιακζδ θέλεςκ- ηθεζδζχκ

√

Πνμιεθεηδιέκδ αθθδθεπίδναζδ (deliberative interaction)

√
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Γζαπείνζζδ
ενβαζίαξ
ιαεδηχκ

Γζαπείνζζδ ηδξ
ζοιαμθήξ ηςκ
ιαεδηχκ

Γζαπείνζζδ θάεμοξ

Δπακάθδρδ ηνμπμπμίδζδ ενςηήζεςκ δεδμιέκςκ
Γζαηφπςζδ ενςηήζεςκ βζα επακαθμνά πνμδβμφιεκδξ βκχζδξ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

Άιεζδ δζαηφπςζδ ημο ζςζημφ
Δπελήβδζδ ημο θάεμοξ
Δδναίςζδ ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ ιε ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ απυ άθθμοξ
ιαεδηέξ
Βήια αήια ηαεμδήβδζδ πνμξ ημ ζςζηυ
Γδιυζζα πανμοζίαζδ ηδξ θφζδξ ζημ πίκαηα
Δπζανάαεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε επζηοπδιέκεξ εκένβεζεξ ημοξ
Δπζανάαεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε πνςηυηοπεξ εκένβεζεξ ημοξ
Δπακάθδρδ ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ
Γίκεζ αμήεεζα ζημοξ ιαεδηέξ
Γίκεζ ενβαζίεξ βζα ημ ζπίηζ ιε θοθθάδζα
Γίκεζ ενβαζίεξ βζα ημ ζπίηζ απυ ημ αζαθίμ
Έθεβπμξ απυ ενακίμ ζε ενακίμ
Γζάεεζδ ζηακμφ πνυκμο
Γζάεεζδ ζφκημιμο πνυκμο
Ακάεεζδ ακάβκςζδξ ηδξ εηθχκδζδξ ζε ιαεδηή
Πανμπή αμήεεζαξ μπμφ πνεζάγεηαζ
Δπακάθδρδ δεδμιέκςκ
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√
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√
√
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√
√
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√
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√
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√
√
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√
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√

√
√
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√
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√
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√
√
√
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√
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√
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√

√

√
√
√
√

√

√

√
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√

√
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Πεξίιεςε: ημπυξ ηδξ ιεθέηδξ οπήνλε δ αλζμθυβδζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ ηάλδξ ζημ
ιάεδια ηδξ πδιείαξ ηδξ Α΄ θοηείμο ζηδκ Αηηζηή ιε αάζδ ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηδκ εοπανίζηδζδ ηςκ
ιαεδηχκ ζημ ιάεδια ζε Αηηζηή ηαζ Κφπνμ. Σα δεδμιέκα πνμήθεακ απυ 1.394 ιαεδηέξ απυ 49
ηιήιαηα ζηδκ Αηηζηή ηαζ 225 ιαεδηέξ απυ 15 ηιήιαηα ζηδκ Κφπνμ, δδιμζίςκ ζπμθείςκ, ηδ ζπμθζηή
πνμκζά 2003-04. Γζα ηδ ζοθθμβή ημοξ πνδζζιμπμζήεδηακ έκα κέμ, έβηονμ ενςηδιαημθυβζμ (ηΜΥμΓ)
βζα ημ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ ηδξ πδιείαξ, ζηαειζζιέκμ ζηζξ δφμ πχνεξ, ηαζ ιία ηθίιαηα βζα ηδκ
εοπανίζηδζδ απυ εονέςξ πνδζζιμπμζδιέκμ δζεεκχξ ενςηδιαημθυβζμ. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα
μζ Κφπνζμζ ιαεδηέξ ακηζθαιαακυκημοζακ ςξ πζμ εοκμσηυ ημ πενζαάθθμκ ηδξ ηάλδξ απυ ημοξ
ζοιιαεδηέξ ημοξ ζηδκ Αηηζηή ηαζ έκζςεακ ιεβαθφηενδ εοπανίζηδζδ απυ εηείκμοξ ζημ ιάεδια.
Δπίζδξ, δ εοπανίζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δφμ πχνεξ ζπεηζγυηακ εεηζηά ιε ηδ ζφκδεζδ ημο ιαεήιαημξ
ιε ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Αηηζηήξ ζηδ ιαεδζζαηή
δζαδζηαζία.
Abstract: The purpose of this study has been the assessment of the classroom environment in Grade
10 chemistry classes in Attica based on the perceptions and enjoyment of the students both in Attica
and Cyprus. The research was carried out in public schools in the school year 2003-04. The
participants were 1394 students of 49 classes of Attica, 225 students of 15 classes of Cyprus. The data
were collected using a new and valid in the two countries questionnaire for the learning environments
and one scale from a widely used questionnaire for the students‘ enjoyment. The results showed that
Cypriot students perceived their classroom environment more favourable and enjoyed the lesson more
than their fellow students in Attica, and the students‘ enjoyment was positively related with the
lesson‘s connection to every day life in both countries. Also Attica students enjoyed it because they
were involved in the learning process.

Δηζαγσγή
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ δείπκμοκ ιεηαλφ άθθςκ υηζ μ
παξαδνζηαθφο ηφπμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ ιαεδιάηςκ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, ημκ μπμίμ
οζμεεηεί ιεβάθμξ ανζειυξ ηαεδβδηχκ ζε δζάθμνεξ πχνεξ, απμηοβπάκεζ κα ηεκηνίζεζ ημ
εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ζε εέιαηα επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηαζ δεκ ημοξ αμδεά κα
ηαηακμήζμοκ ηζξ έκκμζεξ πμο ηα οπμζηδνίγμοκ (Millar & Osborne 1998, Van Aalsvoort 2000,
Salta & Tzougraki, 2004, Tsaparlis, 2008). Χξ εη ημφημο, απμηεθεί ακαβηαζυηδηα δ
ζοζηδιαηζηή δζενεφκδζδ ηςκ δεζηηχκ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ζηα
ιαεήιαηα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζημ πχνμ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ιε ηζξ ζηάζεηο
ηςκ ιαεδηχκ κα ζοκζζημφκ έκακ απυ αοημφξ (Koballa & Glynn 2007).
Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ Fraser (2007) οπμζηδνίγεζ υηζ οθίζηαηαζ ζηαεενή ηαζ
αδζαιθζζαήηδηδ απυδεζλδ, πμο πνμηφπηεζ απυ ακηίζημζπεξ ιεθέηεξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ
πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο επδνεάγεζ ζζπονά ηα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα. Πνάβιαηζ, δ ένεοκα
δείπκεζ υηζ ή απυδμζδ ηδξ ανιυγμοζαξ πνμζμπήξ ζημ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ζδζαίηενα απυ
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