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ημοξ ηαεδβδηέξ, ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ απμηεθεζιάηςκ.
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ οπήνλε δ αλζμθυβδζδ ημο πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο ζημ
ιάεδια ηδξ πδιείαξ ηδξ Α΄ θοηείμο ζηδκ Αηηζηή ιε αάζδ ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηδ ζηάζεεπραξίζηεζε ηςκ ιαεδηχκ ζημ ιάεδια ζηδκ Αηηζηή ηαζ ζηδκ Κφπνμ. Απμδεζηκφεηαζ υηζ μζ
εηπαζδεοηζηέξ ένεοκεξ πμο δζαζπίγμοκ ηα ζφκμνα ιζαξ πχναξ πνμζθένμοκ πενζζζυηενεξ
εοηαζνίεξ ζημοξ ενεοκδηέξ κα απμημιίζμοκ κέεξ, ααεφηενεξ βκχζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηα
ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα ηςκ πςνχκ ζηζξ μπμίεξ δζελάβεηαζ δ ένεοκα (Fraser, 1996). Ζ
επέηηαζδ ηδξ ένεοκαξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηφνζμ βκχιμκα ηδκ οθζζηάιεκδ δζαθμνά ιεηαλφ
ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ ηςκ δφμ πςνχκ. ηδκ
Δθθάδα ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ημο ιαεήιαημξ ηδξ πδιείαξ παναιέκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ
παξαδνζηαθφ ιε ηδ λνεζηαξρία κα απμηεθεί ημ επζηναηέξ θζθμζμθζηυ ημο οπυααενμ
Δπζπθέμκ, δ θχζε ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ οπμπνεχκεζ ημοξ ιαεδηέξ κα αζπμθμφκηαζ ζε
ιυκζιδ αάζδ ιε ημοξ ααειμφξ, ηζξ αιμζαέξ ηαζ ηζξ ηζιςνίεξ εζξ αάνμξ ηδξ εκενβμφξ ιάεδζήξ
ημοξ (Matsagoura 1999b). ηδκ Κφπνμ, δίκεηαζ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζημκ
«ηλζηξνπκεληαιηζηηθφ» ακαπηολζαηυ νυθμ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ παζδείαξ, ςξ εη ημφημο ηα
ιαεήιαηα ηδξ πδιείαξ ζημπεφμοκ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ζηδκ ακάπηολδ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ
ιαεδηχκ ζημ ενβαζηήνζμ (Bouzakis et. al. 2004).
Τπφβαζξν
φιθςκα ιε ημ πμθφ-παναβμκηζηυ ροπμθμβζηυ ιμκηέθμ ηδξ εθπαηδεπηηθήο
παξαγσγηθφηεηαο πμο πνυηεζκε μ Walberg (1981) ημ ημζκςκζηυ-ροπμθμβζηυ πενζαάθθμκ ηδξ
ηάλδξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ελλέα πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιάεδζδ. οβηεηνζιέκα, δ
ιάεδζδ απμηεθεί ζοκάνηδζδ ηδξ δθζηίαξ ημο ιαεδηή, ηδξ ζηακυηδηαξ ηαζ ηςκ ηζκήηνςκ ημο,
ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, ημο πενζαάθθμκημξ ημο ζπζηζμφ ηαζ ημο
πενζαάθθμκημξ ηδξ αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ, ηδξ μιάδαξ ηςκ ζοκμιήθζηςκ ηαζ ηέθμξ, ηςκ
ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ. Δάκ έκαξ ημοθάπζζημκ απυ ημοξ εκκέα πανάβμκηεξ ανίζηεηαζ ζε
ιδδεκζηή εέζδ ηυηε πνμηαθεί ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ιδδεκζηήξ ιάεδζδξ. Ο Moos (1974)
ακαβκχνζζε ηνεζξ ααζζηέξ δζαζηάζεζξ ζηα ακενχπζκα ημζκςκζηά πενζαάθθμκηα, μζ μπμίεξ
αλζμπμζήεδηακ ζηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ εκμηήηςκ πμο οπάνπμοκ ζηα ενςηδιαημθυβζα βζα ημ
ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ.
Σν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο
Γεκζηά, ςξ εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα ιπμνμφκ κα εκκμδεμφκ ηα ημζκςκζηυ –
ροπμθμβζηά πθαίζζα ή μζ ημζκςκζημ–ροπμθμβζημί πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδ ιάεδζδ. Σμ
πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ή ημο ζπμθείμο ιεηνζέηαζ πμθφ ζοπκά ιε αάζδ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ
ιαεδηχκ βζα ηδκ ηάλδ ή ημ ζπμθείμ. Οζ ιεηνήζεζξ ηςκ ακηζθήρεςκ βζα ην πεξηβάιινλ ηεο
ηάμεο αθμνμφκ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ
ηςκ ηαεδβδηχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ιε ημ ιάεδια πμο
ιεθεημφκ ηαζ ζηδ ιέεμδμ ιε ηδκ μπμία ιαεαίκμοκ.
Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ζημ πχνμ ηδξ ένεοκαξ βζα ημ πενζαάθθμκ ηδξ ηάλδξ
ακαπηφπεδηε έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ενςηδιαημθμβίςκ ιε ηα μπμία βίκεηαζ ιέηνδζδ ηςκ
ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ημοξ (Fraser 1998a). Έκα ααζζηυ
βκχνζζια ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ είκαζ υηζ δζαηίεεκηαζ ζε δφμ θυνιεξ ηελ ελεξγφ ηαζ ηδ θυνια
ηςκ πξνηηκήζεσλ ηνπ εξσηψκελνπ (Fraser, 1994). Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ πξνζσπηθήο θυνιαξ ηςκ
ενςηδιαημθμβίςκ οπήνλε ιία επζπθέμκ πνμζεήηδ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ
(Fraser, Gidding & McRobbie 1995).
Καηά πανάδμζδ ιία ένεοκα ζημ πχνμ αοηυ πενζθαιαάκεζ πέληε αήιαηα (Thorp,
Burden & Fraser 1994): ηδκ αμηνιφγεζε ηςκ ελεξγψλ ηαζ αοηχκ πμο πξνηηκψληαη
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πενζααθθυκηςκ ηςκ ηάλεςκ, ηδκ αλάδξαζε πάκς ζηα απμηεθέζιαηα, πενζθαιαάκμκηαξ ηδκ
ακαβκχνζζδ ηςκ πθεονχκ ηςκ πενζααθθυκηςκ ηςκ ηάλεςκ βζα ηζξ μπμίεξ οπάνπμοκ ιεβάθεξ
ακαημθμοείεξ ακάιεζα ζηζξ ηζιέξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πενζπηχζεςκ ηςκ πενζααθθυκηςκ
ηςκ ηάλεςκ, ημκ αλαζηνραζκφ ηαζ ηδ ζπδήηεζε, ηδκ παξέκβαζε ηαζ ηδκ επαλαμηνιφγεζε ημο
πενζαάθθμκημξ ηδξ ηάλδξ.
ηάζεηο καζεηψλ
Χξ ζηάζε μνίγεηαζ ιία βεκζηή ηαζ δζανηήξ εεηζηή ή ανκδηζηή ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ
(feeling) ζπεηζηά ιε έκα πνυζςπμ, ακηζηείιεκμ ή εέια/γήηδια (Petty & Cacioppo 1981, ζεθ.
7). Ζ απυθαζδ κα αλζμπμζδεμφκ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ιυκμ μζ ζηάζεηο ηςκ ιαεδηχκ απυ ηα
ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα, μθείθεηαζ ζηζξ ελήξ παναιέηνμοξ: ζημ εκδεπυιεκμ ηδξ
παναημθμφεδζδξ θνμκηζζηδνζαηχκ ιαεδιάηςκ απυ ηάπμζμοξ ιαεδηέξ, ζηζξ δζαθμνέξ ζηδ
δζαδμπή ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ ιαεδιάηςκ ηδξ πδιείαξ ζηζξ δφμ πχνεξ, ζηδκ πενζμνζζιέκδ
δοκαηυηδηα ιεθέηδξ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ ζηάζεσλ ηαζ ηδξ επίδμζδξ, μ ανηεηά ιεβάθμξ
ανζειυξ ηςκ ηαεδβδηχκ πμο δίδαζηακ ημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ, ηαζ εζδζηά βζα ηδκ Αηηζηή μζ
δζαθμνεηζηέξ εζδζηυηδηέξ ημοξ (θοζζημί, πδιζημί, αζμθυβμζ ηαζ θίβμζ θοζζμβκχζηεξ).
Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ επζθμβή ηδξ επραξίζηεζεο ηςκ ιαεδηχκ ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ
οπμζηδνίπηδηε απυ ηα δεδμιέκα ηδξ αζαθζμβναθίαξ ζφιθςκα ιε ηα μπμία μζ δδθχζεζξ ιζαξ
ηέημζαξ ηθίιαηαξ ζημπεφμοκ ηονίςξ ζημ κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ επίδναζδ πμο αζηεί δ
ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ζηδκ πνμξ ιεθέηδ ζηάζε ηςκ ιαεδηχκ.
Σν κάζεκα ηεο ρεκείαο ηεο Α΄ ηάμεο ζην ιχθεην
ηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Κφπνμ ηα ιαεήιαηα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηδξ Α΄ ηάλδξ
Δκζαίμο Λοηείμο είκαζ δ πδιεία ηαζ δ θοζζηή, ηα μπμία δζδάζημκηαζ ςξ λεπςνζζηά ιαεήιαηα
βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. ηα ζπμθεία ηδξ ηάεε πχναξ εθανιυγεηαζ ημ πνμηεζκυιεκμ απυ ημ
Τπμονβείμ Παζδείαξ πνυβναιια ζπμοδχκ. ηδκ Δθθάδα, εζδζηά ημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ
θαιαάκεζ πχνα ιέζα ζηδκ ηάλδ, βζα 2 χνεξ ηδκ εαδμιάδα, ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ κα
ηοιαίκεηαζ απυ 16 έςξ 35 άημια. ηδκ Κφπνμ ημ ιάεδια βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ζημ
ενβαζηήνζμ, βζα ιία χνα ηδκ εαδμιάδα ηαζ μζ ιαεδηέξ ακά ηιήια είκαζ 12 ιε 15 άημια, εκχ
μνβακχκμκηαζ ζε μιάδεξ 4-5 αηυιςκ βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ. Ζ εηπαίδεοζδ ημο
ιαεήιαημξ ηδξ πδιείαξ ζηζξ δφμ πχνεξ πανμοζζάγεζ δζαθμνέξ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα,
ζηζξ ακαθμνέξ βζα ηδ πδιεία ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ζηα αζαθία, ζηζξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ
ηαζ ζηζξ πναηηζηέξ(Giallousi, et. al. 2009).
ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο
Ζ ένεοκα δζελήπεδ πμζμηζηά ηαζ ηα δεδμιέκα ακαθφεδηακ ηαηάθθδθα βζα ηδκ
δζενεφκδζδ ηςκ ηάηςεζ ενςηδιάηςκ ηδξ:
1. Πμζεξ δζαθμνέξ οπάνπμοκ ακάιεζα ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ δφμ πςνχκ βζα ημ
πενζαάθθμκ ηδξ ηάλδξ ημοξ ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ ηαζ πμζεξ ακάιεζα ζηδκ εοπανίζηδζή
ημοξ απέκακηζ ζημ ιάεδια;
2. Πμζεξ είκαζ μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ πενζαάθθμκ ηδξ ηάλδξ
ημοξ ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ ιε ηδκ εοπανίζηδζή ημοξ απέκακηζ ζε αοηυ, ζε ηάεε πχνα
πςνζζηά;
3. Πμζα είκαζ δ ζπέζδ ημο θφθμο ημο ιαεδηή ιε ηδκ εοπανίζηδζή ημο απέκακηζ ζημ ιάεδια
ηδξ πδιείαξ, ζε ηάεε πχνα πςνζζηά;
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Πιαίζην
Ζ επζθμβή ηδξ ηάλδξ έβζκε ιε ηα ελήξ δφμ ηνζηήνζα: (α) μζ ιαεδηέξ ημο Λοηείμο πζμ
ζοπκά απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο Γοικαζίμο αζημφκ ηνζηζηή ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ (Osborne &
Collins 2001) ηαζ (α) μζ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ αοηήξ δεκ δζαηαηέπμκηαζ απυ ημ άβπμξ ηςκ
ελεηάζεςκ εζζαβςβήξ ημοξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ.
Μεζνδνινγία
ε πνχημ ζηάδζμ, έβζκε πνήζδ εκυξ κέμο ηαζ έβηονμο ενςηδιαημθμβίμο, ιε ηίηθμ «ην
κάζεκα ηεο ρεκείαο φπσο γίλεηαη» (ηΜΥνΓ), βζα ηδ ιέηνδζδ ησλ ελεξγψλ πεξηβαιιφλησλ ησλ
ηάμεσλ ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ ζηζξ δφμ πχνεξ, ηαζ ιζαξ ηθίιαηαξ ιε ηίηθμ «ε επραξίζηεζε
ζην κάζεκα ηεο ρεκείαο» (ΔΜΥ) βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ εοπανίζηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. ε δεφηενμ
ζηάδζμ δ ιεθέηδ πενζεθάιαακε ηδκ εθανιμβή ηαηάθθδθςκ ζε ζπέζδ ιε ηα ενεοκδηζηά
ενςηήιαηα ζηαηζζηζηχκ ακαθφζεςκ, ηδκ ελαβςβή ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηδ δζαηφπςζδ ηςκ
ζοιπεναζιάηςκ.
Γείγκαηα καζεηψλ ζε Αηηηθή θαη Κχπξν
Ζ επζθμβή ημο δείβιαημξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα έβζκε ιε ηδκ
ηεπκζηή ηδξ «ηαηά ζοζηάδεξ ηοπαίαξ» δεζβιαημθδρίαξ, ζε δδιυζζα ζπμθεία. Οζ ζοζηάδεξ
πενζεθάιαακακ πίθζμοξ ηνζαηυζζμοξ εκεκήκηα ηέζζενζξ ιαεδηέξ (Ν=1394) απυ 49 ηιήιαηα
ηδξ Α΄ ηάλδξ Δκζαίμο Λοηείμο ζηδκ Αηηζηή, ηαζ δζαηυζζμοξ είημζζ πέκηε ιαεδηέξ (Ν=225)
απυ 15 ηιήιαηα ηδξ ίδζαξ ηάλδξ, ζε αζηζηά ηέκηνα ηδξ Κφπνμο. Σα ιεβέεδ ηςκ δεζβιάηςκ
ακηαπμηνίκμκηακ ζηδκ ακαθμβία (~ 5%) ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ ηδξ Α΄ ηάλδξ ηςκ
δδιυζζςκ ζπμθείςκ ηδξ Αηηζηήξ (25.210) ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηςκ πυθεςκ ηδξ Κφπνμο
(4.384), ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2003-2004.
Δξσηεκαηνιφγην ηΜΥνΓ
Σμ κέμ ενςηδιαημθυβζμ (ηΜΥμΓ) ζηαειίζηδηε ζηζξ δφμ πχνεξ ηαζ ανέεδηε έβηονμ
ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ημο ζε αοηέξ (Giallousi, et. al. 2009). Ζ ελεξγφο ιμνθή ηδξ ηεθζηήξ
έηδμζδξ ημο ηΜΥμΓ πενζεθάιαακε ηνεζξ πανάβμκηεξ ιε 22 δδθχζεζξ ζοκμθζηά ηαζ βζα ηζξ
δφμ πχνεξ, μζ ηίηθμζ ηςκ μπμίςκ ήηακ Εσή, Δκπινθή ηνπ καζεηή, ηαζ Καζεγεηήο. Ζ θυνια
ηςκ απακηήζεςκ οπήνλε δ πέκηε ααειχκ ηθίιαηα Likert. οκμπηζηά, ιε αάζδ ημ πενζεπυιεκμ
ηςκ δδθχζεςκ ηςκ παναβυκηςκ μζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηακ ςξ ααζζηή ζοκζζηχζα ημο
ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ ηδ ζφκδεζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο ιαεήιαημξ ηδξ πδιείαξ ιε ηδκ
ηαεδιενζκή ημοξ γςή, ηδκ ειπθμηή ημοξ ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ ηαζ ηδ θζθζηή ζοιπενζθμνά,
αθθά ηαζ ημ έιπναηημ εκδζαθένμκ ημο ηαεδβδηή ημοξ πνμξ αοημφξ ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
ιαεήιαημξ υζμ ηαζ εηηυξ αοηήξ.
Κιίκαθα γηα ηελ επραξίζηεζε
Ζ ηθίιαηα ιε ηίηθμ δ Δπραξίζηεζε ζην Μάζεκα ηεο Υεκείαο (ΔΜΥ), δ μπμία πνμήθεε
απυ ημ εονέςξ πνδζζιμπμζδιέκμ ηαζ δζεεκχξ ζηαειζζιέκμ ενςηδιαημθυβζμ Test Of Science
Related Attitudes (TOSRA, Fraser 1982), ιε ηαηάθθδθεξ δζαδζηαζίεξ απεδείπεδ έβηονδ πνμξ
πνήζδ. Απυ ηζξ Παναβμκηζηέξ Ακαθφζεζξ, ιία ζε ηάεε πχνα, πνμέηορε έκαξ πανάβμκηαξ ιε
ηζξ 5 ανπζηέξ δδθχζεζξ ηδξ ηθίιαηαξ, ηαζ βζα ηα δφμ δείβιαηα. Ζ εζςηενζηήξ ζοκέπεζαξ
αλζμπζζηία (άιθα ημο Cronbach), ιε εθάπζζημ υνζμ ηζιχκ α=0.70 (Nunnally 1978) βζα ημκ
πανάβμκηα ηαζ δ ζηακυηδηα δζαθμνμπμίδζήξ ημο ακάιεζα ζηζξ ηάλεζξ – ιε ηδ πνήζδ δφμ
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ιμκάδςκ ακάθοζδξ, ημ ιαεδηή ηαζ ημ ιέζμ υνμ ηδξ ηάλδξ – ανέεδηακ κα είκαζ
ζηακμπμζδηζηέξ ηαζ ζοβηνίζζιεξ ιε πνμβεκέζηενεξ ιεθέηεξ, ζηζξ μπμίεξ είπε πνδζζιμπμζδεεί δ
ηθίιαηα ημο ΔΜΥ. Ζ θυνια ηςκ απακηήζεςκ οπήνλε δ πέκηε ααειχκ ηθίιαηα Likert.
Απνηειέζκαηα
Γηαθνξέο ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ρεκείαο θαη ηεο επραξίζηεζεο ησλ καζεηψλ ζε
Αηηηθή θαη Κχπξν.
Ο Πίκαηαξ 1 δείπκεζ βζα ηάεε δείβια, ιε ιμκάδα ακάθοζδξ ημ ιέζμ υνμ ηδξ ηάλδξ, ημ
ιέζμ υνμ ηδξ Μέζδξ Σζιήξ ημο ηάεε πανάβμκηα πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ ηεθζηέξ εηδυζεζξ ηςκ
ενςηδιαημθμβίςκ ηΜΥμΓ ηαζ ΔΜΥ, ακηίζημζπα. Αηυια, ζημκ πίκαηα εηηυξ απυ ηζξ
παναπάκς ιεηνήζεζξ δζαηνίκμκηαζ ηα ιεβέεδ ηςκ δζαθμνχκ πμο οπμθμβίζηδηακ ζφιθςκα ιε
ηδ ιεεμδμθμβία ημο Thompson (1998a), ηαεχξ ηαζ μζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ημοξ.
Πίλαθαο 1: Μέζμξ υνμξ Μέζδξ Σζιήξ, Σοπζηή Απυηθζζδ, Μέβεεμξ Δπίδναζδξ ηαζ έθεβπμξ t
ακελανηήηςκ δεζβιάηςκ, ηςκ δζαθμνχκ ζηζξ ακηζθήρεζξ βζα ημ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ζηδκ
επραξίζηεζε ακάιεζα ζημοξ ιαεδηέξ ζηδκ Αηηζηή ηαζ ζηδκ Κφπνμ, ιε ιμκάδα ακάθοζδξ ημ ιέζμ υνμ
ηδξ ηάλδξ.

Παξάγνληαο

Μέζνο φξνο Μέζεο
Σηκήο
Αηηηθή Κχπξνο

Σππηθή Απφθιηζε
Αηηηθή

Κχπξνο

Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ
δεηγκάησλ
Μέγεζνο
t
επίδξαζεο

Εσή

3.06

3.23

0.27

0.22

-0.69

-2.36*

Δκπινθή

2.61

2.91

0.21

0.20

-1.46

-4.92**

Καζεγεηήο

2.88

3.27

0.51

0.26

-1.01

-3.97*

Δπραξίζηεζε
ζην κάζεκα
ηεο ρεκείαο

3.14

3.37

0.34

0.41

-0.61

-2.25*

*p<0. 05, **p<0.001

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο Πίκαηα 1 μζ ιαεδηέξ ζηδκ Κφπνμ πνχημκ
ακηζθαιαάκμκηαζ ςξ πζμ επλντθφ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ζηδκ
Αηηζηή, ζε ακαθμνά ιε ημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ πμο ιεθεηήεδηακ, ηαζ θαίκεηαζ κα
επραξηζηηνχληαη πενζζζυηενμ ημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ζηδκ Αηηζηή.
Δπηδξάζεηο ησλ πεξηβαιιφλησλ ησλ ηάμεσλ θαη ηνπ θχινπ ζηελ επραξίζηεζε ησλ καζεηψλ ζην
κάζεκα ηεο ρεκείαο, ζε Αηηηθή θαη Κχπξν
ημκ Πίκαηα 2 πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ηα ζηαηζζηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ
Ακάθοζδξ Παθζκδνυιδζδξ Μζηηχκ Δπζδνάζεςκ (Hedeker & Gibbons 1993) πμο
πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ δζενεφκδζδ ημο δεφηενμο ηαζ ημο ηνίημο ενεοκδηζημφ ενςηήιαημξ.
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Πίλαθαο 2 : Παναιεηνζημί οπμθμβζζιμί ημο ιμκηέθμο Ακάθοζδξ Παθζκδνυιδζδξ Μζηηχκ
Δπζδνάζεςκ βζα ηδ εοπανίζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε Αηηζηή ηαζ Κφπνμ.

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
ηαζεξέο επηδξάζεηο:
Δπίπεδν καζεηή
ηαζεξά
Ευή
Καθηγηηήρ
Δμπλοκή
Φύλο
Σπραίεο επηδξάζεηο
ηαζεξά
Τπνιεηπφκελε δηαθχκαλζε
πζρέηηζε κέζα ζηηο νκάδεο

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή
Ζ εςσαπίζηηζη ζηο μάθημα ηηρ σημείαρ
Αηηηθή
Κχπξνο

1.13***
0.21***

0.97*
0.40***

ιζ
0.48***
ιζ

ιζ
ιζ
ιζ

0.06***
0.63***
9.1%

ιζ
0.56***
13.6%

*p<0.05 , ***p<0.001, ιζ = ζηαηζζηζηά ιδ ζδιακηζηή

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2 δζαπζζηχκεηαζ υηζ
ζηδκ Αηηζηή ηαζ ζηδκ Κφπνμ, μζ ιαεδηέξ θαίκεηαζ κα επραξηζηνχληαη ημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ
υηακ ημ πενζεπυιεκμ ημο ιαεήιαημξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή. Δπζπθέμκ βζα
ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ Αηηζηή, ανέεδηε κα ημ επραξηζηνχληαη υηακ ημοξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα
εηεέημοκ ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ ηδκ χνα ημο ιαεήιαημξ ηαζ κα ιεηέπμοκ ζηδκ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. Οζ επζδνάζεζξ ημο θαζεγεηή ηαζ ημο θχινπ δεκ ανέεδηακ ζδιακηζηέξ
(p>0.05). Δπίζδξ, απυ ηδκ ακάθοζδ πνμέηορε υηζ βζα ηδκ Αηηζηή ηαζ ηδκ Κφπνμ ημ 9.1% ηαζ
ημ 13.6% ακηίζημζπα ηδξ δζαηφιακζδξ ηδξ επραξίζηεζεο ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ ενιδκεφεηαζ
απυ ημ ιαεδζζαηυ ζηδκζηυ πμο απυ ημζκμφ αζχκμοκ μζ ιαεδηέξ ζηδκ ηάλδ ημοξ.
πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα
Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ιπμνεί κα θακμφκ πνήζζια ζημοξ
οπεφεοκμοξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ πδιείαξ ηδξ Α΄ θοηείμο, ηαζ ζδζαίηενα ζημοξ
ηαεδβδηέξ πμο δζδάζημοκ ημ ιάεδια. Οζ ηαεδβδηέξ πμο επζεοιμφκ κα αεθηζχζμοκ ηζξ ζηάζεηο
ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ζημ ιάεδια ηδξ ρεκείαο, απμηζιχκηαξ ηεξ ςξ ακαβηαίεξ ζοκεήηεξ
κάζεζεο, εα ήηακ πνήζζιμ κα πανέιαμοκ ζημ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ κα ημ
ηνμπμπμζήζμοκ εκζζπφμκηαξ ηυζμ ηδ ζχλδεζε ημο ιαεήιαημξ ιε ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηδκ
ηαεδιενζκή δσή ηςκ ιαεδηχκ ημοξ υζμ ηαζ ηζξ ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ
ακαδεζηκφμοκ ηδκ αθαδεκατθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα.
Δπίζδξ, επζζδιαίκεηαζ υηζ βζα άθθδ ιζα θμνά, ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ,
ημ εξγαζηεξηαθφ πενζαάθθμκ ακαδείπηδηε ζε ζπλζήθε ηδξ ιάεδζδξ έκακηζ ημο παναδμζζαημφ
«ηδξ μιζθίαξ ηαζ ηδξ ηζιςθίαξ». ημ ενβαζηήνζμ βίκεηαζ ρξήζε ηεο γλψζεο απυ ημοξ ίδζμοξ
ημοξ ιαεδηέξ, ιε ηδκ επίαθερδ ημο ηαεδβδηή ημοξ, εκχ ζηδκ ηάλδ επζηναηεί δ παεδηζηή
απυηηδζή ηδξ απυ αοημφξ. ιςξ, ζε έκα βκςζζμ-ηεκηζηυ ηαζ ελεηαζηζηυ-ηεκηνζηυ
εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, υπςξ είκαζ αοηυ ηδξ Δθθάδαξ, ημ επζηναηέζηενμ ιμκηέθμ ηδξ
δζδαηηζηήξ πνάλδξ είκαζ εηείκμ ηδξ κεηαβίβαζεο ηδξ βκχζδξ, δ μπμία, υπςξ απμδεζηκφεηαζ
ιέζα ηζ απυ ηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία δεκ ζοιαάθθεζ εεηζηά ζηδ ιάεδζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ
πδιείαξ. Χξ εη ημφημο, ανηεημί απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαηαθήβμοκ κα οπμηζιμφκ ημ ιάεδια,
άθθμζ κα αδζαθμνμφκ ηαζ ανηεημί κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε αοηυ, έπμκηαξ ςξ ελςηενζηυ
ηίκδηνμ ηδκ απυηηδζδ ηδξ ηαθήξ ααειμθμβίαξ. οκέπεζα ηδξ εθθζπμφξ ιάεδζδξ, αθθά ηαζ ηδξ
~ 805 ~

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

επζδζςηυιεκδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ ηαεδβδηέξ εζζυδμο ηςκ πνχηςκ ζηδκ
ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, απμηεθεί δ θεζημονβία ηςκ θνμκηζζηδνίςκ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ.
Σμκίγεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ οπμιέκμοκ ζημοξ πχνμοξ αοημφξ εηείκμ ημκ ηφπμ ιαεδζζαηήξ
δζαδζηαζίαξ ημκ μπμίμ απμννίπημοκ άιεζα ή έιιεζα ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο.
Γίκεηαζ θακενυ υηζ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ
ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο δηαιφγνπ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ηδ θήρδ
απμθάζεςκ πμο κα αθμνμφκ ζηζξ ακαβηαίεξ ηαζ ζηακέξ αθθαβέξ ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ
εηπαίδεοζδξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ πδιείαξ.
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Μϊθηςη ςε μικρϋσ ομϊδεσ: Ο ρόλοσ τησ ηλικύασ και των
αλληλεπιδρϊςεων
Καιιέξε Μαξία
2ν Γπκλάζην Ππιαίαο θαη Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, kallery@astro.auth.gr

Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα ενβαζία δ μπμία αθμνά ηδ ιάεδζδ ζε ιζηνέξ μιάδεξ παζδζχκ ιζηηχκ δθζηζχκ
ελεηάγεηαζ δ επίδμζδ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαεχξ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ δελζυηδηαξ ηδξ επζημζκςκίαξζοκενβαζίαξ ηςκ ιζηνυηενςκ παζδζχκ ηςκ μιάδςκ ιζαξ ηάλδξ. ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 4 ζπμθεία ιε
ηάλεζξ παζδζχκ δθζηίαξ απυ 4 έςξ ηαζ 6 εηχκ. Σα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ πνμένπμκηακ απυ ηζξ
ηαηαβναθέξ παναηδνήζεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ ηάλδ ηαζ απυ ηδκ αημιζηή αλζμθυβδζδ ηςκ
παζδζχκ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ οπάνπεζ ιζα βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ επίδμζδξ ηςκ
ιζηνυηενςκ παζδζχκ ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ ηςκ μιάδςκ ηάεε ηάλδξ. Πανυιμζα
απμηεθέζιαηα ειθακίγεζ ηαζ δ ελέθζλδ ημο πανάβμκηα επζημζκςκία-ζοκενβαζία. Ζ βναθζηή
πανάζηαζδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιεβάθςκ παζδζχκ ηςκ
μιάδςκ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα πνυαθερδξ ηδξ ακαιεκυιεκδξ επίδμζδξ ηςκ ιζηνυηενςκ παζδζχκ ιζαξ
ηάλδξ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηζαηή ζφκεεζδ ηςκ μιάδςκ ηδξ. Σμ ηεθεοηαίμ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα ηδκ
δθζηζαηή ζφκεεζδ μιάδςκ ιζαξ ηάλδξ ιε ζηυπμ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ιάεδζδξ ηςκ ιζηνυηενςκ παζδζχκ
ηδξ ιε βκςζηζηυ επίπεδμ παιδθυηενμ αοημφ ηςκ ιεβαθφηενςκ.

Abstract
In the present work which concerns learning in mixed age small groups, we examine the performance
in science and the progress of the communication-collaboration skill of the youngest students
participating in the groups of a class. Four schools with classes of students 4-6 years of age
participated in the study. Two sources of data were used: Teachers‘ recordings of classroom
observations and children‘s individual assessments. Results showed that there is a linear relationship
between the performance of the youngest children and the number of the older ones of the groups of
each of the classes. Similar results were recorded for the communication-collaboration skill. The
graphical representation of the youngest children‘s performance in science versus the number of the
older children participating in the small groups, allows us to predict the expected performance of the
youngest children of the class depending on the age composition of its small groups. The latter can be
utilized in deciding the age composition of the small groups of a class with the aim to propel the
youngest children‘s learning those with cognitive level lower than that of the older ones.

Δηζαγσγή
Δίκαζ πθέμκ απμδεηηυξ μ νυθμξ ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ζηδ ιάεδζδ ηαζ απμηεθεί
έκακ ζδζαίηενα επζεοιδηυ ζηυπμ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ ιαεδηζηήξ ηάλδξ. Οζ ημζκςκζηέξ
δελζυηδηεξ επζηνέπμοκ ζηα άημια κα ζοιιεηέπμοκ ζε δναζηδνζυηδηεξ ιάεδζδξ ηαζ κα
ςθεθμφκηαζ απυ ηζξ εοηαζνίεξ κα ιαεαίκμοκ μ έκαξ απυ ημκ άθθμκ (Huber & Huber 2007). Ο
Vygotsky ηαζ άθθμζ εεςνδηζημί υπςξ μ Dewey ηαζ μ Bruner έπμοκ εηθνάζεζ ηδκ άπμρδ υηζ μζ
ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ έπμοκ ααζζηυ νυθμ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ εκκμζχκ
ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζηδ ιάεδζδ. Γζα κα επζηεοπεεί μ παναπάκς ζηυπμξ μζ ιαεδηέξ πνεζάγμκηαζ
έκα ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ πμο κα πνμάβεζ ηζξ αθθδθεπζδναζηζηέξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ
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ιάθζζηα λεηζκχκηαξ απυ ηζξ παιδθυηενεξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ (Schulgesetz für das
Land Baden-Württemberg [Fassung vom 1.4.2004], υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Huber & Huber
2007). ημ ηέκηνμ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ ανίζηεηαζ δ ηαηάζηαζδ ή ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ
μπμίμ ζοκηεθείηαζ δ ιάεδζδ ηαζ ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ δ ιάεδζδ απμηεθεί ιζα δζαδζηαζία
«ζοκαθθαβήξ» εα πνέπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα δδιζμονβεί πενζαάθθμκηα ζηα μπμία μζ ιαεδηέξ
κα ιπμνμφκ κα ζοκενβάγμκηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ ιε ημοξ εκήθζηεξ (Hassard &
Dias 2009). Σέημζμο είδμοξ δζεοεεηήζεζξ απμηεθμφκ μζ ‗ιζηνέξ μιάδεξ‘ μζ μπμίεξ δίκμοκ ηδ
δοκαηυηδηα εκενβδηζηήξ ιάεδζδξ ιέζα απυ ηδ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημοξ ηαζ ηα
πνμεημζιάγμοκ βζα ιεηέπεζηα εκενβή ζοιιεημπή ζε εονφηενεξ ημζκυηδηεξ. ε δζάθμνεξ πχνεξ
ημο ηυζιμο ηαζ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ μζ ιζηνέξ μιάδεξ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ
ιυκμ βζα κα αεθηζχζμοκ ηδ ιάεδζδ, ηα ηίκδηνα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηζξ ζηάζεζξ ημοξ
(Blumenffeld, Marx, Soloway, Krajcik 1996, Slavin 1983) αθθά ηαζ ζακ ιέεμδμξ βζα ημ
πεζνζζιυ ιεβάθμο ανζειμφ αηυιςκ ζηδκ ηάλδ (Slavin 1983).
Έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ενεοκχκ ηδξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ έπεζ δχζεζ
απμηεθέζιαηα πμο οπμδεζηκφμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνήζδξ ιζηνχκ ζοκενβαηζηχκ
μιάδςκ παζδζχκ ιζηηχκ ζηακμηήηςκ (Hassard and Dias 2009). Οζ Hassard and Dias ημκίγμοκ
υηζ μ υνμξ ‗ζοκενβαηζηυξ‘ δίκεζ έιθαζδ ζηδ ζπμοδαζυηδηα ηδξ θεηηζηήξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ
ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ ιέζα ζηδ ιζηνή μιάδα, υηακ δμοθεφμοκ ιαγί ζε
έκα ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. Δπίζδξ μζ Krajcik, Blumenfeld, Marx & Soloway (2000) ακαθένμοκ
υηζ έκαξ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ είκαζ κα πηζζηεί δ βκχζδ
ιέζα απυ ζοκμιζθίεξ ηαζ ζογήηδζδ. Δπζπθέμκ δ ζοκενβαζία αοηή εζζάβεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδ
‗βθχζζα‘ ημο ακηζηεζιέκμο ιεθέηδξ ηαζ ζε ηνυπμοξ απυηηδζδξ ηδξ βκχζδξ. ιςξ πθδκ ηςκ
εεηζηχκ παναβυκηςκ πμο ζηδνίγμοκ ηδ ιάεδζδ ζε ιζηνέξ μιάδεξ οπάνπμοκ εονήιαηα πμο
οπμδεζηκφμοκ πζεακά πνμαθήιαηα πμο ιπμνεί κα ειθακζζημφκ. Έκα απυ αοηά πμο
ακαθένεηαζ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ςξ «social loafing» είκαζ δ ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία
ιενζηά ιέθδ ηδξ μιάδαξ αθήκμοκ ηδ δμοθεζά κα βίκεηαζ απυ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μιάδαξ
εκχ αοημί απέπμοκ (ηειπεθζάγμοκ). Σμ άθθμ, πμο ακαθένεηαζ ςξ «sucker effect», αθμνά ηδκ
εθθάηςζδ ηςκ ηζκήηνςκ ηςκ ιαεδηχκ πμο πζζηεφμοκ υηζ αοημί είκαζ μζ οπεφεοκμζ βζα ημ ένβμ
ηδξ μιάδαξ ηαζ έηζζ ηάκμοκ ηδ δμοθεζά ζοκεπχξ μζ ίδζμζ. Σα εονήιαηα αοηά πνέπεζ κα
θαιαάκμκηαζ οπ‘ υρδ ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ δζαδζηαζίαξ αθθά ηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηαζ ηδκ
μνβάκςζδ ηδξ μιαδζηήξ ιάεδζδξ.
Δκχ δ ιάεδζδ ζε ιζηνέξ μιάδεξ έπεζ ιαηνά ζζημνία (Wagner 1982), ιυκμ ηζξ ηεθεοηαίεξ
δεηαεηίεξ μζ ενεοκδηέξ έπμοκ ελεηάζεζ ζοζηδιαηζηά ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ιαεδηχκ
πμο δζεοημθφκμοκ ηδ ιάεδζδ ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο μδδβμφκ ζε δζαθμνεηζηά «ιμηίαα»
αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ηδξ μιάδαξ (Webb 1989). Έκαξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ
είκαζ μ ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πμο εκδείηκοηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζε ιζα ιζηνή μιάδα ιάεδζδξ.
Οζ Huber and Huber (2007) ζοβηεηνζιέκα ζοζηήκμοκ υηζ ιζα ηέημζα μιάδα εα πνέπεζ κα
απμηεθείηαζ απυ ηυζα άημια υζα ιπμνμφκ κα αθθδθεπζδνμφκ απεοεείαξ ημ έκα ιε ημ άθθμ.
Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο θαίκεηαζ κα έπεζ απμδεζπηεί ζδιακηζηυξ είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηςκ
δθζηζχκ ηςκ ιεθχκ ιζαξ ιζηνήξ μιάδαξ. Οζ Furman, Rahe, Hartup (1979) ζζπονίγμκηαζ υηζ δ
ημζκςκζημπμίδζδ ζε μιάδεξ ‗ιζηηχκ δθζηζχκ‘ αμδεά ηα παζδζά ιε πμθφ πενζζζυηενμοξ
ηνυπμοξ απυ υηζ ακ αοηά ζοιιεηείπακ ζε μιάδεξ παζδζχκ ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ. Έπεζ επίζδξ
ανεεεί υηζ δ ιάεδζδ ηαζ δ ηαθθζένβεζα θαααίκεζ πχνα ζοκδεέζηενα ιέζα απυ
αθθδθεπζδνάζεζξ ιεβαθφηενςκ ιε ιζηνυηενα παζδζά (Whiting and Whiting 1975, υπςξ
ακαθένεηαζ ζημ Furman, Rahe, Hartup 1979). ηζξ ιζηηέξ δθζηζαηά μιάδεξ απαζημφκηαζ
πνμζανιμβέξ ιεηαλφ αηυιςκ ηςκ μπμίςκ ημ ακαπηολζαηυ επίπεδμ δζαθένεζ. Γζα ηέημζεξ
ηαηαζηάζεζξ, ζδζαίηενα εκδζαθένμκηα είκαζ ηα ελήξ εονήιαηα:
 Σα παζδζά πνμηζιμφκ κα δζδάζημκηαζ απυ ιεβαθφηενά ημοξ (Allen and Feldman 1976).
 Σα ιεβαθφηενα παζδζά απμηεθμφκ απμηεθεζιαηζηυηενα ‗οπμδείβιαηα‘ απυ υηζ ηα
ιζηνυηενα (Peifer 1971).
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Ζ ιίιδζδ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ παζδζχκ ιε ιεβαθφηενά ημοξ
πανά ιε ηα ιζηνυηενα (Thelen & Kirkland 1976).

ημ πθαίζζμ αοηυ, ζηδκ πανμφζα ενβαζία, ιεθεημφιε ηδ ιάεδζδ ζε ιζηνέξ μιάδεξ παζδζχκ
ιζηηχκ δθζηζχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ιεθεημφιε ηδκ επίδμζδ ηςκ ιζηνυηενςκ παζδζχκ ηςκ
μιάδςκ αοηχκ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (ΦΔ) ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ δελζυηδηαξ ηδξ
επζημζκςκίαξ-ζοκενβαζίαξ ζε ιζα πνμζπάεεζα κα δζαβκχζμοιε ακ αοηά επδνεάγμκηαζ απυ ημκ
ανζειυ ηςκ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ παζδζχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ μιάδεξ. Σα ενςηήιαηα πμο
μδδβμφκ ηδ ιεθέηδ ιαξ είκαζ:
 Πχξ ιεηααάθθεηαζ δ επίδμζδ ζηζξ ΦΔ ηςκ ιζηνυηενςκ παζδζχκ ιζαξ ηάλδξ ηα παζδζά ηδξ
μπμίαξ ενβάγμκηαζ ζε ιζηνέξ μιάδεξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιεβαθφηενςκ παζδζχκ
πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ μιάδεξ ηδξ ηάλδξ αοηήξ;
 Πςξ ελεθίζζεηαζ δ επζημζκςκία-ζοκενβαζία ηςκ παζδζχκ αοηχκ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο
πνμκζημφ δζαζηήιαημξ πμο ηα παζδζά αζπμθμφκηαζ ιε δναζηδνζυηδηεξ ΦΔ;
ρεδηαζκφο θαη πιαίζην ηεο κειέηεο
Ζ ένεοκα ζπεδζάζηδηε ιε ζημπυ κα οθμπμζδεεί ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηάλδξ. Γεδμιέκμο
υηζ ζηδκ Δθθάδα δ ιυκδ ααειίδα ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ μπμία μζ ηάλεζξ είκαζ ςξ επί ημ
πθείζημκ ιζηηχκ δθζηζχκ είκαζ δ πνμζπμθζηή, δ πανμφζα ένεοκα δζελήπεδ ζε ηάλεζξ παζδζχκ
δθζηίαξ απυ 4 έςξ 6 εηχκ (δθζηία ζηδκ μπμία ηα παζδζά εζζένπμκηαζ ζηδ ζημζπεζχδδ
εηπαίδεοζδ). ηδ ααειίδα αοηή ηδξ εηπαίδεοζδξ μζ δθζηίεξ μιαδμπμζμφκηαζ ςξ ελήξ: 4-5
εηχκ πνμ-κήπζα ηαζ 5-6 εηχκ κήπζα. οκμθζηά ζηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 4 ζπμθεία απυ 4
δζαθμνεηζημφξ Γήιμοξ αζηζηχκ πενζμπχκ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, μζ ηάλεζξ ηςκ μπμίςκ είπακ
ηαηά ιέζμ υνμ 20 ιαεδηέξ. ηζξ 3 απυ ηζξ ηάλεζξ αοηέξ θμζημφζακ παζδζά δθζηζχκ 4, 5 ηαζ 6
εηχκ εκχ ζηδ ιία απυ ηζξ ηάλεζξ πμο επεθέβδζακ θμζημφζακ ιυκμ πνμ-κήπζα.
ε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ηα παζδζά ενβάζηδηακ ζε μιάδεξ. Παναδμζζαηά ζηδκ μιαδζηή ενβαζία μζ
μιάδεξ πενζθαιαάκμοκ έςξ ηαζ 6 παζδζά (αθέπε Huber and Huber 2007). ηδκ ένεοκά ιαξ
ηνίεδηε ζηυπζιμ κα δζαιμνθςεμφκ μιάδεξ ηςκ 5 αηυιςκ εεςνχκηαξ υηζ είκαζ έκαξ ανζειυξ
πμο δίκεζ ηαθή δοκαηυηδηα αθθδθεπζδνάζεςκ. Με ημ ζηεπηζηυ υηζ ηαεέκα παζδί θένεζ ιζα
πζεακυηδηα αθθδθεπίδναζδξ ιε ηαεέκα απυ ηα άθθα ηδξ μιάδαξ, εεςνήζαιε υηζ υηακ μ
ανζειυξ ηςκ πνμ-κδπίςκ είκαζ ιζηνυηενμξ απυ αοηυκ ηςκ κδπίςκ, ηαεέκα απυ αοηά εα έπεζ
ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε έκα ιεβαθφηενυ ημο παζδί. Έηζζ βζα ημ ζημπυ
ηδξ ιεθέηδξ ιαξ, ηνμπμπμζήζαιε ημκ ανζειυ ηςκ κδπίςκ πμο ζοιιεηείπακ ζηζξ μιάδεξ ηάεε
ηάλδξ ηναηχκηαξ ημ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ παζδζχκ ηδξ ηάεε μιάδαξ ζηα 5. Ζ δθζηζαηή
ζφκεεζδ ηςκ μιάδςκ ελανηήεδηε απυ ημκ ανζειυ ηςκ παζδζχκ ηάεε δθζηίαξ πμο θμζημφζακ
ζημ ηάεε ζπμθείμ ηαζ ήηακ ςξ ελήξ: Σμ ζπμθείμ ζημ μπμίμ θμζημφζακ ιυκμ πνμκήπζα μζ
μιάδεξ ήηακ αιζβείξ μιάδεξ πνμκδπίςκ. Ζ ηάλδ αοηή απεηέθεζε ηδκ ηάλδ εθέβπμο. ημ
ζπμθείμ πμο είπε ιεβαθφηενμ ανζειυ πνμκδπίςκ απυ υηζ κήπζα, δζαιμνθχεδηακ μιάδεξ πμο
απμηεθμφκηακ απυ 3 πνμκήπζα ηαζ 2 κήπζα. ηα άθθα δφμ ζπμθεία πμο μ ανζειυξ ηςκ κδπίςκ
ήηακ ιεβαθφηενμξ απυ αοηυκ ηςκ πνμκδπίςκ μζ μιάδεξ απμηεθμφκηακ ζημ έκα απυ 2
πνμκήπζα ηαζ 3 κήπζα ηαζ ζημ άθθμ απυ 1 πνμκήπζμ ηαζ 4 κήπζα. ε δφμ απυ ηα ζπμθεία
επεζδή μ ανζειυξ ηςκ παζδζχκ δεκ απμηεθμφζε πμθθαπθάζζμ ημο 5 δδιζμονβήεδηε επζπθέμκ
ιία μιάδα 6 αηυιςκ ζημ ηαεέκα.
ε υθεξ ηζξ ηάλεζξ μζ εηπαζδεοηζημί οθμπμίδζακ δναζηδνζυηδηεξ ΦΔ ιε εέιαηα απυ ηδ Φοζζηή
(αθέπε Kallery 2009, Καθθένδ 2010) ηαζ απυ ηδκ Αζηνμκμιία (αθέπε Καθθένδ 2008,
Kallery 2010). Οζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ ήηακ μνβακςιέκεξ ζε ζεζνέξ έηζζ χζηε δ αημθμοεία
ημοξ κα οπμζηδνίγεζ ηδκ μζημδυιδζδ κμήιαημξ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ άνπζζακ ημκ Οηηχανδ
ηαζ μθμηθδνχεδηακ ημ Μάζμ. Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ μζ εηπαζδεοηζημί πμο ζοιιεηείπακ
ζηδ ιεθέηδ είπακ πμθοεηή πείνα ζηδ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ ζηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ.
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πιινγή δεδνκέλσλ
Σα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ πνμένπμκηαζ απυ δφμ πδβέξ: ηζξ ηαηαβναθέξ ηςκ παναηδνήζεςκ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ ηάλδ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ
οθμπμίδζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ΦΔ ηαζ απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ παζδζχκ. Γζα κα δμφιε
πυζμ ηαεέκα απυ ηα ιέθδ ηδξ ηάεε μιάδαξ είπε πνμζςπζηά ςθεθδεεί ςξ πνμξ ηδκ απυηηδζδ
κέαξ βκχζδξ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ (Huber and Huber 2007) μζ αλζμθμβήζεζξ ηςκ
παζδζχκ ήηακ αημιζηέξ ηαζ βζα ιεκ ηδ Φοζζηή έβζκακ ιε ηδ πνήζδ ηανημφκ εκκμζχκ (αθέπε
Καθθένδ 2010) βζα δε ηδκ αζηνμκμιία ιε εζδζηά ζπεδζαζιέκα ιεηα-δζδαηηζηά ένβα (Kallery
2010). Ζ αημιζηή αλζμθυβδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ άνπζζε ημκ Ηακμοάνζμ αθμφ ηα παζδζά
είπακ μθμηθδνχζεζ ημκ απαζημφιεκμ πνχημ ηφηθμ (ζεζνέξ) δναζηδνζμηήηςκ ηαζ
ζοκεπίζηδηακ ηάεε ιήκα έςξ ηαζ ημ Μάζμ ιε μνζζιέκμ ανζειυ δναζηδνζμηήηςκ.
Οζ ηαηαβναθέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ ηάλδ μζ μπμίεξ ζοκμδεφμκηακ ηαζ απυ ηα
πνμζςπζηά ημοξ ζπυθζα πενζθάιαακακ ηα ελήξ:
1. Σδκ ελέθζλδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ιάεδζδξ ηςκ παζδζχκ πςνζζηά πνμ-κδπίςκ ηαζ κδπίςκ
ζε ηάεε ιήκα ηδξ εκαζπυθδζήξ ημοξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ΦΔ απυ ημκ Οηηχανδ
ιέπνζ ηαζ ημ Μάζμ
2. Σδκ ελέθζλδ ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ηςκ παζδζχκ ζηζξ μιάδεξ ζε ηάεε ιήκα
επίζδξ.
Οζ ηαηαβναθέξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ επίδμζδξ ηςκ παζδζχκ ζηδκ ηάλδ πνμένπμκηακ απυ ηδκ
αθθδθεπίδναζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε αοηά ηαηά ηδκ χνα ηδξ ενβαζίαξ ηςκ μιάδςκ ηαζ απυ
ηζξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ αθθδθεπζδνάζεζξ (ζοκμιζθίεξ ημοξ, παναηδνήζεζξ ημοξ, ηθπ.) ηαζ
πενζθάιαακακ ζημζπεία υπςξ ηδκ άκεζδ ζηδκ απάκηδζδ ενςηήζεςκ, ηδκ ηεηιδνίςζδ
απακηήζεςκ, ημκ αζηζμθμβδιέκμ πεζνζζιυ οθζηχκ ηαζ ηδκ έηθναζδ «ζοκεζδδηήξ» βκχζδξ
υπςξ ηδ παναηηήνζζακ μζ εηπαζδεοηζημί.
Οζ ηαηαβναθέξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ επζημζκςκίαξ- ζοκενβαζίαξ πνμένπμκηακ απμηθεζζηζηά
απυ ηζξ ζοζηδιαηζηέξ παναηδνήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ πενζθάιαακακ ηδ ιδκζαία
εηηίιδζή ημοξ βζα ημ ααειυ επζημζκςκίαξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ιε ηα ιεβαθφηενα ηαηά ηδκ
εηηέθεζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζοιαάκηα ηαζ ζπυθζα.
Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ηδκ ακάθοζδ ηςκ αημιζηχκ αλζμθμβήζεςκ μζ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ
ζε απμδεηηέξ ηαζ ιδ απμδεηηέξ. Σα εονήιαηα πμζμηζημπμζήεδηακ δίκμκηαξ ηδκ ηζιή 1 ζηζξ
απμδεηηέξ απακηήζεζξ ηαζ 0 ζηζξ ιδ απμδεηηέξ ηαζ οπμθμβίζηδηε ημ πμζμζηυ επζηοπίαξ πνμκδπίςκ ηαζ κδπίςκ ηάεε ηάλδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ζημ μπμίμ αλζμθμβήεδηακ. Απυ αοηά
ηα εονήιαηα οπμθμβίζηδηε μ ιέζμξ υνμξ ηδξ επίδμζδξ βζα ηάεε ιήκα αλζμθυβδζδξ πςνζζηά
βζα ηα κήπζα ηαζ ηα πνμ-κήπζα ηάεε ηάλδξ (βζα ημ ζημπυ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ
πνδζζιμπμζήεδηακ ηα εονήιαηα ιυκμ βζα ηα πνμ-κήπζα).
ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηαηαβναθχκ απυ ηδκ ηάλδ βζα ηδκ εκκμζμθμβζηή ιάεδζδ έβζκε
πμζμηζημπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ. ε μιαδζηέξ ζοκακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηδξ
ενεοκήηνζαξ (ζοββναθέα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ) μζ εηπαζδεοηζημί ιε αάζδ ηζξ παναηδνήζεζξ
ημοξ ηαζ ηδκ ειπεζνία ημοξ απυ ηδκ «πναβιαηζηυηδηα ηδξ ηάλδξ», πμζμηζημπμίδζακ ηδκ
επίδμζδ ηςκ παζδζχκ βζα ηάεε ιήκα δίκμκηαξ πμζμζηυ επίδμζδξ απυ 0 έςξ 100, πςνζζηά βζα
ηα κήπζα ηαζ ηα πνμ-κήπζα ηάεε ηάλδξ (βζα ημ ζημπυ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ
πνδζζιμπμζήεδηακ ηα εονήιαηα ιυκμ βζα ηα πνμ-κήπζα).
Ζ ηεθζηή επίδμζδ ηςκ παζδζχκ οπμθμβίζηδηε ανίζημκηαξ ημ ιέζμ υνμ ηδξ επίδμζδξ ζηδκ ηάλδ
ηαζ ηδξ επίδμζδξ απυ ηζξ αημιζηέξ αλζμθμβήζεζξ βζα ηάεε ιήκα απυ ημκ Ηακμοάνζμ έςξ ηαζ ημ
Μάζμ.
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ηδκ ίδζα αάζδ μζ εηπαζδεοηζημί πμζμηζημπμίδζακ ηζξ ηαηαβναθέξ πμο αθμνμφζακ ηδκ
ελέθζλδ ημο πανάβμκηα επζημζκςκία-ζοκενβαζία δίκμκηαξ βζα ηάεε ιήκα πμζμζηυ απυ 0 έςξ
100.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ βζα ηα ιζηνά παζδζά ηαζ βζα ημοξ δφμ πανάβμκηεξ πμο
δζενεοκήεδηακ ζηδ ιεθέηδ ιαξ, παναζηάεδηακ βναθζηά βζα ηάεε ηάλδ πςνζζηά. Γφμ
εκδεζηηζηέξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ πμο πνμέηορακ είκαζ αοηέξ ηςκ ζπδιάηςκ 1 ηαζ 2. ηζξ
παναζηάζεζξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια 1 ηα εονήιαηα ηδξ επίδμζδξ ηςκ πνμ-κδπίςκ
απυ ηδκ αιζβή ηάλδ ηαζ ζημ ζπήια 2 απυ ηδκ ηάλδ ιε μιάδεξ πμο είπακ ζφκεεζδ 1 πνμ-κήπζμ
ηαζ 4 κήπζα.

ρήκα 1. Δπίδμζδ ιαεδηχκ ζηδκ αιζβή
ηάλδ

ρήκα 2. Δπίδμζδ πνμ-κδπίςκ ζηδκ ηάλδ ιε
ζφκεεζδ μιάδςκ 1 πνμ-κήπζμ ηαζ 4 κήπζα

ηζξ βναθζηέξ αοηέξ παναζηάζεζξ δ ηαιπφθδ Β πνμένπεηαζ απυ ηα δεδμιέκα ηδξ ηάλδξ, δ
ηαιπφθδ C απυ ηζξ αλζμθμβήζεζξ ηςκ παζδζχκ ηαζ δ ηαιπφθδ D απυ ημ ιέζμ υνμ ηςκ B ηαζ
C. Δπίζδξ θαίκεηαζ ημ ιέβζζημ ζημ μπμίμ έθηαζε δ επίδμζδ ηςκ παζδζχκ αθθά ηαζ ημ ζδιείμ
ζημ μπμίμ αοηή άνπζζε κα ζηαεενμπμζείηαζ, δδθαδή κα πανμοζζάγεζ ζπεηζηά ιζηνέξ
δζαηοιάκζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ πνμδβμφιεκμοξ ιήκεξ. Οζ παναζηάζεζξ αοηέξ πανέπμοκ
αηυιδ ιία εκδζαθένμοζα πθδνμθμνία. Γείπκμοκ ημ πνυκμ πμο πνεζάζηδηε βζα κα θηάζμοκ ηα
ιζηνά παζδζά ηάεε ηάλδξ ζημ ιέβζζημ ηδξ επίδμζδξ απυ ηυηε πμο άνπζζακ κα αζπμθμφκηαζ ιε
δναζηδνζυηδηεξ ΦΔ ηαζ κα ζοκενβάγμκηαζ ζηζξ μιάδεξ. Δίκαζ εκδζαθένμκ υηζ υζμ
πενζζζυηενα είκαζ ηα ιεβάθα παζδζά πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ μιάδεξ ιζαξ ηάλδξ ηυζμ
βνδβμνυηενα ηα ιζηνά παζδζά έθηαζακ ζημ ιέβζζημ ηδξ επίδμζήξ ημοξ. Σα εονήιαηα αοηά
παναζηάεδηακ βναθζηά ηαζ έδςζακ ηδκ ηαιπφθδ ημο ζπήιαημξ 3.
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ρήκα 3. Υνυκμξ πνμζέββζζδξ ημο ιεβίζημο ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ (πνμ-κδπίςκ) ζε
ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιεβάθςκ παζδζχκ (κδπίςκ) πμο ζοιιεηείπακ ζηζξ μιάδεξ ηάεε ηάλδξ

Υαναηηδνζζηζηέξ είκαζ μζ παναηδνήζεζξ πμο ηαηέβναρακ μζ εηπαζδεοηζημί. Γζα πανάδεζβια δ
εηπαζδεοηζηυξ ηδξ ηάλδξ ιε ζφκεεζδ μιάδςκ 1 πνμ-κήπζμ ηαζ 4 κήπζα βνάθεζ:
-Σνλ πξψην κήλα πξνζαξκνγήο δειαδή ζην ζηάδην ζπλεηδεηνπνίεζεο δελ παξαηήξεζα ηίπνηα.
Μεηά ην κήλα απηφ ηα παηδηά θπξηνιεθηηθά έθπγαλ ζαλ ζθαίξα πξνο ηα πάλσ θαη παξέκεηλαλ
ζε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν.
Ζ εηπαζδεοηζηυξ ηςκ μιάδςκ ιε ζφκεεζδ 2 κήπζα ηαζ 3 πνμ-κήπζα βνάθεζ:
-Σα παηδηά ήηαλ γηα θαηξφ αιινχ γηα αιινχ [δ έηθναζδ εκκμεί πςνίξ ζοβηνυηδζδ ηαζ
ζοκείδδζδ ημο ηζ βζκυηακ]. Ζ επίδνζε κεδακηλή, απνγνεηεπηηθή. Έθηαζε Φεβξνπάξηνο θαη
μαθληθά ζπλεηδεηνπνίεζα φηη έγηλε κηα μαθληθή πξφνδνο. Αλέβεθαλ αξθεηά ςειά, φκσο θάησ
απφ απηφ πνπ πεξηγξάθεη ε Π (ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο κε ζχλζεζε νκάδσλ 1 πξν-λήπην θαη 4
λήπηα).
Ακηίζημζπεξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ιε αοηέξ ηδξ επίδμζδξ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ
δζαιμνθχεδηακ ηαζ απυ ηζξ ηζιέξ ημο πανάβμκηα επζημζκςκία-ζοκενβαζία. Γφμ ηέημζεξ
βναθζηέξ παναζηάζεζξ είκαζ αοηέξ ηςκ ζπδιάηςκ 4 ηαζ 5 πμο πνμένπεηαζ απυ ηζξ ηάλεζξ ηςκ
μπμίςκ μζ μιάδεξ είπακ ζφκεεζδ 3 πνμ-κήπζα ηαζ 2 κήπζα ηαζ 2 πνμ-κήπζα ηαζ 3 κήπζα
ακηίζημζπα.

ρήκα 4.
Δλέθζλδ ημο πανάβμκηα επζημζκςκίαζοκενβαζία ζηδκ ηάλδ ιε ζφκεεζδ μιάδςκ 3 πνμκήπζα ηαζ 2 κήπζα

ρήκα 5. Δλέθζλδ ημο πανάβμκηα επζημζκςκίαζοκενβαζία ζηδκ ηάλδ ιε ζφκεεζδ μιάδςκ 2 πνμκήπζα ηαζ 3 κήπζα
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Απυ ηδκ ηαιπφθδ D ηςκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ ηδξ επίδμζδξ οπμθμβίζηδηε βζα ηα πνμκήπζα ηάεε ηάλδξ μ ιέζμξ υνμξ επίδμζδξ βζα ημοξ ιήκεξ απυ ημκ Ηακμοάνζμ έςξ ηαζ ημ Μάζμ
ηαεχξ ηαζ ημ εφνμξ ααεααζυηδηαξ ηδξ ηζιήξ ημο ιέζμο υνμο.
Οζ ηζιέξ αοηέξ έδςζακ ηδ βναθζηή πανάζηαζδ ημο ζπήιαημξ 6 ζηδκ μπμία πανμοζζάγεηαζ δ
επίδμζδ Ep ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ (πνμ-κδπίςκ) ζε ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ nk ηςκ ιεβάθςκ
παζδζχκ (κδπίςκ) πμο ζοιιεηείπακ ζηζξ μιάδεξ ηάεε ηάλδξ.

ρήκα 6. Δπίδμζδ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ (πνμ-κδπίςκ) ηάεε ηάλδξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ ηςκ
ιεβάθςκ παζδζχκ (κδπίςκ) πμο ζοιιεηείπακ ζηζξ ιζηνέξ μιάδεξ ηδξ ηάεε ηάλδξ

Πμθφ πανυιμζα ελέθζλδ πανμοζζάγεζ ηαζ μ πανάβμκηαξ επζημζκςκία-ζοκενβαζία υπςξ
πνμέηορε απυ ηζξ ακηίζημζπεξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ. ζμ πενζζζυηενα ήηακ ηα κήπζα ζηδκ
μιάδα ηυζμ βνδβμνυηενδ ηαζ ηαθφηενδ δ επζημζκςκία ηαζ δ ζοκενβαζία. Ζ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ
ηάλδξ ιε ζφκεεζδ μιάδςκ 3 πνμ-κήπζα ηαζ 2 κήπζα (δ ηαιπφθδ ελέθζλδξ ημο πανάβμκηα
αοημφ δίκεηαζ απυ ημ ζπήια 4) βνάθεζ ζπεηζηά:
- Γηα θαηξφ ε επηθνηλσλία δελ ήηαλ θαιή. Σα κηθξά θαηλφηαλ λα κελ επηθνηλσλνχλ κε ηα
κεγάια θαη δελ ζπλεξγάδνληαλ. Απφ ην Φεβξνπάξην θαη κεηά ηα πξάγκαηα άιιαμαλ. Σψξα φηαλ
ιείπνπλ θάπνηα κηθξά έρνπκε πξφβιεκα. Γέζεθαλ ηφζν θαιά πνπ φηαλ ιείπνπλ ηα κηθξά δελ
κπνξνχλε λα δνπιέςνπλ ρσξίο απηά.
Ζ εηπαζδεοηζηυξ ημο ζπμθείμο ιε ζφκεεζδ μιάδςκ 2 πνμ-κήπζα ηαζ 3 κήπζα (δ ηαιπφθδ
ελέθζλδξ ημο πανάβμκηα αοημφ δίκεηαζ απυ ημ ζπήια 5) ζπεηζηά βνάθεζ:
-ηελ αξρή ν θαζέλαο έθαλε φηη ήζειε, ην δηθφ ηνπ. πλελλφεζε θακία. Μεηά ην ρξφλν
πξνζαξκνγήο ηα κεγάια άξρηζαλ λα δείρλνπλ ζηα κηθξά ηη λα θάλνπλ, ηνπο έδηλαλ ζπκβνπιέο
θαη ηνπο αλέζεηαλ θαζήθνληα ζηε ζπλεξγαζία ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα λα βξνπλ θαη λα
θέξνπλ ζηελ νκάδα θάπνηα πιηθά θ.ά.
Απυ ηδ βναθζηή πανάζηαζδ 6 θαίκεηαζ υηζ ιεηαλφ ηδξ ιέβζζηδξ επίδμζδξ ηςκ ιζηνχκ
παζδζχκ (πνμ-κδπίςκ) ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ ιεβάθςκ παζδζχκ (κδπίςκ) πμο ζοιιεηείπακ ζηζξ
μιάδεξ ηδξ ηάεε ηάλδξ οπάνπεζ ιζα βναιιζηή ζπέζδ. Με αάζδ ηδ ζπέζδ αοηή ιπμνμφιε κα
πνμαθέρμοιε ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιζηνυηενδξ δθζηίαξ παζδζχκ
ιζαξ ηάλδξ ακάθμβα ιε ηδκ δθζηζαηή ζφκεεζδ ηςκ ιζηνχκ μιάδςκ ηδξ ηάλδξ αοηήξ. Γζα κα
εθεβπεεί ημ απμηέθεζια αλζμπμζήεδηακ ηα δεδμιέκα απυ ηζξ δφμ επζπθέμκ μιάδεξ ηςκ 6
αηυιςκ (ανζειυξ πμο δεκ λεπενκάεζ ημκ παναδμζζαηά ιέβζζημ) πμο υπςξ ήδδ ακαθέναιε
δδιζμονβήεδηακ ζε δφμ απυ ηζξ ηάλεζξ. Οζ μιάδεξ αοηέξ είπακ ζφκεεζδ δ ιία 4 κήπζα ηαζ 2
πνμ-κήπζα ηαζ δ άθθδ 4 πνμ-κήπζα ηαζ 2 κήπζα. Σμ απμηέθεζια έδςζε ηζιέξ επίδμζδξ ηςκ
πνμ-κδπίςκ πμθφ ημκηά ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ απυ ηδκ εοεεία ημο ζπήιαημξ 6, ιε ιζηνέξ
απμηθείζεζξ ζηδ ιία πενίπηςζδ 4% ηαζ ζηδκ άθθδ 1%.
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πκπεξάζκαηα θαη επηπηψζεηο
οιπεναζιαηζηά απυ ηδ ιεθέηδ αοηή θαίκεηαζ υηζ ζε ιζηνέξ μιάδεξ ιάεδζδξ ζηζξ ΦΔ δ
ζφκεεζδ ηςκ δθζηζχκ ιπμνεί κα παίλεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημοξ πανάβμκηεξ ‗απυηηδζδ κέαξ
βκχζδξ‘ ηαζ ‗επζημζκςκία-ζοκενβαζία‘ ηαεχξ ηαζ ζημ πνυκμ ζημκ μπμίμ ηα ιζηνυηενα παζδζά
ιπμνμφκ κα θηάζμοκ ζημ ιέβζζημ ηςκ παναβυκηςκ αοηχκ. ζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ ανζειυξ
ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ιε ιεβαθφηενά ημοξ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ
θαίκεηαζ κα επδνεάγμκηαζ εεηζηά.
Σα απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ ιε αάζδ ηα εονήιαηα πνμδβμφιεκςκ ιεθεηχκ
πμο, υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ εζζαβςβή ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, έπμοκ δείλεζ υηζ ηα παζδζά
δζδάζημκηαζ απυ ηα ιεβαθφηενα ηα μπμία ηαζ απμηεθμφκ βζα αοηά ιμκηέθα πνμξ ιίιδζδ
(Allen and Feldman 1976, Peifer 1971, Thelen & Kirkland 1976). Ζ πανμφζα ενβαζία δεκ
δίκεζ ιυκμ πμζμηζηή επζαεααίςζδ ζηζξ ενιδκείεξ αοηέξ αθθά ηαζ πμζμηζημπμζεί ημ νυθμ ηδξ
δθζηζαηήξ ζφκεεζδξ ηςκ ιζηνχκ μιάδςκ ενβαζίαξ ιζαξ ηάλδξ ζηζξ ΦΔ. Με αάζδ ηα
παναπάκς, δ επζθεβιέκδ ζφκεεζδ ηςκ ιζηνχκ μιάδςκ ιε ιεβαθφηενμ ανζειυ ιεβάθςκ
παζδζχκ επζαεααζςιέκμο ορδθμφ επζπέδμο βκχζδξ ηαζ δελζμηήηςκ ζηζξ ΦΔ εα ιπμνμφζε κα
πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ιάεδζδξ ιζηνυηενςκ παζδζχκ ιζαξ δθζηζαηά ιζηηήξ
ηάλδξ ηςκ μπμίςκ ημ βκςζηζηυ επίπεδμ είκαζ ειθακχξ παιδθυηενμ αθθά ηαζ μζ ημζκςκζηέξ
ημοξ αθθδθεπζδνάζεζξ πενζμνζζιέκεξ (αθέπε Furman, Rahe, Hartup 1979).
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Πεξίιεςε. Ζ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ιζαξ δζδαζηαθίαξ εειάηςκ Υδιείαξ ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ
ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ πναηηζηέξ πμο οζμεεηεί μ δάζηαθμξ βζα ηδ δζδαζηαθία ημο
ζοβηεηνζιέκμο ακηζηεζιέκμο. ηδκ πανμφζα ένεοκα, πμο απμηεθεί ιζα πενίπηςζδ πανημβνάθδζδξ
αοηχκ ηςκ πναηηζηχκ ζε δδιμηζηά ζπμθεία ημο Ν. Έανμο, ζοιιεηείπακ πέκηε εηπαζδεοηζημί ιε
δζαθμνεηζηά πνυκζα οπδνεζίαξ ηαζ δζαθμνεηζηυ πνμθίθ ζπμοδχκ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ
δέηα δζδαζηαθζχκ πμο ιαβκδημθςκήεδηακ, δφμ βζα ηάεε εηπαζδεοηζηυ, ακέδεζλακ ηέζζενζξ
ηαηδβμνίεξ ζοιααηχκ ιεηαλφ ημοξ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ μζ μπμίεξ δείπκμοκ υηζ αημθμοεείηαζ ηαηά
αάζδ ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ηαηά ηδ δζδαζηαθία εειάηςκ Υδιείαξ, ακ ηαζ δζαπζζηχεδηακ
δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Abstract. The Primary teachers‘ effectiveness in teaching Chemistry topics depends, to a certain
degree, on the practices that the teachers apply in the classroom. The present research is an attempt to
record and study these practices during ten classes, which took place in Primary schools of the
Prefecture of Evros. In those classes, five teachers with different years of service and different profiles
of studies were participated. The analysis of the results from the classes led to the formation of four
categories of teaching practices, compatible to each other, showing that the traditional model is the
common basis for the teaching of Chemistry topics, although differences among the teachers were
recorded.

Δηζαγσγή
Οζ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ζπεηίγμκηαζ βεκζηά ιε έκα ζφκμθμ απυ παναηηδνζζηζηά πμο αθμνμφκ
ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ δζδαηηζηήξ-ιαεδζζαηήξ πμνείαξ (Willer 1977).
φιθςκα ιε ημκ Bleichroth (1991), παναηηδνζζηζηά ζδιεία δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ δζδαηηζηχκ
πναηηζηχκ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ αθμνμφκ ζηδκ ηαηακμιή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ακάιεζα
ζημ δάζηαθμ ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ ζηδκ ελέθζλδ ημο ιαεήιαημξ, ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηζξ
βεκζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηζξ κμδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ, υζμ ηαζ
ακαθμνζηά ιε εζδζηά ζημζπεία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (Απμζημθάηδξ η.ά. 2005). Έηζζ, ιε
αάζδ ηζξ πναηηζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ ζήιενα ζημ πχνμ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
δζαιμνθχκμκηαζ ηνία ηφνζα δζδαηηζηά ιμκηέθα:
Α) Σμ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ είκαζ αοηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηυνμκ ζηδ δζδαζηαθία
ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ιέπνζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄60 ηαζ πμο ζε πμθθέξ πχνεξ
πνδζζιμπμζείηαζ αηυια ηαζ ζήιενα. Θεςνεί υηζ ημ ιοαθυ ημο ιαεδηή είκαζ ηάηζ ζακ άβναθμ
πανηί πάκς ζημ μπμίμ μ δάζηαθμξ ιπμνεί κα εββνάθεζ μηζδήπμηε ή ηαθφηενα κα εββνάθεζ ηδ
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δζηή ημο επζζηήιδ. Θεςνεί υηζ μ ιαεδηήξ δεκ έπεζ ηαιία βκχζδ βζα ηάπμζμ εέια πνζκ ημ
δζδαπηεί επίζδια ζημ ζπμθείμ. φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς άπμρδ δ επζζηήιδ ημο δαζηάθμο
ιεηαδίδεηαζ ζημ ιαεδηή. ζμκ αθμνά ζηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ, μζ πζμ απμηεθεζιαηζηέξ βζα
ηδ ιεηάδμζδ ηδξ βκχζδξ ζημοξ ιαεδηέξ είκαζ εηείκεξ πμο μ δάζηαθμξ θέεζ ζ‘ αοημφξ πμζα
πνάβιαηα «πνέπεζ» κα ιάεμοκ. οκεπχξ δ έιθαζδ δίκεηαζ ζε ηθεζζηέξ πναηηζηέξ
δζδαζηαθίαξ, πμο δέπμκηαζ ηδ νμή πθδνμθμνζχκ απυ ημ δάζηαθμ ζημοξ ιαεδηέξ (Newton,
Driver & Osborne 1999). Δίκαζ πζεακυκ ημ ιάεδια κα πενζθαιαάκεζ ηαζ πναηηζηή άζηδζδ ιε
ζημπυ κα αολδεεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ, ζοκήεςξ υιςξ πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ηδκ
απυδεζλδ ηδξ εεςνίαξ. Σμ πενζεπυιεκμ δζαζπάηαζ ζε ιζηνέξ εκυηδηεξ πμο απμηεθμφκ ιζα
πνμζεηηζηά επζθεβιέκδ φθδ απυ ηάπμζμ εζδζηυ (Κυηημηαξ 2008).
Β) Σμ ιμκηέθμ ηδξ ακαηαθοπηζηήξ δζδαζηαθίαξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ οπυεεζδ υηζ ακ ζηα παζδζά
δμεμφκ ηα απαναίηδηα ιέζα ηαζ ημοξ οπμαθδεμφκ ενςηήζεζξ ακμζηημφ ηφπμο, ηυηε αοηά
ηαεμδδβμφιεκα ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ εα ιπμνέζμοκ κα ακαηαθφρμοκ βζα ημοξ εαοημφξ ημοξ
ηδ βκχζδ (Κυηημηαξ 2008). Χξ πνμξ ηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ, αοηέξ ζοκήεςξ
πενζθαιαάκμοκ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ εα πανέπμοκ ζηα παζδζά ηζξ ηαηάθθδθεξ
παναηδνήζεζξ απυ ηζξ μπμίεξ ίζςξ ελαπεμφκ ηαζ ηα ηαηάθθδθα ζοιπενάζιαηα. Ο νυθμξ ημο
δαζηάθμο ζ‘ αοηέξ είκαζ ηαεμδδβδηζηυξ ηαζ ιπμνεί κα πμζηίθθεζ ςξ πνμξ ημ ααειυ αμήεεζαξ
(ιεβάθμ ή ιζηνυ), πςνίξ κα είκαζ απμζαθδκζζιέκμ πθήνςξ ακ δ εθάπζζηδ ή δ ιέβζζηδ αμήεεζα
είκαζ αοηή πμο μδδβεί ζηδκ ηαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ (Kirschner,
Sweller & Clark 2006).
Γ) Σμ ιμκηέθμ ηδξ επμζημδμιζζηζηήξ δζδαζηαθίαξ έπεζ ακαπηοπεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα ιε
αάζδ ηδκ επμζημδμιζζηζηή οπυεεζδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ, υπμο ηφνζμ
παναηηδνζζηζηυ είκαζ δ δζδαηηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ανπζηχκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ
μζημδυιδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Οζ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ πναβιαηεφμκηαζ ηζξ
ειπεζνίεξ, ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ ενιδκείεξ ηςκ ιαεδηχκ χζηε κα ηα πεζζημφκ βζα ηδκ αλία ηςκ
επζζηδιμκζηά απμδεηηχκ ζδεχκ (Newton, Driver & Osborne 1999). Έκα παναηηδνζζηζηυ
δζδαηηζηυ ζπήια είκαζ αοηυ πμο πνυηεζκακ μζ Cosgrove ηαζ Osborne (1985), ζε ζοκδοαζιυ ιε
ακηίζημζπμ ηςκ Driver ηαζ Oldham (1986), ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ πέκηε θάζεζξ:
πνμζακαημθζζιμφ ή ακάδεζλδξ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ, δμηζιαζίαξ ζδεχκ ή εζηίαζδξ,
εζζαβςβήξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, εθανιμβήξ ηδξ κέαξ βκχζδξ ηαζ ακαζηυπδζδ ή
ζφβηνζζδ ηςκ ζδεχκ.
φιθςκα ιε ηδκ Gabel (2003) μζ ζηυπμζ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Φ.Δ. εα πνέπεζ ζε υθα ηα
επίπεδα κα είκαζ δ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηαζ δ επζζηδιμκζηή ακαγήηδζδ. Γζα ηδκ επίηεολδ
αοηχκ ηςκ ζηυπςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνεξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ. Οζ ζηναηδβζηέξ
αοηέξ, υπςξ ηζξ παναεέηεζ δ Gabel (2003) αθμνμφκ ηδ πνήζδ: ηςκ ηνζχκ θάζεςκ
(ελενεφκδζδ, εθεφνεζδ, εθανιμβή) ημο ηφηθμο ιάεδζδξ, ηδξ δζαδναζηζηήξ θφζδξ ημο
ηνίπηοπμο Δπζζηήιδ/Σεπκμθμβία/Κμζκςκία, ηαηαζηάζεςκ ηδξ πναβιαηζηήξ γςήξ, πανάδμλςκ
βεβμκυηςκ, ακαθμβζχκ, ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ, ημο πνυκμο ακαιμκήξ, ηδξ εκκμζμθμβζηήξ
πανημβνάθδζδξ, ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηδξ επίθοζδξ ιαεδιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ.
Ο Treagust (2007) ακαθένεζ υηζ οπάνπεζ ιζα πμθθαπθυηδηα δζδαηηζηχκ ιεευδςκ ηαζ
ζηναηδβζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηάλδ ηςκ Φ.Δ. μζ μπμίεξ πμζηίθμοκ απυ αοηέξ πμο
είκαζ ηονίςξ δζδαηηζηέξ ή δαζηαθμηεκηνζηέξ ιέπνζ αοηέξ πμο είκαζ ηονίςξ ιαεδημηεκηνζηέξ.
Οζ ιέεμδμζ αοηέξ είκαζ μζ επζδείλεζξ, μζ επελδβήζεζξ ζηδκ ηάλδ, δ δζαηφπςζδ ενςηήζεςκ, μζ
ιμνθέξ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ, δ μιαδζηή ηαζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ ηαζ μζ απαβςβζηέξεπαβςβζηέξ πνμζεββίζεζξ υπςξ μ ηφηθμξ ιάεδζδξ.
Ακαθμνζηά ιε ημοξ ηνυπμοξ πνμχεδζδξ, εκίζποζδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ ηδξ ηαηακυδζδξ ζηζξ
Φ.Δ. μ Newton (2001) ημκίγεζ υηζ αοηυ πμο ηαεμνίγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ζηδκ ηάλδ εκυξ
δαζηάθμο ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ ηάηζ ημ πενίπθμημ. Οζ δάζηαθμζ δζαηδνμφκ
πμθθέξ ηαζ πμζηίθεξ πεπμζεήζεζξ ηαζ έκκμζεξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζζηήιδ, ηδ θφζδ ηδξ
επζζηήιδξ, ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ, ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδκ εονφηδηα ηαζ
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ημ αάεμξ ηδξ βκχζδξ ημο ακηζηεζιέκμο απυ ημοξ ίδζμοξ. θα αοηά είκαζ πζεακυ κα
δζαιμνθχκμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ζηδκ ηάλδ. Δπζπθέμκ, ημ είδμξ ηδξ ηαηακυδζδξ πμο
εέθεζ κα εκζζπφζεζ έκαξ δάζηαθμξ εα δζαιμνθχζεζ ηαζ ημ είδμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ πμο εα
επζθεβεί βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδκ πνυμδμ ζημ ιάεδια ηςκ Φ.Δ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ
πνμςεμφκ ηδκ ηαηακυδζδ ζηζξ Φ.Δ. ζφιθςκα ιε ημκ Newton (2001 είκαζ: επελδβήζεζξ,
ιμκηέθα, ακαθμβίεξ, ζογδηήζεζξ, πναηηζηή ενβαζία, παζπκίδζα, ζημπεοιέκεξ ενςηήζεζξ. ηαζ
βεθφνςια ιεηαλφ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαζ ηδξ κέαξ βκχζδξ.
Οζ Magnusson, Krajcik, ηαζ Borko (1999) ζημ άνενμ ημοξ βζα ηδκ Παζδαβςβζηή Γκχζδ
Πενζεπμιέκμο (PCK) βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φ.Δ. ηαηαηάζζμοκ ηζξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ζε
δφμ ηαηδβμνίεξ. Ζ πνχηδ πενζθαιαάκεζ ηζξ ελεζδζηεοιέκεξ επί ημο ιαεήιαημξ ζηναηδβζηέξ
(Subject-specific Strategies) ηαζ δ δεφηενδ ηζξ ελεζδζηεοιέκεξ επί ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ
εκυηδηαξ ζηναηδβζηέξ (Topic-specific Strategies). Ακαθμνζηά ιε ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία μζ
ζοββναθείξ ακαθένμοκ υηζ έκαξ ανζειυξ ελεζδζηεοιέκςκ επί ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο
ζηναηδβζηχκ έπμοκ ακαπηοπεεί ζηδκ επζζηδιμκζηή εηπαίδεοζδ, πμθθέξ απυ ηζξ μπμίεξ
απμηεθμφκ δζδαηηζηέξ πμνείεξ ηνζχκ δ ηεζζάνςκ θάζεςκ. Δκδεπμιέκςξ δ εονφηενα βκςζηή
απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζηναηδβζηέξ είκαζ μ «ηφηθμξ ιάεδζδξ» ιζα δζδαηηζηή ζηναηδβζηή
ηνζχκ θάζεςκ πμο ζοκίζηαηαζ απυ ηδκ ελενεφκδζδ, ηδκ εζζαβςβή υνςκ ηαζ ηδκ εθανιμβή
ηδξ έκκμζαξ ( (Karplus & Thier 1967˙ Lawson, Abraham, & Renner 1989), ηναηδβζηέξ πμο
έπμοκ ακαπηοπεεί πζμ πνυζθαηα υπςξ ημ ιμκηέθμ παναβςβζηήξ ιάεδζδξ, μζ ζηναηδβζηέξ ηδξ
εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ ηαζ δ ηαεμδδβμφιεκδ ένεοκα, έπμοκ ηοπζηά πνυζεεηεξ θάζεζξ
ζπεδζαζιέκεξ βζα κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή.
Οζ ελεζδζηεοιέκεξ επί ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ ζηναηδβζηέξ είκαζ αοηέξ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ζοβηεηνζιέκεξ
επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ. Οζ ζηναηδβζηέξ αοηέξ δζαηνίκμκηαζ ζε δομ ηαηδβμνίεξ, ηζξ
ακαπαναζηάζεζξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ. Οζ ακαπαναζηάζεζξ, πμο ιπμνεί κα είκαζ
απεζημκίζεζξ, παναδείβιαηα, ιμκηέθα ή ακαθμβίεξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πανμοζίαζδ
ελεζδζηεοιέκςκ εκκμζχκ ηαζ ανπχκ ιε ζημπυ ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ιάεδζδξ. Οζ
δναζηδνζυηδηεξ πμο ιπμνμφκ επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ επζζηδιμκζηχκ
εκκμζχκ ηαζ ζπέζεςκ είκαζ ηα πνμαθήιαηα, μζ επζδείλεζξ, μζ πνμζμιμζχζεζξ, μζ ελενεοκήζεζξ ή
ηα πεζνάιαηα (Magnusson, Krajcik & Borko 1999).
πεηζηά ιε ηζξ ακαπαναζηάζεζξ μ Treagust (2007) επζζδιαίκεζ υηζ αοηέξ πζεακυκ κα
εηθνάγμκηαζ ιε πμζηίθεξ ιμνθέξ υπςξ θεηηζηέξ, ιαεδιαηζηέξ, μπηζηέξ ηαζ δναζηζηέξ–
θεζημονβζηέξ. Γζαθμνεηζημί ηφπμζ ακαπαναζηάζεςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα εκζζπφζμοκ ηδκ
εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηαζ έκαξ αλζμζδιείςημξ ανζειυξ ενεοκχκ έπεζ δζελαπεεί βζα κα
ελεηάζεζ ηζξ επζδνάζεζξ ιζαξ απθήξ ακαπανάζηαζδξ ζηδ ιάεδζδ.

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
ημπυξ ηδξ πανμφζδξ ένεοκαξ, πμο απμηεθεί ιζα ιεθέηδ πενίπηςζδξ, είκαζ δ απμηφπςζδ ηςκ
δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ πμο οζμεεημφκ εηπαζδεοηζημί ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαηά ηδκ
πναβιάηεοζδ εειάηςκ Υδιείαξ ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ «Δνεοκχ ημκ Φοζζηυ Κυζιμ».
Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ πανμφζα ένεοκα επζδζχηεζ κα δζενεοκήζεζ:
α) ηζξ ηονίανπεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ πμο εθανιυγμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαηά ηδ δζδαζηαθία
εειάηςκ Υδιείαξ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ.
α) ημ ααειυ δζαθμνμπμίδζδξ αοηχκ ηςκ πναηηζηχκ απυ εηπαζδεοηζηυ ζε εηπαζδεοηζηυ ιε
αάζδ ηα πνυκζα οπδνεζίαξ ημοξ ηαζ ημ πνμθίθ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ.
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ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 5 εηπαζδεοηζημί ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ υθεξ βοκαίηεξ ιε
δζαθμνεηζηά πνυκζα οπδνεζίαξ ηαζ δζαθμνεηζηυ πνμθίθ ζπμοδχκ, μζ μπμίεξ δίδαζηακ ζε
ζπμθεία αζηζηχκ ηαζ διζαζηζηχκ πενζμπχκ ημο Ν. Έανμο. Έπμκηαξ οπυρδ υηζ ηα πνυκζα
οπδνεζίαξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ ζπμοδχκ εκδέπεηαζ κα δζαθμνμπμζμφκ ηζξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ
ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ εζδζηυηενα ζε εέιαηα Υδιείαξ μζ παναπάκς εηπαζδεοηζημί
επζθέπεδηακ ςξ ακηζπνμζςπεοηζηέξ πενζπηχζεζξ ηςκ ελήξ ηαηδβμνζχκ: α) πηοπζμφπμζ
Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ ιε θίβα ςξ ιέηνζα πνυκζα οπδνεζίαξ (μθία, Φαίδ), α) πηοπζμφπμζ
Παζδαβςβζηχκ Αηαδδιζχκ ιε πμθθά πνυκζα οπδνεζίαξ πμο παναημθμφεδζακ πνυβναιια
ελμιμίςζδξ( Έθδ, Δθέκδ) β) πηοπζμφπμζ Παζδαβςβζηχκ Αηαδδιζχκ ιε πμθθά πνυκζα
οπδνεζίαξ πμο δεκ παναημθμφεδζακ πνυβναιια ελμιμίςζδξ (Φακή).
Ζ ιέεμδμξ ένεοκαξ πμο οζμεεηήεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζδξ ενβαζίαξ είκαζ δ ιεθέηδ
πενίπηςζδξ, εκχ ςξ ενβαθείμ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε δ παναηήνδζδ ηαζ δ
ιαβκδημθχκδζδ δζδαζηαθζχκ. οβηεηνζιέκα ηαηυπζκ ζοκεκκμήζεςξ ιε ηαεειία απυ ηζξ
εηπαζδεοηζημφξ
πμο
ζοιιεηείπε
ζηδκ
ένεοκα,
ιαβκδημθςκήεδηακ
ηαζ
απμιαβκδημθςκήεδηακ δομ δζδαζηαθίεξ ημο ηεθαθαίμο «Ολέα, Βάζεζξ Άθαηα» απυ ημ
αζαθίμ «Δνεοκχ ημ Φοζζηυ Κυζιμ» ηδξ Σ΄ ηάλδξ.
Ζ ένεοκα έθααε πχνα ηαηά ημ εανζκυ ελάιδκμ ημο ζπμθζημφ έημοξ 2008-2009. Καηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ιαβκδημθχκδζδξ μ ενεοκδηήξ ηαευηακ δζαηνζηζηά ζε ιία άηνδ ηδξ αίεμοζαξ ηαζ
ηναημφζε ζδιεζχζεζξ, πμο αθμνμφζακ ηζξ δζδαηηζηέξ εκένβεζεξ ηδξ δαζηάθαξ ιε ηδ αμήεεζα
εζδζηά δζαιμνθςιέκμο θοθθαδίμο ηαηαβναθήξ δζδαζηαθζχκ (αθέπε Πανάνηδια). Γζα ηδκ
ηαηαζηεοή ημο θοθθαδίμο πνδζζιμπμζήεδηακ, ηνμπμπμζήεδηακ ηαζ πνμζανιυζηδηακ
ενεοκδηζηά ενβαθεία δζαθυνςκ ενεοκχκ (Newton, Driver & Osborne,1999˙ Newton &
Newton, 2000˙ Greatorex & Malacova 2006˙ Park & Oliver 2007˙ Childs & McNicholl
2007).
Πνζκ απυ ηδ ιαβκδημθχκδζδ ηςκ δφμ δζδαζηαθζχκ ηάεε δαζηάθαξ μ ενεοκδηήξ επζζηέθηδηε
ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ηάλεζξ ανηεηέξ θμνέξ, χζηε κα ζογδηδεμφκ μνβακςηζηά ηαζ δζαδζηαζηζηά
εέιαηα ιε ηζξ εηπαζδεοηζημφξ αθθά ηαζ κα δζαζθαθζζηεί μ ιεβαθφηενμξ ααειυξ ελμζηείςζδξ
ηαζ κα ακαπηοπεεί έκα ζηακμπμζδηζηυ ηθίια ζοκενβαζίαξ ηαζ ειπζζημζφκδξ ιεηαλφ ηςκ
ηάλεςκ ηαζ ημο ενεοκδηή.
Σα δεδμιέκα πμο ζοθθέπηδηακ ακαθφεδηακ πμζμηζηά ηαζ ηεθζηά μιαδμπμζήεδηακ ιε αάζδ
ηέζζενεζξ άλμκεξ, βφνς απυ ημοξ μπμίμοξ θάκδηε κα ηζκμφκηαζ μζ πναηηζηέξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα: ημκ ηνυπμ εζζαβςβήξ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ
βκχζδξ, ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, ηδ δζαπείνζζδ ημο θάεμοξ ηςκ ιαεδηχκ
ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ.
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Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε.
Δηζαγσγή ηεο γλψζεο
Πίλαθαο 1. Γζδαηηζηέξ πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εζζαβςβή ηδξ βκχζδξ απυ ηζξ εηπαζδεοηζημφξ.
Δηπαζδεοηζημί
Πναηηζηέξ
Καηαηενιαηζζιυξ ημο πενζεπμιέκμο ζε ιζηνά
ηειάπζα
φκημιεξ ακαηεθαθαζχζεζξ- βέθονεξ ιεηαλφ
ηςκ ηειαπίςκ ηδξ βκχζδξ
Δζζαβςβή κέαξ βκχζδξ ιε δζάθελδ
Δζζαβςβή κέαξ βκχζδξ ιε ενςηήζεζξ

Έθ
δ

μθία

Φακ
ή

Φαί
δ

Δθέκ
δ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Δπακαθμνά πνμδβμφιεκα εζζαβιέκδξ βκχζδξ
Γζαπείνζζδ ηδξ βκχζδξ ιε πεζνάιαηα

√
√

Γζαπείνζζδ ηδξ βκχζδξ ιε ακαθμβίεξ

√

√
√

√

√

√

√

√

Ακαθμνά ζημκ ιζηνυημζιμ

√

Δπελδβήζεζξ πάκς ζηδ κέα βκχζδ

√

Δπζιμκή ζηδ πνήζδ ζςζηχκ επζζηδιμκζηχκ
υνςκ

√

Ακαθμνζηά ιε ηδκ εζζαβςβή ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ βκχζδξ μζ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ηςκ
πενζζζμηένςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ δείπκμοκ υηζ αημθμοεμφκ ημ παναδμζζαηυ
ιμκηέθμ (Πίκαηαξ 1). Ακ ηαζ οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ ημοξ, ηονζανπμφκ μζ ηθεζζηέξ
ζηναηδβζηέξ δζδαζηαθίαξ ιε νμή πθδνμθμνζχκ απυ ημ δάζηαθμ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ, υπμο μ
δάζηαθμξ έπεζ ημκ πθήνδ έθεβπμ ηδξ υθδξ ιαεδζζαηήξ πμνείαξ. Σμ ιάεδια ιπμνεί κα
πενζθαιαάκεζ πεζνάιαηα (ή ηαζ ακαθμβίεξ) εκδεπμιέκςξ θυβς ηδξ θφζδξ ημο (μλέα –αάζεζξ),
αθθά αοηά βίκμκηαζ ςξ πναηηζηή άζηδζδ ιε ζημπυ κα αολδεεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ
ηαζ ζοκήεςξ ζηνέθμκηαζ βφνς απυ ηδκ απυδεζλδ ηδξ εεςνίαξ (Κυηημηαξ 2008). Αοηυ
θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πεζναιάηςκ δεκ οπήνλε ενιδκεοηζηή
πνμζπάεεζα ηςκ παναηδνήζεςκ ιε ακαθμνά ζημκ ιζηνυημζιμ, πανά ιυκμ απυ ιία
εηπαζδεοηζηυ (μθία). φιθςκα ιε ημκ Παπαβεςνβίμο (2005) αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ είηε
επεζδή μζ δάζηαθμζ εεςνμφκ υηζ ηα παζδζά αοηήξ ηδξ δθζηίαξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα
ηαηακμήζμοκ ηδ ιζηνμζημπζηή δμιή, θυβς ηδξ πενζμνζζιέκδξ αθαζνεηζηήξ ζηακυηδηαξ ημοξ,
είηε επεζδή θείπμοκ απυ ημοξ ίδζμοξ δ βκχζδ ηδξ δμιήξ ηδξ φθδξ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ
θαζκμιέκςκ πμο αθμνμφκ ζηζξ αθθαβέξ ηδξ.
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Γηαρείξηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
Πίλαθαο 2. Γζδαηηζηέξ πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ.
Δηπαζδεοηζημί
Έθδ

μθία

Φακ
ή

Φαίδ

Δθέκδ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Πναηηζηέξ
Υνήζδ δζάθελδξ
Υνήζδ πενζβναθζηχκ ενςηήζεςκ
Υνήζδ ενςηήζεςκ πνυαθερδξ
Υνήζδ αζηζμθμβζηχκ ενςηήζεςκ
√
Δπακάθδρδ μνζζιχκ απυ ηδ
δαζηάθα
Εδηά επακάθδρδ μνζζιχκ απυ
ημοξ ιαεδηέξ
Γίκεζ μδδβίεξ βζα ημ ηζ πνέπεζ κα
βίκεζ ηαζ πχξ.

√√
√

√
√
√

√

Δπζζήιακζδ θέλεςκ-ηθεζδζχκ

√
√

ημκ Πίκαηα 2 πανμοζζάγμκηαζ μζ πζμ ζοκήεεζξ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ
δζαπείνζζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. πςξ θαίκεηαζ, μζ εηπαζδεοηζημί πνμζπαεμφκ κα
δζαπεζνζζημφκ ηδκ υθδ δζαδζηαζία ιέζα ζηδκ ηάλδ ηονίςξ ιε δζάθελδ, ενςηήζεζξ ηαζ
επακαθήρεζξ μνζζιχκ. Έηζζ, δ ακάθοζδ ηςκ δζδαζηαθζχκ επζαεααζχκεζ ηα δεδμιέκα άθθςκ
ζπεηζηχκ ενεοκχκ ζφιθςκα ιε ηα μπμία μ εηπαζδεοηζηυξ ηναηά βζα ημκ εαοηυ ημο ημκ
ηονίανπμ νυθμ ζημκ έθεβπμ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. Οζ εηπαζδεοηζημί ηαεμνίγμοκ ημκ
πνμζακαημθζζιυ ημο θυβμο ζηδκ ηάλδ, εθέβπμοκ ηδ ζογήηδζδ, ηαεμνίγμοκ ηζ εα εζπςεεί,
πμζμξ εα επζηναπεί κα ιζθήζεζ ηαζ πυηε. Eκχ οπάνπμοκ ανηεηέξ εοηαζνίεξ βζα ζογήηδζδ μζ
πανειαάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζοπκά ηαεμνίγμκηαζ αοζηδνά ηαζ πενζμνίγμκηαζ απυ ημ δάζηαθμ
(Childs & McNicholl 2007). Ζ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ζογδηήζεζξ ημο
ιαεήιαημξ, απμηεθεί υιςξ ζφιθςκα ιε ημοξ Νewton η.ά (1999) ηεκηνζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ
πανμπή εκυξ απμδμηζημφ πενζαάθθμκημξ ιάεδζδξ. Ζ ζογήηδζδ πνμζθένεζ εοηαζνίεξ βζα
αιθζζαήηδζδ, επζπεζνδιαημθυβδζδ ηαζ πνυηθδζδ. Με ηδ ζογήηδζδ μζ ιαεδηέξ δζανενχκμοκ
ζοθθμβζζιμφξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ζοβηεηνζιέκςκ ενιδκεζχκ ημοξ ηαζ πνμζπαεμφκ κα
κμιζιμπμζήζμοκ ηζξ εεςνήζεζξ ημοξ.
ε ζπέζδ ιε ημ είδμξ ηςκ ενςηήζεςκ πμο απεοεφκεζ μ εηπαζδεοηζηυξ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ
αοηέξ ζημπεφμοκ πενζζζυηενμ ζηδ πενζβναθή ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ θζβυηενμ ζηδκ πνυαθερδ.
Αηυιδ πζμ πενζμνζζιέκεξ είκαζ μζ ενςηήζεζξ αζηζμθυβδζδξ (μθία, Φαίδ ηαζ Δθέκδ) μζ μπμίεξ
δίκμοκ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ εηπαζδεοηζηυ ιζαξ πζμ επμζημδμιζζηζηήξ πνμζέββζζδξ. Ζ
βεκζηυηενδ ζογήηδζδ ιέζα ζηδκ ηάλδ είκαζ δδθαδή ζηδκ ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμρδθία
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πενζβναθζηή, ηζκείηαζ ζηα παναδμζζαηά πνυηοπα ηαζ ηείκεζ ζφιθςκα ιε ημοξ Newton ηαζ
Newton (2000) κα δδιζμονβεί κμδηζηέξ δμιέξ μζ μπμίεξ μιαδμπμζμφκ βεβμκυηα πανά κα
ζοζπεηίγμοκ ζδέεξ ηαζ βεβμκυηα δδιζμονβχκηαξ ενιδκεοηζηέξ δμιέξ.
H πνυηθδζδ ενςηήζεςκ, πμο απμζημπμφκ ζηδ δζαηφπςζδ ελδβήζεςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ δεκ
απμηεθεί, ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηδξ αζαθζμβναθίαξ πνμηεναζυηδηα ιέζα ζηδκ ηάλδ.
Γεκζηά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ δεκ θαίκεηαζ κα ημοξ απαζπμθεί δ αζηζμθμβζηή ηαηακυδζδ ςξ
ιαεδζζαηυξ ζηυπμξ. Αοηυ πμο ζοπκά ιεηνάεζ είκαζ δ εοημθία ζηδκ ακαπαναβςβή
πθδνμθμνζχκ πςνίξ ειαάεοκζδ ζηδκ ηαηακυδζή ημοξ.
Γηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο ησλ καζεηψλ
Πίλαθαο 3. Γζδαηηζηέξ πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ζηδ δζαπείνζζδ ημο θάεμοξ.
Δηπαζδεοηζημί

Έθ
δ

μθία

Φακή

Φαί
δ

Δθέκδ

Άιεζδ δζαηφπςζδ ημο ζςζημφ απυ ηδ δαζηάθα

√

√

√

√

√

Δπακάθδρδ/ Σνμπμπμίδζδ ενςηήζεςκ

√

√

Δδναίςζδ ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ ιε
επζαεααίςζδ απυ ηδκ ίδζα

√

√

√

Πναηηζηέξ

√

Δδναίςζδ ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ ιε
επζαεααίςζδ απυ άθθμοξ ιαεδηέξ

√

Ζ εηπαζδεοηζηυξ πνμααίκεζ ζε ακαηνμθμδυηδζδ

√

Δπελήβδζδ ημο θάεμοξ

√

Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δζδαζηαθζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαπείνζζδ ημο θάεμοξ ηςκ ιαεδηχκ
(Πίκαηαξ 3), πνμηφπηεζ υηζ ηα θάεδ δεκ αλζμπμζμφκηαζ ςξ εοηαζνίεξ ζογήηδζδξ, ακάδεζλδξ
ηςκ πανενιδκεζχκ ηςκ παζδζχκ ηαζ ζοκ-μζημδυιδζδξ ηδξ κέα βκχζδξ, αθθά
ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ηζξ δαζηάθεξ ζημ πθαίζζμ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ημοξ ιε ημοξ ιαεδηέξ. Ζ
ιυκδ δζαθμνμπμίδζδ θαίκεηαζ κα βίκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ μθίαξ, πμο ζε ανηεηέξ
πενζπηχζεζξ πνμπχνδζε ζε ακαηνμθμδυηδζδ ηαζ επελήβδζδ ημο θάεμοξ ηςκ ιαεδηχκ. Έηζζ,
δ πθέμκ ζοκήεδξ πναηηζηή πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ, ιε ηζξ μπμίεξ μ ιαεδηήξ ηαηεοεφκεηαζ
ζημ ζςζηυ ηαζ υηακ αοηυ δεκ επζηοβπάκεηαζ, ηυηε δ εηπαζδεοηζηυξ ζηζξ πενζζζυηενεξ
πενζπηχζεζξ δίκεζ ηδ ζςζηή απάκηδζδ.
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Γηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ
Πίλαθαο 4. Γζδαηηζηέξ πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ.
Δηπαζδεοηζημί
Πναηηζηέξ
Διπθέηεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ
πεζναιάηςκ ηαζ βεκζηυηενα δναζηδνζμηήηςκ
Γίκεζ μδδβίεξ ζημοξ ιαεδηέξ
ηαηά ηδκ
εηηέθεζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ
Δπζανααεφεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε επζηοπδιέκεξ
ημοξ δνάζεζξ/ απακηήζεζξ

Έθ
δ

μθία

Φακή

Φαί
δ

Δθέκ
δ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Γίκεζ εοηαζνίεξ ζημοξ ιαεδηέξ κα
επζπεζνδιαημθμβήζμοκ, κα αζηζμθμβήζμοκ ηαζ
κα ενιδκεφζμοκ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ άθθςκ
Γίκεζ ενβαζίεξ βζα ημ ζπίηζ

√

√

√

√

Ακαθμνζηά ιε ηδκ ακάθοζδ ηςκ δζδαζηαθζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ (Πίκαηαξ 4), πνμηφπηεζ υηζ μζ ιαεδηέξ πενζμνίγμκηαζ ζοκήεςξ
ζε έκακ παεδηζηυ ηαζ εηηεθεζηζηυ νυθμ. Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ μζ ιαεδηέξ
ζοιιεηέπμοκ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ημοξ ή αημιζηά ή ηαηά μιάδεξ. Ζ δζαδζηαζία είκαζ
πνμηαεμνζζιέκδ απυ ημ αζαθίμ ηαηά αάζδ ή απυ ηδ δαζηάθα ηαζ μζ ιαεδηέξ απθχξ εηηεθμφκ
ή ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ παναηδνμφκ ηδκ επίδεζλδ ηδξ δαζηάθαξ. ημπυξ αοηχκ ηςκ
πεζναιαηζζιχκ είκαζ ιέζς παναηδνήζεςκ ηαζ ηαηαβναθχκ μ ιαεδηήξ κα ηαηαθήλεζ ζε
ηάπμζα ζοιπενάζιαηα, χζηε κα ιπμνέζεζ μ ίδζμξ κα δχζεζ ιζα ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο πμο
ιεθεηά. Χζηυζμ εζδζηά ζε εέιαηα Υδιείαξ, υπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Παπαβεςνβίμο (2005), μ
ιαεδηήξ δε λεθεφβεζ απυ ηδ πενζβναθή ημο θαζκμιέκμο αθμφ μπμζαδήπμηε ελήβδζδ
πνμτπμεέηεζ ηδκ ακάπηολδ εκυξ ζηεπηζημφ πμο αθμνά ηδ δμιή ηδξ φθδξ. ημ ζδιείμ αοηυ
θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια, αθμφ ζηδκ δθζηία ηςκ ιαεδηχκ ημο
Γδιμηζημφ πμθείμο (ζηαηζζηζηά) δεκ έπεζ ακαπηοπεεί δ αθαζνεηζηή ζηέρδ, ηάηζ πμο θένεηαζ
απυ πμθθμφξ ςξ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ιζηνμζημπζηήξ δμιήξ ηδξ φθδξ.
Οζ ιαεδηέξ επμιέκςξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηα πεζνάιαηα, δεκ έπμοκ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ηδκ
εοηαζνία κα επζπεζνδιαημθμβήζμοκ, κα αζηζμθμβήζμοκ ηαζ κα ενιδκεφζμοκ ηζξ απακηήζεζξ
ηςκ άθθςκ, πανά ιυκμ ζ‘ έκακ ανζειυ πενζπηχζεςκ ηαηά ηζξ δζδαζηαθίεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
μθία, Φαίδ ηαζ Δθέκδ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ ιαεδηέξ εηηεθμφκ ηζξ μδδβίεξ ηδξ
δαζηάθαξ ηαζ αημφκ υηακ μ δάζηαθμξ ηαζ μζ άθθμζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ζε ιζα ζογήηδζδ
ζηα πθαίζζα ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ. Οζ δζάθμβμζ πμο ακαπηφζζμκηαζ πενζμνίγμκηαζ ζοκήεςξ
ζημ δίπμθμ δάζηαθμξ-ιαεδηήξ, εκχ ζπακίγεζ μ δζαιαεδηζηυξ δζάθμβμξ. Γεκζηά, ιέζς ηδξ
εκενβμπμίδζδξ ηδξ ηάλδξ, είηε ζε αημιζηυ, είηε ζε ζοθθμβζηυ επίπεδμ, επζδζχηεηαζ ηονίςξ δ
επζαμθή ή δ κμιζιμπμίδζδ ηδξ πνμζπεδζαζιέκδξ πμνείαξ πνμξ ηδ βκχζδ, πμο «πνέπεζ»
ζφιθςκα ιε ημ αζαθίμ κα δζδαπεεί, πανά δ αλζμπμίδζδ ηςκ ζδεχκ ηςκ ιαεδηχκ.
πκπεξάζκαηα
Οζ ηονίανπεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημο δείβιαημξ θαίκεηαζ ηεθζηά, υηζ
ζηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ πενζζζυηενςκ πενζπηχζεςκ ηςκ δζδαζηαθζχκ,
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εκηάζζμκηαζ ζημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ (Newton, Driver & Osborne 1999), εκχ ηα
παναηηδνζζηζηά ημο επμζημδμιζζηζημφ ιμκηέθμο, υπςξ εοηαζνίεξ βζα ακαζημπαζηζηή
αθθδθεπίδναζδ (ζογήηδζδ ηαζ επζπεζνδιαημθμβία) είκαζ πανυκηα ιυκμ ζε ιενζηέξ
πενζπηχζεζξ πμο αθμνμφκ ηονίςξ ζηζξ δφμ εηπαζδεοηζημφξ μθία ηαζ Φαίδ. Οζ δζδαζηαθίεξ
ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηάπμζεξ πναηηζηέξ ενβαζίεξ, βεβμκυξ πμο αέααζα
θακενχκεζ ηδ ζδιαζία πμο δίκμοκ μζ δάζηαθμζ ζε αοηέξ ηζξ απηέξ ειπεζνίεξ ηςκ παζδζχκ,
αθθά ιζα πζμ εκδεθεπήξ δζενεφκδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ¨ζπεδζάγμκηαζ¨ αοηέξ μζ ηθεζζηέξ
πναηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, δείπκεζ υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ πμθφ θίβεξ εοηαζνίεξ κα
ακαζημπαζημφκ ηαζ κα πνμαμφκ ζηζξ δζηέξ ημοξ βεκζηεφζεζξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα αοηέξ μζ
ηθεζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηείκμοκ κα θεζημονβμφκ ςξ απεζημκίζεζξ ηςκ ανπχκ ηζξ μπμίεξ μ
δάζηαθμξ επζεοιεί κα πνμςεήζεζ, επμιέκςξ ακηζηαημπηνίγμοκ πενζζζυηενμ ιζα ιεηαδμηζηή
(παναδμζζαηή) πνμζέββζζδ.
ε ζπέζδ ιε ημ ααειυ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ απυ εηπαζδεοηζηυ ζε
εηπαζδεοηζηυ ιε αάζδ ηα πνυκζα οπδνεζίαξ ηαζ ημ πνμθίθ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ, δ ένεοκα
δείπκεζ ιζα ιζηνή δζαθμνμπμίδζδ ηςκ πναηηζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ δφμ πηοπζμφπμζ ηςκ
Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ, μθία ηαζ Φαίδ, μζ μπμίεξ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ οζμεεημφκ πζμ
εοέθζηηεξ ηαζ ιαεδημηεκηνζηέξ πναηηζηέξ. Κάηζ ακάθμβμ, αθθά ζε ζδιακηζηά πζμ
πενζμνζζιέκμ ααειυ, θαίκεηαζ κα ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθέκδξ. Χζηυζμ δ
έηηαζδ ηαζ δ ζοπκυηδηα αοηχκ ηςκ πναηηζηχκ, δεκ επζηνέπμοκ κα παναηηδνζζημφκ
¨επμζημδμιδζηζηέξ¨ μζ δζδαζηαθίεξ αοηχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηαεχξ μζ πίκαηεξ δείπκμοκ πςξ
μζ ζοβηνζιέκεξ εηπαζδεοηζημί ανίζημκηαζ ιαηνζά απυ ηέημζεξ πναηηζηέξ. Βέααζα, ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ένεοκαξ, ιπμνεί κα βίκεηαζ ιζα ακάδεζλδ ηάπμζςκ ζδιείςκ
δζαθμνμπμίδζδξ ζηζξ πναηηζηέξ ηςκ Πηοπζμφπςκ ηςκ Παζδαβςβζηχκ Σιδιάηςκ ή ηδξ
εηπαζδεοηζημφ ιε «ελμιμίςζδ», αθθά αοηυ έπεζ πμζμηζηή αλία ηαζ δεκ ιπμνεί θοζζηά κα
μδδβήζεζ ζε βεκζηεφζεζξ.
Έηζζ, αοηυ πμο θαίκεηαζ κα ηαηαβνάθεηαζ ηεθζηά, ζοκδβμνεί ιάθθμκ οπέν ηςκ
απυρεςκ πμο δείπκμοκ ηδκ ηονζανπία ηςκ παναδμζζαηχκ ιμκηέθςκ δζδαζηαθίαξ ζηζξ
αίεμοζεξ ηςκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ. Χζηυζμ, αοηυ ένπεηαζ ζε δζάζηαζδ ιε ηζξ απυρεζξ πμο
ηονζανπμφκ ζημ πχνμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ ηαζ πμο οπμζηδνίγμοκ ηζξ ακμζηηέξ
δζαδζηαζίεξ ηαζ πναηηζηέξ. Οζ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηέξ εεςνίεξ βζα πανάδεζβια, πμο ζήιενα
έπμοκ ζηδκ ένεοκα ιζα ζδιακηζηή ακαβκχνζζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επίηεολδ ηδξ ιάεδζδξ,
ζοκδβμνμφκ οπέν ημο ηεκηνζημφ νυθμο πμο πνέπεζ κα δμεεί ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ εκηυξ ηδξ
ηάλδξ ιεηαλφ δαζηάθμο ηαζ ιαεδηή αθθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ. πςξ ακαθένμοκ
έλαθθμο ηαζ μζ Driver, Newton ηαζ Osborne (2000), ακ εέθμοιε κα πνμςεήζμοιε ημκ
επζζηδιμκζηυ εββναιιαηζζιυ ηςκ ιαεδηχκ, ηυηε εα πνέπεζ κα ημοξ εκεαννφκμοιε ζηδκ
επζπεζνδιαημθυβδζδ, ζηδκ δζαιυνθςζδ ελδβήζεςκ ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμδείλεςκ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Φοθθάδζμ ηαηαβναθήξ δζδαζηαθζχκ

Eθπαηδεπηηθφο

1ε
δηδαζ
θαιία

Καηαηενιαηζζιυξ ημο πενζεπμιέκμο ζε
ιζηνά ηειάπζα
Πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε
δναζηδνζυηδηεξ:
Πνμαθήιαηα
Δπζδείλεζξ
Πνμζμιμζχζεζξ
Ένεοκεξ
Πεζνάιαηα
Έιπναηηεξ δναζηδνζυηδηεξ
Υνήζδ πμθοιέζςκ
Πανμοζίαζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ιε
ακαπαναζηάζεζξ
Δζηυκεξ
Παναδείβιαηα
Μμκηέθα
Ακαθμβίεξ
Πενζβναθζηέξ ενςηήζεζξ
Αζηζμθμβζηέξ
Πνυαθερδξ
Μμκμθεηηζηήξ απάκηδζδξ
Ρδημνζηέξ
φκημιεξ ακαηεθαθαζχζεζξ- βέθονεξ
ιεηαλφ ηςκ ηειαπίςκ βκχζδξ
Ο δάζηαθμξ δίκεζ μδδβίεξ, Tί πνέπεζ
κα βίκεζ
Ο δάζηαθμξ δίκεζ μδδβίεξ, πχξ πνέπεζ
κα βίκεζ
Τπαβυνεοζδ ηνυπμο θφζδξ
Δλδβήζεζξ πάκς ζηδ κέα βκχζδ
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Eθπαηδεπηηθφο

1ε
δηδα
ζθα
ιία

Πανμοζίαζδ ημο ηνυπμο θφζδξ ζημκ
πίκαηα
O δάζηαθμξ δίκεζ εοηαζνίεξ ζημοξ
ιαεδηέξ κα επζπεζνδιαημθμβήζμοκ κα
αζηζμθμβήζμοκ ηαζ κα ενιδκεφζμοκ ηζξ
απακηήζεζξ ηςκ άθθςκ
Ο δάζηαθμξ πνμααίκεζ ζε
ακαηνμθμδυηδζδ
Γίκεζ αμήεεζα ζημοξ ιαεδηέξ
Γίκεζ ενβαζίεξ βζα ημ ζπίηζ
Δκεαννφκεζ ημοξ ιαεδηέξ κα
πνδζζιμπμζμφκ ημ δζηυ ημοξ θελζθυβζμ
Δπζιέκεζ ζηδ πνήζδ ηςκ ζςζηχκ
επζζηδιμκζηχκ υνςκ
Δπακάθδρδ /Σνμπμπμίδζδ ενςηήζεςκ
Δπζζήιακζδ ηςκ θέλεςκ – ηθεζδζχκ
Γζαηφπςζδ ενςηήζεςκ βζα επακαθμνά
πνμδβμφιεκδξ βκχζδξ
Ακαπανάζηαζδ ηδξ θακεαζιέκδξ
βκχζδξ ζημκ πίκαηα ιε πμζηίθμοξ
ηνυπμοξ
Δπελήβδζδ ημο θάεμοξ
Δπακάθδρδ μνζζιχκ
Δδναίςζδ ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ ιε ηδκ
επζαεααίςζδ ηδξ απυ άθθμοξ ιαεδηέξ
Άιεζδ δζαηφπςζδ ημο ζςζημφ
Δπζανάαεοζδ ηςκ ιαεδηχκ ζε
επζηοπδιέκεξ εκένβεζεξ ημοξ
Γζάεεζδ ζηακμφ πνυκμο
Έθεβπμξ απυ ενακίμ ζε ενακίμ
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Η «εικονικότητα» του ςχολικού περιβϊλλοντοσ
και η διδαςκαλύα-μϊθηςη των Υυςικών Επιςτημών
Βαζίληρ Σζελθέρ και Ανηιγόνη Παπούζη
ΣΔΑΠΖ, ΔΚΠΑ, tselfesv@ecd.uoa.gr
ΣΔΑΠΖ, ΔΚΠΑ, aparous@ecd.uoa.gr
Πεξίιεςε
Οζ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ ηδξ Τπμπνεςηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΤΔ) απμηεθμφκ ημζκςκζηέξ/ πμθζηζζιζηέξ
οπμ-δμιέξ ιε ιαηνυπνμκδ ηαζ παβηυζιζα πανμοζία. Οζ δμιέξ αοηέξ, υπςξ ηαζ ηάεε δμιή πμο ακηέπεζ
ζημ πνυκμ, ηείκμοκ κα ακαπανάβμοκ εζςηενζηά ημκ εαοηυ ημοξ, ιέζς ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ιέζςκ πμο
ηα δνχκηα πνυζςπα έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ. ηδκ ενβαζία αοηή επζπεζνμφιε κα ζοθθέλμοιε
ηεηιήνζα πμο εκζζπφμοκ ηδκ οπυεεζδ υηζ: μζ δμιέξ ηδξ ζδιενζκήξ ΤΔ έπμοκ ελαζθαθίζεζ ηδ
ζηαεενυηδηά ημοξ δζαπεζνζγυιεκεξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ εηθνληθά κέζα (πμο ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ΦΔ
δεκ έπμοκ μοζζαζηζηή ζπέζδ ιε πξαγκαηηθά επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά κέζα) ηαζ ακαπανάβμκηαξ
ζρήκαηα ηαζ πξαθηηθέο ζοκδεδειέκεξ ιε ηδ δζαπείνζζή ημοξ. Ακ ηα πνάβιαηα είκαζ έηζζ, ηυηε δ
ζηνμθή ηδξ εηπαίδεοζδξ πνμξ ζηυπμοξ ζπεηζημφξ ιε ηδκ παναβςβή ζπδιάηςκ ηαζ πναηηζηχκ
πνήζζιςκ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή είκαζ ζμαανά παβζδεοιέκδ.
Abstract
Educational structures of compulsory education are social/ cultural sub-structures. As every social/
cultural structure enduring in time, educational structures tend to reproduce their self as actors
(students and teachers) manipulate available resources. In this paper we collect evidence testing the
assumption that: today, educational structures are stable because actors manipulate in them virtual
resources (e.g. resources in science education have more or less no relation to the resources
manipulated by scientists) and reproduce schemas and practices connected to this very virtuallity. If
this assumption is correct then the educational tern to aims related to the production of schemas and
practices connected to everyday life is seriously trapped.

Δηζαγσγή
H ηνέπμοζα ακηίθδρδ βζα ηζξ δμιέξ ηδξ ΤΔ εεςνεί υηζ ιέζα απ‘ αοηέξ (μζ εηπαζδεοηζηέξ
δμιέξ ςξ ιέζμ) αθθά ηονίςξ ιέζα ζ‘ αοηέξ (ζημ εζςηενζηυ ημοξ), επζπεζνείηαζ δ
ακαπαναβςβή εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πθήεμοξ απυ μιυθμβα ή εηενμβεκή ζρήκαηα ηαζ πξαθηηθέο,
ζοκδεδειέκα ιε πμθζηζζιζηέξ ηονίςξ οπμ-δμιέξ, ηςκ μπμίςκ μζ ιαεδηέξ είκαζ ή εα βίκμοκ
ιέθδ ςξ δνχκηα άημια ζηδκ εκήθζηδ γςή ημοξ. Οζ πμθζηζζιζηέξ αοηέξ οπμ-δμιέξ
πανμοζζάγμκηαζ ζημ πχνμ ηδξ ΤΔ ςξ βκςζηζηά ακηζηείιεκα (Γθχζζα, Μαεδιαηζηά, Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ, Ηζημνία, Λμβμηεπκία, Σέπκεξ, Θνδζηεία ηθπ), ζοβηνμηδιέκα ζηδ αάζδ ηςκ
ακάθμβςκ ζρεκάησλ (έκκμζεξ, εεςνίεξ ηθπ) ηαζ πξαθηηθψλ (δελζυηδηεξ, ιέεμδμζ ηθπ). Αοηά
ηα ζπήιαηα ηαζ πναηηζηέξ, ζημ πθαίζζμ ημο ζηυπμο ηδξ ακαπαναβςβήξ ημοξ, πανάβμκηαζ
ηαεδιενζκά ιέζα ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ απυ ηα δνχκηα οπμηείιεκα, ιαεδηέξ ηαζ
δαζηάθμοξ. Δδχ, υθμζ βκςνίγμοκ υηζ αοηή δ δζαδζηαζία ηζκείηαζ ηάης απυ ηδκ πίεζδ ιζαξ
έκηαζδξ/ ακηίεεζδξ ιεηαλφ παναβςβήξ ηαζ ακαπαναβςβήξ (Sewell 1992). Πμηέ δ παναβςβή
εκυξ ιαεδηή δεκ επακαθαιαάκεζ αηνζαχξ ημ πνμξ ακαπαναβςβή. Ακ ημ επακαθάαεζ, υθμζ
είκαζ πεζζιέκμζ υηζ μ ιαεδηήξ «ακηζβνάθεζ», «παπαβαθίγεζ» η.μ.η. Πχξ δζαπεζνζγυιαζηε αοηή
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ηδκ ακαπυθεοηηδ έκηαζδ; Σμ παναδμζζαηυ ζπμθείμ ζηνέθεζ ηδκ έκηαζδ ακαπαναβςβήξπαναβςβήξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ εβηαείδνοζδξ ακζζμηήηςκ: «Παβχκεζ» ηα ζπήιαηα ηαζ ηζξ
πναηηζηέξ, πμο ζοβηνμημφκ ηα πνμξ ακαπαναβςβή βκςζηζηά ακηζηείιεκα, ιέζα ζε ηείιεκα
πμο απμηαθεί «πενζεπυιεκα ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ» ή «φθδ» ηαζ εζηζάγεζ ζηζξ
«απμζηάζεζξ» πμο ειθακίγμοκ ηα παναβυιεκα απυ ημοξ ιαεδηέξ ζπήιαηα ηαζ πναηηζηέξ απυ
ηα «παβςιέκα» (ιμκμζήιακηα ηάπα) πενζεπυιεκα. Οκμιάγεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ εζηίαζδξ ζηζξ
«απμζηάζεζξ» αοηέξ αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή ηαζ ημ πνμσυκ ηδξ «ααειυ». Βαειυ, πμο είκαζ
ακηζζηνυθςξ ακάθμβμξ πνμξ ηδκ αλζμθμβμφιεκδ «απυζηαζδ». Με ηδκ πναηηζηή αοηή
ηαηαζηεοάγεζ ηδκ πενίθδιδ ακζζυηδηα: «ηαθυξ» ηαζ «ηαηυξ» ιαεδηήξ, πμο είκαζ αδφκαημ κα
ιδκ οπάνπεζ «ακηζηεζιεκζηά» ιζαξ ηαζ δ έκηαζδ βκςζηζηήξ ακαπαναβςβήξ-παναβςβήξ δεκ
ιπμνεί κα ηαηανβδεεί.
Σα βκςζηζηά ακηζηείιεκα, επίζδξ, οπμηίεεηαζ υηζ έπμοκ πνμηφρεζ εηηυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
δμιχκ ηαζ πενζθαιαάκμοκ ζπήιαηα ηαζ πναηηζηέξ ηαηάθθδθεξ βζα ηδ δζαπείνζζδ
ζοβηεηνζιέκςκ ιέζςκ/ πυνςκ (π.π. ζηζξ ΦΔ, αοηά ηα ιέζα ηα δζαπεζνίγμκηαζ μζ επαββεθιαηίεξ
επζζηήιμκεξ). Σμ «πάβςιά» ημοξ, ιέζς ημο πενζεπμιέκμο-ηεζιέκμο ηα ιεηαηνέπεζ ζε ιέζα
αλζμθυβδζδξ-ηαηάηαλδξ ηςκ ιαεδηχκ· ηνπο αιιάδεη, δδθαδή, ηδ θχζε ηαζ ηδ ιεηηνπξγία. Με
ημκ ηνυπμ αοηυ είκαζ ελαζνεηζηά πζεακυ υηζ ηα ιεηαζπδιαηίγεζ ζε εηθνληθά ζφκμθα ζπδιάηςκ
ηαζ πναηηζηχκ πμο είλαη νπζηαζηηθά θαη αληηθεηκεληθά απνζπλδεδεκέλα απυ ηα κέζα/ πφξνπο
πμο ηα ζπήιαηα ηαζ μζ πναηηζηέξ οπμηίεεηαζ υηζ ακαπανζζημφκ ή ηαεμδδβμφκ ηδ δζαπείνζζδ
ημοξ!
Μηα κειέηε πεξίπησζεο
Ζ ιεθέηδ αοηή πναβιαημπμζήεδηε βζα κα ζοθθέλεζ ειπεζνζηά ηεηιήνζα ζπεηζηά ιε ημ ακ μζ
ιαεδηέξ πμο ηεθεζχκμοκ ημ Δθθδκζηυ Λφηεζμ έπμοκ απμδεπεεί ηαζ μζηεζμπμζδεεί ηδκ
παναπάκς βεκζηεοιέκδ ηαηάζηαζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ «εζημκζηυηδηαξ», ημοθάπζζημκ βζα ηδκ
πενίπηςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ-ιάεδζδξ ηςκ ΦΔ.
Μεζνδνινγία
Ζ ιεθέηδ έπεζ δφμ ζηέθδ. Σμ πνχημ πναβιαημπμζήεδηε ιε 102 ηαζ ημ δεφηενμ ιε 143
θμζηδηέξ/ ηνζεξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ πμο λεηζκμφζακ κα παναημθμοεμφκ ιαεήιαηα
ημο 1μο ελαιήκμο ηςκ ζπμοδχκ ημοξ· είπακ δδθαδή ιυθζξ πεηφπεζ ζηζξ εζζαβςβζηέξ ημοξ
ελεηάζεζξ ζημ Σιήια Δηπαίδεοζδξ ηαζ Αβςβήξ ζηδκ Πνμζπμθζηή Ζθζηία (ΣΔΑΠΖ). Χξ εη
ημφημο εεςνμφιε υηζ ηα υζα οπμζηδνίγμοκ πνμηφπημοκ ςξ ζοκέπεζα ηδξ ιφδζήξ ημοξ ζηδ
ζπμθζηή ημοθημφνα (ηδξ ΤΔ ηαζ ημο Λοηείμο), πένα αζθαθχξ απυ υζα οπαβμνεφεζ δ ημπζηή,
ηαεδιενζκή ημοξ ημοθημφνα. Απυ ηζξ δφμ αοηέξ πδβέξ (ηαζ ηονίςξ απυ ηδκ πνχηδ)
πενζιέκμοιε κα πνμηφπημοκ ηαζ υζα δζδαηηζηά-ιαεδζζαηά ζπήιαηα ή ζπήιαηα πενί
επζζηήιδξ πνδζζιμπμζμφκ.
Σδκ πενίμδμ ηδξ ιεθέηδξ μζ 102 θμζηήηνζεξ ημο πνχημο ζηέθμοξ παναημθμοεμφζακ ηα πνχηα
ιαεήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ Γζδαηηζηή ηςκ ΦΔ. ε αοηά μ δζδάζηςκ είπε οπμζηδνίλεζ υηζ έκαξ
ανηεηά απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ βζα κα μζηεζμπμζδεμφκ παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ πνχηδξ
ζπμθζηήξ δθζηίαξ επζζηδιμκζηά ζπήιαηα ηαζ πναηηζηέξ απμηεθεί δ πνμζςπζηή ηαζ εκενβδηζηή
ειπθμηή ημοξ ιε δναζηδνζυηδηεξ πμο πενζθαιαάκμοκ δζαπείνζζδ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ (είπακ
ακαθενεεί ιενζηά ιυκμ παναδείβιαηα, ηονίςξ ζε ακηζδζαζημθή ιε πνμζεββίζεζξ ιεηαθμνάξ
βκχζεςκ ή πανμπήξ πθδνμθμνζχκ). Ζ πνμζςπζηή ηαζ εκενβδηζηή ειπθμηή είπε οπμζηδνζπεεί
υηζ ιπμνεί κα ελαζθαθζζηεί ζε ιεβάθμ ααειυ ακ μζ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ μζηείεξ ζηα παζδζά
ηαζ έπμοκ ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ· ακ δδθαδή είκαζ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ έπμοκ
ζοκδείζεζ κα ειπθέημκηαζ ιε εοπανίζηδζδ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή ηαζ ιέζα απυ ηζξ
μπμίεξ ηάηζ πεηοπαίκμοκ. Γζα πανάδεζβια, δναζηδνζυηδηεξ παζπκζδζμφ (υπμο «ηενδίγμοκ» ή
«πάκμοκ»), αηνυαζδξ αθδβήζεςκ (υπμο ιπμνμφκ κα απμθαιαάκμοκ ιζα ηαθή αθήβδζδ),
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αλζμπμίδζδξ ηςκ ζδζαίηενςκ δελζμηήηςκ ημοξ (δελζμηήηςκ πμο ηα ίδζα εηηζιμφκ ηαζ ιέζς ηςκ
μπμίςκ ηνμπμπμζμφκ ηάηζ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ) ηθπ.
ημ ζδιείμ αοηυ, γδηήεδηε απυ ηζξ θμζηήηνζεξ κα πςνζζημφκ ζε μιάδεξ (3–4 αηυιςκ) ηαζ λα
«θαηαζθεπάζνπλ» κηα θαηάιιειε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα εκπιέμεη παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη λα ηα νδεγήζεη ζηε (κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε) επηηπρία ηνπ ζηφρνπ: ηα
παηδηά λα πξνβιέπνπλ ηελ εμάηκηζε σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζηε δέζηε θαη ηνλ άλεκν. Να
αλαγλσξίδνπλ, επίζεο, φηη ην λεξφ φηαλ εμαηκίδεηαη δελ «ράλεηαη». Οζ θμζηήηνζεξ έπνεπε κα
ζοζηεθεμφκ ηαζ κα ηαηαζηεοάζμοκ έκα ηείιεκμ πμο εα ακαπανζζημφζε ηδ δζδαηηζηή ημοξ
πνυηαζδ/ δναζηδνζυηδηα ιέζα ζε δζάζηδια δφμ ςνχκ ηαζ κα ημ παναδχζμοκ ζημ
δζδάζημκηα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ζοθθέλαιε 34 ηείιεκα, απυ ζζάνζειεξ μιάδεξ. Με αάζδ ηδ
εεςνία ημο Sewell (1992) βζα ηζξ ημζκςκζηέξ/ πμθζηζζιζηέξ δμιέξ, οπμεέζαιε υηζ δ ακάθοζδ
αοηχκ ηςκ ηεζιέκςκ ιπμνεί κα δχζεζ απμηεθέζιαηα ζπεηζηά ιε παναηηδνζζηζηά ηδξ
εηπαζδεοηζηήξ/ ζπμθζηήξ ημοθημφναξ (ηονίςξ ζπδιάηςκ ηαζ πναηηζηχκ) πμο εκζηενκίγμκηαζ
μζ θμζηήηνζεξ.
Οζ 143 θμζηήηνζεξ ημο δεφηενμο ζηέθμοξ παναημθμοεμφζακ ιαεήιαηα εεαηνζηήξ έηθναζδξ.
Ζ δζδάζημοζα, αθμφ ελήβδζε επανηχξ ηα εθάπζζηα παναηηδνζζηζηά πμο πνέπεζ κα δζαεέηεζ
ιζα εεαηνζηή αθήβδζδ βζα κα ιδκ «πνμζαάθθεζ» ημ εεαηή ηδξ, γήηδζε απυ ηζξ θμζηήηνζεξ κα
πςνζζημφκ ζε μιάδεξ ηςκ 4-5 αηυιςκ ηαζ κα ζπεδζάζμοκ έκα ιζηνυ ζεκάνζμ ζπεηζηυ ιε
πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα. Σμ ζεκάνζμ αοηυ ζηδ ζοκέπεζα μζ θμζηήηνζεξ εα ημ
μθμηθήνςκακ ζε πανάζηαζδ εεάηνμο ζηζχκ ηαηάθθδθδ κα «ιεηαθένεζ» ζε παζδζά
πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ έκα ζπεηζηυ μζημθμβζηυ ιήκοια. Δδχ, ιέζα ζε ηνεζξ χνεξ
ηαηαζηεοάζηδηακ 36 ζεκάνζα πμο παναδυεδηακ βναπηά ζηδ δζδάζημοζα. ηα ζεκάνζα αοηά
ακαιεκυηακ κα θαίκμκηαζ μζ ηονίανπεξ απυρεζξ ηςκ θμζηδηνζχκ βζα ηα πενζααθθμκηζηά
πνμαθήιαηα, βζα ηα μζημθμβζηά ιδκφιαηα, ηαεχξ ηαζ μζ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ημ νυθμ ημο
εεάηνμο ζηδ ζπμθζηή ημοθημφνα.
Μεεμδμθμβζηά, ηαζ ζηα δφμ ζηέθδ ηδξ ένεοκαξ, ζηδνζγυιαζηε ζημ κα εκημπίγμοιε ηα
ζπήιαηα ηαζ ηζξ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιέζςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαοηυηδηα
πμο πνμζδίδμοκ ζηα ιέζα μζ πναηηζηέξ ηαζ ηα ζπήιαηα πμο πνμηείκμοκ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ηαζ
κα επζζδιαίκμοιε εηείκα ηα ζπήιαηα, πναηηζηέξ ηαζ ιέζα πμο δελ θαίλεηαη υηζ ιπμνμφκ κα
θεζημονβμφκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημπζηή ημοθημφνα ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ. Σα ηεθεοηαία δεκ
ιπμνεί πανά κα πνμένπμκηαζ απυ ηδ ζπμθζηή ημοξ ημοθημφνα. Ηδζαίηενδ πνμζμπή δχζαιε ζηα
ηείιεκα υπμο μζ θμζηήηνζεξ επζθέβμοκ κα πνμαάθθμοκ δναζηδνζυηδηεξ ή βεβμκυηα
«ηαεδιενζκήξ γςήξ»· πνδζζιμπμζμφκ δδθαδή ζπήιαηα, πναηηζηέξ ηαζ ιέζα απυ ηζξ ημπζηέξ
ημζκςκζηέξ/ πμθζηζζιζηέξ δμιέξ ηαζ ηα ιεηαζπδιαηίγμοκ βζα κα «ηαζνζάλμοκ» ζημ ζπμθζηυ
πενζαάθθμκ (ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ). Ακ δ «εζημκζηυηδηα» ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ είκαζ
έκα δζαδεδμιέκμ παναηηδνζζηζηυ ημοξ, ηυηε μζ θεζημονβίεξ ηδξ εα πνέπεζ κα πνμηφπημοκ απυ
αοημφξ ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ. Ζ ακάθοζδ οπμεέημοιε υηζ εα ακαδεζηκφεζ ηδκ
«εζημκζηυηδηα» ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ, ακ δείπκεζ υηζ πναηηζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζημ ζπμθείμ απμηεθμφκ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ημζκςκζηχκ πναηηζηχκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ
«εζημκζηυηδηαξ» ή απμηεθμφκ αοημφζζεξ «εζημκζηέξ-οπμηνζηζηέξ» ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ.
Σαοηυπνμκα πενζιέκμοιε κα θακεί απυ ηζξ ζδιαζίεξ ηςκ ζπδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημοθημφναξ ηαζ ημ ηζ πενζιέκμοιε ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ
κα «ιάεμοκ» μζ ιαεδηέξ ιαξ.
Απνηειέζκαηα πξψηνπ ζθέινπο
Θα πανμοζζάζμοιε, εκδεζηηζηά, ηδκ ακάθοζδ ηδξ απάκηδζδξ πμο έδςζε ιζα μιάδα
θμζηδηνζχκ, πμο θαίκεηαζ κα δζαεέηεζ ζηακμπμζδηζηά ζπμθζηά-επζζηδιμκζηά ζπήιαηα βζα ηδκ
ακαπανάζηαζδ ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. Ζ απάκηδζδ ήηακ δ αηυθμοεδ:
Μηα κέξα πνπ είρε πνιχ θξχν, απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή
κε ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο. Σελ ψξα ηνπ θαγεηνχ πνπ ηα παηδηά ζπγθεληξψλνληαη ζηελ
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ηξαπεδαξία, επηλνήζακε έλα ηπραίν ιάζνο. θεθηήθακε λα ρχζνπκε ην πνηήξη κε ην λεξφ ελφο
παηδηνχ πάλσ ζηελ πεηζεηνχια ηνπ. Ρσηήζακε ηα παηδηά πψο ζα ζηεγλψζνπκε ηελ πεηζεηνχια
γξήγνξα, ψζηε ην παηδί λα κπνξέζεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζηεγλή ηελ επφκελε κέξα. Κάζε παηδί
μεθίλεζε λα ιέεη ηελ άπνςή ηνπ. Καηαιήμακε λα ηε ζηεγλψζνπκε ζην θαινξηθέξ. Έηζη θη έγηλε.
Αθνπκπήζακε ηελ πεηζέηα πάλσ ζην θαινξηθέξ. Σα παηδηά παξαθνινπζνχζαλ ηε δηαδηθαζία
ηεο εμάηκηζεο σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζηε δέζηε πνπ πεγάδεη απφ ην θαινξηθέξ. Χο
απνηέιεζκα είρακε ην ζηέγλσκα ηεο πεηζέηαο, ε νπνία κεηαθεξφηαλ ζε θάζε παηδί ρέξη-ρέξη. Με
ηελ επαθή ηνπο δηαπίζησλαλ κε έθπιεμε φηη ε πεηζέηα είρε ζηεγλψζεη...
Ζ εζζαβςβζηή πνυηαζδ (1): Μηα κέξα πνπ είρε πνιχ θξχν απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε
κηα δξαζηεξηφηεηα, ζρεηηθή κε ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο... θαίκεηαζ κα έπεζ κυδια ιυκμ ζηδ
ζπμθζηή γςή. Γφζημθα ιπμνεί κα ζηεθηεί ηάπμζμξ, ηονίςξ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ θζβυηενμ ζημ
ζπίηζ, ηαηαζηάζεζξ υπμο «απμθαζίγεηαζ κα πναβιαημπμζδεεί ιζα δξαζηεξηφηεηα». Ακηίεεηα,
ζηδ ζπμθζηή γςή ηα ζπήιαηα πμο ζηδνίγμοκ ηδκ πνυηαζδ αοηή έπμοκ κυδια. οκήεςξ
ζδιαίκμοκ υηζ μ δάζηαθμξ παίνκεζ ιζα απυθαζδ πμο αθμνά ηδκ «μζημδυιδζδ» εκυξ
πενζαάθθμκημξ δνάζδξ, υπμο ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζηυξ έπμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ νυθμοξ (εη
ηςκ πνμηένςκ ζπεδζαζιέκμοξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ), πμο μζ ιαεδηέξ εα ημοξ ιάεμοκ ηαζ εα
ημοξ «παίλμοκ» ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δναζηδνζυηδηαξ. Δκδεζηηζηυξ ημο «εζημκζημφ»
παναηηήνα ηδξ «δναζηδνζυηδηαξ» είκαζ μ πθδεοκηζηυξ «απμθαζίζαιε» πμο πνδζζιμπμζείηαζ
ζηδκ πνυηαζδ. «Απμθαζίγμοιε» ζηδ ζπμθζηή γςή, ζδιαίκεζ ζοκήεςξ απμθαζίγεζ μ
εηπαζδεοηζηυξ ηαζ ζοιπενζθένεηαζ ςξ εάκ ιε ηδκ απυθαζδ αοηή κα ζοιθςκμφκ ηαζ μζ
ιαεδηέξ ημο. Δίκαζ βεβμκυξ πάκηςξ, υηζ ζημ «παζπκίδζ» αοηυ (ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ
ημοθημφναξ) δεκ ακηζζηέημκηαζ, ημοθάπζζημκ νδηά, μζ ιαεδηέξ.
Έηζζ, ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ηαζ βζα ημοξ ιαεδηέξ «απμθαζίγς» ηείκεζ κα ζδιαίκεζ
«οπαημφς ζηδκ απυθαζδ ημο εηπαζδεοηζημφ»: μ πθδεοκηζηυξ οπμδδθχκεζ ιζα πναηηζηή
ζοθθμβζηήξ θήρδξ απυθαζδξ πμο υιςξ δεκ πναβιαημπμζείηαζ. Ακ πναβιαημπμζείημ (ιε ηδ
ζδιαζία πμο ηονζανπεί ζηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ), εα έπνεπε κα ζογδηδεεί ημοθάπζζημκ δ ζπέζδ
ηδξ «ηνφαξ ιέναξ» ιε ημ «θαζκυιεκμ ηδξ ελάηιζζδξ», πμο ακαθένμοκ μζ θμζηήηνζεξ ηαζ
ιάθθμκ ηδκ «ηναηάκε βζα... έηπθδλδ», ηδκ μπμία ζδιεζςηέμκ δεκ απμηαθφπημοκ ιέπνζ ημ
ηέθμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ. Μζα εονφηαηα δζαδεδμιέκδ εηπαζδεοηζηή πναηηζηή: μζ θυβμζ ηαζ
μζ ζημπμί βζα ημοξ μπμίμοξ μζ εηπαζδεοηζημί «ηαηαζηεοάγμοκ» έκα δζδαηηζηυ πθαίζζμ δεκ
απμηαθφπημκηαζ πμηέ, ημοθάπζζημκ νδηά, ζημοξ ιαεδηέξ.
ηδκ επυιεκδ πνυηαζδ, δ εζζαβςβή (2): Σελ ψξα ηνπ θαγεηνχ πνπ ηα παηδηά ζπγθεληξψλνληαη
ζηελ ηξαπεδαξία... ιαξ ιεηαθένεζ ζε έκα πενζαάθθμκ ζπμθζηήξ ηάλδξ (π.π. εκυξ Νδπζαβςβείμο
ιε δζεονοιέκμ ςνάνζμ). Έηζζ δ πνυηαζδ (3): Σελ ψξα ηνπ θαγεηνχ πνπ ηα παηδηά
ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ηξαπεδαξία επηλνήζακε έλα ηπραίν ιάζνο... οπμδδθχκεζ απενίθναζηα
(«επζκμήζαιε έκα ηοπαίμ θάεμξ») ιζα πναηηζηή δδιζμονβίαξ ιζαξ «εζημκζηήξ» ηαηάζηαζδξ δ
μπμία ηυζμ απυ ημκ πνμζδζμνζζιυ πμο πνμδβείηαζ υζμ ηαζ απυ ηδ δμιή ηδξ ηαηάζηαζδξ
θαίκεηαζ κα έπεζ κυδια ιυκμ ιέζα ζε ζπμθζηέξ ηάλεζξ. Οζ ιεηαζπδιαηζζιμί εδχ είκαζ
πνμθακείξ. Σμ ζπήια «ηοπαίμ θάεμξ» δεκ ιπμνεί κα «επζκμδεεί» ζηδκ ηαεδιενζκή
ημοθημφνα, πανά ιυκμ ζε ηαηαζηάζεζξ οπμηνζηζηήξ δνάζδξ πάκς ζε ακενχπζκμοξ πυνμοξ
πμο ζοκεζδδηά εέθμοιε κα λεβεθάζμοιε. Έκα «ηοπαίμ θάεμξ» δεκ ιπμνεί κα «επζκμδεεί» μφηε
ζηδκ επζζηδιμκζηή ημοθημφνα. Μπμνεί κα πονμδμηήζεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ οπυεεζδξ, κα
εκημπζζηεί, κα απαθεζθεεί η.μ.η.
ηδκ επυιεκδ πνυηαζδ πενζβνάθεηαζ δ «εζημκζηή» ηαηάζηαζδ πμο δδιζμονβείηαζ ιε ηδκ
πανέιααζδ ημο δαζηάθμο πάκς ζηα ιέζα ζηα μπμία έπμοκ πνυζααζδ αοηυξ ηαζ μζ ιαεδηέξ
ημο ζημ μιαδζηυ ημοξ βεφια. (4): θεθηήθακε λα ρχζνπκε ην πνηήξη κε ην λεξφ ελφο παηδηνχ
πάλσ ζηελ πεηζεηνχια ηνπ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή ζημ ιοαθυ ημο δάζηαθμο (ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ ιαξ) ζοβηνμηεί δζδαηηζηή ζηναηδβζηή ηαζ αζθαθχξ ειπενζέπεζ πναηηζηέξ
ακαιεκυιεκεξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ (ζπμθζηή ημοθημφνα)· ηαοηυπνμκα ειπενζέπεζ ηαζ
ζημζπεία ηδξ ηαεδιενζκήξ ημοθημφναξ. οβηεηνζιέκα ηα ιέζα: πμηήνζ, κενυ ηαζ πεηζεημφθα,
~ 832 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

ζηα μπμία έπμοκ πνυζααζδ μζ ιαεδηέξ ζημ πθαίζζμ ημο βεφιαηυξ ημοξ, έπμοκ κυδια ζπεηζηυ
ιε ηδ δναζηδνζυηδηα ηαζ ηζξ πναηηζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ βζα κα θάκε ηαζ ζημ
ζπίηζ ημοξ. Σα ίδζα ιέζα ζηδκ «εζημκζηή» ηαηάζηαζδ πμο δδιζμονβεί μ δάζηαθμξ έπμοκ άθθμ
κυδια, ημοθάπζζημκ βζ‘ αοηυκ. Λεζημονβμφκ βζα κα δδιζμονβήζμοκ έκα ανεβιέκμ φθαζια.
οιαάθθμοκ ζε ιζα πναηηζηή εζηειιέκδξ πνυηθδζδξ ηάπμζαξ «γδιζάξ» ιε ηνυπμ πμο κα
θαίκεηαζ υηζ δεκ είκαζ εζηειιέκδ, μφηε επζεεηζηή. ηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ δ πναηηζηή ηδξ
εζηειιέκδξ πνυηθδζδξ «γδιζχκ» δεκ ζοκδείγεηαζ. Σμ ζπήια «ημ κενυ πφκεηαζ πάκς ζηδκ
πεηζεημφθα» παναπέιπεζ ζε «γδιζά» ηαζ δεκ επζδζχηεηαζ, εηηυξ απυ επζεεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ
ή πναηηζηέξ «πμκηνχκ» αζηείςκ, πμο δεκ εα ζοκακηήζμοιε ηαευθμο ζηζξ επζζηδιμκζηέξ
δμιέξ.
Σμ ακ ηα παζδζά εα ακηζθδθεμφκ αοηή ηδκ αθθαβή ζηδ δζαδζηαζία ημο βεφιαηυξ ημοξ ηαζ εα
πενάζμοκ ζηδ δζαδζηαζία «δζενεφκδζδξ», πμο έπεζ ζημ ιοαθυ ημο μ δάζηαθμξ, είκαζ έκα
ενχηδια πμο δφζημθα ιπμνεί ηάπμζμξ κα απακηήζεζ ιε αζθάθεζα ηαζ εη ηςκ πνμηένςκ.
Θεςνμφιε υηζ ακ ηα παζδζά ημ ηαηαθένμοκ είκαζ ιάθθμκ ιοδιέκα ζηδκ εζημκζηή ζπμθζηή
γςή. Μπμνμφκ κα ιεηαζπδιαηίγμοκ άιεζα ηα ζπήιαηα ακαπανάζηαζδξ ηςκ ιέζςκ πμο
δζαπεζνίγμκηαζ υηακ βεοιαηίγμοκ ηαζ έηζζ κα απμδέπμκηαζ ηδκ «ηαηαζηνμθζηή» αθθαβή ηδξ
δναζηδνζυηδηαξ «ηνχς» ζε δναζηδνζυηδηα «δζενεοκχ», ιε ηδ ζπμθζηή ζδιαζία.
Οζ εζζδβδηέξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ θαίκεηαζ υηζ εεςνμφκ πςξ ηα παζδζά ιπμνμφκ κα ημ ηάκμοκ
ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ (δεκ θακηαγυιαζηε υηζ εα ημ επζπεζνμφζακ ζπίηζ ημοξ) ηαζ ςξ εη ημφημο
παναεέημοκ ηδκ επυιεκδ πνυηαζδ, δ μπμία έπεζ επίζδξ κυδια ιυκμ ιέζα ζημ ζπμθζηυ
πθαίζζμ· ιε αοηή εθπίγμοκ υηζ εα ηαεμδδβήζμοκ ηα παζδζά κα θεζημονβήζμοκ εθεβπυιεκα. (5):
Ρσηήζακε ηα παηδηά πψο ζα ζηεγλψζνπκε ηελ πεηζεηνχια γξήγνξα, ψζηε ην παηδί λα κπνξέζεη
λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζηεγλή ηελ επφκελε κέξα... Δδχ έπεζ εκδζαθένμκ κα ζηεθημφιε ηδκ
ηαηάζηαζδ ζε πενζαάθθμκ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Παίνκμοιε ημ πμηήνζ ιε ημ κενυ πμο ημ παζδί
πνδζζιμπμζεί βζα κα πίκεζ ζηδ δζάνηεζα ημο βεφιαηυξ ημο ηαζ ημ αδεζάγμοιε πάκς ζηδκ
πεηζέηα πμο πνδζζιμπμζεί βζα κα ζημοπίγεηαζ ή κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ημ κα θενςεεί. Καζ
εκχ έπμοιε ηαηαζηνέρεζ ημ βεφια ημο νςηάιε υθα ηα παζδζά (ακειίγμκηαξ ίζςξ ηδ ανεβιέκδ
πεηζέηα), πχξ εα ηδ ζηεβκχζμοιε βνήβμνα· ηυζμ «βνήβμνα», ιάθζζηα, χζηε κα ιπμνέζεζ κα
ηδ πνδζζιμπμζήζεζ... ηδκ επυιεκδ ιένα! Δίκαζ ή υπζ –ζε πθαίζζμ ηαεδιενζκήξ γςήξ– ιζα
πανακμσηή ηαηάζηαζδ; Θα μδδβμφζε ή υπζ ζε πθήνδ αηαλία ημ μζημβεκεζαηυ ιαξ, βζα
πανάδεζβια, βεφια; Σζ ζοιααίκεζ ηαζ μζ ζοββναθείξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζπεδζαζιμφ (έιπεζνμζ
ιαεδηέξ/ηνζεξ) εεςνμφκ υηζ δ ηαηάζηαζδ αοηή ιπμνεί κα ελεθζπεεί μιαθά ιέζα ζηδ ζπμθζηή
ημοθημφνα;
Πνυηεζηαζ ιάθθμκ βζα ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ πναηηζηή δζαηφπςζδξ ενςηήζεςκ
απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ είκαζ πακίζπονδ. Πνυηεζηαζ, πάθζ βζα ιζα «εζημκζηή»
πναηηζηή: ιζα πναηηζηή δζαηφπςζδξ ενχηδζδξ, πμο ζοκηαηηζηά θαίκεηαζ υηζ ηείκεζ κα
ζοθθέλεζ απυρεζξ βζα ηνυπμοξ δνάζδξ αθθά πμο ημ πενζεπυιεκυ ηδξ (αζηζμθυβδζδ ηδξ
δνάζδξ) δείπκεζ υηζ ηάηζ ηέημζμ δεκ εκδζαθένεζ ημκ ενςηχκηα. Ζ πεηζεημφθα κα ζηεβκχζεζ
γξήγνξα. Γδθαδή; Μέζα ζε κηα κέξα; Ακηίεεηα, ζηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ δ πναηηζηή ημο «ηαζ
ηχνα ηζ ηάκμοιε;» πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ενχηδια υηακ οπμεέημοιε υηζ έπμοιε πενζζζυηενεξ
απυ ιζα επζθμβέξ ή δεκ δζαεέημοιε ηαιία επζθμβή, βζα κα θφζμοιε έκα πνυαθδια. Σμ ζπήια
«πχξ εα ζηεβκχζμοιε ηδκ πεηζεημφθα ιέζα ζε ιζα ιένα;» έπεζ εδχ άιεζδ απάκηδζδ:
«άπθςζέ ηδ κα ζηεβκχζεζ»· απάκηδζδ πμο ηδκ λένμοκ ηαζ ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ
δ δαζηάθα ημοξ· ηαζ ηονίςξ ηα παζδζά λένμοκ υηζ δ δαζηάθα ημοξ ημ λένεζ. Σμ κα απμηεθέζεζ
εέια ζογήηδζδξ δεκ απμηεθεί ημζκςκζηή πναηηζηή (ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζδιαζία ημο
ζπήιαημξ), πανά ιυκμ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ υπμο μζ βμκείξ γδημφκ απυ ηα παζδζά ημοξ κα
δίκμοκ «θςημακηζβναθζηέξ» απακηήζεζξ, ιπνμζηά ζε ημζκυ ζοββεκχκ ή θίθςκ, βζα κα
επζδείλμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ «παζδαβςβζηέξ επζηοπίεξ».
Δπίζδξ, ζηζξ επζζηδιμκζηέξ δμιέξ, δ πναηηζηή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζπήια «ζηέβκςζέ ημ»
ιπμνεί κα απμηεθέζεζ αθμνιή ζογήηδζδξ, ζοκήεςξ υιςξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ δεκ εα εέθαιε κα
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ζοιαεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζηεβκχιαημξ· βζα πανάδεζβια, αθθμζχζεζξ ημο «δείβιαημξ» απυ
ηδκ αθθδθεπίδναζή ημο ιε ημ κενυ βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια, απυ ηδ εενιμηναζία, απυ
ιδπακζηέξ αθάαεξ πμο εα ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ έκα νεφια αένα ηθπ. Δδχ, ημ ζπήια
«ζηέβκςζέ ημ» εα ζοβηνμημφζε έκα ιάθθμκ ηεπκμ-επζζηδιμκζηυ πνυαθδια.
Ζ πμνεία ημο ιαεήιαημξ, πάκηςξ, βζα ηζξ θμζηήηνζεξ ακαιέκεηαζ κα ελεθζπεεί μιαθά, υπςξ
οπμδεζηκφεζ δ επυιεκδ ηαζ δ ιεεεπυιεκδ πνυηαζδ (6, 7): Κάζε παηδί μεθίλεζε λα ιέεη ηελ
άπνςή ηνπ. Καηαιήμακε λα ηε ζηεγλψζνπκε ζην θαινξηθέξ, η.μ.η.
οκμθζηά, ηαζ δοζηοπχξ πςνίξ ηαιία ελαίνεζδ, ηα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ ζημ
ζπμθείμ ιαεαίκμοκ πναηηζηέξ υπςξ: κα ηαηακμμφκ-δζαζζεάκμκηαζ πυηε μ δάζηαθμξ
οπμηνίκεηαζ (πφκεζ ημ κενυ πμο έπμοκ βζα κα πζμοκ πάκς ζηδκ πεηζέηα ημοξ ηδκ χνα ημο
θαβδημφ) ηαζ ακηί κα αάθμοκ ηζξ θςκέξ ή ηα ηθάιαηα κα ζηνέθμκηαζ ηαζ κα πενζιέκμοκ κα
απακηήζμοκ ζημ ηζ εα ηα νςηήζεζ· κα ηαηακμμφκ πυηε ημοξ γδημφκ κα οπμηνζεμφκ ηα ίδζα (κα
παναημθμοεμφκ ηδκ ελάηιζζδ πμο δεκ θαίκεηαζ, κα ηδκ απμδίδμοκ ζηδ γέζηδ –πμο επίζδξ δεκ
θαίκεηαζ– ηαζ υπζ ζημ ηαθμνζθέν, ηαζ κα εηπθήζζμκηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ πεηζέηα
ζηέβκςζε πάκς ζημ ηαθμνζθέν)· κα ιπμνμφκ κα οπμηνίκμκηαζ ζοκημκζζιέκα ιεηαλφ ημοξ ηαζ
ιε επζηοπία· κα ιδκ ανπίγμοκ κα πεημφκ κενά ημ έκα ζημ άθθμ, αθθά κα απακημφκ ζημ πχξ εα
ζηεβκχζμοιε ηδκ πεηζεημφθα ηαζ κα ιδ θέκε υηζ ιέπνζ αφνζμ δ πεηζέηα εα ζηεβκχζεζ ιυκδ
ηδξ η.μ.η.
Καζ μζ ζδιαζίεξ ηςκ ζπδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ; «Απμθαζίγμοιε»
ζδιαίκεζ ζοιθςκμφιε αοηυιαηα ηαζ ζοκημκζζιέκα ιε ηδκ πνυηαζδ ηδξ δαζηάθαξ; «Σοπαίμ
θάεμξ» είκαζ έκα θάεμξ πμο επζκμείηαζ ηαζ ηαηαζηεοάγεηαζ; Ζ «εζηειιέκδ γδιζά» απμηεθεί
αθμνιή βζα ζπμθζηή δζενεφκδζδ· ιζα δζαδζηαζία δζαδμπζηχκ ενςηήζεςκ ηαζ απακηήζεςκ;
«Δνχηδζδ ημο δαζηάθμο» είκαζ απθά δ αζηία δζαηφπςζδξ απάκηδζδξ; «Απάκηδζδ ημο
ιαεδηή» είκαζ ιάκηεια ημο ηζ έπεζ ζημ ιοαθυ ηδξ δ δαζηάθα ςξ «ζςζηυ»; «Άπμρδ» είκαζ
πνυαθερδ ημο ηζ εέθεζ κα απακηήζμοιε δ δαζηάθα; «Καηαθήβμοιε ζε ιζα απυθαζδ»
ζδιαίκεζ πθδνμθμνμφιαζηε ηζ εέθεζ δ δαζηάθα κα ηάκμοιε; «Παναημθμοεμφιε» ζδιαίκεζ
υηζ δείπκμοιε ζηδ δαζηάθα υηζ παναημθμοεμφιε; «οιιεηέπμοιε» ζδιαίκεζ υηζ ηάκμοιε
ζοκημκζζιέκα αοηυ πμο δ δαζηάθα δείπκεζ υηζ εέθεζ κα ηάκμοιε; «Δηπθήζζμιαζ» ζδιαίκεζ
υηζ δείπκς ζηδ δαζηάθα υηζ εηπθήζζμιαζ;
Σέθμξ, ηα οθζηά ιέζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ απέηηδζακ ημπζηά ηαζ βζα πενζμνζζιέκμ πνυκμ
δζαθμνεηζηέξ ηαοηυηδηεξ: ημ πμηήνζ, ημ κενυ ηαζ δ πεηζεημφθα θεζημφνβδζακ ζακ ενβαθεία
ηαηαζηεοήξ ημο «ηοπαίμο θάεμοξ»· ημ ηαθμνζθέν δεκ γεζηαίκεζ ιυκμ, ζηεβκχκεζ ιε έκακ
ηνυπμ πμο ιπμνμφιε κα ημκ δμφιε ηζυθαξ. ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ηάπμζεξ μιάδεξ θμζηδηνζχκ,
πμο βκχνζγακ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ηα ζπμθζηά επζζηδιμκζηά ζπήιαηα, έζηδζακ
πεζνάιαηα πμο παναπμζμφζακ ηα ειπεζνζηά δεδμιέκα «βζα κα ηα ηαηαθάαμοκ μζ ιαεδηέξ»!
Καζ, αέααζα, ηίπμηα απ‘ αοηά δεκ θαίκεηαζ κα δδιζμονβεί πνυαθδια ζημοξ δζδαηηζημφξιαεδζζαημφξ πεζνζζιμφξ.
Απνηειέζκαηα δεχηεξνπ ζθέινπο
Δδχ, εα ανηεζημφιε πάθζ κα πανμοζζάζμοιε ηδκ ακάθοζδ ιζαξ επίζδξ ακηζπνμζςπεοηζηήξ
πενίπηςζδξ. Ζ μιάδα ηςκ θμζηδηνζχκ πνυηεζκε ημ ελήξ ζεκάνζμ:
Δίλαη λχρηα θαη αθνχγεηαη ν ήρνο πξηνληψλ. Ξεκεξψλεη ζην δάζνο θαη θαίλνληαη θνξκνί απφ
δέληξα πνπ έρνπλ θνπεί λα είλαη πεζκέλνη ζην έδαθνο. Ο θεληξηθφο ήξσαο έλα κηθξφ δεληξάθη
πνπ δελ ην έρνπλ θφςεη. Σν δεληξάθη λνηψζεη θφβν θαη θεχγεη απφ ην δάζνο. Καηεπζχλεηαη πξνο
ζην δηπιαλφ βνπλφ· φκσο αλαθαιχπηεη πσο έρεη πάξεη θσηηά. Καη φια ηα δέληξα είλαη θακέλα.
Πξνρσξάεη ςάρλνληαο λα βξεη έλα κέξνο λα κείλεη. Ώζπνπ θηάλεη ζε κηα πφιε γεκάηε ζφξπβν
θαη απηνθίλεηα. Βιέπεη έλα ζπίηη κε κηα κηθξή απιή, δελ κπνξεί φκσο λα πεξάζεη ην δξφκν απφ
ηα πνιιά απηνθίλεηα. Πην πέξα είλαη έλα παξθάθη, ηξέρεη πξνο ηα θεη αιιά ην πάξθν είλαη φιν
ηζηκέλην θαη δελ έρεη ρψξν γηα ηηο ξίδεο ηνπ. Απειπηζκέλν θεχγεη απφ ηε πφιε θαη δξφκν παίξλεη
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δξφκν αθήλεη θηάλεη ζε έλα ρσξηφ. Δθεί ζηελ άθξε ηνπ ρσξηνχ είλαη έλα κηθξφ ζπηηάθη κε
απιή. Ζ νηθνγέλεηα κε ην πνπ ην βιέπεη ην παίξλεη θαη ην θξνληίδεη.
Απυ ηδκ πθεονά ηδξ εεαηνζηήξ αθήβδζδξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζεκάνζμ ηζκείηαζ μνζαηά ιεηαλφ
ιζαξ απθήξ πενζβναθήξ ηαζ ιζαξ αθήβδζδξ ιε ήνςα πμο ηάηζ επζεοιεί ηαζ ηάπςξ επζπεζνεί κα
ημ απμηηήζεζ. Σμ γήηδια είκαζ ημ ακ δ αθήβδζδ αοηή ζέαεηαζ ηεθζηά ημ εεαηή ηδξ: εα
ιπμνμφζε δδθαδή κα μδδβήζεζ ζε ιζα πανάζηαζδ πμο μζ εκήθζημζ εεαηέξ εα πθήνςκακ βζα κα
ηδ δμοκ ή ζε ιζα πανάζηαζδ πμο είκαζ «βζα ιζηνά παζδζά»; Ζ απάκηδζδ εδχ ηθίκεζ πνμξ ηδ
δεφηενδ πενίπηςζδ: υθα ηα ηθζζέ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ απεζθχκ ηαηά ημο δάζμοξ
(οθμηυιδζδ, πονηαβζέξ, ηζζιεκημπμίδζδ ηθπ) παναηίεεκηαζ ςξ δζαδμπζηά ζηδκζηά ηαζ ηάκμοκ
ημ ήνςα κα «θεφβεζ» πνμξ ημ ζδακζηυ ιζηνυ αβνμηζηυ ζπίηζ/ μζημβέκεζα, υπμο «οπάνπμοκ
αηυιδ άκενςπμζ» πμο αβαπμφκ ηα δέκηνα.
Ακ ηαζ δ εζημκζηυηδηα είκαζ ηάηζ πμο δ εεαηνζηή έηθναζδ δζαπεζνίγεηαζ εη θφζεςξ
ζηακμπμζδηζηά (ιε αάζδ ηδ ζεαηξηθή ζχκβαζε), ζηδκ πενίπηςζή ιαξ θαίκεηαζ κα
πανααζάγμκηαζ μζ ηακυκεξ ιζαξ επανημφξ εεαηνζηήξ ακαπανάζηαζδξ βζα κα ζηακμπμζδεμφκ
πναηηζηέξ ηδξ ζπμθζηήξ ημοθημφναξ. Ακηί δ εεαηνζηή αθήβδζδ κα δχζεζ έιθαζδ ζε ιζα ζδέα
βφνς απυ ηδκ μπμία μζημδμιείηαζ έκα ιήκοια, παναεέηεζ ακεπελένβαζηα βεβμκυηα/
πθδνμθμνίεξ, απμζοκδεδειέκα απυ αζηίεξ ηαζ ζοκέπζεξ, ιε ηδ ιμνθή ιζαξ παναηεηαιέκδξ ηαζ
ιάθθμκ απνυζςπδξ απεζθήξ. Έκα εηηεηαιέκμ «ηαηυ» πθακζέηαζ πάκς απυ ηα δάζδ· ηαζ ημ
«ηαθυ» ανίζηεηαζ ηνοιιέκμ ηάπμο ιαηνζά.
Πμζα είκαζ δ ζπέζδ ηδξ παναπάκς ηαηάζηαζδξ ιε ηδκ «ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα»; Δίκαζ
δ μοζζαζηζηή άβκμζα βζα ηδκ μοζία ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο μδδβεί ζημ
ιήκοια «υπμο θφβεζ, θφβεζ» ή δ ακηίθδρδ πςξ «παζδζά είκαζ· αξ ημοξ δείλμοιε θίβμ απ‘ υθα
βζ κα ‘πμοκ ημ θυαμ ηαζ εα ηα ιάεμοκ υηακ ιεβαθχζμοκ»; ηζ απυ ηα δφμ ηαζ ακ ζοιααίκεζ,
μδδβεί ή υπζ δ ηαφηζζδ ιε ημκ ήνςα-δεκηνάηζ ζηδκ απμζφκδεζδ ηςκ παζδζχκ απυ ημ
πνυαθδια; Ακ μ άκενςπμξ ηαζ μζ επζεοιίεξ ημο απμηεθμφκ ιένμξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ
πνμαθδιάηςκ, πμζα ζπέζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημκ άκενςπμ πνμηείκεζ ημ ζεκάνζμ;
πδήηεζε θάησ απφ ηελ πίεζε ελφο δηαθαηλφκελνπ αδηεμφδνπ
Ζ παναπάκς ηαηάζηαζδ είκαζ πζεακυ υηζ εα ιπμνμφζε κα ακαηναπεί ζε ηάπμζμ ααειυ ακ
πναβιαημπμζδεεί ιζα «έλμδμξ ημο ζπμθείμο ζηδκ ημζκςκία» ή, ζζμδφκαια, δ πνυζααζδ ηςκ
ιαεδηχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηα ημζκςκζηά ιέζα/πυνμοξ, ζφιθςκα ιε ημ εηπαζδεοηζηυ
νεφια ημο (επζζηδιμκζημφ ηαζ ηεπκμθμβζημφ) βναιιαηζζιμφ. Πανυθα αοηά δ εζςηενζηή γςή
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ δεκ θαίκεηαζ υηζ ιπμνεί κα απμδοκαιςεεί πθήνςξ. Κάηζ ηέημζμ εα
απμζηαεενμπμζμφζε, ίζςξ, ηζξ ίδζεξ ηζξ δμιέξ, πμο δ φπανλή ημοξ ιάθθμκ απμηεθεί
πνμτπυεεζδ ηαζ βζα ηδκ «έλμδμ ζηδκ ημζκςκία», ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ εονφηενδ ημζκςκζηή
ζοκμπή. ζα άννδηα ζπήιαηα ηαζ πναηηζηέξ ιαεαίκμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ βζα κα
δζαπεζνίγμκηαζ ημοξ ακενχπζκμοξ πυνμοξ ιέζα ζημ ζπμθείμ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηά (αθμνμφκ
ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ) ιε υζα εα εέθαιε κα ιάεμοκ ηαζ βζα ηδ νδηή δζαπείνζζδ ιέζςκ/
πυνςκ ζπεηζηχκ ιε ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα. ζμ ζδιακηζηή είκαζ δ πνμζπάεεζα παναβςβήξ
πνήζζιςκ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ιεηαζπδιαηζζιέκςκ ζπδιάηςκ ηαζ πναηηζηχκ άθθμ ηυζμ
ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ πνμζπάεεζα ακαπαναβςβήξ ηςκ αθδνδιέκςκ ηθαζζηχκ ζπδιάηςκ ηαζ
πναηηζηχκ, πμο πονμδμηεί ηδκ ηαηαζηεοή/ μζημδυιδζδ ηςκ ιεηαζπδιαηζζιέκςκ. Καζ αοηή δ
εζςηενζηή γςή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ, ιζα γςή πμο ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ηδκ παθζά
ζδέα-ζημπυ ηδξ «ιυνθςζδξ», δεκ ιπμνεί πανά κα ζηδνίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδ
δζαπείνζζδ εζημκζηχκ ιέζςκ.
Ζ άπμρή ιαξ βζα ιζα «οβζή» δζέλμδμ ζε ιζα ηέημζα δζαδζηαζία ακαπαναβςβήξ-παναβςβήξ,
πμο πναβιαημπμζείηαζ ιε εζημκζηά ιέζα/ πυνμοξ είκαζ απθή: δ ακαπυθεοηηδ εζημκζηυηδηα δελ
πξέπεη λα απνθξχπηεηαη· πνέπεζ κα δδθχκεηαζ ηαζ κα πναβιαημπμζείηαζ ςξ ηέημζα.
Γζαθμνεηζηά δ εζημκζηυηδηα ιεηαηνέπεηαζ ζε οπμηνζζία. Καζ ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, δ
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εζθζηνζκήξ δζαπείνζζδ εζημκζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ιέζςκ, πμο ζέαεηαζ ηδκ πμθοζδιία ηςκ
ηεθεοηαίςκ, δζαθένεζ νζγζηά απυ ηδκ οπμηνζηζηή δζαπείνζζδ δήεεκ πναβιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ
ηαζ ιμκμζήιακηςκ ιέζςκ. Αζηεί ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ζε πναηηζηέξ πμθφζδιδξ δζαπείνζζδξ
ηδξ «αθήεεζαξ» ηαζ ηδξ «πναβιαηζηυηδηαξ» πνμεημζιάγμκηαξ ίζςξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ
μοζζαζηζηυηενςκ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια αοηχκ πμο ειθακίγμκηαζ
ζηδκ επζημζκςκία ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ημπζηή ημοθημφνα (Van Eijck &
Roth 2007).
ηδ αζαθζμβναθία ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ ΦΔ δ ηαηάζηαζδ αοηή έπεζ εκημπζζηεί ηαζ δζενεοκδεεί
πενζθενεζαηά ζε εεςνδηζηυ ηαζ εκ ιένεζ ηαζ ζε ειπεζνζηυ επίπεδμ, απυ ηζξ πνμζεββίζεζξ ημο
Γηδαθηηθνχ παηρληδηνχ (π.π. Σζεθθέξ 2005) ηαζ ηδξ Θεαηξν-παηδαγσγηθήο (π.π. Paroussi &
Tselfes 2008, Σζεθθέξ & Πανμφζδ 2009). Έκα πνχημ βεβμκυξ πμο ιπμνμφιε κα
επζζδιάκμοιε ζπμθζάγμκηαξ αοηέξ ηζξ πνμζεββίζεζξ είκαζ υηζ ηαζ μζ δφμ ζπεηίγμκηαζ ιε
ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο δζαπεζνίγμκηαζ ηεθζηά εζημκζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιε ηνυπμοξ
απυθοηα «πναβιαηζημφξ»: ημ παηρλίδη ηαζ ημ ζέαηξν θεζημονβμφκ ηαζ ηεθζηά οπάνπμοκ ιέζς
ηςκ δζηχκ ημοξ ζοιαάζεςκ. Γζαεέημοκ εηηεηαιέκδ ηαζ έβηονδ εεςνδηζηή ζηήνζλδ. Δπζπθέμκ,
δ ειπεζνία θέεζ υηζ ηαζ ζηα δφμ αοηά πενζαάθθμκηα εκενβμπμζείηαζ δ θακηαζία ηαζ δ
δδιζμονβζηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ, δζεβείνεηαζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ, αολάκεζ δ ζοιιεημπή ημοξ
εκχ ηαείζηαηαζ πενίπμο αδφκαηδ δ αλζμθυβδζή ημοξ ιε «ααειμφξ» πμο ιεηνμφκ ηδκ
απυζηαζδ ηςκ παναβςβχκ ημοξ απυ «παβςιέκα» πενζεπυιεκα. Δηείκμ πμο ζπακίγεζ ζηδ
ζπεηζηή αζαθζμβναθία ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ ΦΔ είκαζ δ ακάπηολδ ηαζ δζενεφκδζδ
μθμηθδνςιέκςκ δζδαηηζηχκ πνμηάζεςκ ζοκδεδειέκςκ ιε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ ηδξ
οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ· ηαζ ηονίςξ πνμηάζεςκ πμο εα ζέαμκηαζ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηαζ
θεζημονβίεξ ημο παζπκζδζμφ ηαζ ημο εεάηνμο ηαζ εα απμδέπμκηαζ ημ πνχημ ςξ ακενχπζκδ
δναζηδνζυηδηα ελίζμο ζμαανή ιε μπμζαδήπμηε άθθδ ηαζ ημ δεφηενμ ςξ πναηηζηή ηέπκδ ιε
ιαηνυπνμκδ πανάδμζδ· ηάηζ πμο ζηζξ ιένεξ ιαξ ηαζ ημοθάπζζημκ βζα ημ εέαηνμ (θζβυηενμ βζα
ημ παζπκίδζ), ημ ζοκακηάιε ζοπκά ζηζξ πνμεέζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ αθθά ζπάκζα ζημ
πεδίμ. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή οθμπμζμφκηαζ ζήιενα ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα (Καπμδίζηνζαξ,
ΔΛΚΔ, ΔΚΠΑ) ιε εκδζαθένμκηα απμηεθέζιαηα πμο ιένμξ ημοξ έπεζ ήδδ δδιμζζεοηεί (π.π.
Paroussi & Tselfes 2008, Tselfes & Paroussi 2009).
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Πεξίιεςε
Ζ ενβαζία αοηή επζηεκηνχκεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ ενιδκεία ηςκ ειπεζνζχκ εκδθίηςκ πςνίξ
ζπμοδέξ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ πμο δζδάζημοκ Υδιεία ζε ζπέζδ ιε ημ ιάεδια
ηδξ Υδιείαξ, χζηε κα ακαδεζπημφκ ηα ειπυδζα ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Σα δεδμιέκα ιαξ
πνμήθεακ απυ αημιζηέξ δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ. Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ δέηα εκδθίηςκ
ηαζ δέηα ηαεδβδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ θάκδηε υηζ δ εεςνδηζηή δζδαζηαθία ιίαξ
επζζηήιδξ ααζζηά πεζναιαηζηήξ, δ ιδ ακάδεζλδ ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή, δ
εθθζπήξ ηονίςξ πναηηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, δ οπεναμθζηά
απαζηδηζηή ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ φθδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ εθάπζζημ δζαεέζζιμ πνυκμ δζδαζηαθίαξ
είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ παναηηδνζζηζηέξ δοζημθίεξ ζηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Σμ απμηέθεζια αοηχκ ηςκ
δοζημθζχκ είκαζ ημ θηςπυ ςξ ιέηνζμ βκςζηζηυ οπυααενμ ηςκ εκήθζηςκ, ημ μπμίμ δοζημθεφεζ ηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ πθδνμθμνζχκ απυ ηα ΜΜΔ ηαζ ημ δζαδίηηομ ηαζ ηεθζηά ζηήκεζ
ακοπέναθδηα ειπυδζα ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ.
Abstract
This study aims at identifying barriers to lifelong learning of Chemistry by analyzing the experiences
of adults who have not pursued studies related to Science and Chemistry teachers. Data collection was
done with the method of personal structured interviews. The analysis of the answers of 10 adults and
10 Chemistry teachers in secondary education, resulted in the following main difficulties of Chemistry
learning: theoretical teaching approach of a mainly experimental subject, very limited reference to the
connection of Chemistry with everyday life, insufficient in-class practical training of Chemistry
teachers, overly demanding chemistry curriculum in combination with very little allocated teaching
time. Due to these difficulties, the average adult possesses a poor to moderate knowledge background
in chemistry, he/she cannot easily comprehend the rapidly increasing amount of the relevant
information available in the media and encounters major barriers to lifelong learning.

Δηζαγσγή
Ζ δζά αίμο ιάεδζδ πενζθαιαάκεζ ηάεε είδμοξ ιαεδζζαηή δναζηδνζυηδηα ζηδ δζάνηεζα
ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο, πμο απμζημπεί ζηδκ απυηηδζδ ή ζηδ αεθηίςζδ βκχζεςκ ηαζ
δελζμηήηςκ, πνήζζιςκ ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ πνμζςπζηυηδηαξ, ζηδκ εκενβυ
ζοιιεημπή ζηα ημζκά ηαζ ζηδκ επαββεθιαηζηή έκηαλδ ηαζ ελέθζλδ. Ζ δζά αίμο ιάεδζδ
εειεθζχκεηαζ ζηδκ πνμζπμθζηή αβςβή ηαζ δε ζηαιαηά ιε ημ πέναξ ηδξ ανπζηήξ εηπαίδεοζδξ
ηαζ ηδκ εκδθζηίςζδ ημο αηυιμο αθθά είκαζ ιζα δζανηήξ δζαδζηαζία πμο θαιαάκεζ πχνα ζε
υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ γςήξ εκυξ ακενχπμο.
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ε έκακ ηυζιμ πμο δζαιμνθχκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ επζζηήιεξ ηαζ ηδκ
ηεπκμθμβία, μζ ααζζηέξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζηα
ζημζπεία ιζαξ βεκζηήξ παζδείαξ ζφιθςκδξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. Σμ
πενζεπυιεκμ αοηχκ ηςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ απμηεθεί δζεεκχξ ακηζηείιεκμ ζογδηήζεςκ
ηαζ πενζβνάθεηαζ ιε ημκ υνμ επηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο (scientific literacy) (Shwartz,
Ben-Zvi, & Hofstein 2006a). Δζδζηυηενα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδ Υδιεία πνδζζιμπμζείηαζ μ
υνμξ ρεκηθφο εγγξακκαηηζκφο (chemical literacy) (Holman 2002) πμο πενζθαιαάκεζ
ζοκμπηζηά: ηδκ ηαηακυδζδ ημο ακηζηεζιέκμο ιεθέηδξ ηδξ Υδιείαξ ηαζ ααζζηχκ πδιζηχκ
εκκμζχκ, ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ πνήζδξ βκχζεςκ Υδιείαξ ζηδκ ελήβδζδ ηαεδιενζκχκ
θαζκμιέκςκ, ηδ πνήζδ ηδξ Υδιείαξ ζηδκ ηαεδιενζκή θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ζηδ ζοιιεημπή
ζε δδιυζζεξ ζογδηήζεζξ (Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein 2006b). Ακάιεζα ζηα
παναηηδνζζηζηά ηςκ επζζηδιμκζηά εββνάιιαηςκ πμθζηχκ είκαζ δ δζά αίμο ιάεδζδ ζηζξ
Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ επμιέκςξ ηαζ ζηδ Υδιεία (Roth & Lee 2004).
ήιενα υιςξ, υπςξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ έηζζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, υθμ ηαζ θζβυηενμζ
ιαεδηέξ επζθέβμοκ ηδ Υδιεία ςξ ιάεδια ηαζ εθάπζζημζ είκαζ εηείκμζ πμο επζθέβμοκ κα
ζοκεπίζμοκ ζπμοδέξ ζηδ Υδιεία αθμφ απμθμζηήζμοκ απυ ημ Λφηεζμ. Σμ πμζμζηυ ηςκ
ιαεδηχκ πμο έπμοκ ςξ πνχηδ πνμηίιδζδ κα ζοκεπίζμοκ ζπμοδέξ ζηα ηιήιαηα Υδιείαξ είκαζ
ηαηά πμθφ ιζηνυηενμ απυ εηείκμ πμο επζθέβμοκ ηα ηιήιαηα Μαεδιαηζηχκ αθθά ηαζ
Φοζζηήξ. Πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα νίλμοκ θςξ ζημ θαζκυιεκμ αοηυ, ηαζ πμθθέξ
είκαζ μζ αζηίεξ πμο έπμοκ πνμζδζμνζζηεί. οκμπηζηά πενζβνάθμκηαζ παναηάης.
Ζ Υδιεία ςξ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ έπεζ ιία ζδζαίηενδ ηνζπθή θφζδ (Gilbert &
Treagust 2009). Πμθθά ηαεδιενζκά θαζκυιεκα ηα ακηζθαιαακυιαζηε ιαηνμζημπζηά,
εκημφημζξ δ ηαηακυδζή ημοξ πνμτπμεέηεζ βκχζεζξ ημο ιζηνυημζιμο. Σαοηυπνμκα, δ Υδιεία
πνδζζιμπμζεί ιζα ζδζαίηενδ ζοιαμθζηή βθχζζα. Πμθθέξ απυ ηζξ δοζημθίεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ
ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ζδζαίηενδ θφζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηαεχξ
απαζηεί απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ιεηαααίκμοκ απυ ημ ιαηνμζημπζηυ ζημ ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ,
κα πνδζζιμπμζμφκ πδιζηά ζφιαμθα, αθθά ηαζ κα μπηζημπμζμφκ αθδνδιέκεξ έκκμζεξ υπςξ ημ
ζπήια εκυξ ιμνίμο ζε ιία ζεθίδα δφμ δζαζηάζεςκ (Chittleborough & Treagust 2008). Οζ
πνμτπάνπμοζεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπέζδ ιε δζάθμνα πδιζηά θαζκυιεκα, πμο
ζηδνίγμκηαζ ζοκήεςξ ζηδ δζαίζεδζδ, απμηεθμφκ πμθφ ζοπκά έκα ζπεδυκ ακοπέναθδημ
ειπυδζμ ζηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ (Κμοηά, Βμζκζάδμο, & Σζαπανθήξ 2009, Σζζηζζπήξ,
ηαιμαθάζδξ & Παπαβεςνβίμο 2009, Marmaroti & Galanopoulou 2006, Stefani & Tsaparlis
2009). Οζ δοζημθίεξ ζηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ ζπεηίγμκηαζ, επίζδξ, ιε ημοξ παναηάης
πανάβμκηεξ: ακεπάνηεζα ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ηοπζηή ζοθθμβζζηζηή (Σζζηζζπήξ, ηαιμαθάζδξ
& Παπαβεςνβίμο 2009), αθδνδιέκδ ηαζ αοζηδνή επζζηδιμκζηή βθχζζα ηςκ ζπμθζηχκ
εβπεζνζδίςκ (Halkia & Mantzouridis 2005), δζδαζηαθία ιε έιθαζδ ζηδ εεςνία ηαζ πςνίξ
ζφκδεζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα (Salta & Tzougraki 2010, πονέθθδξ 2007).
Οζ ζηάζεζξ ηαζ ηα ηίκδηνα απμηεθμφκ δμιέξ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ημιέα πμο έπμοκ
ζοζπεηζζεεί ιε ηδ ιάεδζδ. Γεκζηά, ιζα ανκδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε έκα ακηζηείιεκμ μδδβεί
ζηδκ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ απμθοβή ημο υηακ οπάνπεζ δοκαηυηδηα
επζθμβήξ. Ακηίεεηα, ιζα εεηζηή ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζηδ Υδιεία μδδβεί ζε ιζα
εεηζηή πνμδζάεεζδ βζα ηδκ επζζηήιδ πμο επδνεάγεζ ημ δζά αίμο εκδζαθένμκ ηαζ ηδ ιάεδζδ
ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα (Koren & Bar 2009). ηδκ Δθθάδα μζ ιαεδηέξ έπμοκ ιία μοδέηενδ
ζηάζδ υζμκ αθμνά ζηδ δοζημθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Υδιείαξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα
αοηυ ηαζ ιάθθμκ ανκδηζηή ζηάζδ υζμκ αθμνά ζηδ πνδζζιυηδηα ημο. Διθακίγμοκ ιία
πενζζζυηενμ εεηζηή ζηάζδ ζπεηζηά ιε ηδ ζδιακηζηυηδηα ηδξ Υδιείαξ ςξ επζζηήιδξ. Οζ
ενεοκδηέξ απμδίδμοκ ηζξ παναηδνμφιεκεξ ζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζηδ Υδιεία ζε
πανάβμκηεξ υπςξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ημκ πενζμνζζιέκμ
δζαεέζζιμ πνυκμ δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ, ηζξ ιδ εθηοζηζηέξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδκ
ιζηνή ςξ ιδδαιζκή πναηηζηή ενβαζηδνζαηή εκαζπυθδζδ (Salta & Tzougraki 2004).
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Δπίδναζδ ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ ζηδ Υδιεία έπμοκ ηαζ ηα ηίκδηνα ηςκ ιαεδηχκ βζα κα
ζοκεπίζμοκ κα ιαεαίκμοκ. Μενζημί ιαεδηέξ ακηζιεηςπίγμοκ ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ ςξ ηάηζ
ακαπυθεοηημ πμο ιε πμθφ πανά εα ζηαιαημφζακ κα αζπμθμφκηαζ ιε αοηυ. Κάπμζμζ άθθμζ
ιεθεημφκ Υδιεία επεζδή ημοξ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζημ Πακεπζζηήιζμ.
Σέθμξ, οπάνπμοκ ηαζ ηάπμζμζ πμο παεζάγμκηαζ κα ιάεμοκ. Γεκ είκαζ δοκαηυ, μφηε αηυια ηαζ
επζεοιδηυ, κα έπμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ ηα ίδζα ηίκδηνα βζα κα ιάεμοκ Υδιεία, ακ ηαζ πνέπεζ κα
επζδζχημοιε υθμζ μζ ιαεδηέξ κα παεζάγμκηαζ βζα κα ιάεμοκ ηάηζ (Goodwin 2000).
Ζ πανμφζα ιεθέηδ επζδζχηεζ κα ακαδείλεζ πθεονέξ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ ζηδ Υδιεία.
οβηεηνζιέκα ηδκ ενβαζία ιαξ ηαηδφεοκε ημ ενεοκδηζηυ ενχηδια: Πμζεξ είκαζ μζ δοζημθίεξ
ηαζ ηα ειπυδζα βζα ηδ δζά αίμο ιάεδζδ ζηδ Υδιεία πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ ειπεζνίεξ
εκδθίηςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ζε ζπέζδ ιε ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ;
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Σδ αάζδ βζα ηδκ πανμφζα ένεοκα απμηεθεί έκα ενιδκεοηζηυ πθαίζζμ, ημ μπμίμ
εζηζάγεηαζ ζηζξ ειπεζνίεξ δφμ ζοβηεηνζιέκςκ μιάδςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ.
Σμ ενιδκεοηζηυ πθαίζζμ ακαθφεζ ηζξ ενιδκείεξ πμο δίκμοκ εκήθζηεξ πςνίξ ζπμοδέξ ζηζξ Φοζζηέξ
Δπζζηήιεξ ηαζ εηπαζδεοηζημί πμο δζδάζημοκ Υδιεία βζα ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ιε ημ ιάεδια ηδξ
Υδιείαξ ηαζ ελεηάγεζ πχξ μζ ειπεζνίεξ ημοξ αοηέξ πνμαάθμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ
πμο δδιζμονβμφκ έκα ιμκαδζηυ πθαίζζμ βζα ηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Με ζημπυ κα
ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ημ οπυ ελέηαζδ θαζκυιεκμ ζοθθέλαιε ηα δεδμιέκα ιαξ ιε ηδ
ιέεμδμ ηςκ αημιζηχκ δμιδιέκςκ ζοκεκηεφλεςκ ιε ενςηήζεζξ ακμζηημφ ηφπμο. Οζ ενςηήζεζξ
ήηακ δζαθμνεηζηέξ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ. Αοηέξ μζ μπμίεξ ηέεδηακ ζημοξ εκήθζηεξ ηαηά ηδ
ζοκέκηεολδ εκηάζζμκηαζ ζηζξ ηνεζξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ, ιε έκα πανάδεζβια
ενχηδζδξ ζε πανέκεεζδ:
Α. Οζ ειπεζνίεξ ημοξ απυ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ζηδ Υδιεία. (Πμζεξ είκαζ μζ ηονζυηενεξ
δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίζαηε ιε ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ ζημ ζπμθείμ;)
Β. Ζ εκδιένςζή ημοξ ζε εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ηδ Υδιεία. (Μπμνείηε κα
ηαηακμήζεηε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμοκ ηα ΜΜΔ βζα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ηδ
Υδιεία;)
Γ. Έκα ηεζη βκχζεςκ βζα κα δζαπζζηςεεί δ ιδ αδνακήξ πδιζηή βκχζδ ημοξ. (Σζ ζαξ ένπεηαζ
ζημ κμο υηακ αημφηε ηδ θέλδ πδιζηυξ/ή/υ;)
Οζ ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ οπμαθήεδηακ μζ εηπαζδεοηζημί ζοκζζημφκ ηνεζξ εειαηζηέξ
εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ παναηάης ιε έκα πανάδεζβια ενχηδζδξ ζε πανέκεεζδ:
Α. Οζ ειπεζνίεξ ημοξ απυ ηδ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ. (Πμζεξ είκαζ μζ ηφνζεξ δοζημθίεξ πμο
ακηζιεηςπίγεηε ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ;)
Β. Οζ ενιδκείεξ ημοξ βζα ηδ ιδ επζθμβή ζπμοδχκ Υδιείαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ. (Γζαηί ηαηά ηδ
βκχιδ ζαξ πμθθά παζδζά δεκ αημθμοεμφκ ζπμοδέξ ζηδ Υδιεία;)
Γ. Οζ ειπεζνίεξ ημοξ απυ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ζηδ Γζδαηηζηή ηδξ Υδιείαξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή
ημοξ ζε ζπεηζηά ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα. (Έπεηε πμηέ ζοιιεηάζπεζ ζε ηάπμζμ ενεοκδηζηυ
πνυβναιια ζπεηζηυ ιε ηδ ιάεδζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ή ηδξ Υδιείαξ;)
Πνζκ ηδ ζοκέκηεολδ, δυεδηε ζε ηάεε έκακ ζοιιεηέπμκηα έκα εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ
ζπεηζηυ ιε ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ μζ ζοκεκηεφλεζξ ιαβκδημθςκήεδηακ ιε ηδ
ζοκαίκεζή ημοξ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ, έβζκε απμιαβκδημθχκδζδ ηςκ
ζοκεκηεφλεςκ ηαζ ηαηυπζκ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο πνδζζιμπμζχκηαξ ανπζηά ακμζηηή ηαζ
ηαηυπζκ αλμκζηή ηςδζημπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ (Robson 2007). Ζ ακμζηηή ηςδζημπμίδζδ
είκαζ δ πνχηδ ελέηαζδ ημο ηεζιέκμο πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ απμιαβκδημθχκδζδ
πνμηεζιέκμο κα ηαλζκμιδεμφκ ζε ηαηδβμνίεξ (ηχδζηεξ) μζ πθδνμθμνίεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ
ηα δεδμιέκα. Καηά ηδκ αλμκζηή ηςδζημπμίδζδ δζενεοκχκηαζ μζ ζπέζεζξ ακάιεζα ζημοξ
ηχδζηεξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ ζηδ θάζδ ηδξ ακμζηηήξ ηςδζημπμίδζδξ, ηαζ ζοκδέμκηαζ μζ
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ηχδζηεξ ιεηαλφ ημοξ. ε αοηή ηδ αοηή ηδ θάζδ ακαπηφζζμκηαζ μζ ορδθμηένμο επζπέδμο
ηαηδβμνίεξ ηαζ οπμηαηδβμνίεξ. Γζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηα ηείιεκα ηςκ
ζοκεκηεφλεςκ ηςδζημπμζήεδηακ ακελάνηδηα απυ δφμ ενεοκδηέξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
ζοβηνίεδηακ μζ ηςδζημί ημοξ. Καηά ηδ ζφβηνζζδ οπήνλε ζοιθςκία ζημ 80% ηςκ ηςδζηχκ
(αλζμπζζηία ιεηαλφ ααειμθμβδηχκ). ημοξ οπυθμζπμοξ ηςδζημφξ ηαεχξ ηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ
ηαζ οπμηαηδβμνίεξ ηδξ αλμκζηήξ ηςδζημπμίδζδξ δ ενεοκδηζηή μιάδα ηαηέθδλε ιεηά απυ
ζογήηδζδ ηαζ ζοιθςκία.
Απνηειέζκαηα θαη ζρνιηαζκφο
Ζ νκάδα ησλ ελειίθσλ πνπ δελ έρνπλ ζπνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο:
ηδκ πμζμηζηή ένεοκα μ ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ ηαηάθθδθδξ δεζβιαημθδρίαξ είκαζ δ
επζθμβή πενζπηχζεςκ, πθμφζζςκ ζε πθδνμθμνίεξ (Robson 2007). Γζα ηδκ πανμφζα ένεοκα
επζθέπεδηακ δέηα εκήθζηεξ, μζ μπμίμζ είκαζ υθμζ ηάημπμζ ηίηθμο Σνζημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ
(ΑΔΗ, ΣΔΗ) αθθά ζε ζπμθή ιδ ζπεηζηή ιε ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ιε αάζδ ηα αηυθμοεα
ηνζηήνζα επζθμβήξ:
1. κα ηαθφπημοκ εονφ θάζια ζπμοδχκ (3 μζημκμιμθυβμζ-θμβζζηέξ, 2 δάζηαθμζ, 2 θζθυθμβμζ,
έκαξ ζηναηζςηζηυξ, έκαξ επαββεθιαηίαξ οβείαξ ηαζ έκαξ ιαεδιαηζηυξ),
2. κα πμζηίθμοκ μζ δθζηίεξ ημοξ (ιεηαλφ 23 ηαζ 58 εηχκ), επμιέκςξ ηαζ μζ ειπεζνίεξ ημοξ απυ
ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ.
Ζ δεζβιαημθδρία ήηακ ζηυπζιδ, επζθέπηδηακ δδθαδή ζοβηεηνζιέκμζ εκήθζηεξ (6 άκδνεξ – 4
βοκαίηεξ) πμο είπακ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ πνμεοιία κα πανάζπμοκ ηζξ γδημφιεκεξ
πθδνμθμνίεξ ηαζ αοημί ζοκζζημφκ ηδκ μιάδα ηςκ εκδθίηςκ (ΔΝ).
Α. Σέζζενζξ απυ ημοξ δέηα εκήθζηεξ έανζζηακ ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ ελδηαθέξνλ, ηονίςξ
ζε υηζ αθμνμφζε ηα πεηξάκαηα πμο είπακ ηάκεζ. Σνεζξ ημ εεςνμφζακ αανεηυ, δφμ είπακ
μοδέηενδ ζηάζδ ηαζ έκαξ έανζζηε εκδζαθένμκ ζε μνζζιέκεξ εκυηδηεξ (πδιζηά θαζκυιεκα) εκχ
άθθεξ ηζξ εεςνμφζε αανεηέξ (δμιή αηυιμο, πενζμδζηυξ πίκαηαξ). Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ
απακηήζεςκ ηςκ εκδθίηςκ πνμέηορε υηζ μζ δπζθνιίεο πμο ακηζιεηχπζζακ ζπεηζηά ιε ημ
ιάεδια απμδίδμκηαζ ζημοξ παναηάης πανάβμκηεξ: (α) ημοξ εθπαηδεπηηθνχο είηε βζαηί
πνδζζιμπμζμφζακ ιζα επζζηδιμκζηή βθχζζα πμο δεκ ηαηαθάααζκακ είηε βζαηί δεκ
πνμζπαεμφζακ κα ηαθφρμοκ ηα ηεκά πμο είπακ μζ ιαεδηέξ (4 ΔΝ). (α) ηδκ έκθαζε ηεο
δηδαζθαιίαο ζηδ ζεσξία, ηαεχξ ηαζ ηδκ απαίηδζδ απνκλεκφλεπζεο (4 ΔΝ). (β) ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα (2 ΔΝ). (δ) ε δχζθνιεο έλλνηεο ηαζ αζθήζεηο θυβς έθθεζρδξ είηε
πνμαπαζημφιεκςκ βκχζεςκ είηε ηαηακυδζδξ (2 ΔΝ). Έκαξ ζοιιεηέπςκ δεκ εοιάηαζ κα
ακηζιεηχπζγε ηάπμζα δοζημθία ςξ ιαεδηήξ ηαζ έκαξ απέδςζε ηζξ δοζημθίεξ ζηζξ θίβεξ
δζαεέζζιεξ χνεξ δζδαζηαθίαξ. Γζα ηνεζξ θυβμοξ, θαίκεηαζ υηζ δεκ επέθελακ ζπμοδέξ Υδιείαξ
ιεηά ημ Λφηεζμ μζ ζοιιεηέπμκηεξ. (α) Πξνηίκεζε ή θιίζε ζε άθθα βκςζηζηά ακηζηείιεκα (5
ΔΝ), (α) Κελά γλψζεσλ ηαζ ηζξ θαθέο επηδφζεηο ζημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ (4 ΔΝ), ηαζ (β)
Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (3 ΔΝ).
Β. Οζ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ ηςκ εκδθίηςκ βζα εέιαηα Υδιείαξ πμο ημοξ εκδζαθένμοκ είκαζ:
(α) ημ δηαδίθηπν (8 ΔΝ), (α) εθεκεξίδεο ηαζ εηθασηεοιέκα επζζηδιμκζηά πενζμδζηά (7 ΔΝ),
(β) θίθμζ ηαζ ζοββεκείξ επηζηήκνλεο (3 ΔΝ) ηαζ (δ) βηβιία (1 ΔΝ). Σζξ πθδνμθμνίεξ πμο
ανίζημοκ ζηα ΜΜΔ ηαζ ζημ δζαδίηηομ μζ πενζζζυηενμζ εκήθζηεξ ηζξ ηαηακμμφκ ςξ έκακ
ααειυ. Γοζημθίεξ ακηζιεηςπίγμοκ ιε εμεηδηθεπκέλνπο φξνπο ηαζ ηυηε απεοεφκμκηαζ βζα
αμήεεζα ζε εζδζημφξ ημο πενζαάθθμκηυξ ημοξ. Γφμ εκήθζηεξ ακαθένμοκ ανηεηέξ δοζημθίεξ ηαζ
ιδ ηαηακυδζδ ηςκ πδιζηχκ πθδνμθμνζχκ πμο ανίζημοκ ζημ ηφπμ ή ζημ δίηηομ. Σα εέιαηα
πμο είπακ πνυζθαηα δζααάζεζ ηαζ ζπεηίγμκηακ ιε ηδ Υδιεία ήηακ ζπεηζηά ιε: (α) ηδ νφπακζδ
ημο πεξηβάιινληνο (αένζα εενιμηδπίμο, δθαζζηεζαηή ηέθνα, πεηνεθαζμηδθίδα ζημκ ηυθπμ
ημο Μελζημφ, πδιζηά θμνηία πθμίςκ, θζθζηά ιε ημ πενζαάθθμκ ηαφζζια), (α) ηα ηξφθηκα
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(ιεηαθθαβιέκα, ηνμθζηέξ αθοζίδεξ), ηαζ (β) ηδκ ηαηξηθή (αζμπδιεία, DNA). Γφμ απυ ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ δεκ εοιήεδηακ κα είπακ εκδιενςεεί πνυζθαηα βζα ηάπμζμ εέια ζπεηζηυ ιε ηδ
Υδιεία. Έλζ εκήθζηεξ ακέθενακ υηζ εα ήεεθακ πενζζζυηενδ εκδιένςζδ βζα ηα ηνυθζια ηαζ ηδ
δζαηνμθή (έθεβπμξ κενμφ, ηαηάθμζπα πδιζηχκ ζηα ηνυθζια), ηέζζενζξ βζα ημ πενζαάθθμκ
(νφπακζδ, δζαπείνζζδ απμαθήηςκ) ηαζ δφμ βζα ηα θάνιαηα.
Γ. Οζ πενζζζυηενμζ (6) εκήθζηεξ ηνίκμοκ ςξ θηςπή ηδ βκχζδ ημοξ ζηδ Υδιεία, ηνεζξ ηδ
παναηηδνίγμοκ θηςπή ςξ ιέηνζα ηαζ έκαξ ιυκμ ιέηνζα. ηακ αημφκ ηδ θέλδ πδιζηυξ/ή/υ, μζ
ιζζμί εκήθζηεξ θένκμοκ ζημ κμο ημοξ ημκ επζζηήιμκα πδιζηυ - ηάπμζμκ πμο αζπμθείηαζ ιε
πεζνάιαηα, ηνεζξ ημκ ηαεδβδηή ηδξ Υδιείαξ, δφμ εκήθζηεξ ιυνζα, άημια ηαζ πδιζηά ζημζπεία,
έκαξ ηάπμζμ ηεπκδηυ παναζηεφαζια-ηάηζ θηζαβιέκμ ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ έκαξ εκένβεζα απυ
ηάπμζα πδιζηή δζενβαζία. ηακ ημοξ γδηήεδηε κα ακαθένμοκ έκα μοζζαζηζηυ ιε ημ μπμίμ
ζοκδέμοκ ημ επίεεημ πδιζηυξ/ή/υ, ηέζζενζξ ακέθενακ επζζηδιμκζημφξ υνμοξ (μοζία, ζημζπείμ,
ακηίδναζδ, πνμζδζμνζζιυξ), ηνεζξ ηάηζ πμο ηνμιάγεζ (ηέναξ, πυθειμξ, ηάηζ ακηίεεημ ημο
θοζζημφ), δφμ ακέθενακ επζζηδιμκζημφξ υνμοξ ιε ιεηαθμνζηή έκκμζα (έθλδ, ηαεανυηδηα) ηαζ
έκαξ ημκ πδιζηυ εηπαζδεοηζηυ.
ηδκ ενχηδζδ ημο ηεζη ηδ ζπεηζηή ιε ηδκ δηαηήξεζε ηεο κάδαο ηαηά ηδ δζάθοζδ,
ηνεζξ εθάνιμζακ ζςζηά ημ κυιμ δζαηήνδζδξ, εκχ μζ οπυθμζπμζ επηά πζζηεφμοκ υηζ ηαηά ηδ
δζάθοζδ είηε ιένμξ ηδξ δζαθοιέκδξ μοζίαξ είηε υθδ δ πμζυηδηά ηδξ ελαθακίγεηαζ,
ηαηαζηνέθεηαζ ή ηζκείηαζ πνμξ ημκ αένα. Δπηά ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα πζζηεφμοκ υηζ δ
ιονςδζά (ημ άνςια) απμηεθείηαζ απυ πιηθά ζσκαηίδηα, δφμ απυ οθζηά ηαζ άοθα, ηαζ έκαξ
απυ άοθα. Χξ πανάδεζβια ζηεξεήο ρεκηθήο νπζίαο ακαθένεδηακ ζςζηά ημ πθςνζμφπμ
κάηνζμ, μ ζίδδνμξ, ημ κάηνζμ, ημ εείμ απυ ηέζζενζξ εκήθζηεξ. Σνεζξ ακέθενακ απθχξ «ημ
αθάηζ», έκαξ ηδκ αιιςκία ηαζ έκαξ «ιζα θανιαηεοηζηή μοζία». Σέθμξ έκαξ απυ ημοξ εκήθζηεξ
δεκ ιπυνεζε κα δχζεζ ηάπμζμ πανάδεζβια. Γζα έλζ εκήθζηεξ ημ κενυ απμηεθεί ημ πανάδεζβια
πγξήο ρεκηθήο νπζίαο, βζα δφμ ημ πθχνζμ βζα έκακ μ οδνάνβονμξ ηαζ βζα έκακ ημ οβνυ
θοζζηυ αένζμ. Σνεζξ ζοιιεηέπμκηεξ ακέθενακ ςξ πανάδεζβια αέξηαο ρεκηθήο νπζίαο ημ
δζμλείδζμ ημο άκεναηα, ηνεζξ ημ μλοβυκμ, έκαξ ημ άγςημ, έκαξ ημ πθχνζμ. Σέθμξ, έκαξ
εκήθζηαξ ακέθενε ημ «ηαοζαένζμ» ηαζ έκαξ ηδ «ιυθοκζδ αηιυζθαζναξ-αηηζκμαμθία». Έλζ
απυ ημοξ δέηα εκήθζηεξ δίκεζ ςξ πανάδεζβια ρεκηθήο αληίδξαζεο ηδ ζφκεεζδ ημο κενμφ απυ
οδνμβυκμ ηαζ μλοβυκμ. Γφμ απυ αοημφξ δίκμοκ ηαζ δεφηενμ πανάδεζβια ηδ ζφκεεζδ ημο
πθςνζμφπμο καηνίμο απυ κάηνζμ ηαζ πθχνζμ. Απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ηέζζενζξ, μ έκαξ ακαθένεζ
ηδ δδιζμονβία ηνάιαημξ, υπςξ μ μνείπαθημξ, μ άθθμξ ηδ ζπάζδ, μ ηνίημξ ηδ ιπαηανία πμο
παίνκμοιε εκένβεζα ηαζ έκαξ δεκ ιπυνεζε κα δχζεζ ηάπμζμ πανάδεζβια πδιζηήξ ακηίδναζδξ.
Ζ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ Υεκεία
Δπίζδξ, ζηυπζιδ ήηακ δ δεζβιαημθδρία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο δζδάζημοκ Υδιεία.
Δπζθεπεήηακ δέηα εηπαζδεοηζημί (4 άκδνεξ – 6 βοκαίηεξ) πμο είπακ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ
πνμεοιία κα πανάζπμοκ ηζξ γδημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ αοημί ζοκζζημφκ ηδκ μιάδα ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ (ΔΚ). Σα ηνζηήνζα επζθμβήξ ημοξ ήηακ:
1. κα έπμοκ δζδάλεζ βζα πμθθά πνυκζα ημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ ζηδ δεοηενμαάειζα
εηπαίδεοζδ (μηηχ πδιζημί ηαζ δφμ θοζζημί),
2. κα ενβάγμκηαζ ζε δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ζπμθεία (8 ηαζ 2 ακηίζημζπα) χζηε κα έπμοιε υζμ
δοκαηυκ πζμ ζθαζνζηή εζηυκα ηςκ ειπεζνζχκ απυ ημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.
Α. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (6) εεςνμφκ υηζ δ δοζημθία ηδξ ιάεδζδξ ηδξ Υδιείαξ
μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ δπζθνιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Υεκείαο. ηδ δοζημθία ημο
ακηζηεζιέκμο ζοιαάθθμοκ ζφιθςκα ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ μ ζοιαμθζηυξ παναηηήναξ ηδξ
Υδιείαξ ηαζ μζ αθδνδιέκεξ πδιζηέξ έκκμζεξ πμο απμηεθμφκ ιζα κέα βθχζζα βζα ημοξ
ιαεδηέξ. Σέζζενζξ εηπαζδεοηζημί απμδίδμοκ ηζξ δοζημθίεξ ζηδκ ππνβάζκηζε/ζηνλ
παξαγθσληζκφ ηνπ καζήκαηνο απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαεχξ είκαζ ιμκυςνμ ιάεδια
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ζημ Γοικάζζμ ηαζ υηζ δεκ είκαζ πνμαπαζημφιεκμ βζα ηδκ εζζαβςβή ζημ Πακεπζζηήιζμ, ιε
εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ. Σνεζξ ηαεδβδηέξ απμδίδμοκ ηζξ δοζημθίεξ ζηδκ ζεσξεηηθή έκθαζε
ηεο δηδαζθαιίαο ηαζ ζηδκ παναιέθδζδ ηςκ πεζναιάηςκ. Γφμ εεςνμφκ ηδ δζδαζηαθία
απνζπαζκαηηθψλ γλψζεσλ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, αθθά μφηε ηαζ ιε ηδκ
ηαεδιενζκή γςή ηςκ ιαεδηχκ ςξ αζηία ηςκ δοζημθζχκ. Δπίζδξ, δφμ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ
υηζ δ πνμηαηάθδρδ πμο οπάνπεζ βζα ημ ακηζηείιεκμ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ιαεδηχκ ζε
άθθα ακηζηείιεκα δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα.
Σδ ιεβαθφηενδ δοζημθία πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημί (8) είκαζ μ
πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ φθδξ ηαζ ηδκ δζελαβςβή ηςκ
απαζημφιεκςκ πεζναιάηςκ. Σέζζενζξ έπμοκ ςξ πνυαθδια ηδκ έιιεηςε εξγαζηεξίσλ ηαζ
ακηζδναζηδνίςκ/οθζηχκ. Σνεζξ ακαθένμοκ ηδκ πνηφηεηα ηεο χιεο: (α) ιεβάθδ ζε έηηαζδ πμο
ειπμδίγεζ ηδ δζδαζηαθία ζε αάεμξ, (α) δεκ έπεζ ιεβάθδ ζπέζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ
ιαεδηχκ, ηαζ (β) δφζημθδ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Σέθμξ, δφμ ηαεδβδηέξ ακαθένμοκ ςξ δοζημθία
ημ κε ελδηαθέξνλ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ ακηίθδρή ημοξ υηζ δ Υδιεία απμηεθεί δεοηενεφμκ
ιάεδια. Οζ ιζζμί ηαεδβδηέξ απμδίδμοκ ηδκ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ απυ ημοξ ιαεδηέξ βζα ημ
ιάεδια ζηδκ έκθαζε ηδξ δζδαζηαθίαξ ζηε ζεσξία ηαζ ζηδκ απμζηήεζζδ βκχζεςκ. Δπίζδξ
πέκηε απυ ημοξ δέηα εηπαζδεοηζημφξ εεςνμφκ αζηία ηδ κε ζπζρέηηζε ηεο Υεκείαο ηαζ ηδξ
φθδξ ημο ιαεήιαημξ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηςκ ιαεδηχκ. Σνεζξ ηαεδβδηέξ εεςνμφκ υηζ δ
έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ μθείθεηαζ ζηδ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πμο είκαζ
πνμζακαημθζζιέκμ πνμξ ηδκ εζζαβςβή ζηα ΑΔΗ, δ μπμία εηηυξ θίβςκ ελαζνέζεςκ δεκ απαζηεί
ηδκ ελέηαζδ ζηδ Υδιεία ιε απμηέθεζια ημ ιάεδια κα εεςνείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ
δεοηενεφμκ.
Β. ζμκ αθμνά ζημοξ θυβμοξ πμο απςεμφκ ημοξ ιαεδηέξ απυ ζπμοδέξ ζηδ Υδιεία, έλζ
εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ ςξ ηφνζα αζηία ηδ δπζθνιία ημο ιαεήιαημξ, ηέζζενζξ ηζξ δοζημθίεξ
βζα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζηδκ Δθθάδα μζ απυθμζημζ ηςκ
ηιδιάηςκ Υδιείαξ, ηαζ δφμ ηδκ έιιεηςε θιίζεο ή αγάπεο πνμξ ημ ιάεδια. Οζ πνμηάζεζξ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμηεζιέκμο κα ακηζζηναθεί αοηή δ ηάζδ είκαζ: (α) βειηίσζε ημο
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ιε πενζζζυηενδ ζφκδεζδ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή,
ηαζ (α) αιιαγή ηδξ ζέζεο ηεο Υεκείαο ζηδ πχνα, ιε εκίζποζδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ αφλδζδ ηςκ
εέζεςκ ενβαζίαξ. Χξ πνςημαμοθίεξ πμο έπμοκ θδθεεί πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηαζ υζμκ
αθμνά ζηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ, ηνεζξ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ ηδκ πνμζπάεεζα κα ημκςεεί δ
ενβαζηδνζαηή άζηδζδ ηαζ δ δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ζηδ δζδαζηαθία ακ ηαζ δεκ έπεζ θδθεεί
ιένζικα βζα ηδκ εθανιμβή ημοξ. ζμκ αθμνά ηδκ άηοπδ εηπαίδεοζδ, δφμ εηπαζδεοηζημί
ακαθένμοκ ηα εκηοπςζζαηά πεζνάιαηα Υδιείαξ πμο βίκμκηαζ ζημ Σιήια Υδιείαξ ημο ΔΚΠΑ
βζα ιαεδηέξ, ημκ Πακεθθήκζμ Γζαβςκζζιυ Υδιείαξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ βζα ηδ
Υδιεία πμο μνβακχκμοκ ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα. Έκαξ ζοιιεηέπςκ ακαθένεζ ςξ ακηίεεηδ
πνςημαμοθία ηδ ιδ μνεμθμβζηή ιείςζδ ηδξ φθδξ ηαζ ηνεζξ δεκ βκχνζγακ ηαιία.
Γ. Γφμ εηπαζδεοηζημί έπμοκ παναημθμοεήζεζ ιαεήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ Γζδαηηζηή ηδξ Υδιείαξ
ζε πνμπηοπζαηυ επίπεδμ, πέκηε ζε ιεηαπηοπζαηυ, ηέζζενζξ ζε επζιυνθςζδ ηαζ έκαξ πμηέ. Σα
ιαεήιαηα ζε πνμπηοπζαηυ επίπεδμ ηαζ αοηά ηδξ επζιυνθςζδξ ήηακ ιυκμ εεςνδηζηά, εκχ
υζμζ είπακ παναημθμοεήζεζ ιεηαπηοπζαηυ είπακ ηάκεζ ηαζ πναηηζηή άζηδζδ. θμζ μζ
εηπαζδεοηζημί ζοιθχκδζακ υηζ ηα ιαεήιαηα ημοξ ήηακ ζδζαίηενα πνήζζια, ηαεχξ ημοξ
άθθαλακ ηδ θζθμζμθία ημοξ ηαζ ηδκ πναηηζηή ημοξ ζηδκ ηάλδ. Σα εέιαηα πμο πνμηείκμοκ μζ
εηπαζδεοηζημί κα πενζθαιαάκμκηαζ ζηα ιαεήιαηα ηδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ Υδιείαξ είκαζ: μζ
εκαθθαηηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ, δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ εκαθθαηηζηέξ ιέεμδμζ
δζδαζηαθίαξ, ζπεδζαζιυξ ηαζ αλζμπμίδζδ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, ζφκδεζδ ηδξ εεςνίαξ ιε
ηδκ πνάλδ. πεηζηά ιε ηδ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, πέκηε
εηπαζδεοηζημί πναβιαημπμίδζακ ένεοκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιεηαπηοπζαημφ ημοξ. Έκαξ ελ
αοηχκ ζοιιεηείπε ηαζ ζε άθθμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια, υπςξ επίζδξ ηαζ έκαξ απυ οπυθμζπμοξ
ζοιιεηέπμκηεξ.
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πκπεξάζκαηα
Ζ πανμφζα ιεθέηδ ιαξ μδδβεί, ιέζα απυ ηδκ ενιδκεία ηςκ ειπεζνζχκ πμο αίςζακ
εηπαζδεοηζημί ηαζ άθθμζ εκήθζηεξ ζημ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ, ζε ιία ζεζνά ζοιπεναζιάηςκ
ζπεηζηχκ ιε ηα ειπυδζα πμο ακηζιεηςπίγεζ δ δζά αίμο ιάεδζδ ζηδ Υδιεία, δδθαδή ηάεε
είδμοξ ιαεδζζαηή δναζηδνζυηδηα ζηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ εκυξ ακενχπμο, πμο απμζημπεί
ζηδκ απυηηδζδ ή ζηδ αεθηίςζδ πδιζηχκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ, πνήζζιςκ ζηδκ εκενβυ
ζοιιεημπή ημο ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ Υδιεία ηαζ ζηδκ επαββεθιαηζηή έκηαλδ ηαζ ελέθζλδ.
Καζ μζ δφμ μιάδεξ ζοιθςκμφκ υηζ δ δοζημθία ημο ιαεήιαημξ είκαζ ιζα απυ ηζξ
ααζζηέξ αζηίεξ εκυξ θαζκυιεκμο υθμ ηαζ πζμ έκημκμο ζήιενα: εθάπζζημζ ιαεδηέξ έπμοκ ζε
πνχηδ πνμηίιδζδ ηζξ ζπμοδέξ ζηδ Υδιεία. Ζ θφζδ ηδξ Υδιείαξ, ιζαξ πεζναιαηζηήξ
επζζηήιδξ, πμο πνδζζιμπμζεί αθδνδιέκεξ έκκμζεξ βζα κα ενιδκεφζεζ ηα παναηδνμφιεκα ηαζ
ιζα ζδζαίηενδ ζοιαμθζηή βθχζζα επζημζκςκίαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ έιθαζδ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ ζηδ εεςνία εεςνμφκηαζ ααζζηέξ πδβέξ ηςκ δοζημθζχκ ηςκ
ιαεδηχκ. Ζ έιθαζδ ζηδ εεςνία ηαζ δ ιδ ακάδεζλδ ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ
ηαεδιενζκή γςή μδδβμφκ ζε ιείςζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιάεδια. Με ηδ
ζεζνά ηδξ, ημ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ, μζ απμζπαζιαηζηέξ βκχζεζξ πμο
ζοβηνμημφκ ηδ δζδαζηυιεκδ φθδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ πενζμνζζιέκμ δζαεέζζιμ πνυκμ
δζδαζηαθίαξ είκαζ ειπυδζα πμο πνέπεζ κα οπενπδδήζμοκ μζ εηπαζδεοηζημί βζα κα πνμάβμοκ ηδ
ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Σμ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιάεδια, μδδβεί ζε
ανκδηζηή πνμδζάεεζδ βζα ηδκ επζζηήιδ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ επδνεάγεζ ημ εκδζαθένμκ βζα
ηδ δζά αίμο ιάεδζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα (Koren & Bar 2009).
Οζ εκήθζηεξ πμο δεκ έπμοκ ζπμοδάζεζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ παναηηδνίγμοκ ηζξ πδιζηέξ
βκχζεζξ ημοξ ιέηνζεξ ςξ θηςπέξ, ηαεχξ εκ ιένεζ ιυκμ ιπμνμφκ κα ημοξ αμδεήζμοκ κα
ηαηακμήζμοκ πθδνμθμνίεξ πμο ανίζημοκ ζηα ΜΜΔ, ηα εηθασηεοιέκα επζζηδιμκζηά
πενζμδζηά ηαζ ημ δζαδίηηομ βζα εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ Υδιεία. Σα απμηεθέζιαηα ημο ηεζη
βκχζεςκ πμο ημοξ δυεδηε ακέδεζλε πμθθέξ πηοπέξ ημο πνμαθήιαημξ, υπςξ αδοκαιία ηςκ
εκδθίηςκ κα ακηζθδθεμφκ: (α) ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ιάγαξ, (α) ηδκ οθζηή οπυζηαζδ ιδ μναηχκ
ζςιαηζδίςκ, (β) ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ ακηζδνάζεζξ πμο ζοιααίκμοκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ
γςή. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ εκδθίηςκ ζοκδέμοκ ημκ υνμ πδιζηυ ιε ηάηζ πμο έπεζ ζπέζδ ιε
ενβαζηήνζμ (επζζηήιμκεξ, μοζίεξ, ακηζδνάζεζξ ηθπ) ζε ακηίεεζδ ιε υηζ οπάνπεζ ζηδ θφζδ.
Ζ ζοκεπήξ ιάεδζδ εεςνείηαζ απαναίηδηδ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πνμηεζιέκμο κα
ακηαπελέθεμοκ ζημ δφζημθμ νυθμ ημοξ. Καθφηενεξ πνμμπηζηέξ εεςνμφκ υηζ ημοξ
πνμζθένμοκ μζ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ, ηαεχξ ηα πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ υπςξ ηαζ μζ
πνμπηοπζαηέξ ζπμοδέξ πνμζθένμοκ ιζα εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ πςνίξ πναηηζηή άζηδζδ ζε
ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ. Σμ πνυαθδια είκαζ υηζ εέζεζξ βζα ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ
δεκ είκαζ δζαεέζζιεξ βζα υθμοξ.
θα ηα παναπάκς πνμαάθμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο δδιζμονβμφκ έκα
ιμκαδζηυ πθαίζζμ βζα ηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ. Ζ ακάπηολδ ηδξ Υδιείαξ επδνεάγεζ ζδιακηζηά
ημκ ηυζιμ ζημκ μπμίμ γμφιε. Ζ Δθθάδα δεκ έπεζ αλζμπμζήζεζ ζημ έπαηνμ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο
ηδξ δίκεζ δ ακάπηολδ ηδξ Υδιείαξ ηαζ αοηυ έπεζ ακηίηηοπμ ηαζ ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ
ζφζηδια. Ζ Υδιεία ςξ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ έπεζ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία υιςξ
δεκ αλζμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ ηδξ Γζδαηηζηήξ μφηε απυ ημ επίζδιμ
ακαθοηζηυ πνυβναιια αθθά μφηε απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ θυβς ιδ επανημφξ εηπαίδεοζδξ
ηαζ επζιυνθςζδξ.
Ζ δζά αίμο ιάεδζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ανπίγεζ απυ ηδκ πνμζπμθζηή δθζηία ηαζ
ζοκεπίγεζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ ακεφνεζδ ηςκ δοζημθζχκ πμο
ζοκακηά ηάπμζμξ ςξ ιαεδηήξ ζηδκ ηαηακυδζδ εκυξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο (υπςξ δ
Υδιεία), ηςκ δοζημθζχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαηά ηδ δζδαζηαθία ημοξ ηαζ
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ηδκ επζιυνθςζή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δοζημθζχκ πμο έπμοκ μζ εκήθζηεξ κα εκδιενςεμφκ ζε
εέιαηα Υδιείαξ μδδβεί ζηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ ειπμδίςκ ζηδ δζενβαζία ηδξ δζά αίμο
ιάεδζδξ. Ζ ηαοημπμίδζδ αοηή ιπμνεί κα απμηεθέζεζ αθεηδνία βζα πνμηάζεζξ επίθοζδξ ημο
πνμαθήιαημξ ηαζ ηαηάηηδζδξ εκυξ ορδθυηενμο επζπέδμο πδιζημφ ηαζ βεκζηυηενα
επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ.
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ δηαπαλεπηζηεκηαθνχ πξνγξάκκαηνο
δηά βίνπ κάζεζεο “Chemistry is All Around Us”(No 167126-LLP-1-2009-1-IT-KA1-KA1ECETB).
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Νοητικϊ μοντϋλα των μαθητών για τα υλικϊ και τισ χημικϋσ ουςύεσ
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Πεξίιεςε
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ κα ακαδεζπεμφκ ηα κμδηζηά ιμκηέθα πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ
ιαεδηέξ βζα κα ακαβκςνίζμοκ ηα οθζηά ηαζ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαεχξ ηαζ δ ιεηααμθή ηςκ ιμκηέθςκ
αοηχκ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, 107 ιαεδηέξ ηδξ Α ηαζ 114 ιαεδηέξ ηδξ
Γ ηάλδξ Γοικαζίμο απάκηδζακ ζε επηά ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηα ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκ βζα
ηδκ ακαβκχνζζδ μνζζιέκςκ οθζηχκ/μοζζχκ. Ζ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ακέδεζλε δομ
ηαηδβμνίεξ ηνζηδνίςκ, (α) ηα παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ, ηαζ (α) ηζξ ιεηααμθέξ ή ηζξ
αθθδθεπζδνάζεζξ ημο οθζημφ/μοζίαξ ιε άθθμ οθζηυ/μοζία. Με αάζδ ηδ ζοκέπεζα πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ ηα παναηηδνζζηζηά απυ ημοξ ιαεδηέξ ελήπεδζακ ηνία κμδηζηά ιμκηέθα: ημ
αζζεδηδνζαηυ, ημ ιεζηηυ, ηαζ ημ ιμκηέθμ επίδναζδξ. Σέθμξ, θάκδηε υηζ μζ ιαεδηέξ ιε ηδκ επίδναζδ
ηδξ δζδαζηαθίαξ αθθάγμοκ ηα ανπζηά κμδηζηά ιμκηέθα ημοξ βζα ηα οθζηά/μοζίεξ, πμο είκαζ
αζζεδηδνζαηά, ζε ζοκεεηζηά κμδηζηά ιμκηέθα ζηα μπμία μζ ιεηααμθέξ ή αθθδθεπζδνάζεζξ
ακηζηαεζζημφκ ααειζαία ηα παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ.
Abstract
This study aimed to reveal the mental models that students use in order to recognize the materials and
the chemical substances, as well as the change of these models during teaching. For this purpose, 107
students of 7th-grade and 114 students of 9th-grade answered seven questions concerning their
recognition criteria. The analysis of students‘ answers reveal two categories of criteria, (a) the
characteristics of observation, and (b) the changes of material/substance or their interactions with other
material/substance. Three mental models: the sensory model, the model of effect, and the mixed
model were inferred based on students‘ consistency in using the criteria. Moreover, as a consequence
of teaching students change their initial mental models of the materials/substances, which are sensory,
to synthetic mental models in which the changes or interactions replace step by step the characteristics
of observation.

Δηζαγσγή
Σα κμδηζηά ιμκηέθα είκαζ δοκαιζηέξ ηαζ παναβςβζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, μζ μπμίεξ
ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ κμδηζηά, χζηε κα πανέπμοκ αζηζχδεζξ ελδβήζεζξ βζα ηα θοζζηά
θαζκυιεκα ηαζ κα ηάκμοκ πνμαθέρεζξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πναβιάηςκ ζημ θοζζηυ ηυζιμ
(Vosniadou 1994). Πνυηεζηαζ βζα ορδθμφ επζπέδμο κμδηζηά ηαηαζηεοάζιαηα πμο έπμοκ ςξ
ζημπυ κα ακαπανζζημφκ ηδ δμιή ακηζηεζιέκςκ, πεπμζεήζεςκ ή εεςνζχκ, δ μπμία δεκ έπεζ
βίκεζ πμηέ μναηή, υπςξ είκαζ ημ κμδηζηυ ιμκηέθμ ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ (Βμζκζάδμο 2004).
Ζ εεςνία ηςκ κμδηζηχκ ιμκηέθςκ πνδζζιμπμζείηαζ πνμηεζιέκμο κα ελδβδεμφκ δζάθμνεξ
ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ ζε αζοκήεζζηεξ ηαηαζηάζεζξ επίθοζδξ πνμαθήιαημξ (Eysenk & Keane
2005).
Απυ ηδ ζημπζά ηδξ εεςνίαξ ιάεδζδξ ηδξ Βμζκζάδμο (Vosniadou 1994), ηα κμδηζηά
ιμκηέθα εεςνμφκηαζ ςξ ηα ζδιεία ζηα μπμία μζ ηαζκμφνβζεξ πθδνμθμνίεξ εκζςιαηχκμκηαζ
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ζημ βκςζζαηυ ζφζηδια, ηαζ ςξ εη ημφημο μ ζπδιαηζζιυξ ημοξ ακηζπνμζςπεφεζ ιζα ιείγμκα
πδβή βκςζζαηήξ αθθαβήξ ζηζξ οπάνπμοζεξ δμιέξ βκχζεςκ. Με ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ
ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ είηε ηα ίδζα ηα κμδηζηά ιμκηέθα είηε μζ οπμηείιεκεξ δμιέξ μζ μπμίεξ ηα
οπμζηδνίγμοκ. Ζ απυπεζνα κα εκζςιαηςεμφκ μζ εζζενπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ ζε έκα κμδηζηυ
ιμκηέθμ πμο ήδδ οπάνπεζ πςνίξ κα επέθεεζ αθθαβή ζε αοηυ, ή ιε ιζα ιζηνή αθθαβή ηςκ
οπμηείιεκςκ πνμτπμεέζεςκ πμο ημ πενζμνίγμοκ, ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ
δδιζμονβία πανακμήζεςκ ηαζ ακηζθάζεςκ.
Αξρηθά λνεηηθά κνληέια είκαζ μζ πνχηεξ ακαπαναζηάζεζξ ημο θοζζημφ ηυζιμο πμο
μζημδμιμφκ ηα παζδζά πνζκ κα εηηεεμφκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Μζα απυ
ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ δζαπζζηχζεζξ ηδξ ένεοκαξ ζηδ Γκςζζαηή Φοπμθμβία ηαζ ζηδ Γζδαηηζηή
είκαζ υηζ ηα παζδζά δεκ ένπμκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ηδξ επζζηήιδξ ςξ άβναθδ πθάηα
(tabula rasa), αθθά έπμοκ απμηηήζεζ πθμφζζα βκχζδ βζα ημ θοζζηυ ηυζιμ απυ ηδκ
ηαεδιενζκή ημοξ ειπεζνία (Vosniadou & Ioannides 1998). Οζ πνμζπάεεζεξ απυ ηδ ιενζά ηςκ
παζδζχκ κα ζοκεέζμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή ελήβδζδ, πμο ημοξ πανέπεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ
ημοξ, ιε απυρεζξ ηδξ ανπζηήξ ημοξ ζηέρδξ, μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ζπλζεηηθψλ λνεηηθψλ
κνληέισλ. Σα παζδζά ηαηαζηεοάγμοκ ζοκεεηζηά ιμκηέθα βζα κα ζοιαζαάζμοκ ηδκ
πθδνμθμνία πμο παίνκμοκ απυ ηδ δζδαζηαθία ή ημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ, ιε ηζξ
ακαιθίαμθα ζδιακηζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ πεπμζεήζεζξ πμο ήδδ έπμοκ ηαζ μζ μπμίεξ
οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ ειπεζνία (Vosniadou & Ioannides 1998).
Ζ Βμζκζάδμο οπμζηδνίγεζ υηζ ηα κμδηζηά ιμκηέθα πμο ηα άημια πανάβμοκ ή
ακαηημφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ιπμνμφκ κα πενζμνίζμοκ ηδκ πμνεία
απυηηδζδξ βκχζδξ ιέζα απυ δζαδζηαζίεξ πανειθενείξ ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ηζξ
πνμτπμεέζεζξ. Δηηυξ απυ ημ κα δνμοκ ηα ίδζα ςξ πενζμνζζιμί, ηα κμδηζηά ιμκηέθα ιπμνμφκ
κα πανέπμοκ ζδιακηζηή πθδνμθμνία βζα ηζξ οπμηείιεκεξ βκςζηζηέξ δμιέξ (εζδζηέξ εεςνίεξ
ηαζ εεςνίεξ πθαζζίμο) απυ ηζξ μπμίεξ πανάπεδηακ (Vosniadou 1994). Ζ ηαηακυδζδ δδθαδή
ηςκ κμδηζηχκ ιμκηέθςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα άημια βζα κα απακηήζμοκ ζε ενςηήζεζξ ή κα
θφζμοκ πνμαθήιαηα, ιπμνεί κα πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ δμιή ηδξ
οπμηείιεκδξ βκςζζαηήξ ημοξ αάζδξ (Βμζκζάδμο 2004).
Πμθθμί ενεοκδηέξ (Valanides, Nicolaidou & Eilks 2003, Tsaparlis 2003) ζζπονίγμκηαζ
υηζ δ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ‗πδιζηή μοζία‘ είκαζ πνμαπαζημφιεκδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ
ααζζηχκ εκκμζχκ ηδξ πδιείαξ υπςξ δ ‗πδιζηή ακηίδναζδ‘. φιθςκα ιε ημκ Παπαβεςνβίμο
(2009) δ πμνεία πνμζέββζζδξ ηςκ πδιζηχκ αθθαβχκ πενκάεζ ιέζα απυ εέιαηα δμιήξ,
αθθαβήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ιίλδξ ηςκ μοζζχκ, άνα πνμηεναζυηδηα είκαζ δ ηαηάηηδζδ ηδξ ίδζαξ
ηδξ έκκμζαξ ηδξ μοζίαξ. Οζ Krnel, Watson, ηαζ Glažar (1998) ακαθένμοκ ανηεηέξ ιεθέηεξ μζ
μπμίεξ έπμοκ ενεοκήζεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ «ακηζηείιεκμ», «οθζηυ» ηαζ «μοζία». Ο
υνμξ πιηθφ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ βεκζηυξ υνμξ (δδθ. υθα υζα έπμοκ αάνμξ ηαζ ηαηαθαιαάκμοκ
πχνμ) ηαζ μ υνμξ νπζία πνδζζιμπμζείηαζ υηακ ακαθένεηαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πδιζηή μοζία ή
έκαξ ηφπμξ πδιζηχκ μοζζχκ π.π. έκα άθαξ, ζάηπανα. Οκημθμβζηά, δ έκκμζα ημο οθζημφ είκαζ
πζμ ημκηά ζηδκ έκκμζα ημο ακηζηεζιέκμο. ημ ιαηνμζημπζηυ επίπεδμ, δ ζπέζδ ημοξ
πανμοζζάγεηαζ πνμζεββζζηζηά ζηζξ αηυθμοεεξ δζαηοπχζεζξ:
• θα ηα ακηζηείιεκα απμηεθμφκηαζ απυ οθζηά/μοζίεξ
• Οπμζμδήπμηε οθζηυ/μοζία δεκ πνεζάγεηαζ κα είκαζ έκα ακηζηείιεκμ.
Μζα δζάηνζζδ ιεηαλφ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ημο οθζημφ ιπμνεί κα βίκεζ
πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ έκκμζεξ ηςκ εηηαηζηχκ ηαζ εκηαηζηχκ ζδζμηήηςκ (Krnel, Watson, &
Glažar 1998). Μζα εκηαηζηή ζδζυηδηα είκαζ ακελάνηδηδ απυ ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ, εκχ
ιζα εηηαηζηή ζδζυηδηα ελανηάηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ. Ζ εενιμηναζία, δ ποηκυηδηα
ηαζ ημ πνχια είκαζ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ, μ υβημξ, ημ αάνμξ, ημ ζπήια ηαζ δ εενιυηδηα είκαζ
εηηαηζηέξ. Γεκζηά, μζ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ απμηαθφπημοκ ηάπμζα μοζζαζηζηή πμζυηδηα ιζαξ
μοζίαξ πμο ζζπφεζ βζα μπμζμδήπμηε ιέβεεμξ δεζβιάηςκ, ηαζ βζα αοηυ μζ επζζηήιμκεξ ηζξ
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ανίζημοκ ζδζαίηενα πνήζζιεξ. οκεπχξ, μζ παναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ ακηζηεζιέκμο είκαζ
εηηαηζηέξ, εκχ ημ οθζηυ/μοζία ηαεμνίγεηαζ απυ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ.
Με ζφβηνζζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζηενεχκ, ηςκ οβνχκ ηαζ ηςκ αενίςκ ιπμνμφιε κα
παναηδνήζμοιε ιζα ιείςζδ ζημκ ανζειυ εηηαηζηχκ ζδζμηήηςκ: ζηενεά - ακηζηείιεκα
(ζηαεενυ ζπήια, υβημξ, αάνμξ), οβνά (υβημξ, αάνμξ), αένζα (αάνμξ). Αοηυ δείπκεζ ιζα πνυμδμ
απυ ηα ακηζηείιεκα (ζηενεά) ζηζξ μοζίεξ/οθζηά (αένζα). Δκημφημζξ, δ ακάπηολδ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηςκ παζδζχκ αημθμοεεί ηδ δζηή ηδξ πμνεία: ιζα μοζία ηαεμνίγεηαζ απυ
εηηαηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ακηζηεζιεκμπμζείηαζ. Ζ ίδζα ηάζδ παναηδνείηαζ ιε ηδκ εκένβεζα ή ιε
άθθεξ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ υπςξ ημ πνχια, ημ μπμίμ παίνκμκηαξ ζδζυηδηεξ μοζίαξ/οθζημφ
απμηηά οθζηή οπυζηαζδ (ιζα μοζία έπεζ ήδδ ιενζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ) (Talanquer,
2006). Ζ ακάπηολδ ηςκ εκκμζχκ ζημοξ ιαεδηέξ ιπμνεί κα ελδβδεεί ςξ ελήξ: μζ ιδ οθζηέξ
μκηυηδηεξ απμηημφκ οθζηή οπυζηαζδ, ηα αένζα ακηζιεηςπίγμκηαζ πανυιμζα ιε ηα οβνά ηαζ ηα
οβνά ακηζιεηςπίγμκηαζ πανυιμζα ιε ηα ακηζηείιεκα (ζηενεά). οπκά έκα οβνυ ηαεμνίγεηαζ
ιαγί ιε ημκ πενζέηηδ ημο ηαζ μζ δφμ ιαγί ακηζπνμζςπεφμοκ έκα ακηζηείιεκμ (Krnel, Watson,
& Glažar 2005).
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ακαδείλμοιε ηα κμδηζηά ιμκηέθα πμο
πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ βζα κα ακαβκςνίζμοκ ηα οθζηά ηαζ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαεχξ ηαζ ηδ
ιεηααμθή ηςκ ιμκηέθςκ αοηχκ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ.
Ζ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο
Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε ιαεδηέξ ηδξ Α ηαζ Γ ηάλδξ Γοικαζίμο. Ζ Α ηάλδ
επεθέβδ πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεμφκ ηα πζεακά ανπζηά κμδηζηά ιμκηέθα ηςκ ιαεδηχκ ιζα
ηαζ ζηδκ Α ηάλδ μζ ιαεδηέξ δεκ δζδάζημκηαζ αηυιδ ζοζηδιαηζηά Υδιεία. Ζ Γ ηάλδ βζαηί ζ΄
αοηήκ μθμηθδνχκεηαζ πθέμκ δ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, ηαζ
εα ιπμνμφζε κα δζαπζζηςεεί δ πζεακή δδιζμονβία ζοκεεηζηχκ κμδηζηχκ ιμκηέθςκ. Γζα ηδ
δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα οθζηά πνδζζιμπμζήεδηακ 7 ενςηήζεζξ. Σμ
ενςηδιαημθυβζμ ζοιπθδνχεδηε απυ 107 ιαεδηέξ ηδξ Α ηάλδξ Γοικαζίμο ηαζ απυ 114
ιαεδηέξ ηδξ Γ ηάλδξ Γοικαζίμο. Ζ ιέεμδμξ δεζβιαημθδρίαξ είκαζ δ «ηαηά ζοζηάδεξ»
δεζβιαημθδρία δ μπμία δεκ θηάκεζ ζημ επίπεδμ ηδξ αημιζηήξ πενίπηςζδξ, αθθά ιυκμ ζε ιζα
«ζοζηάδα», δδθαδή ζε μθυηθδνδ μιάδα αημιζηχκ πενζπηχζεςκ δ μπμία οπάνπεζ θοζζηά
ζηδκ πνάλδ. Μζα ηέημζα ζοζηάδα βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ ιζα ζπμθζηή
ηάλδ. Οζ ηάλεζξ ζηζξ μπμίεξ ιμζνάζηδηακ ενςηδιαημθυβζα ήηακ δ Α ηαζ δ Γ ηάλδ ηνζχκ
Γοικαζίςκ απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ Αηηζηήξ ηαζ απυ έκα Γοικάζζμ ηδξ Βμζςηίαξ. ηα
ζπμθεία ηδξ Αηηζηήξ πενζθαιαάκμκηαζ έκα ζδζςηζηυ, έκα πεζναιαηζηυ ηαζ έκα Γοικάζζμ ηδξ
Ακαημθζηήξ Αηηζηήξ. Ζ επζθμβή ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ πενζμπχκ ηαζ ζπμθείςκ πνμζθένεζ ιζα
ηαθή ζζμννμπία ιεηαλφ ημο ηυζημοξ ηαζ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ. Οζ
μζημβέκεζεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ζπμθεία αοηά ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια αζηζημφ /αβνμηζημφ
πθδεοζιμφ ηαζ
ημζκςκζηυ-μζημκμιζημφ
επζπέδμο,
πνμηεζιέκμο
κα εκζζποεεί
δ
ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ημο δείβιαημξ.
Οζ ενςηήζεζξ βζα ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ένεοκα ηαζ ιε ηδ ζεζνά πμο
πανμοζζάζηδηακ ζημοξ ιαεδηέξ είκαζ:
1. Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ ημ ζίδδνμ;
2. Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ ημ εείμ;
3. Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ έκα ζζδενέκζμ ηανθί;
4. Πμζα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζημονζάξ;
5. Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ υηζ μζ ζοκδεηήνεξ είκαζ ιεηαθθζημί;
6. Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ έκα μλφ;
7. Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ υηζ έκα ζχια είκαζ πάνηζκμ;
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Οζ δφμ πνχηεξ ενςηήζεζξ απμηεθμφκ ηιήια ιζαξ μιάδαξ ενςηήζεςκ μζ μπμίεξ
ακαθένμκηαζ ζε έκα πείναια ζπδιαηζζιμφ ημο εεζμφπμο ζζδήνμο. Οζ επυιεκεξ δφμ ενςηήζεζξ
είκαζ απυ άθθδ μιάδα ενςηήζεςκ δ μπμία ακαθένεηαζ ζημ ζημφνζαζια εκυξ ζζδενέκζμο
ηανθζμφ. Οζ ενςηήζεζξ 5 ηαζ 6 πενζθαιαάκμκηαζ ζε μιάδα ενςηήζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε
έκα πείναια ζημ μπμίμ ιεηαθθζημί ζοκδεηήνεξ εζζάβμκηαζ ζε οδαηζηυ δζάθοια οδνμπθςνζημφ
μλέμξ. Ζ ηεθεοηαία ενχηδζδ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ μιάδα ενςηήζεςκ δ μπμία ακαθένεηαζ ζε
πείναια ηαφζδξ εκυξ ημιιαηζμφ πανηζμφ. θα ηα πεζνάιαηα πανμοζζάζηδηακ ζημοξ ιαεδηέξ
ιέζα απυ θςημβναθίεξ ηαεχξ δ πνήζδ πναβιαηζηχκ οθζηχκ, μοζζχκ ηαζ πεζναιάηςκ ήηακ
αδφκαηδ θυβς ημο πενζμνζζιέκμο δζαεέζζιμο απυ ηα ζπμθεία πνυκμο βζα ηδκ ένεοκά ιαξ.
Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ ακάθοζδ
πενζεπμιέκμο, ιε ηδ δζελαβςβή ακμζηηήξ ηαζ ηαηυπζκ αλμκζηήξ ηςδζημπμίδζδξ ηςκ
δεδμιέκςκ ιαξ. Καηά ηδκ ακμζηηή ηςδζημπμίδζδ δχζαιε ζε ηιήιαηα ηςκ απακηήζεςκ ηςκ
ιαεδηχκ έκα ηςδζηυ ηαζ ηαηά ηδκ αλμκζηή ηςδζημπμίδζδ ακαδείπηδηακ μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ
αοηχκ ηςκ ηςδζηχκ ηαζ πνμέηορακ μζ ηεθζηέξ ηαηδβμνίεξ (Robson 2007).
Απνηειέζκαηα
Ζ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ έδεζλε υηζ μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ιζα
ζεζνά απυ παναηηδνζζηζηά ακηζθδπηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ, υπςξ πνχια, μζιή, ζηθδνυηδηα,
θοζζηή ηαηάζηαζδ, αάνμξ, ειθάκζζδ, εκένβεζεξ η.θ.π. Σα παναηηδνζζηζηά αοηά ιπμνμφκ κα
ηαλζκμιδεμφκ ζε δομ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ ιε ηνζηήνζμ ημ ακ ημ οθζηυ/μοζία ειθακίγεζ αοηά ηα
παναηηδνζζηζηά ρσξίο αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμ οθζηυ, ή ακ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά
απμηεθμφκ ιζα κεηαβνιή ηνπ πιηθνχ/νπζίαο ή είλαη απνηέιεζκα ηεο αθθδθεπίδναζδξ ημο
ιε άθθμ οθζηυ (Πίκαηεξ 2 ηαζ 3). Ανηεημί ιαεδηέξ πνδζζιμπμίδζακ πενζζζυηενα απυ έκα
παναηηδνζζηζηά βζα κα ακαβκςνίζμοκ έκα οθζηυ.
Πίλαθαο 2. Απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε αάζδ ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία παναηηδνζζηζηχκ
Σάλδ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ

Τθζηυ
Κανθί
οκδεηήνεξ
Υανηί
ημονζά
Ρζκίζιαηα
ζζδήνμο
ηυκδ εείμο
Ολφ

Διθάκζζδ
42,1%
42,1%
24,3%
21,9%
51,4%
60,5%
31,8%
29,8%
6,5%
21,9%
8,4%
16,7%
3,7%
5,3%

Υαναηηδνζζηζηά ηςκ οθζηχκ ρσξίο αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμ οθζηυ
Βάνμξ
ηθδνυηδηα
Φοζ.Καη. Υνχια
Οζιή
Γεφζδ
16,8%
9,3%
4,7%
45,8%
2,8%
14,9%
12,3%
46,5%
7,4%
3,7%
52,3%
4,4%
4,4%
33,3%
7,5%
1,9%
15,9%
2,6%
3,5%
10,5%
2,8%
1,9%
83,2%
2,8%
84,2%
2,6%
7,5%
6,5%
70,1%
1,8%
5,3%
4,4%
68,4%
2,8%
1,9%
68,2%
13,1%
3,5%
11,4%
71,1%
6,1%
8,4%
17,8%
9,3%
4,7%
7,9%
5,3%
18,4%

Τθζηυ
7,5%
16,7%
7,5%
3,5%
8,4%
11,4%
7,5%
10,5%
1,9%
1,8%
3,7%
1,8%

ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία παναηηδνζζηζηχκ, ημ ηονίανπμ ηνζηήνζμ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ
ιαεδηέξ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ οθζηχκ είκαζ ημ πνχια, εηηυξ ηςκ πενζπηχζεςκ ηςκ οθζηχκ
πμο δεκ έπμοκ έκα παναηηδνζζηζηυ πνχια, υπςξ είκαζ ημ πανηί ηαζ ημ μλφ. Δπίζδξ, πμθθμί
είκαζ μζ ιαεδηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ςξ ηνζηήνζμ ηδκ ειθάκζζδ (ζπήια, ιμνθή, οθή) βζα κα
ακαβκςνίζμοκ πυηε έκα ζχια είκαζ πάνηζκμ ή ζζδενέκζμ.
Απυ ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία μζ ιαεδηέξ εζηζάγμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζηζξ ιεηααμθέξ, ή
ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ οθζηχκ πμο έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ πείναια ζημ μπμίμ
ειπθέημκηαζ ηα οθζηά, π.π. ζημ πείναια βζα ημ ζπδιαηζζιυ ημο εεζμφπμο ζζδήνμο, πμθθμί
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ιαεδηέξ (48,6% ηδξ Α ηαζ 44,7% ηδξ Γ ηάλδξ) πνδζζιμπμίδζακ ηδκ έθλδ ημο ιαβκήηδ
(θοζζηή ιεηααμθή) βζα κα ακαβκςνίζμοκ ημ ζίδδνμ. Σμ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο
πνδζζιμπμζεί αοηή ηδ ιεηααμθή ιζηναίκεζ υηακ ημοξ πανμοζζάγεηαζ ημ πείναια ιε ημ ηανθί
πμο ζημονζάγεζ (11,2% ηαζ 13,2% ηδξ Α ηαζ Γ ηάλδξ ακηίζημζπα) ζημ μπμίμ δεκ αθέπμοκ ηδ
ιαβκήηζζδ. Δπίζδξ, βζα ηδκ ακαβκχνζζδ εκυξ ζχιαημξ ςξ πάνηζκμο ημ ίδζμ πμζμζηυ ιαεδηχκ
(πενίπμο 21%) ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ πνδζζιμπμζεί ςξ ηνζηήνζμ ιζα πδιζηή ιεηααμθή (ηαφζδ)
αθμφ ζηδκ ακηίζημζπδ μιάδα ενςηήζεςκ πανμοζζάγεηαζ πείναια ηαφζδξ πανηζμφ. Οζ ιαεδηέξ
ηδξ Α ηαζ Γ ηάλδξ ακαβκςνίγμοκ ηδκ ζημονζά ζε πμζμζηυ 15,9% ηαζ 11,4% ακηίζημζπα απυ
ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δνάζδξ ηδξ ζημ ζίδδνμ: «δ ζημονζά ηνχεζ ημ ζίδδνμ» (εκένβεζεξ).
Ζ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ μλέςκ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ, ηα μπμία δζδάζημκηαζ
ζηδ Γ ηάλδ, θαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ αοηήξ ζε πμζμζηυ 9,6%
ακαβκςνίγμοκ ημοξ ζοκδεηήνεξ ςξ ιεηαθθζηά ζχιαηα ιε ηνζηήνζμ ηζξ πδιζηέξ ημοξ
ιεηααμθέξ. Σμ ηνζηήνζμ αοηυ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α ηάλδξ. Αηυια ημ
πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ςξ ηνζηήνζμ ηδκ ακηίδναζδ ιε ημ μλφ αολάκεζ απυ
2,8% ζηδκ Α ηάλδ ζε 9,6% ζηδ Γ ηάλδ. ζμκ αθμνά ζηδκ ακαβκχνζζδ ημο μλέμξ ημ πμζμζηυ
ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Γ ηάλδξ πμο πνδζζιμπμζεί ηζξ πδιζηέξ ιεηααμθέξ (36,8%) είκαζ πμθφ
ορδθυηενμ απυ αοηυ πμο πνδζζιμπμζεί ημ ίδζμ ηνζηήνζμ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ
ζοκδεηήνςκ (9,6%). Πζεακυηαηα αοηυ κα ζοιααίκεζ βζαηί μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ ιυκμ ημ έκα
ζχια ακηζδνά (ημ μλφ ακηζδνά ιε ημοξ ζοκδεηήνεξ) ηαζ δεκ ακαβκςνίγμοκ ηδ ιεηααμθή ςξ
αθθδθεπίδναζδ δφμ ζςιάηςκ.
Πίλαθαο 3. Απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε αάζδ ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία παναηηδνζζηζηχκ
Σάλδ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ

Τθζηυ
Κανθί
οκδεηήνεξ
Υανηί
ημονζά
Ρζκίζιαηα
ζζδήνμο
ηυκδ εείμο
Ολφ

Μεηααμθέξ ηςκ οθζηχκ ή απμηέθεζια αθθδθεπίδναζδξ ιε άθθμ οθζηυ
Φοζ. ιεηααμθέξ
Υδιζηέξ ιεηααμθέξ Δκένβεζεξ
Γζάθοζδ Φοζαθίδε Ακηίδναζδ ιε μλφ
ξ
11,2%
12,1%
3,7%
13,2%
11,4%
6,1%
17,8%
8,4%
4,7%
10,3%
2,8%
7,9%
9,6%
4,4%
13,2%
19,3%
9,6%
21,5%
16,8%
3,5%
21,1%
13,2%
1,9%
15,9%
2,6%
11,4%
48,6%
2,8%
44,7%
2,6%
37,4%
26,3%
2,6%
4,7%
34,6%
16,8%
36,8%
37,7%
12,3%
-

Απυ ημ test εζςηενζηήξ ζοκμπήξ ημ μπμίμ ελεηάγεζ ακ ημ ηάεε παζδί πνδζζιμπμζεί ημ
ίδζμ ζπέδζμ απακηήζεςκ βζα υθεξ αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ, δδθαδή ακ πνδζζιμπμζεί ιε ζοκέπεζα
έκα κμδηζηυ ιμκηέθμ, πνμέηορακ ηα ηνία κμδηζηά ιμκηέθα ιε ηζξ δζαααειίζεζξ ημοξ, ηα μπμία
ειθακίγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 4. Γζα ηα ιμκηέθα αοηά μζ ζοββναθείξ πνμηείκμοκ ηδκ παναηάης
μνμθμβία: αηζζεηεξηαθφ ιμκηέθμ, ιμκηέθμ επίδξαζεο ηαζ κεηθηφ ιμκηέθμ. Γεκ ηαηέζηδ
δοκαηυ κα εκηαπεμφκ υθμζ μζ ιαεδηέξ ζε ηάπμζμ ιμκηέθμ ηζ αοηυ δζυηζ α) μνζζιέκμζ ιαεδηέξ
δεκ απήκηδζακ ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ α) οπήνλακ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ πνδζζιμπμίδζακ
εηθνάζεζξ πμο πνεζάγμκηαζ δζεοηνίκδζδ. Έκαξ πενζμνζζιυξ ημο βναπημφ ενςηδιαημθυβζμο
ςξ ιέζμ ένεοκαξ είκαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα κα γδηδεμφκ επελδβήζεζξ
υπςξ ζε ιζα ζοκέκηεολδ.
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Πίλαθαο 4. Νμδηζηά Μμκηέθα ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα οθζηά ηαζ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ

Ννεηηθά Μνληέια
Αηζζεηεξηαθφ κνληέιν:

Μνληέιν επίδξαζεο:

Μεηθηφ κνληέιν:

ζφκμθμ
αιζβέξ
ααζζηά
αζεεκέξ
ιεηαημπζζιέκμ
ζφκμθμ
ααζζηά
αζεεκέξ
ιεηαημπζζιέκμ
ζφκμθμ

Σάμε Α

Σάμε Γ

65
12
9
21
23
9
1
1
7
13

61
5
19
18
19
16
2
6
8
9

Οζ ιαεδηέξ πμο οζμεέηδζακ ημ ακηγέο αηζζεηεξηαθφ κνληέιν πνδζζιμπμίδζακ
παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε οθζημφ, ηα μπμία ειθακίγμκηαζ πςνίξ αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμ
οθζηυ, βζα κα απακηήζμοκ ηαζ ζηζξ 7 ενςηήζεζξ. Σα παναηηδνζζηζηά αοηά ηαεχξ είκαζ
ακηζθδπηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ εα ηα απμηαθμφιε ζημ ελήξ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ.
ημ βαζηθά αηζζεηεξηαθφ κνληέιν πενζθαιαάκμκηαζ εηείκμζ μζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ
πνδζζιμπμίδζακ ηα παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ, ζε 6 απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ. Γζα ιία απυ
αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ πνδζζιμπμίδζακ ηάπμζα ιεηααμθή ημο οθζημφ είηε ημ απμηέθεζια ηδξ
αθθδθεπίδναζήξ ημο ιε άθθμ οθζηυ. Σμ αζζελέο αηζζεηεξηαθφ κνληέιν είκαζ αοηυ ζημ
μπμίμ μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμίδζακ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ βζα κα απακηήζμοκ ζε 5
ενςηήζεζξ ηαζ ιεηααμθέξ ηςκ οθζηχκ ζε 2 ενςηήζεζξ. ημ κεηαηνπηζκέλν αηζζεηεξηαθφ
κνληέιν πενζθαιαάκμκηαζ μζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ απήκηδζακ ζε 4 ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ
παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ ηαζ ζε 3 ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ιεηααμθέξ ηςκ οθζηχκ.
Καζ ηα ηέζζενα πνμδβμφιεκα ιμκηέθα πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ιαεδηέξ ηαζ ηδξ Α ηαζ
ηδξ Γ ηάλδξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Γ ηάλδξ μζ μπμίμζ
πνδζζιμπμίδζακ ημ αιζβχξ αζζεδηδνζαηυ ιμκηέθμ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ ημ
πνδζζιμπμίδζακ ζηδκ Α ηάλδ. Σμ ααζζηά αζζεδηδνζαηυ ιμκηέθμ πνδζζιμπμζήεδηε απυ
πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ ηδξ Γ ηάλδξ ζε ζπέζδ πάκηα ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α ηάλδξ. Σα άθθα
δφμ ιμκηέθα πνδζζιμπμζήεδηακ απυ πενίπμο ίζμ ανζειυ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ.
Σμ κεηθηφ κνληέιν πνδζζιμπμζήεδηε απυ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ απήκηδζακ ζηζξ 4 ή 5
απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ ηαζ ιεηααμθέξ
οθζηχκ. Οζ ιαεδηέξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημ κεηαηνπηζκέλν κνληέιν επίδξαζεο είκαζ αοημί
πμο πνδζζιμπμίδζακ ιυκμ ιεηααμθέξ οθζηχκ βζα κα απακηήζμοκ ζηζξ 4 απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ,
εκχ βζα ηζξ άθθεξ 3 πνδζζιμπμίδζακ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ. ζμζ ιαεδηέξ
πνδζζιμπμίδζακ ιεηααμθέξ οθζηχκ βζα κα απακηήζμοκ ζηζξ 5 απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ, ηαζ
παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ βζα ηζξ 2 απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ, πενζθαιαάκμκηαζ ζημ αζζελέο
κνληέιν επίδξαζεο. Σμ ηεθεοηαίμ απυ ηα ιμκηέθα πμο ειθακίζηδηακ ζηδκ ένεοκα είκαζ ημ
βαζηθά κνληέιν επίδξαζεο. Οζ ιαεδηέξ πμο ακήημοκ ζε αοηυ, απήκηδζακ ζηζξ 6 απυ ηζξ 7
ενςηήζεζξ ιε ηδ πνήζδ ιεηααμθχκ οθζημφ, εκχ ιία ενχηδζδ απακηήεδηε ιε παναηηδνζζηζηά
παναηήνδζδξ.
Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηακέκαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ δεκ έηακε
πνήζδ ηάπμζμο ιμκηέθμο ιε ημ μπμίμ ηαζ μζ 7 ενςηήζεζξ κα απακηδεμφκ πνδζζιμπμζχκηαξ
ιεηααμθέξ οθζηχκ. Σμ ιεηαημπζζιέκμ ιμκηέθμ επίδναζδξ πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημκ ίδζμ
πενίπμο ανζειυ ιαεδηχκ ηαζ ζηζξ δφμ ηάλεζξ, εκχ ημ αζεεκέξ ηαζ ημ ααζζηά ιμκηέθμ
επίδναζδξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηονίςξ απυ ιαεδηέξ ηδξ Γ ηάλδξ.
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πκπεξάζκαηα
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ακάδεζλακ ηα ακηζθδπηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ
παναηηδνζζηζηά (παναηήνδζδξ) ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ή ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ οθζηχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ πνμηεζιέκμο κα ακαβκςνίζμοκ έκα οθζηυ. Απυ ηα παναηηδνζζηζηά
παναηήνδζδξ ημ πνχια ηονζανπεί ςξ ηνζηήνζμ ακαβκχνζζδξ ηςκ οθζηχκ ηονίςξ ζηζξ
πενζπηχζεζξ πμο ηα οθζηά/μοζίεξ είκαζ ζηενεά ηαζ δεκ έπμοκ ζοβηεηνζιέκμ ζπήια (ζημονζά,
νζκίζιαηα ζζδήνμο, ζηυκδ εείμο). ηακ ημ οθζηυ πανμοζζάγεηαζ ςξ ακηζηείιεκμ (ηανθί,
ζοκδεηήνεξ, πανηί) ηυηε δ ειθάκζζδ (ζπήια, ιμνθή, οθή) ηονζανπεί ςξ ηνζηήνζμ
ακαβκχνζζδξ. Γζα κα ακαβκςνζζεεί ημ οβνυ οθζηυ (δζάθοια μλέμξ) απυ θίβμοξ ιαεδηέξ
πνδζζιμπμζήεδηακ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ υπςξ ημ πνχια, δ μζιή ηαζ δ ειθάκζζδ.
Απμηέθεζια ηδξ δζδαζηαθίαξ είκαζ δ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ιαεδηχκ πμο
πνδζζιμπμίδζακ ηδ βεφζδ ςξ ηνζηήνζμ ακαβκχνζζδξ ημο μλέμξ. Έκαξ απυ ημοξ πενζμνζζιμφξ
ηδξ ένεοκαξ ιε βναπηυ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ δ ιδ δοκαηυηδηα δζεοηνίκδζδξ απυ ημοξ
ιαεδηέξ ηδξ ζδιαζίαξ ημο υνμο «απυ ημ οθζηυ» πμο πνδζζιμπμζμφκ ςξ ηνζηήνζμ
ακαβκχνζζδξ εκυξ οθζημφ/μοζίαξ.
ζμκ αθμνά ζηζξ ιεηααμθέξ ηςκ οθζηχκ ή ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ ιε άθθα οθζηά, μζ
ιαεδηέξ ηζξ πνδζζιμπμίδζακ ςξ ηνζηήνζα ακαβκχνζζδξ ηςκ μοζζχκ ααζζγυιεκμζ ηονίςξ ζημ
πθαίζζμ ηδξ ενχηδζδξ. Υνδζζιμπμζήεδηακ, δδθαδή, απυ ιεβάθμ πμζμζηυ ιαεδηχκ μζ
ιεηααμθέξ εηείκεξ ηςκ οθζηχκ πμο ημοξ πανμοζίαγε δ ενχηδζδ, εκχ μζ ίδζεξ ιεηααμθέξ
πνδζζιμπμζήεδηακ ζε πμθφ ιζηνυηενμ ςξ ηνζηήνζμ ακαβκχνζζδξ βζα ημ ίδζμ οθζηυ υηακ
απμοζίαγε απυ ημ πθαίζζμ ηδξ ενχηδζδξ (δ έθλδ ημο ζζδήνμο απυ ημ ιαβκήηδ). Τρδθυ
πμζμζηυ ιαεδηχκ πνδζζιμπμίδζε ςξ ηνζηήνζμ ηζξ εκένβεζεξ/δνάζεζξ πμο ιπμνεί κα βίκμοκ
ζημ οθζηυ (ημ πανηί ζηίγεηαζ, ηζαθαηχκεζ) ή απυ ημ οθζηυ ζε άθθα ζχιαηα (δ ζημονζά
θεείνεζ ημ ζίδδνμ, ημ μλφ ηαίεζ/δζαθφεζ ηα ζχιαηα). Οζ πδιζηέξ ιεηααμθέξ ηςκ μλέςκ
(ακηίδναζδ ιε ιέηαθθα, ακηίδναζδ ιε αάζεζξ) πνδζζιμπμζήεδηακ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ
ιαεδηέξ ηδξ Γ ηάλδξ ςξ ηνζηήνζα ακαβκχνζζδξ ηςκ μλέςκ, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα απμδμεεί
ζηδκ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ.
Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ελήπεδζακ ηνία κμδηζηά ιμκηέθα πμο
πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ πνμηεζιέκμο κα ακαβκςνίζμοκ ηα οθζηά/μοζίεξ. Σα ιμκηέθα αοηά
είκαζ: α) ημ αζζεδηδνζαηυ α) ημ ιεζηηυ ηαζ β) ημ ιμκηέθμ επίδναζδξ. Σμ αζζεδηδνζαηυ
ειθακίγεηαζ ιε ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ δζαααειίζεζξ ιε ηνζηήνζμ ημ ααειυ ζοκέπεζαξ ιε ημκ
μπμίμ μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ. Σμ ιμκηέθμ επίδναζδξ
ειθακίγεζ ιυκμ ηνεζξ δζαααειίζεζξ ηαεχξ ηακέκαξ ιαεδηήξ δεκ πνδζζιμπμζεί ηαζ ζηζξ 7
πενζπηχζεζξ παναηηδνζζιμφ οθζηχκ ςξ ηνζηήνζα ηζξ ιεηααμθέξ οθζηχκ ή αθθδθεπζδνάζεζξ.
Σμ αζζεδηδνζαηυ ιε ηζξ δζαααειίζεζξ ημο ειθακίγεηαζ κα ημ πνδζζιμπμζμφκ έκα πμζμζηυ 61%
πενίπμο ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Α ηάλδξ, εκχ ημ πμζμζηυ ηδξ Γ ηάλδξ ιεζχκεηαζ ζε 53,5%.
Ακηίεεηα, ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο πνδζζιμπμζεί ημ ιμκηέθμ επίδναζδξ αολάκεζ απυ ηδκ
Α ηάλδ (8%) ζηδ Γ ηάλδ (14%). Δπίζδξ, ιείςζδ παναηδνείηαζ ηαζ ζημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ
πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ ιεζηηυ ιμκηέθμ απυ ηδκ Α (12,2%) ζηδ Γ ηάλδ (7,9%). Σα πζμ πάκς
απμηεθέζιαηα ιαξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ ιαεδηέξ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ
ανπίγμοκ κα αθθάγμοκ ηα ανπζηά κμδηζηά ιμκηέθα ημοξ βζα ηα οθζηά/μοζίεξ, πμο ααζίγμκηαζ
ηονίςξ ζε ακηζθδπηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ παναηηδνζζηζηά (παναηήνδζδξ), ζε ζοκεεηζηά κμδηζηά
ιμκηέθα ζηα μπμία μζ ιεηααμθέξ ή αθθδθεπζδνάζεζξ ακηζηαεζζημφκ ζζβά-ζζβά ηα
παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ.
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Πεξίιεςε
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ ιαεδηχκ
ηδξ Β΄ θοηείμο ιέζα ζε έκα ζοζηδιζηυ πθαίζζμ. Γζα αοηυκ ημ ζημπυ: (α) ακαπηφπεδηακ ηαζ
αλζμθμβήεδηακ οζηδιζηέξ Δνςηήζεζξ Αλζμθυβδζδξ (ΔΑ) ηαζ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ςξ ενβαθεία
ιέηνδζδξ ηαηακυδζδξ, (α) δζενεοκήεδηακ δ εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ ηθζιάηςκ «ΟπηζηυΛεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ημο ενςηδιαημθμβίμο Γείηηδξ Μαεδζζαηχκ
ηοθ (ΓΜ) ηςκ Soloman ηαζ Felder ηαζ (β) εθέβπεδηακ μζ ζπέζεζξ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε
ηδ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ημοξ ηαζ ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ
ΔΑ ηαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ιπμνμφκ κα ακζπκεφζμοκ ηδκ
ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Δπίζδξ, πέκηε απυ ηζξ έκηεηα ενςηήζεζξ ηδξ ηάεε ηθίιαηαξ
ημο ΓΜ έδςζακ έβηονεξ ηαζ αλζυπζζηεξ ιεηνήζεζξ. Σέθμξ, ανέεδηε υηζ δ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ
δ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ ιπμνμφκ κα πνμαθέρμοκ έκα ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ ηδξ
δζαηφιακζδξ ζηζξ ααειμθμβίεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ενςηήιαηα «ηαηακυδζδξ».
Abstract
This study aimed to investigate 11th grade students‘ meaningful understanding of organic chemistry
concepts in a systemic context. For this purpose: (a) Systemic Assessment Questions (SAQs) and
conventional objective questions were developed and evaluated as tools for assessing meaningful
understanding, (b) the validity and reliability of the ―Visual-Verbal‖ and the ―Sequential-Global‖
scales of the Index of Learning Styles (ILS) questionnaire developed by Soloman & Felder were
evaluated, and (c) the relationships between meaningful understanding and relevant prior knowledge
and learning styles were explored. The results indicated that the SAQ scheme and properly designed
objective questions can effectively assess meaningful understanding of organic chemistry concepts.
Additionally, five out of eleven items of each ILS scale were valid and reliable measurements of these
dimensions of learning style. Moreover, prior knowledge and the ―Visual-Verbal‖ scale predicted a
satisfactory proportion of the variance on the ―meaningful‖ items‘ scores.

Δηζαγσγή
ε έκακ ηυζιμ πμο δζαιμνθχκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ επζζηήιεξ ηαζ ηδκ
ηεπκμθμβία, μζ ααζζηέξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζηα
ζημζπεία ιζαξ βεκζηήξ παζδείαξ ζφιθςκδξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. φιθςκα
ιε ηζξ Nieswandt ηαζ Bellomo (2009) γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζημπμφ
είκαζ δ ααεζά ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ. Ζ ζε αάεμξ ή ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ31
απμηεθεί ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ζηδ εεςνία ημο Ausubel (1963, 1968). Δίκαζ ιζα επμζημδμιδηζηή
δζαδζηαζία ζηδκ μπμία μ ιαεδηήξ επζδζχηεζ κα δδιζμονβήζεζ ζοκδέζεζξ ακάιεζα ζε
31

Με ημκ υνμ «ζε αάεμξ ή ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ» απμδίδεηαζ μ υνμξ ―meaningful learning‖, μ μπμίμξ
ακαθένεηαζ ζηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ηαζ ςξ «κμδιαηζηή ιάεδζδ».
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ακηζθήρεζξ, πθδνμθμνίεξ ηαζ παναηδνήζεζξ ηδξ επζζηήιδξ πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ ηδκ
ηαηακυδζδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ επζθακεζαηή ή ιδπακζηή ιάεδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ
ιζα ηάζδ ακαπαναβςβήξ ηδξ φθδξ πμο ιεθεηάηαζ, πνδζζιμπμζχκηαξ δζαδζηαζίεξ νμοηίκαξ
(Novak 2002). Γζάθμνεξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ έπμοκ πνμηαεεί βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή
εηηίιδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ (Cavallo & Schafer 1994, Novak,
Mintzes & Wandersee 2000, Southerland, Smith & Cummins 2000, Nieswandt & Bellomo
2009). Χζηυζμ, δζάθμνα πνμαθήιαηα έπμοκ πνμηφρεζ ζπεηζηά ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα,
ηδκ πναηηζηυηδηα ηαζ ηζξ ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ. Γφμ ζπήιαηα
αλζμθυβδζδξ πμο θαίκεηαζ υηζ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ακηζιεηχπζζδξ ανηεηχκ απυ αοηά ηα
πνμαθήιαηα, είκαζ μζ οζηδιζηέξ Δνςηήζεζξ Αλζμθυβδζδξ (ΔΑ) (Fahmy & Lagowski 2004,
2007/08) ηαζ μζ Γζπθέξ Δκκμζμθμβζηέξ Δνςηήζεζξ (ΓΔΔ) (Robinson & Nurrenbern 2009). Οζ
ΔΑ είκαζ ιζα ηεπκζηή πανημβνάθδζδξ εκκμζχκ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ζδέα υηζ δ ηαηακυδζδ
ιπμνεί κα εκζζποεεί εάκ μζ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ιεθεηδεμφκ ςξ ηοηθζηά, αθθδθεπζδναζηζηά
ηαζ ελεθζζζυιεκα ζοζηήιαηα,32 ςξ κμδιαηζηέξ δοκαιζηέξ μθυηδηεξ. Οζ ΔΑ πνμάβμοκ ηδκ
ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ33 δ μπμία, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Cabrera (2006), εζηζάγμκηαξ
ζηδκ μθυηδηα ηαεχξ ηαζ ζηα ιένδ πμο ηδκ απανηίγμοκ μδδβεί ζε ιζα πζμ πθήνδ ηαηακυδζδ
ημο ζοζηήιαημξ πμο ιεθεηάηαζ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ΓΔΔ είκαζ γεφβδ ακηζηεζιεκζηχκ
ενςηήζεςκ πμο γδημφκ ελήβδζδ βζα ιζα απάκηδζδ πμο εα δμεεί. Ζ ελήβδζδ αοηή ιπμνεί κα
θακενχζεζ ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ
ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ. Οζ ΔΑ ηαζ μζ ΓΔΔ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα αλζμθυβδζδ ζηδκ ηάλδ,
ιπμνμφκ κα ααειμθμβδεμφκ ιε πναηηζηυ ηαζ ακηζηεζιεκζηυ ηνυπμ ηαζ δεκ ελανηχκηαζ απυ
ηδκ εοπένεζα ηςκ ιαεδηχκ ζημ βναπηυ ηαζ πνμθμνζηυ θυβμ.
Ζ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ ημ ιαεδζζαηυ ζηοθ εεςνμφκηαζ ςξ δφμ ζδιακηζηέξ
πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ιάεδζδξ ιε ηαηακυδζδ (Ausubel 1963, 1968, Novak 2002). Ο
υνμξ ιαεδζζαηυ ζηοθ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ζηδ ιάεδζδ.
Βαζίγεηαζ ζηδκ παναδμπή υηζ ηάεε άημιμ έπεζ έκα δζαηνζηυ ηνυπμ κα ιαεαίκεζ, δδθαδή, κα
ζοθθέβεζ, κα επελενβάγεηαζ ηαζ κα μνβακχκεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ,
οπμεέζαιε υηζ δφμ απυ ηζξ ηέζζενζξ δζαζηάζεζξ ημο ιμκηέθμο ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ηςκ
Felder ηαζ Silverman (1988), ημ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ ημ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ, εα
ιπμνμφζακ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ιε
ηδκ εκίζποζδ ηδξ ηαηακυδζδξ. Οζ ιαεδηέξ ιε «θαζνζηυ» ζηοθ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα
μθζζηζηή ηαζ ζοζηδιζηά πνμζακαημθζζιέκδ δζαδζηαζία ζηέρδξ. Δπζπθέμκ, δ μπηζηή
ακαπανάζηαζδ ηςκ εκκμζχκ ζε ιμνθέξ ηθεζζημφ ανυπμο απμηέθεζε ηδ ααζζηή ζηναηδβζηή ζε
δζάθμνεξ ζοζηδιζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ (Forrest 2008).
Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, πνμζεββίζαιε ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ
ιέζα απυ έκα «ζοζηδιζηυ πνίζια». οβηεηνζιέκα, πνμζπαεήζαιε κα απακηήζμοιε ζηα
αηυθμοεα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα:
(1) Δίκαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ΔΑ ηαζ/ή μζ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ
έβηονα ηαζ αλζυπζζηα ενβαθεία βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ εκκμζχκ ηδξ
μνβακζηήξ πδιείαξ απυ ιαεδηέξ ηδξ Β΄ θοηείμο;
(2) Πμζεξ είκαζ μζ εκδείλεζξ βζα ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ ηθζιάηςκ «ΟπηζηυΛεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ημο ιμκηέθμο ηςκ Felder ηαζ Silverman
βζα ιαεδηέξ ηδξ Β΄ θοηείμο;
(3) Τπάνπεζ ζπέζδ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Β΄ θοηείμο
ιε ηδ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ημοξ ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ δζαζηάζεζξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ
«εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ;
32

Χξ «ηοηθζηυ ζφζηδια εκκμζχκ» εκκμείηαζ έκα ζφκμθμ εκκμζχκ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ πμο
πανμοζζάγμκηαζ, π.π. ζε έκα πάνηδ εκκμζχκ, ςξ έκαξ ηθεζζηυξ ανυπμξ (δεξ ηαζ πήια 1 ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ).
33
ηδ αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ δζάθμνμζ μνζζιμί ημο υνμο «ζοζηδιζηή ζηέρδ». Δδχ, εκκμείηαζ δ δζαδζηαζία
ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηςκ ζοζπεηίζεςκ ηαζ αθθδθεπζδνάζεςκ ζε έκα ζφζηδια εκκμζχκ.
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Μεζνδνινγία
Δξγαιεία ηεο έξεπλαο
Με αάζδ ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ηδξ πδιείαξ ημο θοηείμο, ζπεδζάζαιε δομ ηεζη
επίδμζδξ (πνμ ηαζ ιεηά) πνμηεζιέκμο κα εθέβλμοιε ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ
οπυ ιεθέηδ ενςηήζεςκ ςξ ενβαθεία αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ
πδιείαξ. Δπζπθέμκ, ιε ημ πνμ-ηεζη ιεηνήεδηε δ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ
βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ιεηά-ηεζη. Καζ ηα δομ ηεζη
απμηεθμφκηακ απυ ΔΑ ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ ηαζ ιενζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ. Σα
παναηηδνζζηζηά ηςκ ΔΑ (ιμνθή, βκςζηζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηςκ
δζαβναιιάηςκ) επζθέπεδηακ ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα πνμδβμφιεκδξ ένεοκαξ βζα αοηυκ ημκ
ηφπμ ηςκ ΔΑ (Vachliotis et al. 2011). Κάπμζεξ απυ ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ
ζπεδζάζηδηακ κα αλζμθμβήζμοκ απθή ακάηθδζδ βκχζδξ ηαζ μζ πζμ απαζηδηζηέξ, βζα κα
αλζμθμβήζμοκ ορδθυηενμο επζπέδμο βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ. Ζ ααειμθυβδζδ ηςκ ενςηήζεςκ
έβζκε ςξ ελήξ: θεξ μζ ενςηήζεζξ ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ, πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ακηζζημίπζζδξ
ηαζ ζςζημφ-θάεμοξ ααειμθμβήεδηακ ιε ιζα ιμκάδα βζα ηάεε ζςζηή απάκηδζδ. ηζξ
ενςηήζεζξ υιςξ πμο γδηήεδηε δζηαζμθυβδζδ, δ απάκηδζδ εεςνήεδηε ζςζηή ιυκμ υηακ ηαζ δ
δζηαζμθυβδζδ ήηακ ζςζηή. Ζ εβηονυηδηα πενζεπμιέκμο ηςκ ηεζη ζογδηήεδηε ιε ηνεζξ
έιπεζνμοξ ηαεδβδηέξ θοηείμο, ηαεχξ ηαζ ιε έκακ ενεοκδηή ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ πδιείαξ ηαζ
έκακ ηαεδβδηή ημο ηιήιαημξ Υδιείαξ ημο Δ.Κ.Π.Α. Σα ηεζη οπάπεδηακ ζηδκ ηοπζηή
αλζμθυβδζδ ημο θοηείμο.
Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ
Γείηηδξ Μαεδζζαηχκ ηοθ (ΓΜ) πμο ακαπηφπεδηε απυ ημοξ Soloman ηαζ Felder (1996). To
ΓΜ είκαζ έκα ενβαθείμ 44 ενςηήζεςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεζζάνςκ δζαζηάζεςκ
ιαεδζζαημφ ζηοθ ημο ιμκηέθμο ηςκ Felder ηαζ Silverman (1988). Δίημζζ δφμ ενςηήιαηα ημο
ΓΜ, αοηά πμο ακήηακ ζηζξ ηθίιαηεξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ,
πανμοζζάζηδηακ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Σα ενςηήιαηα ιεηαθνάζηδηακ ηαζ πνμζανιυζηδηακ
ζηα Δθθδκζηά απυ ημοξ ενεοκδηέξ ηαζ εθέβπεδηακ πζθμηζηά ιε 30 ιαεδηέξ ηδξ Β΄ θοηείμο.
Αημθμφεςξ, μζ ενεοκδηέξ πνμπχνδζακ ζε ιζα ιζηνή ακαπνμζανιμβή ημο ενςηδιαημθμβίμο,
χζηε μζ ενςηήζεζξ κα είκαζ εοημθυηενα ηαηακμδηέξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ.
Σν δείγκα θαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο
Δκεκήκηα έκαξ ιαεδηέξ (46 αβυνζα, 45 ημνίηζζα) ηδξ Β΄ θοηείμο απυ ηέζζενα ηιήιαηα
εκυξ δδιυζζμο ζπμθείμο ηδξ Αεήκαξ ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, δ μπμία δζήνηεζε ηνεζξ ιήκεξ
(Οηηχανζμ ιε Γεηέιανζμ). Ζ ένεοκα δζελήπεδ ζε ηνία ζηάδζα υπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 1.
θα ηα ηιήιαηα δζδάπεδηακ απυ ημκ ίδζμ ηαεδβδηή ιε ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ (ιεηςπζηή
δζδαζηαθία). Μεηά ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ, αημθμφεδζε δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ημοξ
ιε ηδ αμήεεζα ημο θμβζζιζημφ SPSS 11.0.
Πίλαθαο 1: Ζ δζαδζηαζία ηδξ ένεοκαξ.
ηάδζμ
1. Μαεδζζαηά ζηοθ



2. Βαζζηέξ εζζαβςβζηέξ έκκμζεξ
ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ
3. Υδιεία ηςκ άηοηθςκ
οδνμβμκακενάηςκ







Φάζδ
Πθδνμθυνδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα
ιαεδζζαηά ζηοθ ηαζ ημ ΓΜ
Υμνήβδζδ ηςκ 22 ενςηδιάηςκ ημο ΓΜ
Παναδμζζαηή δζδαζηαθία
Υμνήβδζδ ημο πνμ-ηεζη
Παναδμζζαηή δζδαζηαθία
Υμνήβδζδ ημο ιεηά-ηεζη
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Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Αμηνιφγεζε ησλ ηεζη επίδνζεο ζηελ νξγαληθή ρεκεία
Οζ ζοκάθεζεξ ηδξ ααειμθμβίαξ ηδξ ηάεε ενχηδζδξ ιε ηδ ζοκμθζηή οπμθμβίζηδηακ ηαζ
έδεζλακ υηζ υθεξ μζ ενςηήζεζξ ζοκεζζέθενακ ζηδκ εβηονυηδηα ηςκ ηεζη επίδμζδξ (r > 0,30).
ζμκ αθμνά ζηδκ αλζμπζζηία εζςηενζηήξ ζοκέπεζαξ αοηή ήηακ ζηακμπμζδηζηή, αθμφ μ
δείηηδξ a ημο Cronbach ανέεδηε 0,91 βζα ημ πνμ-ηεζη ηαζ 0,88 βζα ημ ιεηά-ηεζη. Αημθμφεδζε
έθεβπμξ ηδξ εβηονυηδηαξ εκκμζμθμβζηήξ δμιήξ ιε ακάθοζδ παναβυκηςκ. Σμ ηεζη
ζθαζνζηυηδηαξ ημο Bartlett ηαζ ημ ηνζηήνζμ Kaiser-Meyer-Olkin έδεζλακ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα
ημο παναβμκηζημφ ιμκηέθμο βζα ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ ηαζ βζα ηα δφμ ηεζη. Απυ ακάθοζδ
ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ζημ πνμ-ηεζη πνμέηορακ δφμ πανάβμκηεξ ιε ζδζμηζιέξ > 1 πμο
ελδβμφζακ ημ 66% ηδξ δζαηφιακζδξ. Αοηυ ημ απμηέθεζια ηςκ δφμ παναβυκηςκ ήηακ
ζφιθςκμ ιε ηδ εεςνία. Με ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ζημ ιεηά-ηεζη ηαζ ιεηά ηδ ιεθέηδ
ημο scree test ελήπεδζακ δομ πανάβμκηεξ ιε ζδζμηζιέξ > 1 πμο ενιήκεοακ ημ 52% ηδξ
δζαηφιακζδξ. Οζ ζοκάθεζεξ (θμνηίζεζξ) ηςκ ενςηήζεςκ ιε ημκ ηάεε πανάβμκηα, ιεηά απυ
μνεμβχκζα πενζζηνμθή ηςκ αλυκςκ, πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2. Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ
εθάπζζημ ηνζηήνζμ θυνηζζδξ 0,40 ηαζ ααζζγυιεκμζ ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ
ενςηήζεςκ εεςνήζαιε υηζ, ηαζ βζα ηα δομ ηεζη, μ πνχημξ (1) είκαζ μ πανάβμκηαξ
«ηαηακυδζδ» εκχ μ δεφηενμξ (2) είκαζ μ πανάβμκηαξ «ακάηθδζδ βκχζδξ».
Πίλαθαο 2: Οζ θμνηίζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ ηςκ ηεζη επίδμζδξ ζηδκ ακάθοζδ
παναβυκηςκ.
Πνμ-ηεζη
Πανάβμκηαξ
1
2
0,07
0,86
0,25
0,83
0,17
0,83
0,19
0,78
0,34
0,76
0,08
0,74
0,29
0,68
0,35
0,65
0,15
0,87
0,12
0,78
0,52
0,62

Μεηά-ηεζη
Πανάβμκηαξ
Δνχηδζδ
Δνχηδζδ
1
2
A1ε
B6
0,21
0,80
*A2α
B2
0,22
0,72
A1α
*B7α
0,70
0,50
*A2δ
B4α
-0,05
0,70
*A2α
B5
0,39
0,66
A1ζη
*B7α
0,64
0,56
A1γ
B3
0,60
0,52
A1α
*B7δ
0,60
0,53
*A2β
B4δ
0,16
0,57
A1β
*B7β
0,56
0,48
A1δ
B4ε
0,39
0,51
B4β
-0,19
0,84
B1α
0,20
0,45
B4α
0,24
0,43
B1α
0,28
0,34
εκείσζε. Οζ θμνηίζεζξ ιεβαθφηενεξ απυ 0,40 θαίκμκηαζ ιε έκημκδ επζζήιακζδ.
*Δνςηήζεζξ ηςκ ΔΑ

Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ΔΑ πμο ιεθεηήεδηακ έπμοκ απμδεηηέξ ροπμιεηνζηέξ
ζδζυηδηεξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ενβαθεία αλζμθυβδζδξ ζημ θφηεζμ. ηδκ
ακάθοζδ παναβυκηςκ, ηνία απυ ηα ηέζζενα ενςηήιαηα ΔΑ ημο πνμ-ηεζη είπακ ζζπονέξ
θμνηίζεζξ ζημκ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ» ηαζ υθεξ μζ ΔΑ ημο ιεηά-ηεζη πανμοζίαζακ
λεηάεανα ζζπονυηενεξ θμνηίζεζξ ζημ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ». Φαίκεηαζ υηζ μζ ΔΑ ιπμνεί
κα είκαζ ιζα απμηεθεζιαηζηή ηεπκζηή βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ
πδιείαξ. Σμ βεβμκυξ υηζ μνζζιέκα ενςηήιαηα ΔΑ θυνηζζακ ηαζ ζημοξ δφμ πανάβμκηεξ είκαζ
εεςνδηζηά απμδεηηυ. Ζ επζθακεζαηή ηαζ δ ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ δεκ είκαζ αιμζααία
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απμηθεζυιεκεξ δζαδζηαζίεξ. Δίκαζ ιένδ ημο ίδζμο ζοκεπμφξ ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ιπμνεί κα
ζοιααίκμοκ ηαζ ηαοηυπνμκα (Ausubel 1963).
ζμκ αθμνά ζηζξ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ, ηα απμηεθέζιαηα ήηακ βζα ηζξ
πενζζζυηενεξ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμεέζεζξ ιαξ. Μζα πζεακή ελήβδζδ βζα ηζξ ιδ ακαιεκυιεκεξ
θμνηίζεζξ ηάπμζςκ ενςηήζεςκ ακάηθδζδξ ζημκ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ», είκαζ υηζ αοηέξ μζ
ενςηήζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοιαμθζηυ επίπεδμ ηδξ πδιείαξ, ημ μπμίμ παναδμζζαηά μζ
ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα απμικδιμκεφζμοκ. οκμθζηά, ηα
απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ μζ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ πμο απαζημφκ βκςζηζηέξ
ζηακυηδηεξ πένα απυ ηδκ απθή ακάηθδζδ βκχζδξ, υπςξ κα ελδβδεεί ιζα απάκηδζδ ή κα
βίκμοκ απμηεθεζιαηζηέξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ, θαίκμκηαζ, επίζδξ, ζηακέξ κα
αλζμθμβήζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ.
Βαζζγυιεκμζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ παναβυκηςκ ζημ ιεηά-ηεζη, εεςνήζαιε
υηζ μζ αενμζζιέκεξ ααειμθμβίεξ ζηα ενςηήιαηα πμο είπακ ιεβαθφηενεξ θμνηίζεζξ ζημκ
πανάβμκηα «ηαηακυδζδ» απμηεθμφκ ιέηνμ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Απυ ηδκ άθθδ
πθεονά, μζ αενμζζιέκεξ ααειμθμβίεξ ζηα ενςηήιαηα πμο είπακ ιεβαθφηενεξ θμνηίζεζξ ζημκ
πανάβμκηα «ακάηθδζδ βκχζδξ» είκαζ ιέηνμ ηδξ επζθακεζαηήξ ιάεδζδξ αοηχκ. Ζ ηθίιαηα
ααειμθυβδζδξ ήηακ απυ 0 ιέπνζ 42 βζα ηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» ηαζ απυ 0 έςξ 4 βζα ηζξ
ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ». ημ πήια 1 θαίκμκηαζ μζ ενςηήζεζξ ΔΑ: Β7α-δ ημο ιεηάηεζη πμο ζοιπενζθήθεδηακ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» ηαζ ιζα ενχηδζδ πμθθαπθήξ
επζθμβήξ (Β1α) πμο ζοιπενζθήθεδηε ζηζξ ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ».
Β1α. Επίλεξε ηη ζυζηή απάνηηζη:
Καηά ηην πποζθήκη ςδπογόνος ζηο ακεηςλένιο παποςζία καηαλύηη πποκύπηει:
1. αιθάνιο 2. αιθίνιο 3. αιθανόλη 4. αιθανάλη
Β7. Σηο παπακάηυ διάγπαμμα:
α. Σςμπλήπυζε ηα 6 κενά πλαίζια με ηοςρ σημικούρ ηύποςρ ηυν καηάλληλυν ενώζευν.
β. Σςμπλήπυζε ηα 6 κενά πάνυ ζηα βέλη με ηα καηάλληλα ανηιδπαζηήπια και ζςνθήκερ ηυν
ανηιδπάζευν.
γ. Πποζδιόπιζε ηη θοπά πος λείπει ζε 6 βέλη.
δ. Σςμπλήπυζε 2 ακόμα σημικέρ ανηιδπάζειρ (ζσεδίαζε 2 νέα βέλη πος να ζςνδέοςν πλαίζια πος
ςπάπσοςν ζηο διάγπαμμα και γπάτε πάνυ ζε αςηά ηα ανηιδπαζηήπια και ζςνθήκερ ηυν ανηιδπάζευν).

CO2 + H2O
...............

...............
πολσμεριζμός

HCl

HC CH
CH3CH=O

...............
..............

NaC CNa
ζμ
ός

HCl

ρι

H2

με

καηαλύηης

πο
λσ

CH3CH2OH

...............

...............
CH2=CH2
Cl2 / CCl4

ρήκα 1: Γομ παναηηδνζζηζηέξ ενςηήζεζξ ημο ιεηά-ηεζη.

Αμηνιφγεζε ησλ θιηκάθσλ «Οπηηθφ-Λεθηηθφ» θαη «εηξηαθφ-θαηξηθφ» καζεζηαθφ ζηπι ηνπ
ΓΜ
Ο ζοκηεθεζηήξ ζοκάθεζαξ ημο Pearson βζα ηζξ δφμ ηθίιαηεξ ανέεδηε r = -0,08,
δείπκμκηαξ ηδκ μνεμβςκζηυηδηα ηςκ ηθζιάηςκ. Ο δείηηδξ a ημο Cronbach ανέεδηε 0,55 βζα
ηδκ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ 0,53 βζα ηδκ ηθίιαηα «εζνζαηυ-θαζνζηυ». Οζ ηζιέξ
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αοηέξ είκαζ μνζαηά απμδεηηέξ Οζ ζοκάθεζεξ ηδξ ααειμθμβίαξ ηδξ ηάεε ενχηδζδξ ιε ηδ
ζοκμθζηή έδεζλακ υηζ ηάπμζα ενςηήιαηα δεκ ζοκεζζέθενακ ζηδκ εβηονυηδηα ηςκ ηθζιάηςκ (r
< 0,20 ). Μζα ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ μδήβδζε ζε έκα παναβμκηζηυ ιμκηέθμ ημ μπμίμ δε
ιπμνμφζε κα ενιδκεφζεζ ηδ εεςνία ιε μζημκμιία ηαζ ζηαεενυηδηα. Πεναζηένς ακαθφζεζξ
έδεζλακ υηζ δ απμιάηνοκζδ έλζ πνμαθδιαηζηχκ ενςηδιάηςκ απυ ηάεε ηθίιαηα αεθηίςζε ηζξ
ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηθζιάηςκ. Μζα δζπαναβμκηζηή ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ιε
ηα εκαπμιείκακηα δέηα ενςηήιαηα μδήβδζε ζε έκα ιμκηέθμ, ζημ μπμίμ υθα ηα ενςηήιαηα
πμο εεςνδηζηά ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηθίιαηα θυνηζγακ ζε έκακ πανάβμκηα. Έηζζ,
θάκδηε υηζ μζ δφμ 5-ενςηδιάηςκ ηθίιαηεξ είκαζ πμθφ ηαθά μνζζιέκεξ. Δπζπθέμκ, έκα
ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ (40%) ενιδκεφεδηε απυ ημ ιμκηέθμ αοηυ. θεξ μζ
ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ πμο αημθμφεδζακ πναβιαημπμζήεδηακ ιε αοηέξ ηζξ δφμ ηθίιαηεξ,
δίκμκηαξ έκα ααειυ ζηζξ ―α‖ απακηήζεζξ ημο ηάεε ενςηήιαημξ, χζηε μζ ααειμθμβίεξ ζε ηάεε
ηθίιαηα κα ηοιαίκμκηαζ απυ 0 ιέπνζ 5. Βαειμί απυ 3 ιέπνζ 5 δείπκμοκ πνμηίιδζδ βζα ημκ
πνχημ πυθμ ηδξ ηθίιαηαξ («Οπηζηυ» ή «εζνζαηυ»), εκχ απυ 0 έςξ 2 δείπκμοκ πνμηίιδζδ βζα
ημ δεφηενμ πυθμ («Λεηηζηυ» ή «θαζνζηυ»). Οζ ααειμθμβίεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δφμ ηθίιαηεξ
ημο ΓΜ έδεζλακ ιζα επζηνάηδζδ ημο «εζνζαημφ» (M = 3,18, SD = 1,41) ηαζ ημο «Οπηζημφ»
(M = 2,90, SD = 1,57) ιαεδζζαημφ ζηοθ.
Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ δζαπςνζζηζηήξ εβηονυηδηαξ, μζ ιαεδηέξ ηαλζκμιήεδηακ ζφιθςκα ιε
ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο είπακ επζθέλεζ. Δαδμιήκηα απυ ημοξ 91 ιαεδηέξ είπακ επζθέλεζ ηδ
εεηζηή/ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ, εκχ 21 ιαεδηέξ είπακ επζθέλεζ ηδ εεςνδηζηή ηαηεφεοκζδ.
Σμ 57% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ ημ 37% αοηχκ ηδξ
εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ είπακ «Λεηηζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ. Δπζπθέμκ, ημ 86% ηςκ
ιαεδηχκ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαζ ημ 66% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ
είπακ «εζνζαηυ» ζηοθ. Γφμ t-ηεζη ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα κα
εθέβλμοιε ακ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζηα ιαεδζζαηά ζηοθ ηςκ ιαεδηχκ δζαθμνεηζηχκ
ηαηεοεφκζεςκ. Σμ ηνζηήνζμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ p < 0,05 πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ
ενιδκεία ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ
ηαηεφεοκζδξ ήηακ ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά (t = -2.028, p = 0,046, df = 89, d = 0,48)
πζμ «εζνζαημί» (M = 3,71) ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ
(M = 3,01). Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ ήηακ
πενζζζυηενμ «Οπηζημί» (M = 3,07) ζε ζφβηνζζδ ιε αοημφξ ηδξ εεςνδηζηήξ (M = 2,33), ακ ηαζ
αοηή δ δζαθμνά ήηακ μνζαηά ιδ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηά (t = 1.926, p = 0,059, df = 89). θα
αοηά δείπκμοκ ιζα ιεβαθφηενδ ηάζδ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ
πνμξ ιζα «θαζνζηή» ηαζ «Οπηζηή» πνμζέββζζδ ζηδ ιάεδζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ
ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. οκμθζηά, αοηά ηα απμηεθέζιαηα οπμζηδνίγμοκ ηδ
δζαπςνζζηζηή εβηονυηδηα ηςκ δομ 5-ενςηδιάηςκ ηθζιάηςκ ημο ΓΜ.
ρέζεηο αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε ζρεηηθή πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο θαη
ηα καζεζηαθά ηνπο ζηπι
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ αδιαηζηήξ πμθθαπθήξ παθζκδνυιδζδξ (Πίκαηαξ 3) έδεζλακ υηζ δ
ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ, υπςξ οπμθμβίζηδηε απυ ηζξ ααειμθμβίεξ ζημ
πνμ-ηεζη, ηαεχξ ηαζ ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ, υπςξ πνμζδζμνίζηδηακ απυ ηζξ δφμ 5ενςηδιάηςκ ηθίιαηεξ ημο ΓΜ, ιπμνμφκ κα πνμαθέρμοκ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηζξ ενςηήζεζξ
«ηαηακυδζδξ» ημο ιεηά-ηεζη. Ζ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημ «ΟπηζηυΛεηηζηυ» ζηοθ ημοξ πνμέαθερακ ιε ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηζξ
ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ», ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ (68%) κα ημ ελδβεί δ
πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ πμθφ ιζηνυηενμ (3%) ημ ιαεδζζαηυ ζηοθ. Μζα δεφηενδ πμθθαπθή
παθζκδνυιδζδ εθανιυζηδηε, ιε ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ
ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ημο ιεηά-ηεζη. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ιυκμ δ
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πνμτπάνπμοζα βκχζδ πνμέαθερε ιε ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ημ 31% ηδξ δζαηφιακζδξ ηδξ
ααειμθμβίαξ ζηζξ ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ηαζ αοηή είκαζ ιζα ιεβάθδ επίδναζδ.
Πίλαθαο 3: Βδιαηζηή πμθθαπθή παθζκδνυιδζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ααειμθμβίεξ ζημ πνμ-ηεζη
ηαζ ζηζξ δφμ ηθίιαηεξ ημο ΓΜ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ ααειμθμβζχκ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ»
ηαζ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ημο ιεηά-ηεζη (Ν = 91).
Μεηά-ηεζη

Ακελάνηδηεξ Μεηααθδηέξ

Σοπζηυ θάθια ημο Β

B

Δνςηήζεζξ
«ηαηακυδζδξ»

Πνμ-ηεζη
«Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ
«εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ
Δνςηήζεζξ
Πνμ-ηεζη
«ακάηθδζδξ βκχζδξ»
«Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ
«εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ
**
p < 0,01. ***p < 0,001.

0,889
1,177
-0,502
0,060
0,020
-0,003

0,062
0,410
0,456
0,010
0,063
0,070

α
0,828***
0,166**
-0,063
0,558***
0,028
-0,004

οκμθζηά, ηα απμηεθέζιαηα αοηά είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Ausubel
(1963) υηζ δ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ είκαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ βζα κα επζηεοπεεί
ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ. Ζ δζαηφιακζδ ηδξ ααειμθμβίαξ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» πμο
ενιδκεφεδηε απυ ηδκ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ήηακ παιδθή. Χζηυζμ, ημ
ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ (N = 91) ήηακ ζπεηζηά ιζηνυ, ιεζχκμκηαξ ηζξ πζεακυηδηεξ κα ανεεμφκ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ηάκμκηαξ έηζζ ηα απμηεθέζιαηα πζμ αοεεκηζηά. Απυ
ηδκ άθθδ πθεονά, δε ανέεδηε ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «εζνζαηυ-θαζνζηυ»
ιαεδζζαηυ ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ.
πκπεξάζκαηα
Σμ ζπήια ΔΑ ηαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ιπμνμφκ κα
ακζπκεφζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Σμ εκδζαθένμκ πνέπεζ κα
επζηεκηνςεεί ζηδκ αλζμθυβδζδ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ πένα απυ ηδκ ακάηθδζδ βκχζδξ, υπςξ
είκαζ δ δζαζφκδεζδ ηςκ εκκμζχκ βζα ηδκ μζημδυιδζδ εκκμζμθμβζηχκ μθμηήηςκ, δ ιεηαθμνά
ηδξ βκχζδξ βζα ηδκ επίθοζδ κέςκ πνμαθδιάηςκ ή δ ελήβδζδ ηδξ απάκηδζδξ πμο εα δμεεί ζε
έκα ενχηδια. πεηζηά ιε ημ ενςηδιαημθυβζμ ΓΜ, μζ ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηθζιάηςκ
ημο «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ, πμο ιεθεηήεδηακ βζα πνχηδ θμνά ζε
δείβια ιαεδηχκ θοηείμο, δεκ ήηακ ζηακμπμζδηζηέξ. Φαίκεηαζ υηζ πεναζηένς αλζμθυβδζδ ηαζ
πζεακυκ ακαιυνθςζδ ηςκ ηθζιάηςκ ημο ΓΜ εα πνεζαζηεί, πνμηεζιέκμο ημ ενβαθείμ αοηυ
κα πνμζδζμνίγεζ ιε ζηακμπμζδηζηή εβηονυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ηα ιαεδζζαηά ζηοθ.
Ζ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ζπεηίζηδηε ιμκαδζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ
μνβακζηήξ πδιείαξ. Ζ έθθεζρδ ζπεηζηήξ πνμτπάνπμοζαξ βκχζδξ ηαεζζηά ηδ δζαζφκδεζδ ηδξ
κέαξ βκχζδξ ιε ηδκ οπάνπμοζα βκςζηζηή δμιή αδφκαηδ, δοζπεναίκμκηαξ ηδκ πνμζπάεεζα
ηςκ ιαεδηχκ κα ηαηακμήζμοκ ζε αάεμξ ηδ δζδαζηυιεκδ φθδ. Έηζζ, αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα
μζ ιαεδηέξ κα οζμεεηήζμοκ ιζα επζθακεζαηή πνμζέββζζδ ζηδ ιάεδζδ. Έκα πνυβναιια
ζπμοδχκ ιε έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ, ίζςξ εα εκενβμπμζμφζε
πενζζζυηενμ ηδκ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ εα ήηακ πζμ ζζμννμπδιέκμ ζε
ζπέζδ ιε ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ, εκζζπφμκηαξ έηζζ ηδκ ηαηακυδζδ. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ
ηδξ ιεθέηδξ πανέπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ ζοζηδιζηή ζηέρδ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ ζοζπεηίγμκηαζ. Οζ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ, πμο
είκαζ πζμ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηζξ έκκμζεξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ
εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, έδεζλακ ιεβαθφηενδ ηάζδ πνμξ ηα ιαεδζζαηά ζηοθ «θαζνζηυ» ηαζ
«Οπηζηυ» απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Θεςνδηζηά, αοηά ηα δομ ζηοθ
ζπεηίγμκηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδ ζοζηδιζηή ζηέρδ. Δπζπθέμκ, ανέεδηε ιζα ζηαηζζηζηά
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ζδιακηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ. Δκ
ημφημζξ, έκα ιζηνυ ιυκμ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ ενιδκεφεδηε. Αοηυ ημ απμηέθεζια
δείπκεζ ιζα ζπεηζηά ιζηνή επίδναζδ αοηήξ ηδξ δζάζηαζδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ζηδκ
ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ, ημοθάπζζημκ ζημ δείβια ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ.
Δπίζδξ, ημ ζπήια ΔΑ, πμο πνμάβεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ, θάκδηε υηζ
ιπμνεί κα εηηζιήζεζ απμηεθεζιαηζηά ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ. Δπζπθέμκ,
δε ανέεδηε ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «Γζαδμπζηυ-θαζνζηυ» ζηοθ ηαζ ηδξ
ηαηακυδζδξ. Χζηυζμ, μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ ιε «θαζνζηυ» ζηοθ ήηακ ιζηνυξ ζημ δείβια
ιαξ (n = 24). Έηζζ, πεναζηένς ένεοκα ιε ιεβαθφηενα δείβιαηα θαίκεηαζ απαναίηδηδ, χζηε κα
απμζαθδκζζηεί πθήνςξ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ.
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Πεξίιεςε
Ζ Υδιεία είκαζ ιζα «μπηζηή» επζζηήιδ πμο δ επζημζκςκία ηδξ ααζίγεηαζ ζε ζφιαμθα ηαζ ιμνζαηέξ
ακαπαναζηάζεζξ. Ζ ακηίθδρδ, δ ηαηακυδζδ ηαζ μ πεζνζζιυξ ηςκ ιμνζαηχκ ακαπαναζηάζεςκ ηαζ πζμ
ζοβηεηνζιέκα ηςκ ηνζζδζάζηαηςκ πςνζηχκ (spatial) ζπέζεςκ πμο ειπενζέπμκηαζ ζε αοηά, απμηεθμφκ
απαναίηδηεξ βκςζηζηέξ δζενβαζίεξ βζα ηδκ ιάεδζδ ηαζ ηδκ επζημζκςκία ηδξ Υδιείαξ. ηα πθαίζζα
ένεοκαξ βζα ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ ακάπηολδ, ηδκ εθανιμβή ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ θμβζζιζηχκ ιμνζαηήξ μπηζημπμίδζδξ, δζενεοκήεδηακ μζ βκςζηζηέξ δελζυηδηεξ
πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αοηέξ. ηυπμξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ δελζυηδηα ηςκ θμζηδηχκ Υδιείαξ αθθά ηαζ
πηοπζμφπςκ πδιζηχκ κα ιεηαθένμκηαζ κμδηζηά απυ ηζξ δζζδζάζηαηεξ (2D) ζε ηνζζδζάζηαηεξ (3D)
ζοιαμθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ηεηναεδνζηήξ ιμνζαηήξ δμιήξ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. ηδκ ενβαζία αοηή
πενζβνάθεηαζ ημ δζαβκςζηζηυ ενβαθείμ πμο ακαπηφπεδηε ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ απυ
ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ημοξ ιεηνμφιεκμοξ πνυκμοξ απυηνζζδξ, απυ ηζξ επζδυζεζξ
ηαζ ηζξ θακεαζιέκεξ απακηήζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζε ηάεε ιζα απυ ηζξ ακηζζημζπίζεζξ ημο ηεζη.
Abstract
Chemistry is a visual science that relies heavily on symbolic representations and models.
Understanding and achievement in chemistry are closely related to 3D visualization ability and
particularly the perception of spatial relations in molecular representations. In the course of on going
research concerning the design, development, implementation and assessment of educational
molecular visualization software, the chemistry students' as well as chemistry experts' cognitive ability
to transform between 3D and 2D molecular representations has been investigated. In this work we
describe the developed diagnostic instrument dealing with the substituted or not tetrahedral structure,
as well as the conclusions derived from its application concerning the response times, the students'
performance and the wrong answers in the test.

Δηζαγσγή
ηδ Υδιεία έκα ιυνζμ ιπμνεί κα ακαπαναζηαεεί ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ηυζμ ζηζξ δφμ
δζαζηάζεζξ (2D) υζμ ηαζ ζηζξ ηνεζξ δζαζηάζεζξ (3D). Κάεε έκαξ απυ αοημφξ ημοξ
δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ακαπανάζηαζδξ είκαζ πνήζζιμξ, ηαεχξ ιπμνεί κα ειπενζέπεζ
δζαθμνεηζηέξ ή ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ έκκμζα πμο ακαπανζζημφκ. οκεπχξ
είκαζ πνήζζιμ μζ ιαεδηεουιεκμζ, εηηυξ απυ ημ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ κα ηαηακμμφκ ηζξ
πδιζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, κα ιεηαααίκμοκ απυ ηδ ιζα ζηδκ άθθδ ηαζ κα εηιαζεφμοκ απυ ηδκ
ηάεε ιζα, ηζξ πνήζζιεξ εηείκεξ πθδνμθμνίεξ πμο εα ημοξ αμδεήζμοκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ
ιάεδζδ ηδξ έκκμζαξ πμο ακαπανζζημφκ ή ζηδκ επίθοζδ ηάπμζμο πνμαθήιαημξ πμο ηδκ
ειπενζέπεζ (Wu & Shah, 2003; Seddon, G.M. & Eniaiyeju, 1986).
ημ Σιήια Υδιείαξ ημο Α.Π.Θ. πνμπςνήζαιε ζημ ζπεδζαζιυ, ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ζηδκ
εθανιμβή ημο ηεζη «Ακηζζημίπζζδ δζζδζάζηαηςκ ηαζ ηνζζδζάζηαηςκ ιμνζαηχκ ζοιαμθζζιχκ»
ζε θμζηδηέξ Υδιείαξ αθθά ηαζ ζε πηοπζμφπμοξ πδιζημφξ πνμηεζιέκμο κα δζενεοκήζμοιε ηδ
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δελζυηδηα ημοξ κα ιεηαθένμκηαζ κμδηζηά απυ ηζξ ζοιαμθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ 2D ζε
ακαπαναζηάζεζξ 3D ημο ιεεακίμο ηαζ ημο ανχιμ-πθχνμ-θευνμ-ιεεακίμο ηαζ ημ ακηίζηνμθμ.
Γεδμιέκμο υηζ δ πνμδβμφιεκδ βκχζδ ηαζ μ ααειυξ ελμζηείςζδξ ιε ηδκ ηνζζδζάζηαηδ
ιμνζαηή δμιή ηςκ πνςημεηχκ θμζηδηχκ είκαζ εη ηςκ πναβιάηςκ πενζμνζζιέκδ ζε ζφβηνζζδ
ιε ημοξ ηεθεζυθμζημοξ ηαζ ημοξ πηοπζμφπμοξ πδιζημφξ, ηνίεδηε ζηυπζιμ δ ακάθοζδ ηςκ
επζδυζεςκ ζημ ηεζη κα βίκεζ λεπςνζζηά βζα ηάεε ηαηδβμνία. Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ
εθανιμβήξ ημο ηεζη πνμέηορακ απυ ημοξ ιεηνμφιεκμοξ πνυκμοξ απυηνζζδξ (response times)
ηαζ απυ ηζξ θακεαζιέκεξ απακηήζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζε ηάεε ιζα απυ ηζξ ακηζζημζπίζεζξ
ημο ηεζη (items). Οζ δζαηάλεζξ ηδξ ηεηναεδνζηήξ δμιήξ πμο ιεθεηχκηαζ ζε ηάεε έκα ενχηδια
δζαθμνμπμζμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδ βςκία πενζζηνμθήξ ημοξ πενί ημοξ ηανηεζζακμφξ
άλμκεξ x, y ηαζ z.
ηζξ οπμηαηεζηδιέκεξ δμιέξ ημο ιεεακίμο οπάνπεζ δ επζπθέμκ πθδνμθμνία βζα ηδκ εέζδ ηςκ
αηυιςκ ζημ ηεηνάεδνμ ηαεχξ ηα άημια είκαζ δζαηνζηά ιεηαλφ ημοξ (Seddon & Shubber,
1984). Απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ απακηήζεςκ ζε δμιέξ ημο ιεεακίμο ιε εηείκεξ ηςκ
οπμηαηεζηδιέκςκ ηεηναέδνςκ πνμηφπημοκ ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ ηαηηζηή πμο
πνδζζιμπμζμφκ μζ θμζηδηέξ βζα κα ηάκμοκ ηζξ ακηζζημζπίζεζξ (Stieff, 2007).
Σέθμξ ιεηά ηδ ζοιπθήνςζδ ημο ηεζη ακηζζημίπζζδξ δυεδηε ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα
ζοιπθδνχζμοκ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ πεκηάααειδξ ηθίιαηαξ Likert ζπεηζηυ ιε ηζξ ζηάζεζξ ηαζ
απυρεζξ ημοξ βζα ηδκ εθανιμβή ιέζα ζηδκ μπμία πναβιαημπμζήεδηε ημ ηεζη, βζα ημ ααειυ
δοζημθίαξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ζηναηδβζηή πμο αημθμφεδζακ ζηζξ ακηζζημζπίζεζξ ηςκ ιμνζαηχκ
ζοιαμθζζιχκ.
Αλαπαξάζηαζε ηεο ηεηξαεδξηθήο δνκήο ηνπ κεζαλίνπ
Ζ ηεηναεδνζηή δμιή ημο ιεεακίμο ιπμνεί κα ακαπαναζηαεεί ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ, ηυζμ ζηζξ
2D υζμ ηαζ ζηζξ 3D δζαζηάζεζξ (ζπήια 1). ηδκ ακαπανάζηαζδ 2D (ζπήια 1.i) μζ ηνεζξ
δζαζηάζεζξ πανζζηάκμκηαζ ςξ ελήξ: Οζ ζοκεπείξ βναιιέξ πανζζηάκμοκ δεζιμφξ ζημ επίπεδμ
ηδξ μευκδξ, μζ έκημκεξ βναιιέξ πανζζηάκμοκ δεζιμφξ πμο εηηείκμκηαζ έλς απυ ημ επίπεδμ
ηδξ ζεθίδαξ - μευκδξ πνμξ ηδκ πθεονά ημο παναηδνδηή ηαζ μζ δζαηεημιιέκεξ βναιιέξ
πανζζηάκμοκ δεζιμφξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ πίζς απυ ημ επίπεδμ ηδξ ζεθίδαξ - μευκδξ ιαηνζά
απυ ημκ παναηδνδηή.

ρήκα 4: 2D (i) ηαζ 3D (ii) ακαπανάζηαζδ ημο ιεεακίμο ηαζ 3D ακαπανάζηαζδ ημο ανχιμ-πθχνμθευνμ-ιεεακίμο (iii).

Σξηζδηάζηαηα κνξηαθά κνληέια
Καηά ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ ηδξ Υδιείαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηνζζδζάζηαηα ρδθζαηά
ιμνζαηά ιμκηέθα ηφπμο ζθαίναξ-νάαδμο (ball & stick) βζα κα εκζζπφζμοκ ηδκ αίζεδζδ ηςκ
ηνζχκ δζαζηάζεςκ (ζρήκα 1.ii), δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ηεζζάνςκ ζδιάηςκ
πνμμπηζηήξ (depth cues), ηα μπμία είκαζ: α) ημ ζπεηζηυ ιέβεεμξ ακάθμβα ιε ηδκ απυζηαζδ, α)
δ πνμμπηζηή απεζηυκζζδ ηςκ βςκζχκ ηςκ δεζιχκ, β) δ αθθδθμεπζηάθορδ ηιδιάηςκ ηαζ δ) δ
θςημζηίαζδ.
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Παξακνξθσκέλε ηεηξαεδξηθή δνκή
Ζ οπμηαηάζηαζδ έζης ηαζ εκυξ αηυιμο οδνμβυκμο απυ άθθμ άημιμ ή μιάδα έπεζ ζακ
απμηέθεζια ηδκ παναιυνθςζδ ηδξ ηακμκζηήξ ηεηναεδνζηήξ δμιήξ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο
ανχιμ-πθχνμ-θευνμ-ιεεακίμο (ζρήκα 1.iii). Ζ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ αηυιςκ πμο ζοκδέμκηαζ
ιε ημ ηεκηνζηυ άημιμ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ ακζζμηζιία ηςκ δεζιχκ ηαζ ηδκ απυηθζζδ ηςκ
βςκζχκ απυ ηζξ ζδακζηέξ ηδξ ηεηναεδνζηήξ δμιήξ ηαζ έηζζ δ ηνζζδζάζηαηδ ακαπανάζηαζδ
ειθακίγεηαζ παναιμνθςιέκδ, εκχ ηα άημια ιε δζαθμνεηζηή αημιζηή αηηίκα ακαπανίζηακηαζ
ιε ηδ ιμνθή ζθαζνχκ ιε δζαθμνεηζηυ πνχια ηαζ ιέβεεμξ.
Μέζνδνο θαη εξγαιεία ηεο έξεπλαο
Σμ ηεζη «Ακηζζημίπζζδ δζζδζάζηαηςκ ηαζ ηνζζδζάζηαηςκ ιμνζαηχκ ζοιαμθζζιχκ»
απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ (ζπήια 2 & 3). ημ πνχημ ιένμξ ελεηάγεηαζ δ δελζυηδηα
ακηζζημίπζζδξ 3D ιε 2D πδιζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηαζ ζημ δεφηενμ δ ακηζζημίπζζδ 2D ιε 3D
πδιζηέξ ακαπαναζηάζεζξ. ημ ηεζη ιεθεηχκηαζ μζ ηεηναεδνζηέξ δμιέξ ημο ιεεακίμο ηαζ ημο
οπμηαηεζηδιέκμο ιεεάκζμο.
Σμ πνχημ ιένμξ ηδξ εθανιμβήξ, δδθαδή ημ ηεζη ―2D3D‖, πενζέπεζ 76 ενςηήζεζξ
πμθθαπθήξ επζθμβήξ. ε ηάεε ενχηδια δίκεηαζ ιζα ακαπανάζηαζδ 2D ηδξ ηεηναεδνζηήξ
δμιήξ ημο ιεεακίμο ή ημο οπμηαηεζηδιέκμο ιεεακίμο ηαζ γδηείηαζ κα ανεεεί δ ακηίζημζπδ
ακαπανάζηαζδ 3D ακάιεζα ζε πέκηε ακαπαναζηάζεζξ 3D πμο δίκμκηαζ (ζρήκα 2).

ρήκα 5: Υαναηηδνζζηζηυ ενχηδια απυ ημ ηεζη ρήκα 6: Υαναηηδνζζηζηυ ενχηδια απυ ημ ηεζη
ακηζζημίπζζδξ 2D3D
ακηζζημίπζζδξ 3D2D

Ακάθμβα ιε ημ 1μ ιένμξ ημο ηεζη ακηζζημίπζζδξ ημ 2μ ιένμξ, δδθαδή ημ ηεζη ―3D2D‖,
πενζέπεζ 76 ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ. ε ηάεε ενχηδια δίκεηαζ ιζα ακαπανάζηαζδ 3D
ηδξ ηεηναεδνζηήξ δμιήξ ημο ιεεακίμο ή ημο ανχιμ-πθχνμ-θευνμ-ιεεακίμο ηαζ γδηείηαζ κα
ανεεεί δ ακηίζημζπδ ακαπανάζηαζδ 2D ακάιεζα ζε πέκηε ακαπαναζηάζεζξ 2D πμο δίδμκηαζ
(ζρήκα 3).
Οζ πέκηε δοκαηέξ επζθμβέξ πμο δίκμκηαζ ζε ηάεε ενχηδια πμθθαπθήξ επζθμβήξ πνμηφπημοκ
απυ ηδκ πενζζηνμθή ηδξ ακαπανάζηαζδξ 2D ή 3D πενί ημκ άλμκα x ή y ή z ή ζοκδοαζιμφ
αοηχκ ακά δφμ (π.π. πενζζηνμθή πνχηα βφνς απυ y ηαζ ιεηά x). Oζ x ηαζ y άλμκεξ ηείκηαζ
πάκς ζημ επίπεδμ εκχ o άλμκαξ z είκαζ ηάεεημξ ζε αοημφξ.
Οζ ααζζημί πνμζακαημθζζιμί ηδξ ηεηναεδνζηήξ δμιήξ ημο ιεεακίμο πμο ιεθεηχκηαζ
πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια 4 ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ημ ηεηνάεδνμ είκαζ
ημπμεεηδιέκμ ζημ πχνμ, έηζζ χζηε δφμ δεζιμί κα ηείκηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ ζεθίδαξ - μευκδξ
ηαζ άθθμζ δφμ εηηυξ επζπέδμο (δμιέξ a ηαζ b), έκαξ δεζιυξ πάκς ζημ επίπεδμ ηαζ δφμ πίζς
απυ αοηυ (δμιή e), έκαξ δεζιυξ ζημ επίπεδμ ηαζ δφμ ιπνμζηά απυ αοηυ (δμιή d) ηαζ ηέθμξ
δφμ δεζιμί ιπνμζηά απυ ημ επίπεδμ ηαζ μζ δφμ άθθμζ πίζς απυ αοηυ (δμιή c). Ακηίζημζπμζ
ανπζημί πνμζακαημθζζιμί πνμηφπημοκ ηαζ βζα οπμηαηεζηδιέκμ ιεεάκζμ (ζρήκα 4). Οζ
οπυθμζπμζ ελεηαγυιεκμζ πνμζακαημθζζιμί ημο ηεζη ακηζζημίπδζδξ πνμηφπημοκ απυ ηδκ
πενζζηνμθή ηςκ παναπάκς ααζζηχκ ακαπαναζηάζεςκ πενί ημκ άλμκα z ιε αήια 45μ.
οβηεηνζιέκα ζημ ηεζη ελεηάγμκηαζ ακαπαναζηάζεζξ πμο πνμηφπημοκ ιεηά απυ πενζζηνμθή
ηαηά 45μ, 90μ, 135μ, 180μ, 225μ, 270μ ηαζ 315μ.
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ρήκα 4: Ανπζημί πνμζακαημθζζιμί ηδξ ηεηναεδνζηή δμιήξ ημο οπμηαηεζηδιέκμο ηαζ ιδ ιεεακίμο

ε ηάεε ιένμξ ημο ηεζη ακηζζημίπζζδξ, ηάεε ενχηδζδ ειθακίγεηαζ ιία θμνά ηαζ μζ
απακηήζεζξ εα πνέπεζ κα δίκμκηαζ ζφκημια ηαζ ιε αηνίαεζα, χζηε μζ ζοιιεηέπμκηεξ κα
επζηφπμοκ ημ ιζηνυηενμ δοκαηυ ανζειυ θακεαζιέκςκ απακηήζεςκ ζημ ιζηνυηενμ δοκαηυ
πνυκμ. Ζ ζεζνά ειθάκζζδξ ηςκ 76 ενςηήζεςκ ακηζζημίπζζδξ ηαζ βζα ηα δφμ ιένδ ημο ηεζη
ήηακ βζα ηάεε κέα απυπεζνα δζαθμνεηζηή. Ο πνήζηδξ ηδξ εθανιμβήξ ημο ηεζη ακηζζημίπζζδξ
είπε ηδ δοκαηυηδηα ηδξ παφζδξ ηαηά ηδκ χνα ηδξ ζοιπθήνςζδξ ημο ηεζη, δεκ είπε υιςξ ηδ
δοκαηυηδηα πμθθαπθχκ πνμζπαεεζχκ ηαζ ηδξ επζζηνμθήξ ζε πνμδβμφιεκδ απάκηδζδ.
Γείγκα
Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ αοηήξ απμηέθεζακ πνμπηοπζαημί θμζηδηέξ Υδιείαξ ηαζ πηοπζμφπμζ
πδιζημί (experts). οκμθζηά μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα αοηή ήηακ 78 άημια, 52 βοκαίηεξ
ηαζ 26 άκδνεξ (πίλαθαο 1). Σμ ηεζη ακηζζημίπζζδξ ζοιπθδνχεδηε απυ 45 πνςημεηείξ θμζηδηέξ
(2μ ελάιδκμ ζπμοδχκ) ηδξ αηαδδιασηήξ πνμκζάξ 2007/08, 23 ηεηανημεηείξ θμζηδηέξ πδιείαξ
(7μ ελάιδκμ ζπμοδχκ) ηαηά ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ ηδξ πνμκζά 2010/11 ηαζ 10 πηοπζμφπμζ
πδιζημί ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιεηαπηοπζαημί θμζηδηέξ ηαζ οπμρήθζμζ δζδάηημνεξ. Οζ
ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ηνίηδ μιάδα έπμκηαξ πνμδβμφιεκδ βκχζδ ηαζ ειπεζνία ζηδ πνήζδ
πδιζηχκ ζοιαμθζηχκ ακαπαναζηάζεςκ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ειπεζνμβκχιμκεξ (experts) εκχ
μζ θμζηδηέξ, ςξ ανπάνζμζ (novices).
Πίλαθαο 1: Ανζειυξ ζοιπθδνςιέκςκ ηεζη ακά μιάδα ζοιιεηεπυκηςκ
Test
2D3D
3D2D

Α/εηείο θνηηεηέο
45
45

Γ/εηείο θνηηεηέο
23
23

Πηπρ. ρεκηθνί
10
9

πλνιηθά
78
77

Ζ ζοιιεημπή υθςκ ζηα δφμ ηεζη ήηακ πνμαζνεηζηή ηαζ απυ ηδκ ανπή έβζκε ζαθέξ υηζ δ
επίδμζδ ηςκ θμζηδηχκ ζε αοηά δεκ εα είπε ηαιζά επίπηςζδ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημοξ ζε ηακέκα
απυ ηα ιαεήιαηα ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημοξ.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Αλάιπζε ρξφλνπ απφθξηζεο, ζσζηψλ θαη ιαλζαζκέλσλ αληηζηνηρίζεσλ
Απυ ημκ πίκαηα 2 πνμηφπηεζ υηζ μ ιέζμξ πνυκμξ απάκηδζδξ ζε ιζα ενχηδζδ ημο ηεζη
3D2D βζα ηάεε μιάδα ζοιιεηεπυκηςκ είκαζ ιζηνυηενμξ απυ ημ ηεζη 2D3D. Μάθζζηα μζ
πνςημεηείξ θμζηδηέξ ειθακίγμοκ πζμ άιεζεξ ηαζ βνήβμνεξ απακηήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ
οπυθμζπμοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Δπζπθέμκ απυ ημκ πίκαηα 3 θαίκεηαζ κα δαπακάηαζ πενζζζυηενμξ
πνυκμξ ζηζξ ενςηήζεζξ ημο πνχημο ιένμοξ ημο ηεζη (2D3D) υπμο ημ πμζμζηυ ηςκ
θακεαζιέκςκ απακηήζεςκ ηαζ βζα ηζξ ηνεζξ μιάδεξ είκαζ ιεβαθφηενμ. Απυ ημοξ πίκαηεξ 2 ηαζ
3 ζοκάβεηαζ υηζ μζ ηεηανημεηείξ θμζηδηέξ πμο ειθακίγμοκ ιεβαθφηενμ ιέζμ πνυκμ απάκηδζδξ
ακά ενχηδζδ, είπακ ηζξ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ.
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Πίλαθαο 2: Μέζμξ πνυκμξ απυηνζζδξ ακά ενχηδια ζηα ηεζη 2D3D ηαζ 3D2D

2D3D
3D2D

Α/εηείο θνηηεηέο
Mean (sec)
Std. Error
11,4
0,2
9,2
0,1

Γ/εηείο θνηηεηέο
Mean (sec)
Std. Error
15,2
0,3
10,9
0,2

Πηπρ. ρεκηθνί
Mean (sec)
Std. Error
12,9
0,3
9,6
0,3

Πίλαθαο 3: φκμθμ απακηήζεςκ ηαζ πμζμζηυ (%) θακεαζιέκςκ ακηζζημζπίζεςκ ακά μιάδα
ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ακά ηεζη
Crosstabulation
% within test
2D3D
3D2D

Α/εηείο θνηηεηέο
Απαληήζεηο
3420
3420

Γ/εηείο θνηηεηέο

% Λάζε
14,8%
12,8%

Απαληήζεηο
1748
1598

% Λάζε
11,0%
8,6%

Πηπρ. ρεκηθνί
Απαληήζεηο
760
684

% Λάζε
12,0%
8,9%

ημκ πίλαθα 4 θαίκεηαζ υηζ ζε υθεξ ηζξ μιάδεξ ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ζηα δφμ ιένδ ημο ηεζη, ηα
πενζζζυηενα θάεδ έβζκακ ζε ενςηήζεζξ ακηζζημίπζζδξ πμο αθμνμφζακ ηα ηεηνάεδνα ημο
ιεεακίμο ζε ζπέζδ ιε ηζξ ενςηήζεζξ ακηζζημίπζζδξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηεηναεδνζηή δμιή ημο
οπμηαηεζηδιέκμο ιεεακίμο. Αοηυ πζεακχξ ενιδκεφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ πανμοζία
δζαθμνεηζηχκ αηυιςκ (πνςιάηςκ ζθαζνχκ) δζεοημθφκεζ ηδκ ακηζζημίπζζδ.
Πίλαθαο 4: Ακάθοζδ θαεχκ ακά ηεζη ηαζ ακά μιάδα. Πμζμζηυ θακεαζιέκςκ ακηζζημζπίζεςκ ζε
δμιέξ ημο οπμηαηεζηδιέκμο ηαζ ιδ οπμηαηεζηδιέκμο ιεεακίμο
Crosstab.%
within groups
Γνκή
Μεζάλην
Τπνθαη. κεζάλην
Αξηζκφο Λαζψλ

Πξσηνεηείο θνηηεηέο
2D3D
61,3%
38,7%
506

3D2D
60,0%
40,0%
437

Σεηαξηνεηείο θνηηεηέο
2D3D
53,4%
46,6%
193

3D2D
56,0%
44,0%
150

Υεκηθνί
2D3D
50,5%
49,5%
91

3D2D
60,7%
39,3%
61

Οζ ηεηναεδνζηέξ δμιέξ πμο ελεηάγμκηαζ ηαζ ζηα δφμ ηεζη πςνίγμκηαζ εηηυξ απυ ηζξ δφμ
ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ (οπμηαηεζηδιέκα ηεηνάεδνα ηαζ ιδ οπμηαηεζηδιέκα ηεηνάεδνα ημο
ιεεακίμο) ζε πέκηε ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημ ακ μζ δεζιμί ανίζημκηαζ πάκς, πίζς ή ιπνμζηά
απυ ημ επίπεδμ ηδξ μευκδξ - ζεθίδαξ (ζρήκα 4). Γζα ηάεε ηεζη δζενεοκήεδηε μ ανζειυξ ηςκ
θαεχκ ζηζξ πέκηε ηαηδβμνίεξ a, b, c, d ηαζ e βζα ημ ηεηνάεδνμ ημο ιεεακίμο ηαζ
s_a, s_b, s_c, s_d ηαζ s_e βζα ημ ανχιμ-θευνμ-πθχνμ-ιεεάκζμ.

ρήκα 5: Ανζειυξ θακεαζιέκςκ ακηζζημζπίζεςκ ακά ηαηδβμνία ηεηναεδνζηχκ δμιχκ
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πήια 6: Μέζνη ρξφλνη απφθξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά θαηεγνξία ηεηξαεδξηθήο δνκήο

Απυ ημ ζρήκα 5 πνμηφπηεζ υηζ ηαζ ζηα δφμ ιένδ ημο ηεζη ηα πενζζζυηενα θάεδ, ηονίςξ ηςκ
πνςημεηχκ θμζηδηχκ, θαίκεηαζ κα εκημπίγμκηαζ ζηδκ ακηζζημίπζζδ ηεηναεδνζηχκ δμιχκ ημο
ιεεακίμο ιε δφμ δεζιμφξ ζημ επίπεδμ δδθαδή ηςκ ηαηδβμνζχκ a ηαζ b ηαεχξ ηαζ ζηζξ δμιέξ
ηδξ ηαηδβμνίαξ e υπμο ιυκμ έκαξ δεζιυξ είκαζ πάκς ζημ επίπεδμ ηαζ δφμ πνμζακαημθίγμκηαζ
πίζς απυ αοηυ. Απυ πεναζηένς ακάθοζδ πνμηφπηεζ υηζ μζ δμιέξ a ηαζ b ζε ιεβάθμ πμζμζηυ
ακηζζημζπίγμκηαζ θακεαζιέκα ιε δμιέξ e εκχ μζ δμιέξ e ηονίςξ ιε δμιέξ ιεεακίμο ηδξ
ηαηδβμνίαξ a ηαζ c.
ηζξ δμιέξ ημο οπμηαηεζηδιέκμο ιεεακίμο μζ πενζζζυηενεξ εζθαθιέκεξ ακηζζημζπίζεζξ
αθμνμφκ ηζξ δμιέξ 2D ημο ιεεακίμο ηδξ ηαηδβμνίαξ s_c ζημ πνχημ ιένμξ ημο ηεζη
(2D3D) ηαζ ηζξ δμιέξ 3D ηςκ ηαηδβμνζχκ s_c, s_d ηαζ s_e ζημ δεφηενμ ιένμξ ημο ηεζη
(3D2D). Απυ πεναζηένς ακάθοζδ ηςκ θακεαζιέκςκ απακηήζεςκ πνμηφπηεζ υηζ ηαζ ζηα
δφμ ιένδ ημο ηεζη μζ δμιέξ ηδξ ηαηδβμνίαξ s_c ακηζζημζπίγμκηαζ θακεαζιέκα απυ ημοξ
ζοιιεηέπμκηεξ υθςκ ηςκ μιάδςκ ιε δμιέξ ηδξ ηαηδβμνίαξ s_e. ηακ δ ελεηαγυιεκδ δμιή
είκαζ ηδξ ηαηδβμνίαξ s_c ηυηε απυ ηζξ πέκηε δζαεέζζιεξ επζθμβέξ ιυκμ δ δμιή ημο
οπμηαηεζηδιέκμο ιεεακίμο ηδξ ηαηδβμνίαξ s_e έπεζ ηδκ ίδζα δζάηαλδ αηυιςκ ζημ πχνμ ηαζ
ημ ακηίζηνμθμ. Μζα πζεακή ενιδκεία βζα ηδ ζοζηδιαηζηή ειθάκζζδ αοημφ ημο θάεμοξ είκαζ δ
εθανιμβή απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ιζαξ ακαθοηζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδκ επίθοζδ ημο
ενςηήιαημξ πμο ααζίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζημκ εκημπζζιυ ηςκ δζαηνζηχκ αηυιςκ ζημ πχνμ
πανά ζηδ πνήζδ ηδξ ηνζζδζάζηαηδξ ιμνζαηήξ μπηζημπμίδζδξ. ηδκ πενίπηςζδ 3D δμιχκ ηδξ
ηαηδβμνίαξ s_d δ πζμ ζοπκή θακεαζιέκδ ακηζζημίπζζδ ηςκ πνςημεηχκ ηαζ ηεηανημεηχκ
θμζηδηχκ είκαζ ιε δμιέξ 2D ηδξ ηαηδβμνίαξ s_a. Ζ δζάηαλδ ηςκ αηυιςκ H ηαζ F ζηζξ δμιέξ
2D είκαζ ίδζα ηαεχξ ηαζ μ ζοιαμθζζιυξ ηςκ δεζιχκ C-Cl ηαζ C-Br ζηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ είκαζ
ίδζμξ, έκημκδ βναιιή βζα ημκ C-Cl ηαζ ζηζηηή βναιιή βζα ημκ C-Br. Δπζπθέμκ μζ δφμ δεζιμί
ανίζημκηαζ απυ ηδκ ίδζα πθεονά ηδξ δμιήξ 2D. Δπμιέκςξ αοηυ πμο δεκ παναηδνμφκ μζ
θμζηδηέξ είκαζ υηζ μ δεζιυξ C-F είκαζ ιπνμζηά απυ ημ επίπεδμ ηαζ υπζ πάκς ζημ επίπεδμ. Απυ
ημ ζρήκα 6 θαίκεηαζ υηζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ιε ηα πενζζζυηενα θάεδ παναηδνμφκηαζ επίζδξ
αολδιέκμζ ιέζμζ πνυκμζ απυηνζζδξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ.
Οζ ελεηαγυιεκεξ ηεηναεδνζηέξ δμιέξ ημο οπμηαηεζηδιέκμο ηαζ ιδ οπμηαηεζηδιέκμο
ιεεακίμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ πενζζηνμθή ανπζηχκ πνμζακαημθζζιχκ ημο ηεηναέδνμο
(ρήκα 4) μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ, έκα δεζιυ ζε ηαηαηυνοθδ εέζδ ζημ
επίπεδμ. Οζ δμιέξ αοηέξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ιε αάζδ ηδ βςκία πενζζηνμθήξ βφνς απυ ημκ
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ηάεεημ ζημ επίπεδμ άλμκα z, ζε ζηναιιέκεξ δμιέξ ηαηά 45μ, 90μ, 135μ, 180μ, 225μ, 270μ ηαζ
315μ. Απυ ημ ζρήκα 7 θαίκεηαζ μζ πνςημεηείξ ηαζ ηεηανημεηείξ θμζηδηέξ έηακακ ηζξ
πενζζζυηενεξ θάεμξ ακηζζημζπίζεζξ ζηζξ ζηναιιέκεξ δμιέξ ηαηά 45μ, 135μ, 225μ ηαζ 315μ. Οζ
ειπεζνμβκχιμκεξ έηακακ ηα πενζζζυηενα θάεδ ζηζξ ζηναιιέκεξ δμιέξ 2D ηαηά 225μ.
ημ ζρήκα 8 παναηδνμφιε υηζ μζ ηαηδβμνίεξ ζηναιιέκςκ ηεηναεδνζηχκ δμιχκ ιε ηα
θζβυηενα θάεδ απακηήεδηακ ηαηά ιέζμ υνμ ζε ιζηνμφξ πνυκμοξ. Οζ ακηζζημζπίζεζξ ηαζ ζηα
δφμ ιένδ ημο ηεζη πμο αθμνμφκ ηζξ ανπζηέξ δμιέξ ιε έκα ηαηαηυνοθμ δεζιυ C-H ηαεχξ ηαζ
ηζξ ζηναιιέκεξ δμιέξ ηαηά 90μ ηαζ 180μ απακηήεδηακ ιε πμθφ ιζηνμφξ ηαηά ιέζμ υνμ ζε
ζπέζδ ιε ημοξ ιέζμοξ πνυκμοξ απυηνζζδξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηζξ οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ.

ρήκα 7: Ανζειυξ θακεαζιέκςκ ακηζζημζπίζεςκ ακά ηαηδβμνία ζηναιιέκςκ ηεηναεδνζηχκ δμιχκ

ρήκα 8: Υνυκμξ απυηνζζδξ ενςηήζεςκ ακά ηαηδβμνία ζηναιιέκςκ ηεηναεδνζηχκ δμιχκ

Σα πμζμηζηά δεδμιέκα απυ ημ ηεζη ακηζζημίπζζδξ ζοιπθδνχεδηακ απυ πμζμηζηά ζημζπεία πμο
αθμνμφκ ηζξ ζηάζεζξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ηςκ θμζηδηχκ ζπεηζηά ιε ημ ηεζη ηαζ ηδκ ζηναηδβζηή
πμο πνδζζιμπμίδζακ βζα κα ακηζζημζπίζμοκ ηζξ 2D ζοιαμθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ζηδκ
ζζμδφκαιδ 3D ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Οζ πθεζμρδθία ζοιθςκεί ιε δδθχζεζξ υηζ ―ηαηάθααε
αιέζςξ πχξ κα πνέπεζ κα απακηήζεζ ζημ ηεζη‖, δδθχκμοκ υηζ ―μζ μδδβίεξ πμο ημοξ δυεδηακ
ήηακ ζαθείξ‖ ηαζ υηζ δ ―δζαεέζζιδ δοκαηυηδηα βζα ελάζηδζδ πνζκ ηδκ εηηίκδζδ ημο ηεζη
ήηακ απαναίηδηδ‖. Σμ 42% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζοιθςκεί υηζ ―μζ ακηζζημζπίζεζξ 2D3D
ήηακ πζμ δφζημθεξ απυ ηζξ 3D2D‖ εκχ έκα πμζμζηυ 37% ειθακίγεηαζ μοδέηενμ ςξ πνμξ
αοηή ηδ δήθςζδ. Σμ 54,8% ζοιθςκεί υηζ ―μζ ακηζζημζπίζεζξ ηςκ δμιχκ ημο οπμηαηεζηδιέκμο
ιεεακίμο ήηακ πζμ εφημθεξ απυ ημο ιδ οπμηαηεζηδιέκμο‖ εκχ ημ 27,9% έπεζ μοδέηενδ
ζηάζδ. ζμκ αθμνά ηδ ζηναηδβζηή πμο πνδζζιμπμίδζακ ημ 67,8% ζοιθςκεί ιε ηδ δήθςζδ
υηζ ―βζα κα απακηήζς ζημ πνχημ ιένμξ ημο ηεζη (2D3D), πνμζπαεμφζα κα εκημπίζς
ηάπμζμ παναηηδνζζηζηυ ηιήια ηδξ 2D δμιήξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ημ εκημπίζς πάκς ζηζξ
πέκηε δζαεέζζιεξ 3D δμιέξ‖. Σμ 69,4% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζοιθςκεί υηζ αημθμφεδζε
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ακηίζημζπδ ηαηηζηή ηαζ ζημ δεφηενμ ιένμξ ημο ηεζη (3D2D). Πανυθα αοηά, ημ 53,1%
ζοιθςκεί ιε ηδ δήθςζδ υηζ ―βζα κα απακηήζς ζημ 3D2D ηεζη, έπνεπε πνχηα κα θακηαζηχ
ηδ δμζιέκδ ιμνζαηή δμιή ζημ πχνμ‖. Σέθμξ ημ 60% ζοιθςκεί υηζ ―βζα κα απακηήζς ζηζξ
ενςηήζεζξ ιε ηδκ ηεηναεδνζηή δμιή ημο οπμηαηεζηδιέκμο ιεεακίμο πνχηα εκηυπζγα ηδ εέζδ
ηςκ δζαθμνεηζηχκ οπμηαηαζηαηχκ ηαζ ιεηά ελέηαγα ηδ εέζδ ηςκ δεζιχκ ζημ πχνμ‖.
πκπεξάζκαηα
Ζ κμδηζηή ιεηαθμνά απυ ηζξ 3D ζηζξ 2D ζοιαμθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ θαίκεηαζ κα είκαζ πζμ
εφημθδ ηυζμ βζα ημοξ θμζηδηέξ υζμ ηαζ βζα ημοξ πηοπζμφπμοξ πδιζημφξ ηαεχξ ιπμνμφκ ηαζ
ηάκμοκ ηέημζεξ ακηζζημζπίζεζξ ζε ιζηνυηενμοξ πνυκμοξ ηαζ ιε θζβυηενα θάεδ. Μάθζζηα, απυ
ημ ανζειυ ηςκ θακεαζιέκςκ απακηήζεςκ ηςκ πνςημεηχκ θμζηδηχκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηςκ
ηεηανημεηχκ ηαζ πηοπζμφπςκ πδιζηχκ θαίκεηαζ υηζ δ πενζμνζζιέκδ ειπεζνία ηαζ πνμδβμφιεκδ
βκχζδ ημοξ κα επζδνά ζηζξ επζδυζεζξ ημοξ. Απυ ηζξ απμηνίζεζξ ζηα οπμηαηεζηδιέκα ιεεάκζα
πνμηφπηεζ υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ θαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηαηά πενίπηςζδ ακαθοηζηέξ
ζηναηδβζηέξ πμο ααζίγμκηαζ ζημκ εκημπζζιυ ηςκ δζαηνζηχκ αηυιςκ ζημ πχνμ ακηί ηδξ
ηνζζδζάζηαηδξ κμδηζηήξ μπηζημπμίδζδξ. Ακάθμβα εονήιαηα ακαθένμκηαζ απυ ημ Stieff
(2007) ζε ζπεηζηή ιεθέηδ ηςκ ζηναηδβζηχκ ειπεζνμβκςιυκςκ ηαζ ανπάνζςκ ηαηά ηδκ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημ πεζνζζιυ ηδξ ιμνζαηήξ
δμιήξ. Ο πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ηεηναεδνζηχκ δμιχκ θαίκεηαζ κα επζδνά ζηδκ ελεηαγυιεκδ
δελζυηδηα. Οζ πνμζακαημθζζιμί ηςκ ηεηναέδνςκ πμο δζαεέημοκ ηάεεημοξ ηαζ μνζγυκηζμοξ
δεζιμφξ θαίκεηαζ κα δζεοημθφκεζ ημο ζοιιεηέπμκηεξ κα ιεηαααίκμοκ ακάιεζα ζηζξ
ζοιαμθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ. ηζξ δμιέξ 3D δ ακαβκχνζζδ ηςκ δεζιχκ πμο ανίζημκηαζ πάκς
ζημ επίπεδμ θαίκεηαζ κα είκαζ πζμ δφζημθδ ζε ζπέζδ ιε δεζιμφξ έλς απυ ημ επίπεδμ.
Ζ ένεοκα αοηή πζζηεφμοιε υηζ εα ζοιαάθεζ ζηδκ δδιζμονβία ηνζηδνίςκ επζθμβήξ
ηαηάθθδθςκ πνμζακαημθζζιχκ ηςκ ζοιαμθζηχκ ακαπαναζηάζεςκ ηςκ ιμνίςκ ζε εθανιμβέξ
εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ιμνζαηήξ μπηζημπμίδζδξ μζ μπμίμζ εα επζηνέπμοκ ζημοξ
ιαεδηεουιεκμοξ κα απμηςδζημπμζμφκ, πςνίξ πνυζεεημ βκςζηζηυ θμνηίμ, ηδκ πενζεπυιεκδ
πθδνμθμνία. Ζ πνμηαηανηηζηή εθανιμβή ημο ηεζη ακηζζημίπζζδξ επζηνέπεζ ζημοξ
δζδάζημκηεξ κα δζαβκχζμοκ ηδκ ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηεομιέκςκ ιε ηζξ ζοιαμθζηέξ
ακαπαναζηάζεζξ ηςκ ιμνίςκ ηαζ ηζξ δοζημθίεξ πμο έπμοκ ζηδκ ακηίθδρδ αοηχκ. Σέθμξ ιέζα
απυ αοηυ ημ ηεζη πνμηφπημοκ δεδμιέκα βζα ηδκ ζηναηδβζηή ηςκ ιαεδηεομιέκςκ ηαηά ηδκ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ μπηζημπμίδζδ ηδξ ιμνζαηήξ δμιήξ. Σα δεδμιέκα
αοηά εα απμηεθέζμοκ μδδβυ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ
πμο εα οζμεεηδεεί ζε εζδζηά ιαεήιαηα Υδιείαξ.
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υνεδρύα 17: Θϋματα Επιςτημολογύασ και Ιςτορύασ των
Υυςικών Επιςτημών
Κατανόηςη τησ φύςησ τησ επιςτόμησ βϊςει διδακτϋων μοντϋλων
τησ Υυςικόσ
Γεβειάθε Μαξία
Φπζηθφο, Dr. phil., ρνιηθή χκβνπινο (develaki@otenet.gr)

Πεξίιεςε Πανμοζζάγμοιε ιενζηέξ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοκδοάγμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ
θφζδξ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ηςκ ιμκηέθςκ ιαγί ιε ηδ δζδαζηαθία μνζζιέκςκ ιμκηέθςκ απυ ηδ
δζδαηηέα φθδ ηδξ Φοζζηήξ, ζοβηεηνζιέκα ηςκ ζςιαηζδζαηχκ ιμκηέθςκ ηδξ φθδξ, ημο κεοηχκεζμο
αανοηζημφ ιμκηέθμο ηςκ δφμ ζςιάηςκ, ηαζ ηςκ ιμκηέθςκ ηδξ ηαθάκηςζδξ. Ζ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ
ηςκ εκμηήηςκ ααζίγεηαζ ζηδ νδηή δζδαζηαθία ζημζπείςκ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ εκζςιαηςιέκςκ
ζε ηαηάθθδθα δζδαηηέα πενζεπυιεκα. Δκυηδηεξ αοημφ ημο ηφπμο πνμηείκμοιε κα πανειαάθθμκηαζ
ιενζηέξ θμνέξ ζηδκ εηήζζα δζδαζηαθία, ηαζ πζζηεφμοιε υηζ δ δζαεεζζιυηδηά ημοξ ζημοξ
εηπαζδεοηζημφξ ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζημχκ
ζηυπςκ πμο αοηή πνμςεεί, εάκ θάαμοιε οπυρδ ηαζ ηα ζπεηζηά εθθείιιαηα ζε δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ
ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Abstract We present some teaching units, which combine the understanding of the nature and
functions of models with the teaching of some specific models from physics science curricula, namely
the particle models of matter, the Newtonian gravitational model of two bodies, and oscillator models.
The didactical approach of the units is based on explicit instruction in basic elements of the nature of
science, incorporated into suitable science content material. The availability of this type of units to the
teachers for using them a few times per school year can reinforce classroom instruction in the nature
of science and the educational goals it promotes, when taking into account the related deficiencies in
the curricula, textbook material, and teachers‘ education.

Δηζαγσγή
ηα κευηενα πθαίζζα ζπμοδχκ πνμςεείηαζ δζεεκχξ δ δζδαζηαθία ηδξ ‗θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ‘
(Nature of Science - NOS), υνμξ πμο ζοιπενζθαιαάκεζ ηζξ ιεευδμοξ, ηζξ παναδυζεζξ ηαζ ηζξ
ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηδξ επζζηήιδξ, ηαζ ακαβκςνίγεηαζ δ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ
πνμχεδζδ εζδζηυηενςκ δζδαηηζηχκ, αθθά ηαζ βεκζηυηενςκ παζδαβςβζηχκ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηχκ ζηυπςκ, υπςξ δ μοζζαζηζηυηενδ ηαηακυδζδ ηαζ ζοβηνάηδζδ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ηαζ δ ελμζηείςζδ ιε ημκ επζζηδιμκζηυ ηνυπμ ζηέρδξ, δ ζηακυηδηα
βζα επζπεζνδιαημθμβία ηαζ αζηζμθμβδιέκεξ πνμηάζεζξ, δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα, ηαζ μ
επζζηδιμκζηυξ εββναιαηζζιυξ (π.π. Matthews 1994, Bybee 1997, Γεαεθάηδ 2006, Develaki
2008, Taber 2008). ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ οπάνπμοκ ςζηυζμ εθθείιιαηα ή
ηαζ αζάθεζεξ ςξ πνμξ ημ πμζεξ απυρεζξ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ, ηαζ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ, εα
πνέπεζ κα δζδαπεμφκ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ γήηδια επαθίεηαζ ζοπκά ζημοξ ζοββναθείξ
ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίμζ υιςξ δεκ δζαεέημοκ ημ ηαηάθθδθμ
επζζηδιμθμβζηυ οπυααενμ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ πμο πνεζάγεηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ
επζζηήιδξ ζηδκ ηάλδ (π.π. Abd-El-Khalick & Lederman 2000, Justi & Gilbert 2003,
Jorgensen & Ryan 2004, Develaki 2008, Γεαεθάηδ 2008).
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ηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ επζηναημφκ ζηδκ πνάλδ ζοκήεςξ μζ ειπεζνζζηζηέξ
απυρεζξ, πςνίξ κα ακαηακαηθχκηαζ ζηακμπμζδηζηά μζ ζφβπνμκεξ επζζηδιμθμβζηέξ απυρεζξ,
εκχ απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ δζαεέηεζ ιζα ζδιακηζηή
ένεοκα υζμκ αθμνά ηδ δζαιυνθςζδ ηαζ ηδ δζδαζηαθία εφζημπςκ ακηζθήρεςκ βζα ηδ θφζδ
ηδξ επζζηήιδξ. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ θφζδξ ηδξ
επζζηήιδξ αολάκεηαζ υηακ μζ ααζζηέξ ζδέεξ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ δζδάζημκηαζ νδηά ηαζ
εκζςιαηςιέκα ζε ζοβηεηνζιέκα επζζηδιμκζηά πενζεπυιεκα (π.π. Khishfe & Abd-El-Khalick
2002, Clough 2006, McComas 2008).
ημ πθαίζζμ αοηυ, πανμοζζάγμοιε ιενζηέξ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοκδοάγμοκ ηδκ
ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ηςκ ιμκηέθςκ ιαγί ιε ηδ δζδαζηαθία μνζζιέκςκ
ιμκηέθςκ απυ ηδ δζδαηηέα φθδ ηδξ Φοζζηήξ. Σέημζεξ εζδζηέξ εκυηδηεξ, πμο εκζςιαηχκμοκ
ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ ζηδ δζδαζηαθία δζδαηηέςκ εειάηςκ (αθ. π.π. Reader
& Leach 2008, MacComas 2008, Develaki 2010), πνμηείκμοιε κα πανειαάθθμκηαζ ιενζηέξ
θμνέξ ζηδκ εηήζζα δζδαζηαθία, ηαζ πζζηεφμοιε υηζ δ δζαεεζζιυηδηά ημοξ ζε ιμνθή
δζδαηηζηχκ παηέηςκ ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ ζηδκ ηάλδ,
εάκ θάαμοιε οπυρδ ηα ζζπφμκηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ημοξ πνμκζημφξ ηαζ άθθμοξ
πενζμνζζιμφξ ηδξ δζδαηηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. ηδκ πενζβναθή ηςκ εκμηήηςκ δίκμοιε
ζοκμπηζηά ημ επζζηδιμθμβζηυ οπυααενμ, ηα πενζεπυιεκα ηαζ ημοξ ζηυπμοξ, ηαζ ιενζηέξ
μδδβίεξ δζδαζηαθίαξ ηςκ εκμηήηςκ. Πνμδβμοιέκςξ βίκεηαζ ιία ζπεηζηή ιε ημ εέια ζφκημιδ
ακαθμνά ζηδ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ.
2 Απφςεηο ηεο ζχγρξνλεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο – Ζ κνληειν-ζεσξεηηθή άπνςε
ηδ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ, ακαπηφπεδηακ ηαηά ημκ 20 μ αζχκα δ ακηίθδρδ ημο ηθαζζζημφ
ηαζ ημο Λμβζημφ Διπεζνζζιμφ, υπμο ααζζηά δ επζζηήιδ ακηζθαιαάκεηαζ κα ηζκείηαζ ηαζ κα
ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ειπεζνία ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ ημκ ηθαζζζηυ πεζναιαηζζιυ, μζ ζζημνζημδοκαιζηέξ θζθμζμθζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο ακαδεζηκφμοκ ημκ ηαεμδδβδηζηυ νυθμ ηςκ εεςνζχκ
ηαζ επζζδιαίκμοκ ηδκ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ηδξ επζζηήιδξ, ηαζ εκ ζοκεπεία, δ ιμκηεθμεεςνδηζηή άπμρδ πμο ακαδεζηκφεζ ημκ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ πμο έπμοκ ηα ιμκηέθα ζηζξ
επζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ ηαζ εθανιμβέξ (αθ. π.π. Suppe 1977, Giere 1988, 1999a).
Σα ιμκηέθα πνμηφπημοκ ιε ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ αθαίνεζδξ ηαζ ηδξ ελζδακίηεοζδξ, ηαζ
απμηεθμφκ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ελζδακζηεοιέκεξ ακαπαναζηάζεζξ θοζζηχκ ακηζηεζιέκςκ ή ηαζ
ζοζηδιάηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηςκ αθθδθεπζδνάζεχκ ημοξ. Ονίγμκηαζ π.π. ήθζμζ ιε ζδιεζαηή
ιάγα, μιμβεκή πεδία, δ φπανλδ αανοηζηχκ ιυκμ αθθδθεπζδνάζεςκ η.μ.η. Σα ιμκηέθα
απμηεθμφκ ηαηά ζοκέπεζα θακηαζηζηέξ μκηυηδηεξ, οπμζηδνίγεηαζ υιςξ υηζ πεηοπαίκμοκ,
ιενζηέξ θμνέξ ημοθάπζζημκ, κα ακαπανζζημφκ ηα πναβιαηζηά ζοζηήιαηα, ςξ πνμξ μνζζιέκεξ
αέααζα ιυκμ απυρεζξ ηαζ ιε πενζμνζζιέκμ ααειυ πζζηυηδηαξ (π.π. Giere 1999, Nola 2004).
Με ηα επζζηδιμκζηά ιμκηέθα πεηοπαίκμκηαζ ηαηανπήκ μζ απαναίηδηεξ ιαεδιαηζηέξ
απθμπμζήζεζξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ εεςνίαξ ζηδ ζφκεεηδ πναβιαηζηυηδηα, ηαζ απμζημπείηαζ
δ ακαπανάζηαζδ ηαζ δ ενιδκεία ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ηαηά ηνυπμ ζοιααηυ ιε ηδ εεςνία
ηαζ ημ πείναια, αθθά ηαζ δ ελαβςβή πνμβκχζεςκ πμο μδδβμφκ ζε κέα ένεοκα ηαζ
ακαηαθφρεζξ.
Γζαηνίκμοιε δζάθμνα είδδ ιμκηέθςκ ακάθμβα ιε ηδ θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ ζηζξ
δζαδζηαζίεξ απυηηδζδξ, ελέθζλδξ ηαζ ιεηάδμζδξ ηδξ βκχζδξ. Π.π., ηα κμδηζηά ιμκηέθα
εεςνμφκηαζ ςξ μζ εζςηενζηέξ (άννδηεξ), ηονίςξ πνμζςπζηέξ ακαπαναζηάζεζξ πναβιάηςκ ηαζ
θεζημονβζχκ, ζηζξ μπμίεξ ακηακαηθχκηαζ ακηζθήρεζξ ηαζ ζδέεξ ιαξ βζα ημκ ηυζιμ, ηαζ μζ
μπμίεξ ιπμνμφκ κα ελεθίζζμκηαζ ηαζ κα ηνμπμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζα βκςζηζηήξ
δζαδζηαζίαξ. Σα ιμκηέθα αοηά δζαηνίκμκηαζ απυ ηα εηπεθναζιέκα-δδιμζζεοιέκα ιμκηέθα,
πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ άθθμοξ βζα αθθδθεπίδναζδ, ηνζηζηή ηαζ ιεηάδμζδ βκχζεςκ, ηαζ
πμο ακαιέκεηαζ κα είκαζ πζμ ζαθή, ζοκεηηζηά ηθπ. Γζα ηδ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ ιμκηέθςκ
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πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνμζ ηνυπμζ. Έπμοιε οθζηά ιμκηέθα (ιμκηέθα ηθίιαηαξ), μπηζηά
ιμκηέθα (εζηυκεξ ζηίηζα, δζαβνάιιαηα), ή πζμ ζοιαμθζηά ιμκηέθα, π.π. ηα εεςνδηζηά ή
ιαεδιαηζηά ιμκηέθα (αθ. π.π. Gilbert & Boulter 2000).
ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα, ηα πζμ ααζζηά ηαζ απμδμηζηά είκαζ ηα εεςνδηζηά ή ιαεδιαηζηά
ιμκηέθα, επεζδή είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ πζμ ζφκεεηςκ πνμαθδιάηςκ, ηαζ
επεζδή απυ ηδκ επελενβαζία ηδξ ιαεδιαηζηήξ δμιήξ ημοξ πνμηφπημοκ κέεξ εκδζαθένμοζεξ
ζδζυηδηεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ ηςκ ιμκηέθςκ, πμο ακαγδημφκηαζ, ςξ πνμβκχζεζξ, ηαζ ζηα
θοζζηά ζοζηήιαηα ηα μπμία ακηζπνμζςπεφμοκ. Σα μπηζηά ιμκηέθα εα θέβαιε υηζ ζοκήεςξ
απμηεθμφκ μπηζημπμίδζδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο εεςνδηζημφ ιμκηέθμο, ή υρεςκ ημο
εεςνδηζημφ ιμκηέθμο, αθθά ιπμνεί ηαζ κα πνμδβμφκηαζ, ηαζ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδ
δδιζμονβίαξ εκυξ εεςνδηζημφ ιμκηέθμο/εεςνίαξ (αθ. π.π. Nersessian 2005).
Σα εεςνδηζηά ή ιαεδιαηζηά ιμκηέθα δδιζμονβμφκηαζ ηαζ θεζημονβμφκ ζημ πθαίζζμ ηςκ
βεκζηχκ ανπχκ ηαζ ελζζχζεςκ ιζαξ εεςνίαξ, ηαζ δζαιεζμθααμφκ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζημκ
ειπεζνζηυ ηυζιμ. Σα εεςνδηζηά ή ιαεδιαηζηά ιμκηέθα ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ απμηεθμφκ
μοζζαζηζηά ιζηνέξ εζδζηέξ εεςνίεξ, υπςξ δ εεςνία ηςκ ζδακζηχκ αενίςκ, ζημ πθαίζζμ βεκζηχκ
εεςνζχκ, υπςξ π.π. δ ηθαζζηή ιδπακζηή, μ δθεηηνμιαβκδηζζιυξ ή δ ηαακημιδπακζηή (αθ.
(Stöckler 1995, Develaki 2007). Οζ βεκζηέξ εεςνίεξ ιπμνεί κα εεςνδεμφκ ηαζ ςξ οπενιμκηέθα, ή ιμκηέθα ανπχκ (αθ. Suppes 1969, Giere 2010). (Γζα ιία θεπημιενέζηενδ
ακάπηολδ ηδξ ζπέζδξ εεςνζχκ, ιμκηέθςκ, ηαζ πναβιαηζημφ ηυζιμο, αθ. Develaki 2007.)
Βαζζγυιεκμζ ηονίςξ ζηδ ζηνμοηημοναθζζηζηή ακάθοζδ ηαζ ζηδ βκςζηζηή πνμζέββζζδ ημο
Giere (1988, 1999), εεςνμφιε υηζ έκα εεςνδηζηυ ή ιαεδιαηζηυ ιμκηέθμ ιζαξ εεςνίαξ είκαζ
ηάεε ιαεδιαηζηή δμιή ζοκυθςκ ζημζπείςκ, πμο εηπθδνχκεζ ηα αλζχιαηα ηδξ εεςνίαξ (π.π.
F=ma βζα ηα ιμκηέθα ηδξ Νεοηχκεζαξ Μδπακζηήξ) ιαγί ιε μνζζιέκεξ επζπθέμκ εζδζηέξ
ιαεδιαηζηέξ ζοκανηήζεζξ (π.π. F=-Dx βζα ημ ιμκηέθμ ημο ανιμκζημφ ηαθακηςηή). Οζ
ζοκανηήζεζξ αοηέξ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ιμκηέθμ ζε ιμκηέθμ ηαζ μνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ
ηάλδ ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ πμο απμζημπεί κα ακαπαναζηήζεζ ημ ιμκηέθμ ηαζ ιε ηζξ
ελζδακζηεφζεζξ πμο έβζκακ βζα ηα ζοζηήιαηα αοηά ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιμκηεθμπμίδζήξ
ημοξ (Develaki 2007). Με ηδκ πεναζηένς ελεζδίηεοζδ ηςκ εζδζηχκ ζοκανηήζεςκ πνμηφπημοκ
κέα ιμκηέθα βζα ηδκ πζζηυηενδ ακαπανάζηαζδ ημο θαζκμιέκμο ή βζα ηδκ ακηζπνμζχπεοζδ
πενζζζμηένςκ ηαηδβμνζχκ θαζκμιέκςκ. Π.π. απυ ημ ιμκηέθμ ημο ανιμκζημφ ηαθακηςηή
(F=ma ηαζ F=-Dx) πνμηφπημοκ ιε πεναζηένς ελεζδίηεοζδ ηδξ ζοκάνηδζδξ F=-Dx ηα
ιμκηέθα βζα ηζξ θείκμοζεξ ή ηζξ ελακαβηαζιέκεξ ηαθακηχζεζξ, η.μ.η. (Giere, 1988, 1999). Με
ημκ ηνυπμ αοηυ πνμηφπημοκ, ζηα πθαίζζα ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ εεςνίαξ, ζφκμθα ή μζημβέκεζεξ
εεςνδηζηχκ ιμκηέθςκ, υπμο ηα εεςνδηζηά ιμκηέθα ακηζπνμζςπεφμοκ ηαζ πεζνίγμκηαζ ιία
ιυκμ ζοβηεηνζιέκδ ηάλδ θαζκμιέκςκ (π.π. ηδκ πηχζδ ηςκ ζςιάηςκ), εκχ ιζα βεκζηή εεςνία,
ιέζς ηςκ ιμκηέθςκ ηδξ, ενιδκεφεζ ιε εκμπμζδηζηυ ηνυπμ πενζζζυηενεξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ
ηάλεζξ θαζκμιέκςκ (π.π. δ ηθαζζζηή Μδπακζηή εκμπμζεί ζηδκ ενιδκεοηζηή ηδξ ειαέθεζα ηζξ
πηχζεζξ ηςκ ζςιάηςκ, ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ εηηνειχκ, ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ πθακδηχκ η.α. (αθ.
πήια 1).
Καηά ημκ Giere, μζ εεςνίεξ μοζζαζηζηά είκαζ ζφκμθα ιμκηέθςκ, υπμο ηα αλζχιαηα ηδξ
εεςνίαξ είκαζ αθδεή (ζζπφμοκ απμθφηςξ, ελ μνζζιμφ) ιυκμ βζα ηα ιμκηέθα ηδξ, υπζ υιςξ ιε
ηδκ ίδζα αηνίαεζα ηαζ βζα ηα πναβιαηζηά ζοζηήιαηα, ηαζ οπυ ηδκ έκκμζα αοηή δεκ απμηεθμφκ
ζοιπακηζημφξ κυιμοξ, ή θοζζημφξ κυιμοξ, υπςξ ζοκήεςξ απμηαθμφκηαζ (Giere 1999). Ζ
απμδμπή, αεθηίςζδ ή απυννζρδ ηςκ ιμκηέθςκ ααζίγεηαζ ζε ιζα ζοκεπή δζαδζηαζία
αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ εεςνδηζημπμίδζδξ ηαζ ειπεζνζηχκ εθέβπςκ, ηαζ απμηεθεί έκα
ζφκεεημ ηαζ λεπςνζζηυ γήηδια (αθ. π.π. Suppes 1962, Giere 1999b, Nola 2004, Koponen
2007).
ημ πήια 1 πανμοζζάγμκηαζ δζάθμνα δζδαηηέα εέιαηα ςξ εεςνδηζηά ιμκηέθα ηδξ ίδζαξ
εεςνίαξ, ιαγί ιε ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ ηαζ ηδκ πενζμπή ειπεζνζηχκ εθανιμβχκ ημοξ,
ιε ηνυπμ χζηε αθεκυξ κα ζοζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ αθεηένμο κα ακαδεζηκφμοκ ηδ δμιή
~ 873 ~

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

ηαζ ηδκ ενιδκεοηζηή ειαέθεζα ηδξ εεςνίαξ ζηδκ μπμία ακήημοκ. ημ ζπήια αοηυ
ζοκμρίγμκηαζ επζπθέμκ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ: δ
ιαεδιαηζηή δμιή ηςκ εεςνδηζηχκ ιμκηέθςκ, μζ ηακυκεξ ηαηαζηεοήξ ημοξ, μζ εθανιμβέξ ηαζ
μζ πνμβκχζεζξ ηςκ ιμκηέθςκ, δ ζπέζδ ηςκ ιμκηέθςκ ιε ηδ εεςνία ηαζ ημκ πναβιαηζηυ
ηυζιμ. Σμ ζπήια ιπμνεί κα εθανιμζηεί βζα ηδ δζάνενςζδ ηαζ άθθςκ πενζμπχκ, π.π. βζα
εέιαηα ηδξ εζζαβςβζηήξ Καακημιδπακζηήξ (αθ. Develaki 2007).
ρήκα 1: Γζδαηηέα εέιαηα ηδξ Φοζζηήξ ςξ εεςνδηζηά ιμκηέθα ηδξ κεοηχκεζαξ εεςνίαξ
Γηδαθηέα πεξηερφκελα ηεο Φπζηθήο σο ζεσξεηηθά κνληέια ηεο Κιαζζηθήο Μεραληθήο
F=ma (θνηλφ γηα φια ηα κνληέια)
Δκπεηξηθέο εθαξκνγέο;
Δμαγσγή κνληέινπ
Θεσξεηηθφ κνληέιν
πξνγλψζεηο
Αλζχιαηα + εζδζηέξ ζοκανηήζεζξ
F = ma
θαη:
F = 0
Απνζθνπνχληαη: ακηζηείιεκα ιε ζηαεενή
ηαπφηδηα ηαζ εοεφβναιιδ ηνμπζά;
Δμηδαληθεχζεηο: οθζηά ζδιεία, π.π. πςνίξ
αθθδθεπζδνάζεζξ

→

Δπζχγξακκε νκαιή
θίλεζε ή αθηλεζία
(v=ct. ή v=0, x=vt)

↔ π.π. αηίκδηα ακηζηείιεκα
ή ακηζηείιεκα ζε
εθεφεενμ δζαζηδιζηυ
πχνμ

F = k
Απνζθνπνχληαη: ακηζηείιεκα ιε
επζηάποκζδ ζε εοεφβναιιδ ηνμπζά;
Δμηδαληθεχζεηο: οθζηά ζδιεία, π.π.ζε
μιμβεκέξ αανοηζηυ πεδίμ

→

Δπζχγξ. νκαιά επηηαρ.
θίλεζε
(Γv=at,
Γs=v0t+1/2 at2 η.α.)

↔ π.π. ακηζηείιεκα
πμο πέθημοκ
ηαηαηυνοθα ή ζε
ηεηθζιέκα επίπεδα

F = k/r2
Απνζθνπνχληαη: ακηζηείιεκα ζε ηαιπφθεξ
ηνμπζέξ;
Δμηδαληθεχζεηο: π.π. 2 οθζηά ζδιεία, ιε
ιυκμ ηδκ αιμζααία αανοηζηή ημοξ δφκαιδ

→

νκαιή θπθιηθή (ή
ειιεηπη.) θίλεζε
(ak=v2/r, T=2πR/v ηθπ.)

↔ π.π. ζφζηδια βδξζεθήκδξ, δθίμο-βδξ ηθπ.
Πξνγλψζεηο:
δμνοθυνμζ, ηαπφηδηα
δζαθοβήξ, κέμζ πθακήηεξ

F = -Dx
Απνζθνπνχληαη: ηαθακημφιεκα θοζζηά
ζοζηήιαηα;
Δμηδαληθεχζεηο: οθζηά ζδιεία, έθθεζρδ
ηνζαχκ ηθπ.

→

Αξκνληθφο ηαιαλησηήο
(s=smsinσt, η.α.)

↔ θοζζηά εηηνειή,
εθαηήνζα, νάαδμζ
Πξνγλψζεηο: ζηαεενή
πενίμδμξ, νμθυβζα

↓
↓

θζίλνπζα
εμαλαγθαζκέλε
ηαιάλησζε
ηαιάλησζε
F(x,v)=-Dx-F1(v) F(x,t)=-Dx+F2(t)
Φζίλνπζα θαη εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε
F(x,v,t) = -Dx –F1(v) –F2(t)
ογεοβιέκα, παμηζηά εηηνειή η.μ.η.
Παξάγσγα κνληέια
π.π. Βμθέξ: ζφκεεζδ ιμκηέθςκ ηδξ εοεφβναιιδξ ηαζ ηδξ επζηαποκυιεκδξ ηίκδζδξ

3. χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο – Γηδαζθαιία-κάζεζε βάζεη κνληέισλ
Κεκηνζηά ζδιεία ηδξ δζδαηηζηήξ ένεοκαξ ηςκ ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ απεηέθεζακ δ
εκκμζμθμβζηή αθθαβή (conceptual change), δ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ηδξ βκχζδξ, ηαζ εκ ζοκεπεία
δ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ αάζεζ ιμκηέθςκ (αθ. π.π. Clement & Rea-Ramirez 2008). Ζ
ιμκηεθμ-εεςνδηζηή άπμρδ είπε ιεβάθδ απήπδζδ ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ.
Αζηζμθμβμφκηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ζοιαμθήξ ηδξ ζηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ ζημπχκ
ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, ζημκ ζπεδζαζιυ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, ηςκ
ζπμθζηχκ αζαθίςκ ηαζ θμβζζιζηχκ, ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ημοξ νυθμοξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηαζ
ακαπηφζζμκηαζ ιέεμδμζ ηαζ ζηναηδβζηέξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ αάζεζ ιμκηέθςκ (π.π.
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Gilbert and Boulter 2000, Grandy 2003, Aduriz-Bravo & Izquierdo-Aymerich 2005, Matthews
2007, Halloun 2007, Develaki 2007, Φφθθμξ 2007, Nersessian 2008, Clement & Rea-Ramirez
2008, Γεαεθάηδ 2009). Πνμηείκεηαζ π.π. δ ηαηαζηεοή απθχκ ιμκηέθςκ (υπςξ π.π. ημ μπηζηυ
ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ, ή ημ ιαεδιαηζηυ ιμκηέθμ ηδξ εοεφβναιιδξ μιαθήξ ηίκδζδξ) απυ ημοξ
ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ, ιε αθεηδνία μζηεία ζε αοημφξ θαζκυιεκα, ή ηδ πνήζδ θμβζζιζηχκ.
Δκαθθαηηζηά, ηα ιμκηέθα, ηονίςξ ηα ζοκεεηυηενα ιαεδιαηζηά ιμκηέθα ηςκ ηεθεοηαίςκ
ηάλεςκ ημο Λοηείμο, εα ιπμνμφζακ κα πανμοζζάγμκηαζ ααζζηά απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, ζε
ζοζπέηζζδ αέααζα ηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ηα πναβιαηζηά ζοζηήιαηα, ηαζ ιε έιθαζδ εκ
ζοκεπεία ζηδκ ελάζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδκ ενιδκεοηζηή, πνμβκςζηζηή ηαζ εθεονεηζηή
θεζημονβία ηςκ ιμκηέθςκ, ιε ηδκ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο ιμκηέθμο βζα ηδκ επίθοζδ εκυξ
ζοβηεηνζιέκμο πνμαθήιαημξ ηαζ ιε άθθεξ πανυιμζεξ δελζυηδηεξ εθανιμβήξ ηαζ αλζμπμίδζδξ
ηςκ ιμκηέθςκ (Develaki 2007).
Ζ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ ζοκδοάγεζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηαζ ηςκ
θεζημονβζχκ ηςκ ιμκηέθςκ (επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία) ιαγί ιε ηδ δζδαζηαθία μνζζιέκςκ
ιμκηέθςκ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ.
4 Σα ζσκαηηδηαθά κνληέια ηεο χιεο (Φοζζηή Γοικαζίμο)
Πεξηερφκελν, ζηφρνη, νδεγίεο δηδαζθαιίαο: Ζ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα ααζίγεηαζ ζημ
ζςιαηζδζαηυ ιμκηέθμ πμφ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ενιδκεία εενιζηχκ θαζκμιέκςκ ζημ
Γοικάζζμ, ηαζ ημ μπμίμ ακαπανζζηά ηα ιυνζα ςξ ζοιπαβή/αδζαθμνμπμίηα ζςιαηίδζαζθαίνεξ. Ζ δζδαζηαθία ηςκ ζςιαηζδζαηχκ ιμκηέθςκ ηδξ φθδξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα
ηαηακυδζδξ ααζζηχκ ζημζπείςκ βζα ηδ θφζδ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ ιμκηέθςκ.
οβηεηνζιέκα, υηζ δ ιμκηεθμπμίδζδ βίκεηαζ ιε αθαζνέζεζξ ηαζ ελζδακζηεφζεζξ, ηαζ υηζ ηα
ιμκηέθα είκαζ ηαηά ζοκέπεζα θακηαζηζηέξ μκηυηδηεξ, πμο ιπμνμφκ ςζηυζμ ανηεηέξ θμνέξ κα
ακαπανζζημφκ ζηακμπμζδηζηά μνζζιέκεξ υρεζξ ηςκ θαζκμιέκςκ, Δπίζδξ, υηζ ιε ηα ιμκηέθα
επζδζχηεηαζ, ιέζς αθαζνέζεςκ ηαζ ελζδακζηεφζεςκ, δ ενιδκεία ηςκ ζφκεεηςκ ηαζ πμθθέξ
θμνέξ απνυζζηςκ ζηζξ αζζεήζεζξ ιαξ θαζκμιέκςκ, ηαεχξ ηαζ δ ελαβςβή πνμβκχζεςκ. Ζ
ακαθμνά ηαζ ζηα πμζηίθα άθθα, πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ελζδακζηεοιέκα ιμκηέθα βζα ηα
ιυνζα ηαζ άημια (ή βζα ημ θςξ), πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημ δζδαηηέμ εέια ζημ
ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ ή ηδξ Υδιείαξ υθςκ ηςκ ηάλεςκ (π.π. ιμκηέθα ιε, ή πςνίξ, απεζηυκζζδ
ηςκ δθεηηνμκίςκ, ηςκ πονδκζηχκ ζςιαηζδίςκ, ηςκ δεζιχκ ηςκ αηυιςκ ηθπ.), δίκεζ ηδ
δοκαηυηδηα βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζοκφπανλδξ πενζζζμηένςκ ιμκηέθςκ βζα ημ ίδζμ
ζφζηδια-θαζκυιεκμ, εθυζμκ απμζαθδκζζηεί δ ζπέζδ ιμκηέθμο ηαζ πναβιαηζημφ ηυζιμο (αθ.
Γεαεθάηδ 2009).
Ζ ένεοκα εκηυπζζε ηα ιαεδζζαηά πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ υηακ ηα ιμκηέθα εζζάβμκηαζ
πςνίξ δζδαζηαθία βζα ηδ θφζδ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ημοξ. Οζ ιαεδηέξ ηαοηίγμοκ ηα ιμκηέθα ιε
ηα πναβιαηζηά θαζκυιεκα, δεκ έπμοκ δδθαδή ζοκείδδζδ ηδξ οπμεεηζηήξ θφζδξ ηςκ ιμκηέθςκ
ηαζ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημοξ βζα ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ, εκχ ιε ηδκ έκκμζα ιμκηέθμ εκκμμφκ
ηονίςξ ημ ιμκηέθα θοζζηήξ ηθίιαηαξ. Θα πνέπεζ θμζπυκ κα δζεοηνίκίγεηαζ δ δζαθμνά ηαζ δ
ζπέζδ ιμκηέθμο ηαζ πναβιαηζημφ ζοζηήιαημξ ιε ηαηάθθδθεξ επζζδιάκζεζξ ηαζ ενςηήζεζξ.
Ζ ελέθζλδ ημο ιαεήιαημξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε πνμ-μνβακςιέκεξ δζδαηηζηέξ εκένβεζεξ ηαζ
ζημπεοιέκεξ ενςηήζεζξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, π.π. αάζεζ θφθθμο ενβαζίαξ. Με ημ θφθθμ
ενβαζίαξ παναηζκμφκηαζ μζ ιαεδηέξ κα εηθνάζμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ, ή απθά κα
πνμαθδιαηζζημφκ, εκχ ιε ηδ ζογήηδζδ ηςκ απακηήζεςκ ηαζ ηδκ πεναζηένς επελενβαζία ημο
εέιαημξ ιε ζοιπθδνχζεζξ ηαζ πανειαάζεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ, ιπμνμφκ κα ζοιπθδνχκμοκ
ηαζ κα αεθηζχκμοκ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ. Ζ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ βίκεηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ
ηαζ ημκ εηπαζδεοηζηυ.
Γεηγκαηηθέο εξσηήζεηο βζα ηζξ ενιδκεοηζηέξ ηαζ πνμβκςζηζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ ιμκηέθςκ:
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- Φακηαζηείηε πςξ εα ιπμνμφζαηε κα ενιδκεφζεηε ηδκ ηήλδ εκυξ ζχιαημξ ιε ηδ αμήεεζα ημο
ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο πμο βκςνίζαιε ζε πνμδβμφιεκμ ιάεδια ....... Γζααάζηε ηζξ ζπεηζηέξ
ζεθίδεξ ημο θμβζζιζημφ ή ημο αζαθίμο ηαζ ζοιπθδνχζηε-αεθηζχζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ ......
- ε πμζμ δμπείμ ημο ζπήιαημξ εα ελαηιζζηεί ημ κενυ πζμ βνήβμνα; Γζηαζμθμβείζηε ηδκ
πνυαθερή ζαξ ιε ηδ αμήεεζα ημο ζςιαηζδζαημφ ιμκηέθμο .....
- ογδηείζηε εάκ είκαζ απαναίηδημ κα πνδζζιμπμζήζμοιε έκα θεπημιενέζηενμ ιμκηέθμ βζα ηα
ιυνζα (π.π. ημ ιμκηέθμ ‗ιπάθεξ ηαζ νάαδμζ‘) βζα κα ελδβήζμοιε ηζξ 3 ηαηαζηάζεζξ ημο κενμφ
…….
5 Σν λεπηψλεην βαξπηηθφ κνληέιν ησλ δχν ζσκάησλ (Φοζζηή Λοηείμο)
Πεξηερφκελν, ζηφρνη, νδεγίεο δηδαζθαιίαο: Σμ Νεοηχκεζμ αανοηζηυ ιμκηέθμ ηςκ δφμ ζςιάηςκ
ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ κεοηχκεζαξ αανοηζηήξ εεςνίαξ (ανπή ηαζ κυιμξ ηδξ παβηυζιζαξ
αανφηδηαξ), ηδκ μπμία μ Newton ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ έπμκηαξ ζηδ δζάεεζή ημο δεδμιέκα
ηαζ βκχζεζξ απυ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηαζ πνμδβμφιεκςκ επζζηδιυκςκ, ηαεχξ ηαζ ημ ενχηδια πμο
δζαιμνθχεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ ανζζημηεθζηήξ εεςνίαξ, βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ απαναίηδηδξ βζα
ηζξ εθθεζπηζηέξ, ηαζ άνα ιδ θοζζηέξ, πθακδηζηέξ ηζκήζεζξ, ηζκδηήνζαξ δφκαιδξ (αθ. Develaki
2010).
Ο Newton εκηυπζζε ηαηανπήκ ηδκ ακαβηαζυηδηα ιζαξ ηεκηνμιυθμο ηζκδηήνζαξ δφκαιδξ βζα ηζξ
ηαιπφθεξ πθακδηζηέξ ηνμπζέξ (ακάθοζδ ηδξ ηοηθζηήξ ηίκδζδξ ζε ιία εοεφβναιιδ αδνακεζαηή ηαζ
ζε ιία αηηζκζηή ηίκδζδ). Με θακηαζία-δδιζμονβζηυηδηα ηαζ αάζεζ θμβζηχκ ζοιπεναζιχκ ηαζ
ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ, ιαεδιαηζηχκ ηαηηζηχκ ηαζ ανπχκ μζημκμιίαξ (αθ. principia) πνυηεζκε υηζ
δ απαναίηδηδ ηεκηνμιυθμξ δφκαιδ είκαζ ιζα αανοηζηή δφκαιδ ίδζαξ θφζδξ ιε ηδ βήζκδ αανοηζηή
δφκαιδ (βεκίηεοζδ ηδξ αανφηδηα ςξ ζδζυηδηα ηδξ ιάγαξ). Δκ ζοκεπεία ηαηάθενε κα ελάβεζ
ιαεδιαηζηά ηδκ ελίζςζδ ηςκ αανοηζηχκ δοκάιεςκ ιε αάζδ ημ απμηέθεζιά πμο πνμηαθμφκ, ηδκ
ηίκδζδ δδθαδή ηςκ πθακδηχκ πμο πενζβνάθμοκ μζ κυιμζ ημο Kepler. Απμθαζζζηζηή ζδιαζία ζηδ
δζαδζηαζία αοηή είπε δ ηαηαζηεοή ηαζ πνήζδ ημο πθακδηζημφ ιμκηέθμο ηςκ δφμ ζςιάηςκ. Ήηακ
ηαζ ηυηε βκςζηυ υηζ μζ κυιμζ ημο Kepler είπακ απμηθίζεζξ βζα ηζξ πθακδηζηέξ ηνμπζέξ, δοζημθίεξ
ηζξ μπμίεξ μ Newton λεπέναζε ιε αθαζνέζεζξ ηαζ ελζδακζηεφζεζξ, ιε ηδ ιέεμδμ δδθαδή ηδξ
ιμκηεθμπμίδζδξ. Θεχνδζε ζοβηεηνζιέκα υηζ μζ κυιμζ ημο Kepler ζζπφμοκ απμθφηςξ βζα ημ
ελζδακζηεοιέκμ ζφζηδια εκυξ ιυκμ πθακήηδ βφνς απυ ημκ ήθζμ, ιε ζδιεζαηέξ ιάγεξ, ζε ηοηθζηή,
ηαζ υπζ εθθεζπηζηή, ηνμπζά, ηαζ ιε ιυκδ δφκαιδ ηδκ αιμζααία αανοηζηή ημοξ έθλδ. (Fk = mu2/r, u
= 2πr/T, r3/T2 = C → Fk = 4π2Cm/r2 (4π2C/M = G) → Fk = GmΜ/r2)
Ζ πενίπηςζδ ημο κεοηχκεζμο αανοηζημφ ιμκηέθμο ηςκ δφμ ζςιάηςκ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα
ηδκ ηαηακυδζδ ααζζηχκ ζδιείςκ ακαθμνζηά ιε ηδ θφζδ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ ιμκηέθςκ: Ζ
ιμκηεθμπμίδζδ πνμτπμεέηεζ αθαζνέζεζξ ηαζ ελζδακζηεφζεζξ, χζηε κα βίκεζ πεζναβχβζιδ δ
ιαεδιαηζηή επελενβαζία ηαζ ενιδκεία ηςκ θαζκμιέκςκ. ηζ δ ιμκηεθμπμίδζδ ζοκεζζθένεζ ζηδκ
ελαβςβή εεςνδηζηχκ πνμηάζεςκ/εεςνδηζηχκ ιμκηέθςκ, ιε ηα μπμία ηενδίγμοιε εκ ζοκεπεία
πνμβκχζεζξ, υπςξ είκαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ κεοηχκεζαξ αανοηζηήξ εεςνίαξ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ
ηαπφηδηαξ δζαθοβήξ απυ ηδ βδ, μζ πνμβκχζεζξ βζα ηεπκδημφξ δμνοθυνμοξ ηαζ βζα ηδκ φπανλδ
αβκχζηςκ πθακδηχκ η.α. (Γζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ κεοηχκεζαξ αανοηζηήξ εεςνίαξ ζηδκ
ηαηακυδζδ ηςκ δζαθυνςκ επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ (δζδαηηζηά παηέηα), αθ. Develaki 2010.)
Ζ δζδαζηαθία ηδξ εκυηδηαξ ζηδνίγεηαζ ζδιακηζηά ζηζξ πανμοζζάζεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ, ζε
ζοκδοαζιυ αέααζα ιε ζημπεοιέκεξ ενςηήζεζξ-ζογδηήζεζξ ηαζ ενβαζίεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία ηδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζφκμρδ ηςκ ααζζηχκ ζδιείςκ ηαζ
ζοιπεναζιάηςκ.
Γεηγκαηηθή εξψηεζε βζα ιαεδηέξ ζπεηζηά ιε ημ εέια ηδξ εκυηδηαξ: Με πμζεξ αθαζνέζεζξ ηαζ
ελζδακζηεφζεζξ (1), ηαζ βζα πμζμ ζημπυ (2) ηαηαζηεφαζε μ Newton ημ αανοηζηυ ιμκηέθμ ηςκ δφμ
ζςιάηςκ;
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6 Μνληέια ησλ κεραληθψλ ηαιαληψζεσλ (Φοζζηή Λοηείμο)
Πεξηερφκελν, ζηφρνη, νδεγίεο δηδαζθαιίαο: Μενζηά απυ ηα ααζζηά εεςνδηζηά-ιαεδιαηζηά
ιμκηέθα ηδξ κεοηχκεζαξ ιδπακζηήξ είκαζ ηαζ ηα ιμκηέθα βζα ηδκ απθή ανιμκζηή, ηδ θείκμοζα,
ηαζ ηδκ ελακαβηαζιέκδ ηαθάκηςζδ, πμο πενζέπμκηαζ ζηδ δζδαηηέα φθδ ημο Λοηείμο.
πςξ πνμακαθέναιε, βζα ηδκ πζζηυηενδ ακαπανάζηαζδ εκυξ θαζκμιέκμο, μζ επζζηήιμκεξ
ελεζδζηεφμοκ ηδ ζοκάνηδζδ ηδξ δφκαιδξ πμο πνέπεζ κα εηπθδνχκεζ ημ ιμκηέθμ,
δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα ζφκμθμ/μζημβέκεζα πενζζζυηενμ ελεζδζηεοιέκςκ ιμκηέθςκ, υπςξ ημ
ζφκμθμ ηςκ ιμκηέθςκ βζα ηζξ ηαθακηχζεζξ. Tμ εεςνδηζηυ ιμκηέθμ ηδξ απθήξ ανιμκζηήξ
ηαθάκηςζδξ (F=ma ηαζ F=-Dx), είκαζ έκα πμθφ ελζδακζηεοιέκμ-αθαζνεηζηυ ιμκηέθμ. ε
ζφβηνζζδ ιε αοηυ, ημ θζβυηενμ ελζδακζηεοιέκμ ιμκηέθμ π.π. ηδξ θείκμοζαξ ηαθάκηςζδξ
(θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ ηνζαή), πνμτπμεέηεζ ιία επζπθέμκ απμζααίκμοζα δφκαιδ, ημ ιμκηέθμ
βζα ηδκ ελακαβηαζιέκδ ηαθάκηςζδ απαζηεί ιία επζπθέμκ δζεβείνμοζα δφκαιδ, ημ ιμκηέθμ βζα
ηδκ ελακαβηαζιέκδ ηαζ ιε απυζαεζδ ηαθάκηςζδ απαζηεί επζπθέμκ δοκάιεζξ ηαζ ηςκ δφμ
ηφπςκ, η.μ.η. (αθ. πήια 1).
Σα ιμκηέθα ημο ηαθακηςηή είκαζ έκα ηαθυ πανάδεζβια βζα ηδκ ηαηακυδζδ απυ ημοξ ιαεδηέξ,
θμζηδηέξ ηαζ ιεθθμκηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ ιενζηχκ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο αθμνμφκ
ηα εεςνδηζηά ή ιαεδιαηζηά ιμκηέθα. οβηεηνζιέκα υηζ ιε ηδκ επελενβαζία-επζπθέμκ
ελεζδίηεοζδ ηδξ ιαεδιαηζηήξ ημοξ δμιήξ: (1) Tα ιμκηέθα αεθηζχκμκηαζ, ή δδιζμονβμφκηαζ
κέα ιμκηέθα, ιε ζημπυ ηδκ πζζηυηενδ ακαπανάζηαζδ, ή ηδκ εηπνμζχπεοζδ ηαζ άθθςκ
πενζπηχζεςκ ημο θαζκμιέκμο (π.π. ημ ιμκηέθμ ημο θείκμκημξ ηαθακηςηή, ημ ιμκηέθμ ημο
ελακαβηαζιέκμο ηαθακηςηή). (2) Πνμηφπημοκ ζπέζεζξ ηαζ ζδζυηδηεξ βζα ηα ιμκηέθα, μζ μπμίεξ
απμδίδμκηαζ ςξ πνμαθέρεζξ ηαζ ζηα θοζζηά ζοζηήιαηα πμο οπμεέημοιε υηζ εηπνμζςπμφκ ηα
ιμκηέθα, μδδβχκηαξ ζε κέα ένεοκα ηαζ ηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ. (Π.π., μζ ελζζχζεζξ βζα ηδκ
πενίμδμ ηςκ ιμκηέθςκ ηδξ ηαθάκηςζδξ ζοκεζζέθενακ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιδπακζηχκ
ςνμθμβίςκ.)
Δπζζδιαίκμοιε ημ δζδαηηζηυ-ιαεδζζαηυξ υθεθμξ πμο έπμοκ ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημί υηακ
ηα δζδαηηέα εέιαηα πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ ςξ εεςνδηζηά ιμκηέθα ηδξ ίδζαξ
εεςνίαξ (π.π. ηδξ κεοηχκεζαξ ιδπακζηήξ), επεζδή έηζζ αθεκυξ ζοζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ηαζ
αθεηένμο ακαδεζηκφμοκ ηδ δμιή ηαζ ηδκ ενιδκεοηζηή ειαέθεζα ηδξ εεςνίαξ ζηδκ μπμία
ακήημοκ. Οζ επζιένμοξ βκχζεζξ, πμο ζοκήεςξ δζδάζημκηαζ αζφκδεηα, απμηημφκ ζοκμπή ηαζ
κυδια, ιε απμηέθεζια κα δζεοημθφκεηαζ δ δζδαζηαθία ηαζ δ εηιάεδζή ημοξ.
Ζ πανμοζίαζδ ημο ιμκηέθμο ημο ανιμκζημφ ηαθακηςηή εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε ακηζδζαζημθή
ιε ημ ακηίζημζπμ θοζζηυ θαζκυιεκμ ηδξ ηαθάκηςζδξ, ηαζ κα ζοκμδεφεηαζ ιε ηδ δζδαζηαθία
βζα ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ (αθαίνεζδ, ελζδακίηεοζδ, ιαεδιαηζηή
απθμπμίδζδ, ελέθζλδ-ζοκφπανλδ ιμκηέθςκ), εκχ πνζκ απυ ηδ δζδαζηαθία ηςκ ιμκηέθςκ ημο
θείκμκημξ ηαζ ημο ελακαβηαζιέκμο ηαθακηςηή εα πνέπεζ κα πνμδβμφκηαζ ενςηήζεζξ ηαζ
ζογήηδζδ βζα ηδκ επζδίςλδ ιεβαθφηενδξ πζζηυηδηαξ ζηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ θαζκμιέκςκ,
ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ζηναηδβζηέξ πμο ακαπηφζζμκηαζ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ βζα ημ ζημπυ αοηυ.
Γεηγκαηηθή εξψηεζε βζα ζογήηδζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ζπεηζηά ιε ημ εέια ηδξ εκυηδηαξ: Πςξ
πνμηφπηεζ απυ ημ ιμκηέθμ ημο απθμφ ανιμκζημφ ηαθακηςηή ημ ιμκηέθμ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο
βζα ηδκ θείκμοζα ηαθάκηςζδ; Πμζα παναδμπή βίκεηαζ βζα ηδκ ηνζαή, εα ιπμνμφζακ κα βίκμοκ
εκαθθαηηζηέξ πνμηάζεζξ; Πνμηείκεηε ......
ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί ζοκμρίγμκηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ μζ ζηυπμζ ηςκ δζδαηηζηχκ
πνμηάζεςκ.
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Γζαβναιιαηζηή ζφκμρδ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ ηςκ ζηυπςκ ηςκ εκμηήηςκ
Δπηζηεκνληθφ πεξηερφκελν & γλσζηηθνί ζηφρνη
1δ εκυηδηα
σκαηηδηαθφ
κνληέιν ηεο χιεο

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ: Σα ιυνζα ςξ ζθαίνεξ
ιε ηζκδηζηή ηαζ δοκαιζηή εκένβεζα (αανοηζηή
αθθδθεπίδναζδ)
Δνιδκεία εενιζηχκ θαζκμιέκςκ αάζεζ ημο
ιμκηέθμο (μζ 3 ηαηαζηάζεζξ ηδξ φθδξ, ιεηαθμνά
εενιυηδηαξ, αθθαβή ηςκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ φθδξ)

Δπηζηεκνινγηθνί ζηφρνη
Φχζε ησλ κνληέισλ: Ακαπανάζηαζδ υρεςκ,
αθαζνέζεζξ, ελζδακζηεφζεζξ ηαζ πνήζδ ημο
ιμκηέθμο ακάθμβα ιε ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ
ιζαξ ιεθέηδξ
πέζδ – ακηζδζαζημθή ιμκηέθμο ηαζ
πναβιαηζημφ ζοζηήιαημξ
Λεηηνπξγίεο ησλ κνληέισλ: Ακαπαναζηαηζηέξ,
ενιδκεοηζηέξ-πνμβκςζηζηέξ

2δ εκυηδηα
Σν λεπηψλεην
βαξπηηθφ κνληέιν
ησλ δχν ζσκάησλ

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ: Έκα ιυκμ πθακήηδξ,
ζε ηοηθζηή ηνμπζά βφνς απυ ημκ ήθζμ (ζδιεζαηέξ
ιάγεξ), ιε ιυκδ δφκαιδ ηδ αανοηζηή ημοξ
αθθδθεπίδναζδ
Δλαβςβή ηδξ ελίζςζδξ ηδξ αανφηδηαξ αάζεζ ημο
ιμκηέθμο

3δ εκυηδηα
Μνληέια ησλ
κεραληθψλ
ηαιαληψζεσλ

Ζ ιαεδιαηζηή δμιή ηςκ ιμκηέθςκ ( π.π. F=-ma
θαη F(x)=-Dx βζα ηδκ απθή ανιμκζηή ηαθάκηςζδ,
F=-ma θαη F(x,v)=-Dx-F1(v) βζα ηδ θείκμοζα
ηαθάκηςζδ η.μ.η.), απυ ηζξ μπμίεξ πνμηφπημοκ μζ
ελζζχζεζξ βζα ηδκ ηίκδζδ ηδξ ηαθάκηςζδξ, ηδκ
πενίμδμ ηθπ.
Διπεζνζηέξ πενζπηχζεζξ - εθανιμβέξ ηςκ ιμκηέθςκ
φβηνζζδ ηςκ ιμκηέθςκ (ααειυξ ελζδακίηεοζδξ)

Φχζε ηεο κνληεινπνίεζεο: Ακαπανάζηαζδ
υρεςκ, αθαζνέζεζξ ηαζ ελζδακζηεφζεζξ,
ιαεδιαηζηή απθμπμίδζδ ημο πνμαθήιαημξ
Ζ ζοκεζζθμνά ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ ζηδκ
ελαβςβή εεςνδηζηχκ-ιαεδιαηζηχκ
πνμηάζεςκ
Φχζε ησλ ζεσξεηηθψλ ή καζεκαηηθψλ
κνληέισλ: Αθαζνέζεζξ, ελζδακζηεφζεζξ,
ιαεδιαηζηή δμιή
Λεηηνπξγίεο ησλ ζεσξεηηθψλ-καζεκαηηθψλ
κνληέισλ: οιαμθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ,
ενιδκείεξ, πνμβκχζεζξ (πμζμηζηέξ)
πέζδ εεςνίαξ-ιμκηέθςκ-πναβιαηζημφ
ηυζιμο
Γζδαηηζηέξ-ιαεδζζαηέξ ζοκέπεζεξ (ζοκμπή,
κμδιαημδυηδζδ ηδξ βκχζδξ)

ρήκα 2: Πενζεπυιεκμ ηαζ δζδαηηζημί ζηυπμζ ηςκ εκμηήηςκ

7 χλνςε – πκπεξάζκαηα
Οζ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ ηδξ ενβαζίαξ αθμνμφκ ιενζηά δζδαηηέα ιμκηέθα ηδξ Φοζζηήξ, δ
δζδαζηαθία ηςκ μπμίςκ αλζμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιεευδςκ ηδξ επζζηήιδξ,
ζοβηεηνζιέκα, ηδξ θφζδξ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ηςκ ιμκηέθςκ/ιμκηεθμπμίδζδξ. Ο ζπεδζαζιυξ
δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ, πμο εκζςιαηχκμοκ ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ ζε
δζδαηηέα εέιαηα, πζζηεφμοιε υηζ θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ζηα εθθείιαηα πμο οπάνπμοκ
ζε δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ
επζζηήιδξ. Δκυρεζ ηςκ οπανπυκηςκ πθαζζίςκ ζπμοδχκ ηαζ ηςκ πνμκζηχκ ηαζ άθθςκ
πενζμνζζιχκ ηδξ δζδαηηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, δ δζαεεζζιυηδηα εκμηήηςκ αοημφ ημο ηφπμο,
πμο πνμηείκεηαζ κα πανειαάθθμκηαζ ιενζηέξ θμνέξ ζηδκ εηήζζα δζδαζηαθία, ιπμνμφκ κα
δζεοημθφκμοκ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ
ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ςθεθεζχκ πμο αοηή ζοκεπάβεηαζ.
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Διδϊςκοντασ τη φύςη τησ επιςτόμησ μϋςα από την ιςτορύα των
φυςικών επιςτημών - Η περύπτωςη
του ηλεκτρικού φορτύου
Κσλζηαληίλα ηεθαλίδνπ, Κσλζηαληίλνο θνξδνχιεο
Τπ. Γηδάθηνξαο, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ΠΣΓΔ, sconstant@primedu.uoa.gr
Καζεγεηήο, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ΠΣΓΔ, kostas4skordoulis@gmail.com
Πεξίιεςε
Σα ηεθεοηαία πνυκζα οπάνπεζ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ μιμθςκία ιεηαλφ ηςκ εζδζηχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ
θοζζηέξ επζζηήιεξ ζπεηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ. Οζ ζηυπμζ ηςκ ακαθοηζηχκ
πνμβναιιάηςκ άπημκηαζ εειάηςκ πμο αθμνμφκ υπζ ιυκμ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ αθθά ηαζ ηδ θφζδ ηδξ
επζζηήιδξ. ηδκ πανμφζα ενβαζία πνμηείκεηαζ δ άιεζδ δζδαζηαθία ηδξ «θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ» ζε
οπμρήθζμοξ δαζηάθμοξ ιέζα απυ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ έκκμζαξ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο.
Abstract
In recent years there is a growing consensus among experts on science education about teaching the
nature of science. The objectives of curricula are related to issues concerning not only scientific
concepts but the nature of science as well. In the present work, we suggest that "the nature of science"
should be explicitly taught to pre-service teachers through the history of the concept of electric charge.

Δηζαγσγή - Ζ θχζε ηεο επηζηήκεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ
Σα ηεθεοηαία πνυκζα, πμθθμί εζδζημί ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ,
δάζηαθμζ, ηαεδβδηέξ, ηαηαζηεοαζηέξ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, εέημοκ πνςηανπζηυ ζηυπμ
ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ημκ επζζηδιμκζηυ εββναιιαηζζιυ βεκζηά ηαζ ηδ
θφζδ ηδξ επζζηήιδξ εζδζηυηενα (NAS 1998, Holbrook et al 2005). Οζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ
πνέπεζ κα πενζθαιαάκεηαζ δ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ
είκαζ πμζηίθμζ.
Ζ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ, ιεηαλφ άθθςκ, εκζζπφεζ ηζξ δελζυηδηεξ επίθοζδξ
πνμαθήιαημξ ηαζ θήρδξ απυθαζδξ ζε ημζκςκζημ-επζζηδιμκζηά πνμαθήιαηα, ζοιαάθθμκηαξ
έηζζ ζηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ ακςηένςκ επζπέδςκ ημο επζζηδιμκζημφ εββναιιαηζζιμφ
(Aikenhead 1985, Kolstoe 2001, AAAS 1989, Holbrook et al. 2005, OECD 2009). φιθςκα
ιε ημκ Matthews (2000), δ ηαηακυδζδ ημο επζζηδιμκζημφ εβπεζνήιαημξ ζοιαάθθεζ ζηδκ
πμζυηδηα ηδξ ημοθημφναξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ. Ο
Psillos (2010) ζζπονίγεηαζ υηζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδ θζθμζμθία ηαζ ζζημνία ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ εκζζπφεηαζ δ «επζζηδιμκζηή ζοκείδδζδ». Αοηυ πενζθαιαάκεζ έκα ζφκμθμ
ιεεμδμθμβζηχκ ενβαθείςκ, υπςξ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηάπμζαξ εεςνίαξ, εοαζζεδζία ζηδ
δφκαιδ ηαζ ζηα υνζα ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, εοεφηδηα ζηδκ ηνζηζηή ηαζ ζηδ δζυνεςζδ,
ηαεχξ ηαζ εοαζζεδζία ζηδκ ζζημνζηή πμθοπθμηυηδηα ηαζ ζημοξ θζθμζμθζημφξ οπαζκζβιμφξ
ημο επζζηδιμκζημφ εβπεζνήιαημξ.
Ζ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ ζημοξ ιαεδηέξ πνμτπμεέηεζ ηδ βκχζδ ημο
ακηίζημζπμο πενζεπμιέκμο απυ ημοξ δαζηάθμοξ. φιθςκα ιε ημ Matthews (2000) μζ
παναπάκς πνμζδμηίεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ελανηχκηαζ απυ ηδκ
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ηαηακυδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηςκ ιεεμδμθμβζηχκ ηαζ επζζηδιμθμβζηχκ πθεονχκ ηδξ
επζζηήιδξ. Πανυθμ πμο οπάνπεζ ζπεηζηή μιμθςκία ζπεηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ
επζζηήιδξ, δεκ οπάνπεζ μιμθςκία βζα ημ ηζ αηνζαχξ πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ (Lederman 1985,
Abd-El-Khalick et al 1997, Zeidlel et al 2000, Osborne et al 2001, McComas 2004).
Παναηάης ακαθένεηαζ δ άπμρδ ηςκ ζοββναθέςκ, ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία, βζα ημ πμζεξ
είκαζ μζ ηεκηνζηέξ ζδέεξ βφνς απυ ηδκ επζζηήιδ πμο πνέπεζ κα δζδάζημκηαζ μζ οπμρήθζμζ
δάζηαθμζ:
1. Ζ επζζηδιμκζηή βκχζδ είκαζ ααέααζδ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ιπμνεί κα αθθάλεζ.
2. Ζ επζζηήιδ ααζίγεηαζ ζε ειπεζνζηά δεδμιέκα, ηα μπμία ζοπκά ελανηχκηαζ απυ ηζξ
πνμδβμφιεκεξ ειπεζνίεξ, παναηδνήζεζξ ηαζ βκχζεζξ ηςκ επζζηδιυκςκ.
3. Ζ επζζηδιμκζηή δζαδζηαζία εκέπεζ οπμηεζιεκζηυηδηα πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ πνμζςπζηυ
οπυααενμ ηαζ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ηάεε επζζηήιμκα αθθά ηαζ ιε ηδ θακηαζία ηαζ
δδιζμονβζηυηδηά ημο.
4. Ζ επζζηδιμκζηή βκχζδ επδνεάγεηαζ απυ ημ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ πθαίζζμ.
5. Οζ θεζημονβίεξ ηαζ μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ επζζηδιμκζηήξ εεςνίαξ, επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο
ηαζ θοζζημφ κυιμο.
Σα παναπάκς πέκηε παναηηδνζζηζηά ηδξ επζζηήιδξ δεκ έπμοκ δμβιαηζηυ παναηηήνα. Ο
δζάθμβμξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζζηδιμθμβζηή ηαηάνηζζδ ηςκ δαζηάθςκ ηαζ δαζηάθςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ είκαζ ζε ελέθζλδ.
Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Ζ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ πνμζεββίγεηαζ είηε ιε ακαθοηζηή- άιεζδ δζδαζηαθία είηε ιε έιιεζδ
υπμο πνμηφπηεζ ςξ πανάπθεονμ απμηέθεζια ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ. ηδκ πανμφζα ένεοκα οπμζηδνίγεηαζ δ ακαθοηζηή – άιεζδ πνμζέββζζδ ηδξ θφζδξ
ηδξ επζζηήιδξ. φιθςκα ιε ηδκ πνμζέββζζδ αοηή, δ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ ακηζιεηςπίγεηαζ
υπςξ ηάεε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, δδθαδή ιε ζοβηεηνζιέκδ ζημπμεεζία, πμο επζηοβπάκεηαζ
ιέζα απυ ηαηάθθδθμ ζζημνζηυ οθζηυ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ (Schwartz & Lederman 2002). Ζ
ζζημνία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ απμηεθεί ηαηάθθδθμ ιέζμ βζα κα δζδαπεμφκ ιαεδηέξ ηαζ
οπμρήθζμζ δάζηαθμζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ επζζηήιδ θεζημονβεί (Klopfer & Cooley 1963,
Solomon et al 1992, Irwin 2000). Παναηάης πνμηείκεηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ
επζζηήιδξ ιε πνήζδ ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ ηδξ έκκμζαξ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο. Ζ επζθμβή
ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ ιζαξ έκκμζαξ ηαζ υπζ δ επζθμβή πενζζηαηζηχκ απυ δζάθμνα ηεθάθαζα
ηδξ θοζζηήξ έβζκε ιε ζημπυ ηδκ άιεζδ ακάδεζλδ ηδξ ζζημνζηυηδηαξ ηδξ επζζηήιδξ. Σμ
δθεηηνζηυ θμνηίμ, έπμκηαξ ζζημνία δουιζζζ πζθζάδςκ πνυκςκ, πνμζθένεζ πθδεχνα ζζημνζηχκ
επεζζμδίςκ πμο ζηζαβναθμφκ ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ. Δπζπθέμκ δ επζθμβή ηδξ έκκμζαξ ημο
δθεηηνζημφ θμνηίμο πνμζθένεηαζ ηαζ θυβς ημο πενζμνζζιέκμο θμνιαθζζιμφ, ηάηζ πμο
αμδεάεζ ηδκ επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ πςνίξ πανάπθεονεξ απχθεζεξ.
Ζ επζθμβή ηςκ ζζημνζηχκ επεζζμδίςκ έβζκε ιε ηνζηήνζμ ηδκ άιεζδ ζοκάθεζά ημοξ ιε ημ πνμξ
ιεθέηδ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ πμο ζημπεφμοιε κα δζδάλμοιε. Ζ ζοκάθεζα
ιε ημ ακηζηείιεκμ, ζηα πθαίζζα ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ιεηνζέηαζ
πμζμηζηά ηαζ υπζ πμζμηζηά. Έκα δεφηενμ ηνζηήνζμ επζθμβήξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ επεζζμδίςκ
είκαζ ημ δζαηζεέιεκμ ζζημνζηυ οθζηυ πμο δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ δζδαζηαθία. Σμ
ζζημνζηυ οθζηυ είκαζ ηαηά ημ δοκαηυ πνςηυηοπμ, εφζημπμ ηαζ ζε βθχζζα ηαηακμδηή βζα ημοξ
θμζηδηέξ. ηυπμξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ ηα ζζημνζηά επεζζυδζα κα επζθέβμκηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ
απυ δζαθμνεηζηέξ πενζυδμοξ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζζημνζηυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ
έκκμζαξ ιε ηα θζβυηενα δοκαηά ηεκά. Αοηυ απμηεθεί ημ ηνίημ ηνζηήνζμ επζθμβήξ. Καεέκα απυ
ηα ζζημνζηά επεζζυδζα δεκ απμηεθεί απυθοηδ επζθμβή, αθμφ βζα ηάεε παναηηδνζζηζηυ ηδξ
θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ εα ιπμνμφζακ κα επζθεβμφκ πενζζζυηενα ημο εκυξ επεζζμδίςκ. Δπίζδξ,
ηα πενζζζυηενα απυ ηα επζθεβιέκα παναδείβιαηα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ δζδαζηαθία
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πενζζζυηενςκ ημο εκυξ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ. Γζα θυβμοξ δζδαηηζημφ
πθμοναθζζιμφ, πνμηείκμοιε δζαθμνεηζηυ επεζζυδζμ βζα ηάεε παναηηδνζζηζηυ ηδξ θφζδξ ηδξ
επζζηήιδξ.
ηδκ επυιεκδ πανάβναθμ δζαηνέπμοιε ζοκμπηζηά ηδκ ζζημνία ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο ηαζ
πνμηείκμοιε ηα ζζημνζηά επεζζυδζα ιε ηδκ ζεζνά πμο ειθακίγμκηαζ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ
παναπάκς ζημζπείςκ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ. Ζ ζζημνζηή ακαδνμιή ζημπεφεζ ζηδκ ακάδεζλδ
ημο ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ πθαζζίμο ηδξ επζζηήιδξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ
παναβνάθμο.
Δπηινγή Ηζηνξηθψλ Δπεηζνδίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΦηΔ
Οζ απυρεζξ ηαζ μζ εεςνίεξ βζα ηα δθεηηνζηά θαζκυιεκα μζημδμιήεδηακ βφνς απυ ημ
θαζκυιεκμ ημο ηεπνζιπανζμφ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ είημζζ ηεζζάνςκ αζχκςκ ηδξ ελέθζλδξ
ηδξ έκκμζαξ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο, έθααακ πχνα ενιδκείεξ
ακενςπμιμνθζηέξ,
ηεθεμθμβζηέξ ηαζ ιδπακζζηζηέξ ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα, εκχ απυ ημκ 16μ αζχκα άνπζζακ κα
ειθακίγμκηαζ ενιδκείεξ πμο ααζίγμκηακ ζε ιζα αυναηδ μοζία – effluvium. Αημθμφεδζακ
ενιδκείεξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε έκα ή δφμ νεοζηά, ηαεχξ ηαζ ενιδκείεξ πμο απέδζδακ ζημκ
δθεηηνζζιυ ζςιαηζδζαηυ παναηηήνα, ιέπνζξ υημο ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ ακαπεεί ζε οπυαημιζηυ ζςιαηίδζμ, ημ ζδιενζκυ δθεηηνυκζμ.
Ζ εζζαβςβή ημο υνμο electrics ηαζ non electrics έβζκε απυ ημκ William Gilbert ζημ αζαθίμ ημο
«De Magnete» (1600). Σα electrics ιε ηδκ ηνζαή εενιαίκμκηαζ, ηαζ ακαδφμοκ έκα δθεηηνζηυ
ακαεοιίαια (effluvium) πμο ιεζμθααεί ιεηαλφ ημο electric ηαζ ημο ζχιαημξ ηαζ ελαζηίαξ ημο
μπμίμο οπάνπεζ έθλδ.
Ζ πενίπηςζδ ημο Gilbert επζθέπεδηε πνμηεζιέκμο μζ οπμρήθζμζ δάζηαθμζ κα δζδαπεμφκ ηδκ
οπμηεζιεκζηυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ηηακμπμζεί ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ «ημ
ηνζηήνζμ ηδξ ζοκάθεζαξ» βζαηί μ Gilbert, πανυθμ πμο, ζφιθςκα ιε ηα βναπηά ημο, είπε
παναηδνήζεζ πμθθέξ θμνέξ υηζ ηα ακηζηείιεκα πμο ένπμκηακ ζε επαθή ιε έκα δθεηηνζζιέκμ
ζχια είκαζ δοκαηυκ κα πέζμοκ ζημ πάηςια, δεκ ιπυνεζε κα δζαπζζηχζεζ υηζ έκα «electric»
ιπμνεί ηαζ κα απςεεί έκα ζχια. Καζ αοηυ βζαηί δ δθεηηνζηή άπςζδ δεκ πενζέπμκηακ ζηδκ
οπυεεζή ημο. Δκχ ιε ηδ θακηαζία ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηά ημο δζαπχνζζε ηα οθζηά ζε
electrics ηαζ non electrics, μζ πνμζςπζηέξ ημο δεζιεφζεζξ δεκ ημκ άθδκακ κα δζαηοπχζεζ ηδκ
φπανλδ ηαζ απςζηζηχκ δοκάιεςκ. Άθθςζηε δ ζηάζδ μθυηθδνδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
ημζκυηδηαξ ηδξ επμπήξ ημο ήηακ ανκδηζηή κα δεπεεί ηδκ φπανλδ απςζηζηχκ δοκάιεςκ.
Δπζπθέμκ ημ πανάδεζβια ημο Gilbert ζηακμπμζεί ηαζ ημ ηνζηήνζμ «πνμζααζζιυηδηαξ ζε
ηαηάθθδθεξ πδβέξ» αθμφ ημ «De Magnet» ηοηθμθμνεί ζηα αββθζηά ηαζ είκαζ βναιιέκμ ζε
ηαηακμδηή βζα ημοξ θμζηδηέξ βθχζζα. Σέθμξ, ζηακμπμζείηαζ ηαζ ημ ηνίημ ηνζηήνζμ πμο
ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ «ζζημνζηυηδηα». Ο Gilbert ιε ημ ένβμ ημο απμηεθεί αδζαιθζζαήηδηα ζδιείμ
ηαιπήξ βζα ηδκ επζζηήιδ ημο δθεηηνζζιμφ, μπυηε δζηαζμθμβδιέκα επζθέβεηαζ.
Ζ ζζημνία ημο δθεηηνζζιμφ ιέπνζ ημκ Gilbert είκαζ ελαζνεηζηά δφζααηδ, εζδζηά βζα ημοξ ιδ
εζδζημφξ, ηαζ δζηαζμθμβδιέκα απμθφβαιε ηάπμζμ επεζζυδζμ πμο κα ακήηεζ ζημοξ
πνμδβμφιεκμοξ αζχκεξ. Άθθςζηε, μζ πνςηυηοπεξ πδβέξ βζ αοηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια είκαζ
δοζεφνεηεξ, ηαζ μζ πενζζζυηενεξ ζηα Λαηζκζηά.
Αημθμοεμφκ μζ Niccolo Cabeo, Robert Boyle, Francis Hauksbee, ηαζ μ Stephen Gray μ
μπμίμξ πχνζζε ηα οθζηά ζε αβςβμφξ ηαζ ιμκςηέξ. Απυ ηδκ επμπή ημο Gray (1698-1739) μ
υνμξ «effluvium» ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημκ υνμ «δθεηηνζηυ νεοζηυ». Ο Dufay οπμεέηεζ δφμ
είδδ δθέηηνζζδξ, ηδκ οαθχδδ ηαζ ηδ νδηζκχδδ.
Αημθμοεεί μ Βεκζαιίκ Φνακηθίκμξ (1706-1790), μ μπμίμξ πςνίξ κα είκαζ εκδιενςιέκμξ βζα
ηδκ «νδηζκχδδ» ηαζ «οαθχδδ» δθέηηνζζδ ημο Dufay, εζζάβεζ δφμ είδδ δθεηηνζζιμφ: ημ
εεηζηυ ηαζ ημκ ανκδηζηυ αθθά έκα είδμξ δθεηηνζημφ νεοζημφ. Γζαηοπχκεζ βζα πνχηδ θμνά
ηδκ ανπή δζαηήνδζδξ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο, πμζμηζημπμζχκηαξ ημκ δθεηηνζζιυ, εκχ
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πανάθθδθα πνμζδίδεζ ζημ δθεηηνζηυ θμνηίμ ιζαξ ιμνθήξ ζςιαηζδζαηυ παναηηήνα,
πενζβνάθμκηάξ ημ υηζ απμηεθείηαζ απυ ζςιαηίδζα ελαζνεηζηά ιζηνά, αθμφ ιπμνμφκ κα
δζαπενάζμοκ αηυια ηαζ ηα ποηκά ιέηαθθα. Σα ζςιαηίδζα αοηά απςεμφκ ημ έκα ημ άθθμ ηαζ
έηζζ ελδβείηαζ δ άπςζδ δφμ εεηζηά θμνηζζιέκςκ ζςιάηςκ. Σα ζςιαηίδζα αοηά έθημοκ πμθφ
ηδκ ηακμκζηή φθδ ηαζ έηζζ ελδβείηαζ δ έθλδ ιεηαλφ εεηζηά δθεηηνζζιέκςκ ζςιάηςκ ηαζ ιδ
δθεηηνζζιέκςκ ή ανκδηζηά θμνηζζιέκςκ ζςιάηςκ. Πανυθα αοηά, δ οπυεεζδ ημο Franklin
δεκ ελδβμφζε ηδκ άπςζδ ιεηαλφ δφμ ανκδηζηά θμνηζζιέκςκ ζςιάηςκ. ηδκ ηαηεφεοκζδ
αοηή, μ Aepinus, ζηα ηέθδ ημο 18μο αζχκα, πνυηεζκε ηδκ επζπνυζεεηδ οπυεεζδ υηζ ηα
ζςιαηίδζα ηδξ ηακμκζηήξ φθδξ απςεμφκ ημ έκα ημ άθθμ (Home 1972), ζχγμκηαξ ηδκ οπυεεζδ
ημο Franklin.
Ζ πενίπηςζδ ημο Franklin, ηαζ ηςκ ζφβπνμκχκ ημο, ακαδεζηκφεζ ηδκ ααέααζδ ηαζ ελεθίλζιδ
εζηυκα ηδξ επζζηήιδξ ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιζα εεςνία δζαδέπεηαζ ή ηθδνμκμιεί
ηζξ πνμδβμφιεκέξ ηδξ. Ζ ιεηάααζδ απυ ηδ εεςνία δφμ νεοζηχκ ζε αοηή ημο εκυξ νεοζημφ, δ
πνχηδ πνμζπάεεζα πμζμηζημπμίδζδξ ηαζ μ νυθμξ ηδξ ζοιπθδνςιαηζηήξ οπυεεζδξ ημο
Aepinus ζηζαβναθμφκ ιε ζηακμπμζδηζηυ ηνυπμ ηδκ ελέθζλδ ηδξ επζζηήιδξ. Οζ επζζηήιμκεξ
δεκ εβηαηαθείπμοκ ιζα εεςνία ιυκμ ζηδ αάζδ ιζαξ ακηζθαηζηήξ έκδεζλδξ. «Γεκ οπάνπεζ
δζάρεοζδ πνζκ ηδκ ειθάκζζδ ιζαξ ηαθφηενδξ εεςνίαξ» (Lakatos, 1970). ηδκ πενίπηςζή ιαξ
δ «ηαθφηενδ εεςνία» ήνεε κα ζοιπθδνχζεζ ηαζ υπζ κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ παθαζυηενδ ιε
ηδκ οπυεεζδ ημο Aepinus. Δπζπθέμκ, ημ πανάδεζβια ημο Franklin ζηακμπμζεί ηαζ ημ δεφηενμ
ηνζηήνζμ πενί δζαεεζζιυηδηαξ ηαηά ημ δοκαηυκ πνςηυηοπςκ πδβχκ, αθμφ ημ ανπείμ ιε ηδκ
αθθδθμβναθία ημο Franklin είκαζ εοπνυζζημ. Ζ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο επεζζμδίμο,
ηέθμξ, πθδνμί ηαζ ημ ηνίημ ηνζηήνζμ αθμφ «ιυκμ ιέζα απυ ηδκ ενβαζία ημο Franklin ηαζ ηςκ
άιεζςκ δζαδυπςκ ημο ακαδφεδηε ιζα εεςνία πμο ιπυνεζε κα δζαπναβιαηεοεεί ιε ηδκ ίδζα
πενίπμο εοημθία υθα ζπεδυκ αοηά (εθηηζηέξ ηαζ απςζηζηέξ δοκάιεζξ) ηα θαζκυιεκα ηαζ πμο
ηαηά ζοκέπεζα ηαηάθενε κα εθμδζάζεζ ηδκ επυιεκδ βεκζά ―δθεηηνμθυβςκ‖ ιε έκα ημζκυ
Πανάδεζβια βζα ηδκ ένεοκά ηδξ» (Kuhn 2004).
Ζ επυιεκδ πενίμδμξ πμο πανμοζζάγεζ δζδαηηζηυ εκδζαθένμκ είκαζ δ επμπή ημο Coulomb, ηαηά
ηδκ μπμία δ έκκμζα δθεηηνζηυ θμνηίμ δζαιμνθχκεηαζ οπυ ημ πνίζια ηδξ Νεοηχκεζαξ
Μδπακζηήξ. Σμ δθεηηνζηυ νεοζηυ εεςνμφκηακ ζα κα είπε δθεηηνζηή «ιάγα» πμο εα έπαζγε
νυθμ εειεθζχδμοξ ζδζυηδηαξ. Οζ ζογδηήζεζξ ηςκ επζζηδιυκςκ ηδξ επμπήξ ήηακ εζηζαζιέκεξ
ζηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηδξ δφκαιδξ ηαζ υπζ ζημ δθεηηνζηυ θμνηίμ. Ζ έκκμζα ημο δθεηηνζημφ
θμνηίμο ήηακ αοημκυδηδ (Falconer, 2004). ε αοηυ ημ πθαίζζμ, μ Coulomb, ημ 1785, εέηεζ ημ
κυιμ ημο ακηίζηνμθμο ηεηναβχκμο ζε πεζναιαηζηυ έθεβπμ.
Ο κυιμξ ημο Coulomb ηαζ δ δθεηηνμιαβκδηζηή εεςνία ημο Maxwell επζθέπεδηακ βζα ηδ
δζδαζηαθία ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ δζαθμνάξ κυιμο, ιμκηέθμο ηαζ εεςνίαξ. Πανυηζ οπάνπεζ
πμθφ πθμφζζα αζαθζμβναθία βζα ημ εέια, πμθφ θίβα ακαθένμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ
θοζζηέξ επζζηήιεξ. Κονζανπεί δ ακηίθδρδ υηζ μζ θοζζημί κυιμζ είκαζ βεκζηεφζεζξ πμο
πνμένπμκηαζ απυ ηδκ άιεζδ ειπεζνία, εκχ μζ εεςνίεξ είκαζ μζ ελδβήζεζξ ηςκ κυιςκ. ζμ βζα
ηδ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ αβκμείηαζ ζοζηδιαηζηά. Οζ παναπάκς πνμηάζεζξ απμηεθμφκ
οπεναπθμοζηεφζεζξ, είκαζ πένα βζα πένα ακεπανηείξ ηαζ πνεζάγμκηαζ πεναζηένς επελενβαζία.
Σμ εέια δεκ ελακηθείηαζ ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ. Δδχ παναεέημοιε ζοκμπηζηά ηδκ
άπμρή ιαξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ δζδαζηαθίαξ.
Πνμηεζιέκμο κα δζδάλμοιε αοηυ ημ ημιαζηυ ζδιείμ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ, είκαζ ακαβηαίμ
κα ζοιπενζθάαμοιε ζοκμπηζηά ηζξ απυρεζξ ηςκ θζθμζυθςκ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
κα βίκεζ εθανιμβή ιε έκα ή πενζζζυηενα παναδείβιαηα. ε πνχηδ θάζδ εζηζάγμοιε ζηδ
δζαθμνά ημο κυιμο ημο Ανζζημηέθδ απυ αοηυκ ημο Hume, ζηζξ δφμ ημοθάπζζημκ εεςνίεξ
«ηαηαζηεοήξ εεςνίαξ», ηδ ζοκηαηηζηή ηαζ ηδ ζδιαζζμθμβζηή άπμρδ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ
δζαθμνεηζηέξ απεζημκζζηζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιμκηέθςκ. Γεκ οπμζηδνίγμοιε
υηζ ηα υνζα ιεηαλφ αοηχκ ηςκ ιμνθχκ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ είκαζ πάκηα ζαθή, μφηε υηζ εα
δχζμοιε ηδκ ηεθζηή απάκηδζδ ζημ πςξ ζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Τπάνπμοκ υιςξ αλζυθμβεξ
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θζθμζμθζηέξ απυρεζξ πμο αλίγμοκ ημ εκδζαθένμκ ιαξ πνμηεζιέκμο μζ θμζηδηέξ κα ιπμνμφκ κα
εηηζιήζμοκ ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ κα ιδ δζαζςκίγμοκ ηζξ οπάνπμοζεξ πανακμήζεζξ
(Stanford Encyclopedia of Philosophy 2006, 2010).
Σμ πανάδεζβια πμο επζθέπεδηε ζηακμπμζεί ημ ηνζηήνζμ ηδξ ζοκάθεζαξ, ημ ηνζηήνζμ εφημθδξ
πνυζααζδξ ζε οθζηυ αθθά πανάθθδθα είκαζ ηαζ μνυζδιμ ηυζμ ζηδκ ζζημνία ημο δθεηηνζζιμφ
υζμ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ βεκζηυηενα.
ηδκ ζοκέπεζα o Faraday ακμίβεζ ημ δνυιμ πνμξ ηδ ζςιαηζδζαηή θφζδ ημο δθεηηνζζιμφ, πάνδ
ζηα πεζνάιαηά ημο βζα ηδκ δθεηηνυθοζδ (Faraday 1833). Λίβμ ανβυηενα, μ Richard Laming,
πνμέαθερε ηδκ φπανλδ «οπμαημιζηχκ, ιμκαδζαία θμνηζζιέκςκ ζςιαηζδίςκ ηαζ ζπεδίαζε ημ
άημιμ ζα κα έπεζ ηάπμζμ οθζηυ ζημ ηέκηνμ ηαζ κα πενζαάθθεηαζ απυ ιζα «δθεηηνυζθαζνα»
απυ μιυηεκηνα ηεθφθδ απυ δθεηηνζζιέκα ζςιαηίδζα» (Arabatzis 1996).
ηδκ πμνεία, μ Wilhelm Weber, ημ 1870, πνμζπαεεί κα ηαηαζηεοάζεζ ιζα δθεηηνζηή εεςνία
πμο κα ααζίγεηαζ ζε δζαηνζηά δθεηηνζζιέκα ζςιαηίδζα. Σα δθεηηνζηά ζςιαηίδζα ημο Weber
είπακ ηάπμζα ημζκά ιε ηα ιεηέπεζηα δθεηηνυκζα. Ήηακ ηαζ ηα δφμ ζςιαηίδζα δθεηηνζζιμφ,
ηαζ οπμαημιζηά ζοζηαηζηά υθςκ ηςκ αηυιςκ.
Ο Maxwell ημ 1873 ζηδκ εζζαβςβή ημο Α treatise on Electricity and Magnetism, πνμζπαεεί
κα πνμζδζμνίζεζ ηζ είκαζ μ δθεηηνζζιυξ. Ο Maxwell καζ ιεκ ακαβκςνίγεζ ημκ δθεηηνζζιυ ςξ
ιζα πμζυηδηα, ελδβεί υιςξ υηζ αοηυ δε ζδιαίκεζ πςξ είκαζ ή πςξ δεκ είκαζ ηάπμζα μοζία, ή
ηάπμζα ιμνθή εκένβεζαξ ή ηάπμζα απυ ηζξ βκςζηέξ ιαξ πμζυηδηεξ. Απυ ηδκ άθθδ υιςξ ιενζά,
ακαθένεζ υηζ δεκ είκαζ εφθδπημ δφμ είδδ δθεηηνζημφ θμνηίμο, ημ εεηζηυ ηαζ ημ ανκδηζηυ, πμο
ακαζνεί ημ έκα ημ άθθμ κα ακηζζημζπμφκ ζε δφμ είδδ μοζζχκ πμο ακαζνμφκ δ ιζα ηδκ άθθδ.
ζμκ αθμνά ημκ υνμ «δθεηηνζηυ νεοζηυ» εεςνεί υηζ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ
αηνζαχξ βζα κα δείλεζ υηζ ημ δθεηηνζηυ θμνηίμ ιεηαηζκείηαζ εφημθα απυ ημ έκα ζχια ζημ
άθθμ, πςνίξ κα ζδιαίκεζ πςξ έπεζ υθεξ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο νεοζημφ, αδνάκεζα, αάνμξ,
εθαζηζηυηδηα. πεηζηά ιε ηδ εεςνία ημο εκυξ ηαζ ηςκ δφμ νεοζηχκ ηναηάεζ ηνζηζηή ζηάζδ
οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ηα πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα δεκ είκαζ ανηεηά βζα κα απμθακεμφιε
μνζζηζηά οπέν ηδξ ιζαξ ή ηδξ άθθδξ εεςνίαξ.
Σδκ ίδζα πενίμδμ, μζ απυρεζξ πμο αθμνμφκ ημ ζςιαηζδζαηυ παναηηήνα ημο δθεηηνζζιμφ
μθμέκα ηαζ αολάκμκηαζ. Σμ 1891 μ George Johnstone Stoney εζζάβεζ ημκ υνμ δθεηηνυκζμ βζα
κα οπμδδθχζεζ ιζα ζημζπεζχδδ πμζυηδηα δθεηηνζζιμφ. Ο Lorentz δζαηοπχκεζ ηδκ άπμρδ υηζ
ηα ιυνζα απμηεθμφκηαζ απυ θμνηζζιέκα ζςιαηίδζα πμο ηάκμοκ ανιμκζηέξ ηαθακηχζεζξ, εκχ
θίβμ ανβυηενα ημ 1892 ζζπονίζηδηε υηζ ηα ιαηνμζημπζηά θμνηία απμηεθμφκηαζ απυ ιζα
πθδεχνα ζςιαηζδίςκ, ηςκ μπμίςκ ηα θμνηία έπμοκ ζοβηεηνζιέκμ πνυζδιμ ηαζ υηζ ημ
δθεηηνζηυ νεφια είκαζ έκα αθδεζκυ νεφια απυ αοηά ηα ζςιαηίδζα.
Ο Joseph Larmor ημ 1894, μζηεζμπμζείηαζ ημ δθεηηνυκζμ ημο Stoney, εκχ ηδκ ίδζα πνμκζά o
Fitzgerald πνυηεζκε ζημ Larmor ηδ θέλδ «δθεηηνυκζμ» ςξ οπμηαηάζηαημ ημο βκςζημφ
«ζυκημξ» ηδξ δθεηηνυθοζδξ (Arabatzis 1996). Πνμέηορε έηζζ δ ακάβηδ ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ
ηςκ μκημηήηςκ πμο εζζήπεδζακ απυ ημκ Larmor ηαζ ηςκ βκςζηχκ δθεηηνμθοηζηχκ ζυκηςκ.
Αημθμοεεί μ Perrin, μ μπμίμξ ημ 1895 έδεζλε υηζ μζ ηαεμδζηέξ αηηίκεξ είκαζ θμνείξ ανκδηζηά
θμνηζζιέκςκ ζςιαηζδίςκ. Ζ ένεοκα ζοκεπζγυηακ υηακ ημ 1895 μ Lorentz, ζφκδεζε ηα
ζςιαηίδζα ημο, ιε ηα ζυκηα ηδξ δθεηηνυθοζδξ. Σα ζυκηα ημο Lorentz «έβζκακ δθεηηνυκζα»
ιεηά ηδκ πεζναιαηζηή ακαηάθορδ ημο Zeeman ημ 1896. Ο Zeeman ηαζ μ Lorentz
απμδέπεδηακ ημ δθεηηνυκζμ ςξ οπμαημιζηυ ζςιαηίδζμ ηδξ φθδξ, ηαζ βζ αοηυ απυ ηάπμζμοξ
ημοξ απμδίδεηαζ δ «ακαηάθορδ» ημο δθεηηνμκίμο.
Ο Thomson ηάκμκηαξ ηα ζπεηζηά πεζνάιαηα ηαηέθδλε ζημ υηζ μζ ηαεμδζηέξ αηηίκεξ είκαζ
θμνηζζιέκα οθζηά ζςιαηίδζα. Οζ ιεηνήζεζξ ημο θυβμο ιάγαξ πνμξ θμνηίμ είπακ ζημπυ κα
δζαθεοηάκμοκ ηδκ οπυεεζδ ηδξ θφζδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ αοηχκ.
Ζ ζεζνά ηςκ οπμεέζεςκ ηαζ ηςκ πεζναιάηςκ πμο έβζκακ απυ ημκ Stoney ιέπνζ ηαζ ημκ
Thomson απμηεθμφκ οθζηυ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ημο νυθμο ηςκ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ ζηδ
δδιζμονβία επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Οζ επζζηδιμκζημί ζζπονζζιμί δεκ ακαδφμκηαζ απθά απυ
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ηα δεδμιέκα αθθά ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία ενιδκείαξ ηαζ ηαηαζηεοήξ εεςνίαξ, πμο ζοπκά
απαζηεί εηθεπηοζιέκεξ δελζυηδηεξ. Ζ δμοθεζά ημο Thomson υπςξ ζηζαβναθείηαζ ζημ
Arabatzis (1996) ήηακ ααεζά ηαεμδδβμφιεκδ ηαζ επδνεαζιέκδ απυ ηζξ ζδέεξ, ηζξ οπμεέζεζξ
ηαζ ηα πεζνάιαηα ηςκ πνμβεκέζηενςκ ηαζ ζφβπνμκχκ ημο, υπςξ μ Zeeman, o Stoney, o
Larmor ηαζ μ Lorentz. ηδκ πμνεία πνμξ ημ δθεηηνυκζμ απεζημκίγεηαζ ζηακμπμζδηζηά ημ
βεβμκυξ υηζ μζ εεςνίεξ δεκ λεηζκμφκ απυ παναηδνδζζαηά δεδμιέκα, βζαηί μζ ίδζεξ μζ
παναηδνήζεζξ είκαζ ηαεμδδβμφιεκεξ απυ ηάπμζμο είδμοξ εεςνία. Σμ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ
έηακε μ Thomson ηα πεζνάιαηά ημο βζα κα ηαηαθήλεζ ζηδ φπανλδ ημο δθεηηνμκίμο ςξ
οπμαημιζηυ ζςιαηίδζμ, ήηακ θμνηζζιέκμ απυ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ ζοβπνυκςκ ημο. Ζ
ζοκάθεζα ημο ζοβηεηνζιέκμο ζζημνζημφ παναδείβιαημξ ιε ηδκ εκ θυβς πηοπή ηδξ θφζδξ ηδξ
επζζηήιδξ πμο ζημπεφμοιε κα δζδάλμοιε είκαζ ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ ζηακμπμζδηζηή.
Δπζπνμζεέηςξ, ηαθφπηεζ ημ ηεθεοηαίμ ημιιάηζ ηδξ ζζημνίαξ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο, πμο
είκαζ μ δνυιμξ πνμξ ημ δθεηηνυκζμ, πμο δε εα ιπμνμφζε κα θείπεζ απυ ιζα ηέημζα ζζημνζηή
ακαδνμιή. ζμκ αθμνά ημ ηνζηήνζμ εοπνυζζημο ηαζ ηαηάθθδθμο βζα ημοξ οπμρήθζμοξ
δαζηάθμοξ δζδαηηζημφ οθζημφ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ ημ άνενμ «Rethinking the Discovery of
the Electron» (Arabatzis 1996) ιε ηζξ πδβέξ πμο πανέπεζ οπμζηδνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ
δζδαζηαθία.
Μέπνζ ζηζβιήξ έπμοιε δζαηοπχζεζ ηδκ άπμρδ ιαξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ ηεζζάνςκ απυ ηα
πέκηε παναηηδνζζηζηά ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ πμο ζημπεφμοιε μζ θμζηδηέξ κα δζδαπεμφκ.
Σμ πέιπημ αθμνά ημ ζζημνζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ δ επζζηήιδ ςξ
ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα. Δπζθέλαιε αοηυ ημ ζδιείμ κα ημ δζδάλμοιε υπζ ιε έκα επεζζυδζμ
αθθά δζαηνέπμκηαξ ζοκμπηζηά ημ ζφκμθμ ηδξ πμνείαξ ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο απυ ημοξ
ανπαίμοξ Έθθδκεξ ςξ ημ δθεηηνυκζμ. Ζ πενίμδμξ αοηή δζαζνείηαζ ζηζξ ελήξ οπμπενζυδμοξ: απυ
ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ ημκ Gilbert, απυ ημκ Gilbert ιέπνζ ημκ Franklin, απυ ημκ Franklin ζημκ
Faraday, ηαζ απυ ημκ Faraday ζημκ Thomson. Ζ πνήζδ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ επζζηδιυκςκ
βίκεηαζ βζα θυβμοξ πναηηζημφξ ηαζ υπζ απαναίηδηα βζα κα παναηηδνίζεζ εηηεηαιέκα ζζημνζηά
επεζζυδζα. Ζ αηνζαήξ ημπμεέηδζδ απυ ιενζάξ ιαξ οπέν ηδξ ιζαξ ή ηδξ άθθδξ εεςνίαξ
επζζηδιμκζηήξ ελέθζλδξ λεθεφβεζ απυ ηα πθαίζζμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ. Δίηε
οζμεεηήζμοιε ηα Παναδείβιαηα ημο Kuhn, είηε ηα Δνεοκδηζηά πνμβνάιιαηα ημο Lakatos,
είκαζ ζαθέξ υηζ δ πμνεία πνμξ ημ δθεηηνυκζμ δεκ ήηακ ιζα βναιιζηή δζαδζηαζία. Έβζκε ζε
δζαθμνεηζηά ζζημνζηά ηαζ πμθζηζζηζηά πθαίζζα πμο επδνέαζακ ηδκ πνυμδυ ηδξ. Ζ πενίμδμξ
ιέπνζ ημκ Gilbert δζαηνίκεηαζ απυ ιζηνέξ ελεθίλεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ιεζαζςκζηά πνυκζα.
Απυ ημκ Gilbert ηαζ ιεηά οπάνπεζ ιζα αολακυιεκδ ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία
ζοιαάθθεζ ημ βεκζηυ ηθίια ηδξ επμπήξ ηαζ δ πνχηδ επζζηδιμκζηή επακάζηαζδ. Ζ πμνεία
πνμξ ημ δθεηηνυκζμ απμηεθεί απμηέθεζια ηοπζηήξ ή άηοπδξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ
επζζηδιυκςκ ηαεχξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ ηδξ επζζηήιδξ ιε ηδκ ηεπκμθμβία. Οζ ηνεζξ
εθεονέζεζξ πμο έβζκακ ηδκ πενίμδμ 1650-1750, δ ακηθία ηεκμφ, δ δθεηηνμβεκκήηνζα ηαζ μ
ποηκςηήξ, πονμδυηδζακ ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ επζζηήιδ ημο δθεηηνζζιμφ. Σδκ ίδζα πενίπμο
ζδνφεδηε δ Academy of Sciences ηαεχξ ηαζ δ Royal Society πμο πνμςεμφζακ ηδκ
ειπενζζηαηςιέκδ ακηαθθαβή απυρεςκ ιεηαλφ ηςκ εζδζηχκ. Ζ επζθμβή αοηή ζηακμπμζεί ημ
ηνζηήνζμ ζοκάθεζαξ εκχ οπάνπεζ άθεμκμ πνςηυηοπμ οθζηυ, ηονίςξ αθθδθμβναθία ιεηαλφ
ηςκ επζζηδιυκςκ πμο ιπμνεί ιε ηαηάθθδθεξ επζθμβέξ κα θεζημονβήζεζ ςξ δζδαηηζηυ οθζηυ.
πκπεξάζκαηα
Ζ πμνεία ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο απυ ημ Θαθή ιέπνζ ημκ Thomson απμηεθεί ηαηάθθδθμ
οθζηυ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ, αθμφ ακαδεζκφεζ υθα εηείκα ηα
παναηηδνζζηζηά πμο ηδ ζοκζζημφκ ςξ ιζα δοκαιζηή ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα. Παναπάκς
πανμοζζάζηδηε ζοκμπηζηά ιζα πνυηαζδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ ζε
θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ. Με αάζδ ηα ηνία ηνζηήνζα, ηδξ ζοκάθεζαξ ιε ημ πνμξ
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δζδαζηαθία παναηηδνζζηζηυ ηδξ επζζηήιδξ, ηδξ πνυζααζδξ ζε ηαηάθθδθμ οθζηυ ηαζ ηδξ
πνμκζηήξ μιμζμιμνθίαξ, επζθέπεδηακ ηέζζενα επεζζυδζα απυ ηδκ ζζημνία ημο δθεηηνζημφ
θμνηίμο ηαζ δ ίδζα δ ζζημνία ημο θμνηίμο βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ
πέκηε παναηηδνζζηζηχκ ηδξ επζζηήιδξ. Οζ επζθμβέξ δεκ έπμοκ δμβιαηζηυ παναηηήνα ηαζ
ηίεεκηαζ ζε πεναζηένς ένεοκα.
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Αξιοπούηςη των ψηφιακών κόμικσ για την προώθηςη κατανόηςησ
για τη διϊκριςη ανϊμεςα ςε παρατόρηςη και ερμηνεύα παρατόρηςησ
Ρνδνζέα Υαηδεινπθά, Μαξία Κψζηνπιινπ, Κσλζηαληίλνο Π. Κσλζηαληίλνπ
Δνεοκδηζηή Οιάδα Μάεδζδξ ζηζξ Φοζζηέξ ηαζ Πενζααθθμκηζηέξ Δπζζηήιεξ, Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο,
{hadjilouca.rodothea, c.p.constantinou}@ucy.ac.cy
Πεξίιεςε
Ζ ενβαζία επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ηαηακυδζδξ ιαεδηχκ δδιμηζημφ ζπμθείμο βζα ιζα πηοπή
ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ πμο αθμνά ζηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία. Οζ
παναηδνήζεζξ ακαθένμκηαζ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ακηζθαιαακυιαζηε ιέζς ηςκ αζζεήζεχκ ιαξ (ή
πνμεηηάζεχκ ημοξ) βζα έκα θοζζηυ θαζκυιεκμ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ είκαζ ζπεηζηά εθζηηή δ φπανλδ
ζοκαίκεζδξ ακάιεζα ζε πμθθμφξ παναηδνδηέξ. Οζ ενιδκείεξ απμηεθμφκ επελδβδιαηζηά πθαίζζα βζα
ηζξ παναηδνήζεζξ ιαξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα δζεοηνζκζζημφκ ιυκμ ιέζς πθδνμθμνζχκ πμο είκαζ
πνμζαάζζιεξ ιέζς ηςκ αζζεήζεχκ ιαξ. Οζ επζζηήιμκεξ επζκμμφκ ιμκηέθα ή ιδπακζζιμφξ πμο
πανέπμοκ ζοκεπείξ ενιδκείεξ βζα παναηδνήζεζξ θαζκμιέκςκ. Έπμοιε ακαπηφλεζ ιζα αημθμοεία
δναζηδνζμηήηςκ πμο ειπθέηεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδ ιεθέηδ ζζημνζχκ αλζμπμζχκηαξ ηα ρδθζαηά ηυιζηξ
ςξ ιέζμ πνμχεδζδξ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ. ημπυξ ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζε δ ζηζαβνάθδζδ ηδξ
επζννμήξ ηςκ ρδθζαηχκ ηυιζηξ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ πνμχεδζδ
ηαηακυδζδξ βζα ηδ δζάηνζζδ παναηήνδζδ-ενιδκείαξ. Πανμοζζάγμκηαζ απμηεθέζιαηα ηδξ εθανιμβήξ
ηδξ ανπζηήξ εηδμπήξ ηδξ αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ ζε ζοκενβαζία ιε ιία έηηδ ηάλδ δδιμηζημφ
ααζζζιέκα ζε πμθθαπθέξ πδβέξ δεδμιέκςκ.
Abstract
This study focuses on promoting primary school students‘ understanding of an aspect of the nature of
science regarding the distinction between observation and inference. Observations are descriptive
elements about natural phenomena that are accessible through senses (or extensions of senses) and
about which several observers can reach consensus with relative ease. Inferences are statements about
the mechanisms through which phenomena operate and cannot be resolved only through information
that is accessible through senses. A scientist can infer models or mechanisms that provide a selfconsistent interpretation for observations of complex phenomena. We have developed an activity
sequence that engages students in studying stories using digital comics as the main instructional
medium. The main purpose of the research was to investigate the successes and challenges of digital
comics as a medium that scaffolds the learning process and engages students in explicit
epistemological discourse. The study reports on results from the first implementation of the activity
sequence with a class of sixth graders that draw on various data sources.

Δηζαγσγή – Θεσξεηηθφ πιαίζην
Ζ δζαιυνθςζδ εκδιενςιέκςκ ακηζθήρεςκ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ (ΦηΔ) απμηεθεί ιζα
ααζζηή ζοκζζηχζα ηδξ ιάεδζδξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (AAAS 1989, Kang, Scharmann &
Noh 2005, Lederman 2007, NRC 1996). Πανά ηδκ εονεία ακαβκχνζζδ ηδξ μπμίαξ ηοβπάκεζ, δ
πνμζμπή πμο θαιαάκεζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηοπζηήξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ είκαζ ζδζαίηενα
πενζμνζζιέκδ ηαζ οπάνπεζ ακάβηδ βζα επζηέκηνςζδ ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ, χζηε κα
εκζζποεεί ημ ενεοκδηζηυ οπυααενμ ηαζ κα ακαπηοπεμφκ ζπεηζηά ιαεδζζαηά πενζαάθθμκηα
πμο κα πνμςεμφκ ηδκ επζζηδιμθμβζηή επάνηεζα (Lederman 2007, Sandoval & Morrison
2003). Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ οπάνπμοζα ένεοκα πανέπεζ πνήζζιδ πθδνμθυνδζδ,
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ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ακάβηδ βζα πνυζεεηδ δζενεφκδζδ αοηήξ ηδξ πενζμπήξ (Khishfe &
Lederman 2006, Sandoval & Morrison 2003), ζδζαίηενα υζμ αθμνά ηδκ πνςημαάειζα
εηπαίδεοζδ (Akerson & Volrich 2010, Kang, Scharmann & Noh 2005).
Πανυθμ πμο δεκ οπάνπεζ μιμθςκία ακάιεζα ζε θζθυζμθμοξ, ζζημνζημφξ ηαζ
εηπαζδεοηζημφξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ακαθμνζηά ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ μνζζιυ βζα ηδ ΦηΔ,
εκημφημζξ οπάνπμοκ μνζζιέκεξ πηοπέξ ή παναηηδνζζηζηά ηδξ επζζηήιδξ βζα ηα μπμία οπάνπεζ
ζοκαίκεζδ απυ πθεζάδα ενεοκδηχκ (Lederman 2007, Osborne et al. 2003) ακαθμνζηά ιε ηδκ
ηαηαθθδθυηδηα δζδαηηζηήξ ημοξ επελενβαζίαξ ζηδ ιάεδζδ ηαζ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ. Μζα απυ αοηέξ ηζξ πηοπέξ αθμνά ζηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ
ηδκ ενιδκεία. Ζ ζοβηεηνζιέκδ πηοπή ηδξ ΦηΔ εεςνείηαζ ανηεηά απθή χζηε κα ιπμνεί κα
ηφπεζ απμηεθεζιαηζηήξ δζδαηηζηήξ δζαπείνζζδξ, ιέζα απυ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκα ιαεδζζαηά
πενζαάθθμκηα, κςνίξ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ επζζηήιδξ (Carey et al. 1989, Khishfe & Abd-ElKhalick 2002, Khishfe & Lederman 2006).
Ζ επζζηδιμκζηή βκχζδ είκαζ πνμσυκ ηαζ παναηήνδζδξ αθθά ηαζ ενιδκείαξ ηαζ ηακέκα
απυ ηα δφμ ζοζηαηζηά δεκ είκαζ ακελάνηδημ εεςνίαξ. Συζμ δ δελζυηδηα παναηήνδζδξ υζμ ηαζ
δ δελζυηδηα ενιδκείαξ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζζηήιδξ. Οζ παναηδνήζεζξ
ακαθένμκηαζ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ακηζθαιαακυιαζηε ιέζς ηςκ αζζεήζεχκ ιαξ (ή
πνμεηηάζεχκ ημοξ) βζα έκα θοζζηυ θαζκυιεκμ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ είκαζ ζπεηζηά εθζηηή δ
φπανλδ ζοκαίκεζδξ ακάιεζα ζε πμθθμφξ παναηδνδηέξ (Lederman 2007). Οζ ενιδκείεξ
απμηεθμφκ επελδβδιαηζηά πθαίζζα βζα ηζξ παναηδνήζεζξ ιαξ ηαζ δεκ είκαζ πνμζαάζζιεξ ιέζς
ηςκ αζζεήζεχκ ιαξ, ζοκεπχξ είκαζ απμηέθεζια επζκυδζδξ. Οζ επζζηήιμκεξ επζκμμφκ ιμκηέθα
ή ιδπακζζιμφξ πμο πανέπμοκ ζοκεπείξ ενιδκείεξ βζα παναηδνήζεζξ θαζκμιέκςκ (Lederman
2007).
Ένεοκεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ δζάηνζζδ παναηήνδζδξενιδκείαξ πνζκ απυ μπμζαδήπμηε δζδαηηζηή πανέιααζδ εζζδβμφκηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ
ηαηέπμοκ επζζηδιμθμβζηά εκδιενςιέκεξ ακηζθήρεζξ βζα αοηυ ημ εέια (Khishfe 2008, Khishfe
& Lederman 2006, Khishfe & Abd-El-Khalick 2002). Δπζπνυζεεηα, ενεοκδηζηά εονήιαηα
ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ αδοκαιία ηςκ ιαεδηχκ κα ακηζθδθεμφκ ημ νυθμ ηδξ ακενχπζκδξ
δδιζμονβζηυηδηαξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζζηήιδξ, εεςνχκηαξ ηδκ επζζηήιδ ςξ έκα αοζηδνά
δμιδιέκμ πεδίμ ημ μπμίμ αημθμοεεί ιζα πνμδζαβεβναιιέκδ πμνεία ζοιπεναζιμφ
επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ άιεζα ιέζς πνμζεηηζηήξ παναηήνδζδξ
(Kang, Scharmann & Noh 2005, Lederman 2007).
Σα δζαεέζζια ενεοκδηζηά δεδμιέκα ημκίγμοκ ηδ ζδιαζία ημο άιεζμο δζδαηηζημφ
πεζνζζιμφ γδηδιάηςκ ηαηακυδζδξ βζα ηδ ΦηΔ. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ ακαβηαία ζοκεήηδ βζα
ακάπηολδ ηαηακυδζδξ βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ, απμηεθεί δ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ζε
άιεζδ ηαζ ζημπεοιέκδ επζζηδιμθμβζηή δζαθεηηζηή (explicit epistemological discourse)
ακαθμνζηά ιε ηζξ επζδζςηυιεκεξ πηοπέξ ηδξ ΦηΔ (Lederman 2007, Sandoval & Morrison
2003, Khishfe & Abd-El-Khalick 2002, Walker & Zeidler 2003). ε αοηυ ημ πθαίζζμ δ
δδιμζζεοιέκδ αζαθζμβναθία πνμηείκεζ ιέπνζ ζηζβιήξ ηνζχκ εζδχκ πνμζεββίζεζξ ζπεηζηά ιε
ηδκ εκζςιάηςζδ επζζηδιμθμβζηήξ δζαθεηηζηήξ βζα δζδαηηζηή πνμχεδζδ ηαηακυδζδξ βζα ηδ
ΦηΔ: (i) επζζηδιμθμβζηή ζογήηδζδ ακελάνηδηα απυ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ,
δ μπμία πνμάβεηαζ ιέζα απυ ημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ δζδαζηαθίαξ ιε δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ
δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (π.π., Lederman & Abd-ElKhalick 2000), (ii) επζζηδιμθμβζηή ζογήηδζδ ζημ πθαίζζμ δζδαηηζηήξ επελενβαζίαξ ημο
εκκμζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, δ μπμία πνμάβεηαζ ιέζα απυ
αημθμοείεξ δναζηδνζμηήηςκ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (π.π.,
Khishfe & Lederman 2006, Walker & Zeidler 2003), (iii) Δπζζηδιμθμβζηή ζογήηδζδ ζημ
πθαίζζμ ηδξ ιεθέηδξ πενζπηχζεςκ απυ ηδκ ζζημνία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (π.π., Abd-ElKhalick & Lederman 2000). ηδκ πανμφζα ενβαζία έπμοκ ζοκδοαζηεί μζ πνμζεββίζεζξ (i) ηαζ
(iii) ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ρδθζαηχκ ηυιζηξ ςξ ααζζημφ δζδαηηζημφ ενβαθείμο.
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Σα ηυιζηξ έπμοκ ειθακζζηεί ςξ έκα ηαζκμηυιμ οπμζπυιεκμ δζδαηηζηυ ιέζμ, πμο
ααζίγεηαζ ζηδ εεςνία δζπθήξ ηςδζημπμίδζδξ ημο Paivio, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ημκίγεηαζ δ
αλία ηδξ δζαζφκδεζδξ ηεζιέκμο (θεηηζηχκ πθδνμθμνζχκ) ηαζ εζηυκαξ (ιδ θεηηζηχκ
πθδνμθμνζχκ) βζα ηδ δζεοηυθοκζδ βκςζηζηχκ δζενβαζζχκ. Ο ζοκδοαζιυξ εζηυκαξ ηαζ
ηεζιέκμο πμο δζδβείηαζ ιζα ζζημνία ηάκεζ πζμ μζηείμ ζημκ ακαβκχζηδ ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ
ηαεζζηχκηαξ έηζζ ηα ηυιζηξ ςξ έκα δδιμθζθέξ ηεζιεκζηυ είδμξ (Morrison, Bryan & Chilcoat
2002).
Σα ρδθζαηά ηυιζηξ απμηεθμφκ έκα πμθοιεζζηυ πενζαάθθμκ πμο ζοκδοάγεζ ηείιεκμ,
εζηυκα, ήπμ, αίκηεμ ηαζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε ημ δζαδίηηομ. Μπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ
βζα δζδαζηαθία, αοηυ-αλζμθυβδζδ, ηαεχξ ηαζ βζα κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ ηαηακυδζδ δφζημθςκ
επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ηαζ ζδεχκ (Keogh & Naylor 1999, Morrison, Bryan & Chilcoat 2002,
Yang 2003). Δπίζδξ δ παζδαβςβζηή ημοξ αλζμπμίδζδ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα πανμπήξ ηζκήηνςκ
ζε απνυεοιμοξ ιαεδηέξ (Keogh & Naylor 1999, Yang 2003).
θεξ μζ πζμ πάκς εζζδβήζεζξ πνήγμοκ πεναζηένς ειπεζνζηήξ ένεοκαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ
μπμίαξ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα βζα ακάπηολδ πνυηοπμο δζδαηηζημφ οθζημφ. Με αάζδ ηα πζμ
πάκς δ πανμφζα ένεοκα ζηυπεοζε ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηςκ ρδθζαηχκ ηυιζηξ
ζηδ ιάεδζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ εζδζηυηενα ηαζ πχξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ χζηε
κα ειπθέλμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζε επζζηδιμθμβζηέξ ζογδηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ δζάηνζζδ
ακάιεζα ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ζηδκ ενιδκεία.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γείγκα θαη δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο
Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ δζελάπεδηε ιε ιαεδηέξ εκυξ ηιήιαημξ (Ν=17) έηηδξ δδιμηζημφ ζε
έκα δδιυζζμ ζπμθείμ ηδξ Λεοηςζίαξ ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια Απνζθίμο-Μαΐμο 2010 ζε
ενβαζηήνζμ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ.
Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο
O ζπεδζαζιυξ ηδξ ένεοκαξ απμηεθείηαζ απυ 3 θάζεζξ υπςξ θαίκεηαζ πζμ ηάης.

Φάζε 1
Φάζε 2

• Γζεοηνίκδζδ ιαεδζζαηήξ επζδίςλδξ ηαζ δζαηφπςζδ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ
• Δπζζηυπδζδ αζαθζμβναθίαξ βζα ηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ακαθμνζηά ιε ηδ δζάηνζζδ παναηήνδζδξ-ελήβδζδξ
• πεδζαζιυξ αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ
• Καεμνζζιυξ δζαδζηαζίαξ αλζμθυβδζδξ

• Δθανιμβή αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ ζε πενζαάθθμκ ηάλδξ
• οθθμβή δεδμιέκςκ βζα αλζμθυβδζδ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ πανέιααζδξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ
Φάζε 3 δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ηαζ δζενεφκδζδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηςκ ρδθζαηχκ ηυιζηξ ζηδ ιάεδζδ
Ανακεϊρθςθ

ρήκα 1: Δνεοκδηζηυξ ζπεδζαζιυξ

χλνςε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ
Γζδαηηζημί ζηυπμζ: Οζ ιαεδηέξ ακαιέκεηαζ κα ηαηακμήζμοκ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ
επζζηδιμκζηέξ παναηδνήζεζξ ηαζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ενιδκείεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα κα
ακηζθδθεμφκ: (1) υηζ μζ επζζηδιμκζηέξ παναηδνήζεζξ ακαθένμκηαζ ζε πθδνμθμνίεξ βζα
θοζζηά θαζκυιεκα μζ μπμίεξ είκαζ ακηζθδπηέξ ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ, (2) υηζ μζ επζζηδιμκζηέξ
ενιδκείεξ επζκμμφκηαζ χζηε κα ελδβήζμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ παναηδνήζεζξ, (3) υηζ ιζα
ζοβηεηνζιέκδ παναηήνδζδ είκαζ δοκαηυ κα ελδβείηαζ ιε πενζζζυηενεξ απυ ιία ενιδκείεξ,
επμιέκςξ είκαζ θζβυηενμ πζεακυ κα οπάνπεζ ζοιθςκία βζα ηζξ ενιδκείεξ πανά βζα ηζξ
παναηδνήζεζξ, (4) υηζ δ εβηονυηδηα ιζαξ ενιδκείαξ αλζμθμβείηαζ ιε αάζδ ημ ηαηά πυζμ
ελδβεί ηζξ παναηδνήζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ επζκμήεδηε, (5) ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ ακαηάθορδ
ηαζ ηδκ επζκυδζδ ηαζ κα ζοκδέμοκ ηδκ πνχηδ ιε δζενβαζίεξ επζζηδιμκζηήξ παναηήνδζδξ ηαζ
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ηδ δεφηενδ ιε δζενβαζίεξ επζζηδιμκζηήξ ενιδκείαξ, (6) υηζ εκχ μζ επζζηήιμκεξ ααζίγμκηαζ
ζηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ, πνεζάγεηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηά ημοξ χζηε κα
ενιδκεφμοκ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ
Γζαδζηαζία: Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιαεδιάηςκ μζ ιαεδηέξ ενβάγμκηαζ ζε ηνζιεθείξ μιάδεξ
ηαζ ηαεμδδβμφκηαζ απυ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ ημκ εηπαζδεοηζηυ εθανιυγμκηαξ δζδαηηζηυ
πνυηοπμ Φοζζηή ιε Γζενχηδζδ (McDermott et al., 1996). ε αοηυ ημ πθαίζζμ δζδαζηαθίαξ
ηαζ ιάεδζδξ δ δζδαζηαθία δεκ πενζθαιαάκεζ δζάθελδ, αθθά οθμπμζείηαζ ιέζα απυ ιζηνέξ,
αοηυκμιεξ, μιαδζηέξ δζενεοκήζεζξ ηαζ ζογδηήζεζξ ημο εηπαζδεοηζημφ ιε ηδκ ηάεε μιάδα
ιαεδηχκ ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ημο δζδαηηζημφ οθζημφ. Δπζπνυζεεηα, ζε μνζζιέκα ζδιεία
ημο δζδαηηζημφ οθζημφ δζεκενβμφκηαζ ζογδηήζεζξ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ.
ComicLab
Σμ ComicLab (http://webcomicbookcreator.com/) είκαζ έκα ενβαθείμ πμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα
παναβςβήξ αθθδθεπζδναζηζηχκ ζζημνζχκ ζε ιμνθή ρδθζαηχκ ηυιζηξ. Δίκαζ ζπεδζαζιέκμ βζα
υζμοξ επζεοιμφκ κα δδιζμονβήζμοκ πμθοιεζζηέξ ζζημνίεξ ηυιζηξ ζοκδοάγμκηαξ βναθζηά,
παναηηήνεξ, ημοηζά δζαθυβμο, οπενζοκδέζιμοξ, ήπμ ηαζ αίκηεμ. Σμ ηεθζηυ comic πμο
πανάβεηαζ ιπμνεί κα δζαααζηεί ιέζς εκυξ Viewer πμο είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζημ ενβαθείμ ή
ιπμνεί κα εηηοπςεεί. Μπμνεί εφημθα κα πνδζζιμπμζδεεί απυ ιζηνμφξ ιαεδηέξ.
φκμρδ αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ
Δμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ ComicLab: Οζ ιαεδηέξ ελμζηεζχκμκηαζ ιε ημ θμβζζιζηυ
ComicLab πνδζζιμπμζχκηαξ ζπεηζηυ μδδβυ εηιάεδζδξ.
Μέξνο Α – Γξαζηεξηφηεηεο κε ίρλε (πξνζαξκνγή απφ Bell 2008 ζζ.72-78): Οζ ιαεδηέξ έπμοκ
ζηδ δζάεεζή ημοξ διζηεθή ηυιζη ζηνζπξ (comic strips) ηα μπμία έπμοκ πνμζπεδζαζηεί απυ ημκ
εηπαζδεοηζηυ (αθ. Δζηυκεξ 1 ηαζ 2). Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ηα ζοιπθδνχζμοκ χζηε κα
ακαπηφλμοκ ζε ηυιζη ιζα ζζημνία βζα κα ελδβήζμοκ ιζα ζεζνά απυ ίπκδ πμο απμηαθφπημκηαζ
ζηαδζαηά ιέζς εκυξ πνμαμθέα μεμκχκ οπμθμβζζηή. Ζ ζζημνία εηηοθίζζεηαζ ηαεχξ
απμηαθφπημκηαζ ζηαδζαηά ηα ίπκδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αημθμοείαξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, μζ
ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ζε νδηέξ επζζηδιμθμβζηέξ ζογδηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ημ νυθμ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ παναηδνήζεςκ ηαζ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ενιδκεζχκ ιέζα απυ ενςηήιαηα πμο
ηίεεκηαζ απυ ημοξ παναηηήνεξ ηδξ ζζημνίαξ. οβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ ελαζημφκηαζ ζηδ
ζογήηδζδ ηαζ ηαηαβναθή παναηδνήζεςκ ηαζ ενιδκεζχκ. Δπζπνυζεεηα, δ ζζημνία είκαζ
ηαηάθθδθα δμιδιέκδ χζηε κα πανέπεζ εκαφζιαηα βζα ημοξ ιαεδηέξ ζημ κα ακαζημπαζημφκ
ηαζ κα ζογδηήζμοκ ζηζξ μιάδεξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ ακαθμνζηά ιε ηζξ
επζδζςηυιεκεξ πηοπέξ ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία.
Μέξνο Β – Ηζηνξίεο κε επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν: Γίκμκηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ηαηάθθδθα
δμιδιέκεξ ζζημνίεξ ακαθμνζηά ιε επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ πμο έπμοκ επζκμδεεί βζα κα
ενιδκεφζμοκ θοζζηά θαζκυιεκα. Αθμφ μζ ιαεδηέξ δζααάζμοκ ηζξ ζζημνίεξ, γδηείηαζ απυ
αοημφξ κα ηζξ ιεηαθένμοκ ζε ιμνθή ρδθζαημφ ηυιζη. Μέζα ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, μζ ιαεδηέξ
ειπθέημκηαζ ζε ζογδηήζεζξ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ χζηε δ δζάηνζζδ παναηήνδζδξ-ενιδκείαξ κα
ηφπεζ πεναζηένς επελενβαζίαξ ηαζ κα οπμζηδνζπεμφκ μζ ιαεδηέξ ζημ κα ζοκδέζμοκ αοηυ ημ
εέια ιε ηδκ επζζηήιδ ηαζ ημ υηζ μζ επζζηήιμκεξ επζκμμφκ ενιδκείεξ βζα κα ελδβήζμοκ ηζξ
παναηδνήζεζξ πμο ηάκμοκ ακαθμνζηά ιε ηα θοζζηά θαζκυιεκα πμο ιεθεημφκ. Σα εέιαηα ηςκ
ζζημνζχκ ήηακ ηα αηυθμοεα: (α) Γζαηί ελαθακίζηδηακ μζ δεζκυζαονμζ;, (α) Γζαηί ηα θοηά ηδξ
αβνζμηνζακηαθοθθζάξ ζοκακημφκηαζ ιυκμ ζηδκ ημνοθή ηδξ Υζμκίζηναξ;, (β) Γζαηί
ελαθακίζηδηακ ηα πέθζα απυ ηδκ Κφπνμ;.
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Δηθφλεο 1 θαη 2: Απμζπάζιαηα ημο ρδθζαημφ ηυιζη πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζημ Μένμξ Α

πιινγή/Πεγέο δεδνκέλσλ
Ζ ζοθθμβή δεδμιέκςκ αθμνά ζε δεδμιέκα απυ δζάθμνεξ πδβέξ. Πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηδκ
πανέιααζδ υθμζ μζ ιαεδηέξ ζοιπθήνςζακ βναπηά ενςηήιαηα ηθεζζημφ ηαζ ακμζηημφ ηφπμο
ηα μπμία αλζμθμβμφζακ ηδκ επάνηεζα ηςκ ιαεδηχκ ζημ κα δζαηνίκμοκ ακάιεζα ζηδκ
παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία, ηαεχξ ηαζ ζηδκ απμηφπςζδ ηςκ ζηάζεχκ ημοξ απέκακηζ ζηδ
πνήζδ ρδθζαηχκ ηυιζηξ. Δπίζδξ ιένμξ ηςκ ιαεδηχκ (πενίπμο 30%) ζοιιεηείπακ ζε
διζδμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ υπμο νςηήεδηακ ιένμξ ηςκ βναπηχκ ένβςκ ιε ζηυπμ ηδ
δζεοηνίκζζδ αζαθεζχκ ηαζ ηδ ζοθθμβή θεπημιενέζηενδξ πθδνμθυνδζδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ
ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ πνμξ δζδαζηαθία εέια ηαεχξ ηαζ ηςκ ζηάζεχκ ημοξ απέκακηζ
ζηα ρδθζαηά ηυιζηξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πανέιααζδξ αζκηεμβναθήεδηε δ δμοθεζά
μνζζιέκςκ μιάδςκ ηαζ ζοθθέπεδηακ μζ ζζημνίεξ ρδθζαηχκ ηυιζηξ πμο έθηζαλακ μζ ιαεδηέξ.
Ζ εηπαζδεοηζηυξ ηδνμφζε ζδιεζχζεζξ ιε ακαζημπαζηζηά ζπυθζα ιεηά απυ ηάεε ιάεδια.
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Δπίζδξ, ημ ιάεδια παναημθμοεμφκηακ απυ ακελάνηδημ παναηδνδηή μ μπμίμξ ηαηέβναθε
παναηδνήζεζξ ηαζ ενιδκείεξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηα ρδθζαηά ηυιζηξ.
Αλάιπζε δεδνκέλσλ
Σα δεδμιέκα απυ υθεξ ηζξ πδβέξ μνβακχεδηακ χζηε κα ηφπμοκ ηδξ ηαηάθθδθδξ επελενβαζίαξ
ιε ακαθμνά ζηδκ πενζβναθή ηςκ ζημζπείςκ πμο απακημφκ ημ ενεοκδηζηυ ενχηδια ηδξ
ενβαζίαξ. Ζ ζηαδζαηή επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ μδήβδζε ζηδ δζαιυνθςζδ ζοβηεηνζιέκςκ
πηοπχκ ηδξ επζννμήξ ηςκ ρδθζαηχκ ηυιζηξ ζηδ ιάεδζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, μζ μπμίεξ
αλζμπμζήεδηακ χζηε κα απμιμκςεμφκ δεδμιέκα δζαθυνςκ πδβχκ πμο ηζξ οπμζηδνίγμοκ. Ζ
αλζμπζζηία ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνμςεήεδηε ιέζς ηδξ ακάθοζδξ δεδμιέκςκ απυ πμθθαπθέξ
πδβέξ.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
Ζ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ μδήβδζε ζηδ δζαιυνθςζδ επηά πηοπχκ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ηςκ
ρδθζαηχκ ηυιζηξ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Αημθμοεεί
πανμοζίαζδ ηδξ ηάεε πηοπήξ ιε ακηζπνμζςπεοηζηή ειπεζνζηή ζηήνζλδ.
1. Πξνψζεζε ελεκεξσκέλσλ αληηιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε παξαηήξεζεο απφ
εξκελεία: Ζ επελενβαζία ηςκ ζζημνζχκ πμο έθηζαλακ μζ ιαεδηέξ (ιένμξ Β αημθμοείαξ
δναζηδνζμηήηςκ) ακηζηαημπηνίγεζ αεθηίςζδ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ οπυ
δζδαζηαθία επζδίςλδ. Οζ ιαεδηέξ ήηακ ζε εέζδ κα εκημπίζμοκ μνεά παναηδνήζεζξ ηαζ
ενιδκείεξ βζα ηα θοζζηά θαζκυιεκα ηςκ ζζημνζχκ πμο ιεθέηδζακ ηαζ κα ακαδζαηοπχζμοκ
πθδνμθμνίεξ απυ ημ ηείιεκμ ιζαξ ζζημνίαξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαηάθθδθεξ θέλεζξ βζα κα
εηθνάζμοκ παναηδνήζεζξ (π.π., αθέπς, παναηδνχ) ηαζ ενιδκείεξ (π.π., πζζηεφς, κμιίγς).
Δπίζδξ μζ εζηυκεξ πμο εζζήβαβακ μζ ιαεδηέξ ζηα πθαίζζα ζπεηίγμκηακ ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ
δζαθυβμοξ, έκδεζλδ υηζ μζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηακ υηζ μζ ελδβήζεζξ (ηείιεκμ) πνέπεζ κα
ααζίγμκηαζ ζηζξ παναηδνήζεζξ (εζηυκεξ). Δπμιέκςξ, δ δοκαηυηδηα ηςκ ρδθζαηχκ ηυιζηξ κα
ζοκδοάγμοκ ηείιεκμ ηαζ εζηυκα, ήηακ ζδιακηζηή βζα ηδ δζδαηηζηή πνμχεδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ
ακάιεζα ζε παναηήνδζδ ηαζ ενιδκεία. Αημθμοεμφκ ακηζπνμζςπεοηζηά παναδείβιαηα.

Δηθφλεο 3 θαη 4: Απμζπάζιαηα απυ ζζημνίεξ ιαεδηχκ

2. Δκπινθή ζε ζπδεηήζεηο επηζηεκνινγηθνχ ραξαθηήξα: Συζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ
ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδκ διζηεθή ζζημνία ηυιζη (Μένμξ Α) υπμο μζ παναηηήνεξ ηδξ ζζημνίαξ
πνμζπαεμφκ κα δζαηνίκμοκ ακάιεζα ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία, υζμ ηαζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ημο Μένμξ Β παναηδνήεδηε υηζ υθεξ μζ μιάδεξ ιαεδηχκ ειπθέημκηακ εκενβά ζε
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επζζηδιμθμβζηέξ ζογδηήζεζξ ακαθμνζηά ιε πηοπέξ ηδξ δζάηνζζδξ παναηήνδζδξ-ενιδκείαξ.
Αημθμοεεί ακηζπνμζςπεοηζηυ απυζπαζια ζοκμιζθίαξ ιαεδηχκ.
Μαζ.1: (δαθηπινγξαθψληαο θείκελν ζην έλα θνπηί δηαιφγνπ ελφο ραξαθηήξα ζην θφκηθ):
«Βιέπνπκε …» Βνεζήζηε κε.
Μαζ.2: Γξάςε «ηελ εηθφλα βιέπνπκε ηα πφδηα ελφο βαηξάρνπ»
Μαζεηήο 1: Γελ είλαη πφδηα! Γελ είκαζηε βέβαηνη φηη απηά πνπ παξαηεξνχκε είλαη πφδηα
βαηξάρνπ.
Μαζ.3: Σνχηα είλαη ίρλε.
Μαζ.1: Αλ πνχκε φηη απηά είλαη πφδηα βαηξάρνπ, ηφηε ζεκαίλεη φηη εξκελεχνπκε απηφ πνπ
παξαηεξνχκε. Όκσο γηα λα γξάςνπκε παξαηήξεζε πξέπεη λα πνχκε κφλν φηη κπνξνχκε λα
δνχκε πνπ ζε ηνχηε ηελ πεξίπησζε απηά είλαη απιψο απνηππψκαηα ή ίρλε.

3. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο: Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ιένμξ Β υπμο ηαηαζηεφαγακ ημ δζηυ ημοξ ηυιζη, ηάεε
ιέθμξ ηδξ μιάδαξ έπνεπε κα ελδβεί ημ ζοθθμβζζιυ ηδξ ζηα οπυθμζπα ιέθδ π.π., βζα ηδκ
επζθμβή εζζαβςβήξ ζοβηεηνζιέκμο παναηηήνα ή εζηυκαξ ζημ ηυιζη ιε ηνυπμ πμο κα
απμηοπχκμοκ μνεά ηζξ παναηδνήζεζξ ηαζ ηζξ ενιδκείεξ ηςκ επζζηδιυκςκ ηδξ ζζημνίαξ πμο
ιεθεημφζακ. Αοηέξ μζ δζαθμβζηέξ ακηζπαναεέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ηαηαζηεοήξ ημο ηυιζη παναηζκμφζακ ηδ ζηέρδ ημοξ ηαζ αμδεμφζακ ζηδ δζαηήνδζδ
παναβςβζηχκ ζογδηήζεςκ ηαζ επζπεζνδιαημθμβίαξ ιέζα ζηδκ μιάδα. Έκα απυζπαζια απυ
ζπυθζα ημο ακελάνηδημο παναηδνδηή αημθμοεμφκ:
«Οη εηθφλεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ .
Σν γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα ηεο νκάδαο δηθαηνινγνχλ ηελ επηινγή δείρλεη ηελ αλάγθε ηνπο
λα πείζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα απηή ηελ επηινγή.»

4. Γηέγεξζε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ: Ζ ιεηαθμνά ιζαξ επζζηδιμκζηήξ ζζημνίαξ ζε ηυιζηξ
είπε ημ πθεμκέηηδια ηαεμνζζιμφ ημο ηζ είκαζ ζδιακηζηυ απυ ηδκ ζζημνία ζπεηζηά ιε ηδ
ιαεδζζαηή επζδίςλδ. Ζ ηαηαζηεοή ηυιζη απαζημφζε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα εκημπίζμοκ
ηεκηνζηέξ ζδέεξ, κα ζοκμρίζμοκ ηαζ κα ακαδζμνβακχζμοκ πθδνμθμνίεξ ζηδ ιμνθή ιζαξ
ζζημνίαξ ζε ηυιζη ιε ηνυπμ πμο εα ακηακαηθά ηδκ ηαηακυδζή ημοξ βζα ηδ δζάηνζζδ
παναηήνδζδξ-ενιδκείαξ. Δπμιέκςξ ζοιπεναίκεηαζ υηζ δναζηδνζυηδηεξ εκζςιάηςζδξ
ζζημνζχκ ζε ηυιζη ζημ ιάεδια ηδξ επζζηήιδξ δφκακηαζ κα οπμηζκήζμοκ ηδκ ακάπηολδ
ιεηαβκςζηζηχκ δελζμηήηςκ. Μέζα απυ ηα αίκηεμ εκημπίζηδηακ ζογδηήζεζξ ιαεδηχκ πμο
ηεηιδνζχκμοκ αοηή ηδκ άπμρδ υπμο μζ ιαεδηέξ πνμζπαεμφκ κα ακαηαθέζμοκ πθδνμθμνίεξ
απυ πνμδβμφιεκεξ ζογδηήζεζξ ημοξ ακαθμνζηά ιε δζαθμνέξ παναηήνδζδξ-ενιδκείαξ χζηε κα
απμθαζίζμοκ ηαηά πυζμ μζ πθδνμθμνίεξ πμο δζάααγακ ζηδκ ζζημνία πμο ιεθεημφζακ
απμηεθμφζακ παναηήνδζδ ή ενιδκεία. Έκα πανάδεζβια ιζαξ ηέημζαξ ζογήηδζδξ αημθμοεεί
υπμο θαίκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ βζα έκα θοζζηυ θαζκυιεκμ μζ επζζηήιμκεξ
εα πνέπεζ κα ενιδκεφμοκ ααζζζιέκμζ ζηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ ηαζ πνμβναιιαηίγμοκ ηδ δμιή
ηδξ ζζημνίαξ ζημ ηυιζη ιε ακαθμνά ζε αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ.
Μαζ.1: Απηή ε πξφηαζε πνπ γξάςακε πξέπεη λα ζβεζηεί θαη ζηε ζέζε ηεο λα γξάςνπκε
πξψηα κηα παξαηήξεζε θαη κεηά ηελ εξκελεία απηήο ηεο παξαηήξεζεο
Μαζ.2: Μα αθνχ εδψ έρνπκε ήδε γξάςεη κηα παξαηήξεζε.
Μαζ.3: Ννκίδσ πξέπεη λα ζβεζηεί.
Μαζ.2: Δληάμεη, ζα πξέπεη λα γξάςνπκε «Παξαηεξψ φηη απηφ ην θπηφ θπηξψλεη κφλν ζε
ςειέο θνξθέο φπνπ θάλεη πνιχ θξχν»
Δθπ/θφο.: Έρεηε γξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ επηζηεκφλσλ ζρεηηθά κε ηε βιάζηεζε
αγξηνηξηαληαθπιιηάο;
Μαζ.1: Ναη, γξάςακε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηψξα ζα γξάςνπκε ηηο εξκελείεο πνπ
έθαλαλ γηα απηέο ηηο παξαηεξήζεηο.=
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5. Παξνρή θηλήηξσλ γηα κάζεζε: ημζπεία ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ
ιεηά απυ ηδκ πανέιααζδ, ηαεχξ ηαζ δεδμιέκα απυ παναηδνήζεζξ ηαζ αίκηεμ, πανέπμοκ
ειπεζνζηή ζηήνζλδ ζημ υηζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ ρδθζαηχκ ηυιζηξ ζε ιαεήιαηα επζζηήιδξ
πανέπεζ ηίκδηνα ηαζ πνμάβεζ ηδκ εκενβυ ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ.
«…φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο ζε
ςεθηαθφ θφκηθο» (ζπυθζα ακελάνηδημο παναηδνδηή)
«Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ε φιε αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε ήηαλ ζεηηθή θαη έλησζεο
φηη ήζειεο λα κάζεηο πεξηζζφηεξν» (ζπυθζμ ιαεήηνζαξ ζε ζοκέκηεολδ)

Δπζπνυζεεηα, ηάπμζμζ ιαεδηέξ πνυηεζκακ υηζ ηα ρδθζαηά ηυιζηξ πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζε άθθα ιαεήιαηα ελδβχκηαξ υηζ δ πνήζδ ρδθζαηχκ ηυιζηξ ζηδκ ηάλδ
ηάκεζ ημ ιάεδια πζμ εκδζαθένμκ, εοπάνζζημ ηαζ ζοκανπαζηζηυ.
6. Γηεπθφιπλζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ: Ζ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ απυ δζάθμνεξ
πδβέξ οπμζηδνίγεζ ημ επζπείνδια υηζ ηα ρδθζαηά ηυιζηξ πνμςεμφκ ηδ ιάεδζδ ιέζς
ζοκενβαζίαξ. Ο ζηυπμξ βζα μιαδζηή ηαηαζηεοή ζζημνίαξ ζε ηυιζη απαζηεί ηδκ
αθθδθελάνηδζδ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηάεε μιάδαξ χζηε κα επζηφπμοκ ζηδκ ενβαζία ημοξ.
«Μεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ αγνξηνχ ζηα αξηζηεξά, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο αλέιαβαλ απφ
κηα ππεπζπλφηεηα αλαθνξηθά κε ην ηη απαηηνχζε ε εξγαζία ηνπο» (ζπυθζα ακελάνηδημο
παναηδνδηή)

Αζθαθχξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ζοκενβαζίαξ ζε ηάεε μιάδα ήηακ ηαζ απμηέθεζια
ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ, εθυζμκ δ εηπαζδεοηζηυξ ακέθενε υηζ ζε ιενζηέξ
πενζπηχζεζξ ηα ιέθδ ιζαξ μιάδαξ δεκ ζοκενβάγμκηακ. Χζηυζμ, ηα δεδμιέκα ζοκεκηεφλεςκ
οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα ρδθζαηά ηυιζηξ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ πνμαβςβή ηδξ ζοκενβαηζηήξ
ιάεδζδξ. Δζδζηυηενα, ιζα ιαεήηνζα πμο είπε εηθνάζεζ ηζξ δοζημθίεξ πμο έπεζ βεκζηυηενα ζημ
κα ζοκενβάγεηαζ ιε ζοιιαεδηέξ ηδξ, ζηα ζοβηεηνζιέκα ιαεήιαηα υπμο πνδζζιμπμζμφζακ
ρδθζαηά ηυιζηξ, έδεζλε ιζα πζμ εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε αοηυ ημ εέια.
Δξεπλήηξηα: Ννκίδεηο φηη ε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο ζηελ ηάμε επεξέαζε ηε ζπλεξγαζία
ζαο ζηελ νκάδα ζνπ;
Μαζήηξηα: Ναη, δηφηη πξνζσπηθά δπζθνιεχνκαη λα ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.
Όκσο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε ςεθηαθά θφκηθο έλησζα φηη ήηαλ ζαλ λα
παίδακε έλα παηγλίδη θαη φινη έπξεπε λα δνπιέςνπκε νκαδηθά θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα
θεξδίζνπκε. Οπφηε, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχκε ψζηε λα
θαηαλνήζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα.

7. Γπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ πνπ επηδξνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: Σμ ενβαθείμ
ηαηαζηεοήξ ρδθζαηχκ ηυιζηξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ πανμφζα ένεοκα πανείπε
δοκαηυηδηεξ πμο άθθμηε ζοκεζζέθενακ ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ άθθμηε υπζ. Ζ
δοκαηυηδηα επζθμβήξ θυκημο ηαζ παναηηήνςκ πμο ζοκδέμκηακ ιε ημ εέια ηδξ ζζημνίαξ ηαζ δ
δοκαηυηδηα πμο πανέπεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιέζμ βζα εκζςιάηςζδ ηεζιέκμο ηαζ εζηυκαξ
επέηνεπε ζημοξ ιαεδηέξ κα είκαζ δδιζμονβζημί ηαζ ζαθείξ ζημ ηζ ήεεθακ κα επζημζκςκήζμοκ .
ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ μζ ιαεδηέξ παναζφνμκηακ απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ενβαθείμο ηαζ
ζπαηαθμφζακ πνυκμ ζημ κα ανμοκ εζηυκεξ ή κα αζπμθδεμφκ ιε άθθα αζζεδηζηά
παναηηδνζζηζηά δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ. Χζηυζμ, οπήνπακ ηαζ μιάδεξ πμο ελέθναζακ ηδκ
απμβμήηεοζή ημοξ βζα ημκ πενζμνζζιέκμ ανζειυ εζηυκςκ πμο οπήνπακ ζηζξ αζαθζμεήηεξ ημο
ενβαθείμο, ακαγήηδζακ άθθεξ εζηυκεξ ηαζ μθμηθήνςζακ ηδκ ενβαζία ημοξ πςνίξ κα
πανεηηναπεί δ πνμζμπή ημοξ.
Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί υηζ δ υθδ ιμνθή ημο ενβαθείμο οπμζηήνζγε ημοξ
ιαεδηέξ πενζθαιαάκμοκ ζηδκ ζζημνία ημοξ ιυκμ ηδκ μοζία εθυζμκ δεκ οπήνπε πχνμξ βζα
πενζηηέξ πθδνμθμνίεξ. Παναηδνήεδηακ ζογδηήζεζξ μιάδςκ ακαθμνζηά ιε ημ ηζ είκαζ
ζδιακηζηυ κα ζοιπενζθδθεεί ζημοξ δζαθυβμοξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ αοηυ πανείπε ημ πθαίζζμ βζα
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πνυζεεηδ δζδαηηζηή επελενβαζία ηδξ ηαηακυδζήξ ημοξ βζα ηδκ οπυ δζδαζηαθία πηοπή ηδξ
ΦηΔ.
Σν θνξίηζη ιέεη ζην αγφξη δείρλνληαο κηα παξάγξαθν ζην θπιιάδην κε ηελ ηζηνξία: «Γελ
πξέπεη λα βάινπκε φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κέζα ζην θφκηθ καο». Σν αγφξη απαληά:
«Καη βέβαηα δελ ζα ηα βάινπκε φια. Θα βάινπκε κφλν φ,ηη είλαη ζεκαληηθφ» (ζπυθζα
ακελάνηδημο παναηδνδηή)

πκπεξάζκαηα
Ζ ειπεζνζηή δζενεφκδζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ρδθζαηχκ ηυιζηξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ
οθμπμίδζδ ηδξ αημθμοείαξ δναζηδνζμηήηςκ ζε αοηή ηδκ ενβαζία έπεζ ηαηαδείλεζ υηζ ηα
ρδθζαηά ηυιζηξ δζεοημθφκμοκ ηδ ιάεδζδ βζα ηδ ΦηΔ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. ε ζοκέπεζα ιε
πνμδβμφιεκδ ένεοκα, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ενβαζίαξ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ πνήζδ ηυιζηξ ζηδ
ιάεδζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ πνμςεεί ζοκενβαζία (Keogh & Naylor, 2004), πανέπεζ
ηίκδηνα (Yang, 2003) ηαζ ειπθέηεζ εκενβά ημοξ ιαεδηέξ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία (Keogh
& Naylor, 1999). Δπζπνυζεεηα, δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ρδθζαηά ηυιζηξ δφκαηαζ
κα ημοξ ειπθέηεζ ζε νδηέξ επζζηδιμθμβζηέξ ζογδηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ δζάηνζζδ
παναηήνδζδξ-ενιδκείαξ ηαζ κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάπηολδ πζμ εκδιενςιέκςκ ακηζθήρεςκ
βζα αοηυ ημ εέια. Σμ δζδαηηζηυ οθζηυ πμο ακαπηφπεδηε απμηεθεί ηδκ ανπζηή εηδμπή ιζαξ
ζεζνάξ δναζηδνζμηήηςκ, δ μπμία πνεζάγεηαζ κα ηφπεζ αεθηζςηζηήξ ακαεεχνδζδξ ηαζ κα
δζενεοκδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ ιε ακαθμνά ζηδκ επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ.
ε αοηυ εα ζοκεζζθένεζ δ επελενβαζία ηςκ βναπηχκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ πμο έπμοκ
ζοθθεπεεί ζε αοηή ηδκ ενβαζία ιέζα απυ ηα ένβα αλζμθυβδζδξ ηδξ επάνηεζάξ ημοξ βζα ηδ
δζάηνζζδ παναηήνδζδξ-ενιδκείαξ.
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ένεοκα ιεθεηά ηδκ επίδναζδ ιζαξ ζηδνζβιέκδξ ζηα ιμκηέθα δζενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ
ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ακηζθήρεςκ βζα ηα ιμκηέθα. Έκα ζφκμθμ 16 οπμρδθίςκ
δαζηάθςκ, ζπμοδαζηχκ ηδξ Δζδζηήξ Παζδαβςβζηήξ Αηαδδιίαξ Θεζζαθμκίηδξ (Δ.Π.Α.Θ.), μζ μπμίμζ
πνμμνίγμκηαζ κα δζδάλμοκ ζε ζπμθεία ηδξ Μμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ,
παναημθμφεδζε ιζα Γζδαηηζηή Μαεδζζαηή Αημθμοεία (ΓΜ) ζηδκ μπμία ιε ηδ εζζαβςβή ηαζ πνήζδ
ημο ιμκηέθμο ηδξ βεςιεηνζηήξ μπηζηήξ (μπηζηή αηηίκα) επζπεζνείηαζ δ ηαηαζηεοή εκυξ ιμκηέθμο βζα
ηδκ πενζβναθή ηαζ ενιδκεία ηςκ μπηζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ μπηζηχκ ζκχκ. Οζ ζπμοδαζηέξ ζοιιεηείπακ
ζε αημιζηή ζοκέκηεολδ πμο είπε ςξ ζηυπμ ηδκ δζαπίζηςζδ ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ακηζθήρεςκ ημοξ
ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ηςκ ιμκηέθςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ. Σα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαηαδεζηκφμοκ ημ ααειυ επίδναζδξ ηδξ ζηδνζβιέκδξ ζηα ιμκηέθα ΓΜ
ζηζξ επζζηδιμθμβζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ οπμρδθίςκ δαζηάθςκ βζα ηδ θφζδ, ηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ
αθθαβή ηςκ ιμκηέθςκ.
Abstract
The present study is investigating the impact of a model-based inquiry process to the formation of
epistemological beliefs about models. A total of 16 perspective teachers, students of Special
Pedagogic Academy of Thessaloniki (S.P.A.T), who are intended to teach at Muslim minority of
West Thrace schools followed a Teaching Learning Sequence (TLS), in which the introduction and
use of geometrical optics model (optical ray) was attempted in order to descript and interpret the
material properties of optical fibres. The students were individually interviewed before and after the
implementation of TLS in order students‘ epistemological beliefs about specific aspects of models to
be revealed. The study results indicate the impact of the implementation of TLS to prospective
teachers‘ epistemological beliefs about nature, function and change of models.

Δηζαγσγή
Έπεζ επζζδιακεεί απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ υηζ δ πνήζδ, δ ηαηαζηεοή, μ έθεβπμξ ηαζ δ
ακαεεχνδζδ ηςκ ιμκηέθςκ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία δζενεφκδζδξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ μδδβεί
ζε ηαθφηενδ εκκμζμθμβζηή ηαηακυδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ζε αφλδζδ ηδξ
επζζηδιμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηαζ ημ ζημπυ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
ιμκηέθςκ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ μζημδυιδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ
βεκζηυηενα (Petridou, Psillos, Hatzikraniotis & Viiri, 2009. Schwarz et al., 2009. Treagust,
~ 899 ~

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

Chittleborough, & Mamiala, 2002. Windschitl, Thompson, & Braaten, 2008). Χζηυζμ, έπεζ
επζζδιακεεί υηζ δ αφλδζδ ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε ηδ
θφζδ, ηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιμκηέθςκ, δ μπμία ακαθένεηαζ ηαζ ςξ
ιεηαβκςζηζηή εκδιενυηδηα βζα ηα ιμκηέθα (metamodeling), απαζηεί ηδκ ακάπηολδ
δελζμηήηςκ παναημθμφεδζδξ, ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ πναηηζηχκ πμο οζμεεημφκ μζ ιαεδηέξ
ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ πνήζδξ ηαζ ηαηαζηεοήξ ηςκ ιμκηέθςκ ζηδ δζδαζηαθία (Schwarz &
White, 2005).
φιθςκα ιε ημοξ Mellar ηαζ Bliss (1994) μζ δναζηδνζυηδηεξ ιμκηεθμπμίδζδξ δζαηνίκμκηαζ
ζε «ελενεοκδηζηέξ» (exploratory) υπμο μ ιαεδηήξ πνδζζιμπμζεί έημζια ιμκηέθα ηαζ ζε
«εηθναζηζηέξ» (expressive) ζηζξ μπμίεξ μ ίδζμξ μ ιαεδηήξ δδιζμονβεί ηα ιμκηέθα πμο
πνδζζιμπμζεί. Με αάζδ ηδ δζάηνζζδ αοηή, ημ γδημφιεκμ απυ δζδαηηζηήξ πθεονάξ είκαζ πχξ εα
ζπδιαημπμζδεμφκ μζ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ υπςξ δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ιέζα απυ ηδ
δζαδζηαζία ηδξ εηθναζηζηήξ ιμκηεθμπμίδζδξ ζε επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ηαζ ακηίζημζπα ιε
πμζμ ηνυπμ εα ζοκδεεεί δ πνήζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ έημζιςκ ιμκηέθςκ ιέζα απυ ηδ
δζαδζηαζία ελενεοκδηζηήξ ιμκηεθμπμίδζδξ ιε ηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ (Lijnse, 2006).
Έπεζ επίζδξ, ακαθενεεί υηζ ζηζξ παναδμζζαηέξ δζδαζηαθίεξ, ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ
ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκ έημζια ιμκηέθα πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοκ ημ πνμξ ιεθέηδ
βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ, μζ ιαεδηέξ δεκ ηαηακμμφκ υηζ ηα ιμκηέθα είκαζ ενβαθεία πμο ημοξ
αμδεμφκ κα ενιδκεφζμοκ ηα θαζκυιεκα, εκχ ηαοηυπνμκα δεκ βίκεηαζ ηαευθμο ζογήηδζδ βζα
ηδ θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ (Grosslight et al., 1991). Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ένεοκεξ (Sins
et al., 2005) ακέδεζλακ ημκ ηίκδοκμ απμπνμζακαημθζζιμφ απυ ηδκ μοζζαζηζηή πνήζδ ημο
ιμκηέθμο ςξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ υηακ μζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ηαηεοεείακ ζε μζημδυιδζή
ημο. Οζ Crawford ηαζ Cullin (2004) εκηυπζζακ ζε ένεοκά ημοξ υηζ δ πνμζμπή ηςκ
ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ, μζ μπμίμζ ζοιιεηείπακ ζε δναζηδνζυηδηεξ μζημδυιδζδξ
ιμκηέθςκ, ήηακ ηονίςξ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιεηααθδηχκ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ
δίπςξ κα ακαβκςνίγμοκ ημ δζενεοκδηζηυ παναηηήνα ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ πςνίξ κα ηαηακμμφκ ηδ
θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ.
Απμηεθεί ακηζηείιεκμ ένεοκαξ, επμιέκςξ, ακ δ ζπεδζαζιέκδ δζαπείνζζδ έημζιςκ ιμκηέθςκ
ιέζα ζηδκ ηάλδ δ μπμία δίκεζ έιθαζδ ζημ ελενεοκδηζηυ ημοξ παναηηήνα ιπμνεί κα αεθηζχζεζ
ηδκ επζζηδιμθμβζηή εκδιενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα ιμκηέθα. Γζα ημ θυβμ αοηυ,
ζπεδζάζηδηε ηαζ εθανιυζηδηε δ Γζδαηηζηή Μαεδζζαηή εζνά (ΓΜ) δ μπμία πενζβνάθεηαζ
ζηδκ ζοκέπεζα.
Ζ δηδαθηηθή καζεζηαθή ζεηξά
Ζ ΓΜ δ μπμία ζπεδζάζηδηε ηαζ εθανιυζηδηε ζηδκ πανμφζα ένεοκα αημθμοεεί ηδ
δζενεοκδηζηή ιέεμδμ (Minstrel & vanZee, 2000). Ζ ζοβηεηνζιέκδ ΓΜ ανπζηά, είπε
ακαπηοπεεί ζηα πθαίζζα εκυξ Δονςπασημφ πνμβνάιιαημξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζζηήιδ ηςκ
οθζηχκ (Lompardi, Monroy, Sassi, & Testa, 2009). Ζ
πανμφζα ακαεεςνδιέκδ έηδμζδ, δ μπμία ακαπηφπεδηε
ζφιθςκα ιε ιζα ζηαδζαηά ακαπηοζζυιεκδ ενεοκδηζηή
δζαδζηαζία (Meheut & Psillos, 2004) εζηζάγεζ, ηαηά
πανυιμζμ ηνυπμ ιε ηδκ ανπζηή, ζηζξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ
ηςκ μπηζηχκ ζκχκ, ςζηυζμ πνμζθένεζ ιζα εκαθθαηηζηή
ιαηζά ζηδ ιεθέηδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ιέζα απυ
ιζα αεθηζςιέκδ δζενεοκδηζηή δζαδζηαζία ααζζζιέκδ
ζηα ιμκηέθα.
Ζ δζαδζηαζία αοηή οθμπμζείηαζ ιέζς ημο
ζοκδοαζιμφ
πναβιαηζηχκ
πεζναιάηςκ
ηαζ
δναζηδνζμηήηςκ ζε ενβαζηήνζμ οπμθμβζζηχκ. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, ρδθζαηέξ θςημβναθίεξ απυ ηα
Δηθφλα 1: Πχξ αθέπμοιε
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πναβιαηζηά πεζνάιαηα εζζάβμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο θμβζζιζημφ δοκαιζηήξ βεςιεηνίαξ
Cabrì Géomètre, υπμο ιε ηδ πνήζδ ημο ιμκηέθμο ηδξ βεςιεηνζηήξ μπηζηήξ (μπηζηή αηηίκα)
επζπεζνείηαζ δ ζφγεολδ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ βκχζδξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιέζα
απυ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκα δναζηδνζυηδηεξ υπμο επζπεζνείηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ ηαεμδήβδζδξ
ηαζ δζαηήνδζδξ ημο θςηυξ ζηζξ μπηζηέξ ίκεξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ηαζ δ
ηαηαζηεοή εκυξ ιμκηέθμο βζα ηα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ μπηζηχκ
ζκχκ.
Σα απμηεθέζιαηα ιζαξ ένεοκαξ (Buty, 2002), ςζηυζμ, ακ ηαζ ηαηέδεζλακ ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο θμβζζιζημφ ζηδκ εζζαβςβή εκυξ οθζημφ
ιμκηέθμο (materialized model) ιε ζηυπμ ηδ δδιζμονβία ζφκδεζδξ ακάιεζα ζημκ πναβιαηζηυ
ηυζιμ, ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ βεβμκυηςκ ηαζ ηςκ ηυζιμ ηςκ ιμκηέθςκ, δδθαδή ηςκ ζδεχκ ηαζ
εεςνζχκ, επζζήιακακ υηζ αοηυ απαζηεί πενζζζυηενμ ζοβηεηνζιέκεξ δζαδζηαζίεξ απυ ημ
δάζηαθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ ζοβηνζιέκδ ΓΜ έπεζ ςξ δεφηενμ ζηυπμ κα ηάκεζ πενζζζυηενμ
ειθακή ημκ νυθμ ηαζ ημ ζημπυ ηςκ ιμκηέθςκ. Αοηυ επζπεζνείηαζ ιέζς ιζα ααειζαίαξ
βεθφνςζδξ ακάιεζα ζηα πναβιαηζηά θαζκυιεκα ηαζ ημ ιμκηέθμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηνζχκ
ζηαδίςκ ηα μπμία ακηζζημζπμφκ ζε ηνία δζαθμνεηζηά επίπεδα αθαίνεζδξ.

Δηθφλα 2: Υνήζδ ημο ιμκηέθμο ηδξ μπηζηήξ αηηίκαξ βζα ενιδκεία ηαζ πνυαθερδ

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πνχημο ζηαδίμο μζ ιαεδηέξ ιμκηεθμπμζμφκ ηδ δζαδζηαζία ημο πχξ
αθέπμοιε πνδζζιμπμζχκηαξ έκα flash applet (αθ. Δζηυκα 1) ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ εκχ
οπάνπμοκ πμθθέξ δέζιεξ θςηυξ βφνς απυ ιζα πδβή ειείξ επζθέβμοιε ιυκμ ιζα βζα κα
ενιδκεφζμοιε ημ θαζκυιεκμ. Καηά ημ δεφηενμ ζηάδζμ, δ ηαφηζζδ ηδξ μπηζηήξ δέζιδξ ιε ηδκ
μπηζηή αηηίκα επζπεζνείηαζ ιέζα απυ ηζξ γςβναθζέξ ηςκ παζδζχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ενιδκείαξ ηαζ πνυαθερδξ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία πεζναιαηζζιμφ (αθ. Δζηυκα 2).
Σέθμξ, ημ ηνίημ ζηάδζμ πενζθαιαάκεζ ηδ πνήζδ ημο ιμκηέθμο ηδξ μπηζηήξ αηηίκαξ ζημ Cabrì

Δηθφλα 3: Ζ δζενεοκδηζηή ιμκηεθμπμίδζδ ζημ Cabrì Géomètre
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Géomètre βζα ηδκ πενζβναθζηή ιμκηεθμπμίδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ηδξ εζςηενζηήξ μθζηήξ
ακάηθαζδξ ηαζ δζάεθαζδξ ημο θςηυξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ μπηζηχκ ζκχκ (αθ.
Δζηυκα 3). Αοηή δ ζηαδζαηή βεθφνςζδ ακάιεζα ζηα πναβιαηζηά θαζκυιεκα ηαζ ημ ιμκηέθμ
εηθαιαάκεηαζ ςξ ιζα άννδηδ ιεηαβκςζηζηή δζαδζηαζία, δ μπμία αμδεά ημ ιαεδηή κα αολήζεζ
ηδκ ηαηακυδζή ημο βζα ηδ θφζδ ηαζ ημ ζημπυ ηςκ ιμκηέθςκ.
Δξσηήκαηα ηεο έξεπλαο
ημπυξ ηδξ πανμφζδξ ένεοκαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ημο ααειμφ επίδναζδξ ιζαξ ζηδνζβιέκδξ
ζηα ιμκηέθα δζενεοκδηζηήξ Γζδαηηζηήξ Μαεδζζαηήξ Αημθμοείαξ (ΓΜΑ) ζηδ δζαιυνθςζδ
ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ακηζθήρεςκ ηςκ οπμρδθίςκ δαζηάθςκ βζα ηα ιμκηέθα. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, ημ ενεοκδηζηυ ενχηδια πμο ηίεεκηαζ ςξ πνμξ ηνία δζαθμνεηζηά
παναηηδνζζηζηά ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ιμκηέθςκ είκαζ: α) Πμζα είκαζ επίδναζδ ηδξ
δζαδζηαζίαξ ιμκηεθμπμίδζδξ ιε ηδ πνήζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο θμβζζιζημφ ςξ πνμξ ηδ
δζαιυνθςζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ θφζδ, α) ηδ θεζημονβία ηαζ β) ηδκ αθθαβή
ηςκ ιμκηέθςκ;
Πίλαθαο 1: Σαλζκυιδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιμκηέθςκ
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ΜΟΝΣΔΛΟΤ

Δπίπεδν 1

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

Θεςνμφκ υηζ ημ ιμκηέθμ
Θεςνμφκ υηζ ημ ιμκηέθμ είκαζ
είκαζ πζζηή ακαπανάζηαζδ ακαπανάζηαζδ εκυξ
ακηζηεζιέκςκ ή υηζ είκαζ ηα θαζκμιέκμο, ιζαξ δζαδζηαζίαξ,
αήιαηα εκυξ ενεοκδηή ή ιία εκυξ ζοζηήιαημξ ή υηζ είκαζ
ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ ή έκα έκα ενβαθείμ βζα ηδκ
πνυηοπμ ιζαξ δζαδζηαζίαξ ηαηακυδζδ θαζκμιέκςκ

Θεςνμφκ υηζ ημ ιμκηέθμ είκαζ
ακαπανάζηαζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο,
εκυξ θαζκμιέκμο, ιζαξ
δζαδζηαζίαξ, εκυξ ζοζηήιαημξ ή
ζδεχκ ηαζ εεςνζχκ.
Ακηζιεηςπίγμοκ ημ ιμκηέθμ ςξ
ενεοκδηζηυ ενβαθείμ βζα ημκ
έθεβπμ οπμεέζεςκ ηαζ ζδεχκ
Θεςνμφκ υηζ ημ ιμκηέθμ
Θεςνμφκ υηζ ημ ιμκηέθμ
Καηακμμφκ υηζ ημ ιμκηέθμ ιπμνεί
πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ
κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ βζα
απθμοζηεφζεζ, κα
ελήβδζδ εκυξ θαζκμιέκμο, βζα ελήβδζδ υζμ ηαζ βζα πνυαθερδ,
πανμοζζάζεζ, κα
δζδαηηζημφξ θυβμοξ
βζα ηδκ απυηηδζδ πθδνμθμνζχκ
δζεοηνζκίζεζ ημ εέια πμο
πνμηεζιέκμο μ δάζηαθμξ κα
πμο δεκ είκαζ μναηά απεοεείαξ ζε
ιεθεηάηαζ ή πνδζζιμπμζείηαζ ελδβήζεζ ηάηζ ζημοξ ιαεδηέξ έκα θαζκυιεκμ. Ακηζιεηςπίγμοκ ημ
βζα κα ηαλζκμιδεμφκ ηα
ημο
ιμκηέθμ ςξ ηίκδηνμ ζηέρδξ ηαζ
θαζκυιεκα ή
δζαηφπςζδξ οπμεέζεςκ ηαζ ςξ
πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πνυηοπμ
αμήεδια βζα ηδκ επμζημδυιδζδ
ενεοκδηζηυ εέια
ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ.
Θεςνμφκ υηζ ημ ιμκηέθμ δεκ Θεςνμφκ υηζ έκα ιμκηέθμ
Θεςνμφκ υηζ ημ ιμκηέθμ είκαζ
αθθάγεζ.
ιπμνεί κα αθθάλεζ υηακ
πνμζςνζκυ ζηδ θφζδ ηαζ αθθάγεζ
οπάνπμοκ κέα ενεοκδηζηά
υηακ δ ζοιπενζθμνά ημο δεκ
δεδμιέκα ή υηακ δεκ
ζοιθςκεί ιε ηδκ παναηήνδζδ ημο
ζοιπενζθένεηαζ ζφιθςκα ιε θαζκμιέκμο ή ημο ζοζηήιαημξ ημο
ημοξ ζημπμφξ ημο
πναβιαηζημφ ηυζιμο. Θεςνμφκ
ηαηαζηεοαζηή ημο.
υηζ έκαξ επζζηήιμκαξ αθθάγεζ ημ
ιμκηέθμ πνμηεζιέκμο κα ημκ
αμδεήζεζ κα πνμπςνήζεζ ηδκ
ένεοκά ημο

Πδβή: Πεηνίδμο ηαζ Φφθθμξ (2008)
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Μέζνδνο
πκκεηέρνληεο
Σα δείβια ηδξ ένεοκαξ ιαξ απμηέθεζε έκα ζφκμθμ 16 οπμρδθίςκ δαζηάθςκ, ζπμοδαζηχκ ηδξ
Δζδζηήξ Παζδαβςβζηήξ Αηαδδιίαξ Θεζζαθμκίηδξ (Δ.Π.Α.Θ.) μζ μπμίμζ δέπεδηακ κα
ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ ένεοκα παναημθμοεχκηαξ αοηή ηδ ηαζκμηυια ΓΜΑ, δζάνηεζαξ 8
δζδαηηζηχκ ςνχκ. Οζ ζπμοδαζηέξ πνμμνίγμκηαζ κα δζδάλμοκ ζηα ζπμθεία ηδξ
Μμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ ηαζ πανυθμ πμο έπμοκ ςξ ιδηνζηή
βθχζζα ηδκ ημονηζηή δεκ ακηζιεηςπίγμοκ ζδιακηζηέξ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ
παναβςβή ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ.
Γηαδηθαζία – πιινγή δεδνκέλσλ
Οζ ζπμοδαζηέξ ζηα πθαίζζα αημιζηήξ ζοκέκηεολδξ ηθήεδηακ ιέζς ηαηάθθδθςκ πνμηνμπχκ
κα εηθνάζμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ ζπεηζηά ιε ηδ:
 Φφζδ ημο ιμκηέθμο: π.π. Σζ πζζηεφεζξ υηζ είκαζ έκα επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ; Σζ ακαπανζζηά;
Πνέπεζ έκα επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ κα ακαπανζζηά ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιε υζμ ημ δοκαηυ
πενζζζυηενδ αηνίαεζα; Γζαηί;
 Λεζημονβία ημο ιμκηέθμο: π.π. Πμζμξ είκαζ μ ζημπυξ εκυξ επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο; ε ηζ
ιπμνεί κα πνδζζιεφζεζ;
 Αθθαβή ημο ιμκηέθμο: π.π. Δίκαζ δοκαηυκ έκα επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ κα αθθάλεζ; Γζαηί;
Μπμνεί κα οπάνλμοκ δομ δζαθμνεηζηά επζζηδιμκζηά ιμκηέθα βζα ημ ίδζμ θαζκυιεκμ; Γζαηί;
Οζ ζοκεκηεφλεζξ ιαβκδημθςκήεδηακ, ηαηαβνάθδηακ ζε πνςηυημθθα ηαζ αημθμφεδζε
πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ θεηηζηχκ ακαθμνχκ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ πνςημηυθθςκ ηςκ
ζοκεκηεφλεςκ πμο αθμνμφκ ηζξ απυρεζξ ηςκ οπμρδθίςκ δαζηάθςκ βζα ηδ θφζδ, ηδ
θεζημονβία ηαζ ηδκ αθθαβή ηςκ ιμκηέθςκ πνδζζιμπμζήεδηε έκα ζφζηδια ηςδζημπμίδζδξ ημ
μπμίμ ζηδνίγεηαζ ζε πνμδβμφιεκδ ένεοκα (αθ. Πεηνίδμο & Φφθθμξ, 2008).
Απνηειέζκαηα – πδήηεζε
Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηε θχζε ησλ κνληέισλ
Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ζπμοδαζηχκ (15 απυ ημοξ 16) πνζκ ηδ εθανιμβή ηδξ ΓΜ
δίκμοκ απακηήζεζξ πμο παναπέιπμοκ ζημ Δπίπεδμ 1, δδθαδή εεςνμφκ υηζ έκα επζζηδιμκζηυ
ιμκηέθμ απμηεθεί έκα ακηίβναθμ εκυξ ακηζηείιεκμο: «κηα ζπζθεπή, έλα δνξπθφξνο γηα
παξάδεηγκα», «θάηη αθξηβέο θαη θάηη κε ην νπνίν κπνξνχκε λα βγάινπκε αθξηβή
ζπκπεξάζκαηα», «θάηη πνπ ην έρνπλ θάλεη νη επηζηήκνλεο» ή ιζα πεζναιαηζηή δζαδζηαζία:
«θάηη πνπ είλαη … πνπ έρεη αλαιπζεί επηζηεκνληθά», «πξέπεη λα είλαη θάπνηα πξάγκαηα ηα
νπνία πξνθχπηνπλ απφ πεηξάκαηα». Μυκμ έκαξ ζπμοδαζηήξ δίκεζ απάκηδζδ ζφιθςκα ιε ημ
Δπίπεδμ 2: «θάηη πνπ γλσξίδεη ε επηζηήκε θαιχηεξα, θάηη κε ην νπνίν καο ην δείρλεη κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν καο καζαίλεη θάηη».
Μεηά ηδ εθανιμβή ηδξ ΓΜ ανηεημί ζπμοδαζηέξ (4 απυ ημοξ 16) δίκμοκ απακηήζεζξ πμο
παναπέιπμοκ ζημ Δπίπεδμ 2 ηαζ 2 ζπμοδαζηέξ πθδζζάγμοκ ημ Δπίπεδμ 3, εκχ μζ
πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ (10 απυ ημοξ 14) παναιέκμοκ ζημ Δπίπεδμ 1. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ
ζπμοδαζηέξ πμο ιεηαηζκμφκηαζ ζημ Δπίπεδμ 2 ακαεεςνμφκ ςξ έκα ααειυ ηδκ πνμδβμφιεκδ
άπμρή ημοξ εεςνχκηαξ υηζ έκα επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ είκαζ: «λα κάζνπκε, λα εμεγήζνπκε
νξηζκέλα πξάγκαηα» ή «είλαη θάηη πνπ βειηηψλεη ηελ άπνςή καο, γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ
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ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θάηη». Οζ 2 ζπμοδαζηέξ πμο δίκμοκ απακηήζεζξ Δπζπέδμο 3 εεςνμφκ υηζ
έκα επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ: «είλαη φηη ιέκε θαη ην απνδεηθλχνπκε, είλαη κηα ηδέα θαη ην
απνδεηθλχνπκε ηαπηνρξφλσο … φκσο νη ηδέεο καο λα βαζίδνληαη ζηηο απνδείμεηο θαη νη
απνδείμεηο καο λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηδέεο καο», «έλαο νξηζκφο, έλαο λφκνο, θάηη πνπ έρεη
απφδεημε».
Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνληέισλ
Οζ πενζζζυηενμζ ζπμοδαζηέξ (14 απυ ημοξ 16) εηθνάγμοκ ακηζθήρεζξ ηαοηυζδιεξ ιε ημ
Δπίπεδμ 1, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ ζημπυξ εκυξ επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο πενζμνίγεηαζ ζηδκ
ακαπανάζηαζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ή θαζκμιέκμο: «λα απινπνηήζεη απηά ηα θαηλφκελα», «λα
κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε δηδαζθαιία», «ε θαιχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε, λα είλαη
φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». Οζ οπυθμζπμζ 2 απυ ημοξ 16 ζπμοδαζηέξ
πθδζζάγμοκ ημ Δπίπεδμ 2 πζζηεφμκηαξ υηζ μ ζημπυξ εκυξ επζζηδιμκζημφ ιμκηέθμο: «λα καο
βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπκε ηη ζπκβαίλεη», «γηα λα ην θαηαιάβνπκε θαιχηεξα».
Μεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ ακ ηαζ μζ ανηεημί ζπμοδαζηέξ (9 απυ ημοξ 16) παναιέκμοκ
ζημ Δπίπεδμ 1, έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ζπμοδαζηχκ (5 απυ ημοξ 16) αεθηζχκμοκ ηδκ άπμρή
ημοξ ηαζ δίκμοκ ακαθμνέξ ζφιθςκεξ ιε ημ Δπίπεδμ 2 οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ζημπυξ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ ιμκηέθςκ είκαζ δ ηαθφηενδ ενιδκεία ημο θαζκμιέκμο: «ε θαιχηεξε θαηαλφεζε
γηαηί ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ κε ηα ιφγηα δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ», «γηα λα εμεγήζνπκε
ζε θάπνηνλ, γηα παξάδεηγκα ηελ ηξνρηά ηεο γεο». Οζ οπυθμζπμζ 2 ζπμοδαζηέξ θαίκεηαζ κα
ηαηαηημφκ ημ Δπίπεδμ 3, εεςνχκηαξ υηζ ζημπυξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιμκηέθςκ είκαζ μ
έθεβπμξ ηςκ ζδεχκ ή εεςνζχκ: «γηα λα δνχκε αλ ηζρχεη κηα ζεσξία, λα εμεγήζνπκε πψο
ηαμηδεχεη ην θσο θαη θπζηθά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα», «λα δψζνπκε θάπνηεο
εμεγήζεηο ή πξνβιέςεηο γηα έλα θαηλφκελν».
Οη απφςεηο ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ αιιαγή ησλ κνληέισλ
Πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μζ πενζζζυηενμζ ζπμοδαζηέξ (12
απυ ημοξ 16) δίκμοκ απακηήζεζξ ζφιθςκεξ ιε ημ Δπίπεδμ 1 ακαθένμκηαξ υηζ έκα
επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ δεκ αθθάγεζ: «φρη δελ πηζηεχσ φηη κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε γηαηί
πξέπεη λα θηάλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα», «φρη γηα ζα ην είρε θαηαζθεπάζεη ηέιεην», «φρη γηαηί ην
έθαλαλ νη επηζηήκνλεο». Χζηυζμ έκαξ αλζμπνυζεηημξ ανζειυξ ζπμοδαζηχκ (4 απυ ημοξ 16)
δίκεζ απακηήζεζξ πμο παναπέιπμοκ ζημ Δπίπεδμ 2 ακαθένμκηαξ νδηά υηζ έκα επζζηδιμκζηυ
ιμκηέθμ ιπμνεί κα ακαεεςνδεεί: «λαη, γηα λα ην απινπνηήζνπκε», «γηα λα θαηαιάβνπκε θάηη,
γηα λα γίλεη πην εχθνια θαηαλνεηφ» «γηα λα βάινπκε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη
πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν αληηιεπηφ».
Μεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ, θζβυηενμζ απυ ημοξ ιζζμφξ ζπμοδαζηέξ (7 απυ ημοξ 16)
παναιέκμοκ ζημ Δπίπεδμ 1, εκχ μζ πενζζζυηενμζ ζπμοδαζηέξ θαίκεηαζ κα οζμεεημφκ ημ
Δπίπεδμ 2 (6 απυ ημοξ 16) ηαζ μζ οπυθμζπμζ (3 απυ ημοξ 16) ημ Δπίπεδμ 3. Οζ ζπμοδαζηέξ
πμο δζαθμνμπμζμφκ ηζξ ανπζηέξ ημοξ ακηζθήρεζξ ηαζ ιεηαηζκμφκηαζ πνμξ ημ Δπίπεδμ 2,
εεςνμφκ υηζ έκαξ επζζηήιμκαξ εα άθθαγε έκα επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ υηακ αοηυ ζηδκ
εθανιμβή ημο, απμδεζηκφεηαζ ακεπανηέξ βζα ηδκ ενιδκεία εκυξ θαζκμιέκμο: «λαη, γηα λα γίλεη
πην θαηαλνεηφ «βέβαηα, γηα λα ην θάλεη πην ζσζηφ», «γηα λα απνδείμεη θαη κε άιιν ηξφπν
θάηη». Σέθμξ, μζ ζπμοδαζηέξ πμο οζμεεημφκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ βζα ηα ιμκηέθα ςξ
πνμξ ηδκ ηαηδβμνία αοηή, εεςνμφκ υηζ έκα επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ ιπμνεί κα αθθάλεζ: «ζα
άιιαδε θάηη, φηαλ δελ κπνξεί λα απνδείμεη θάηη θαη φηαλ απνδεηθλχεηαη ην αληίζεην ή ην
δηαθνξεηηθφ ηνπ», «αλ ηψξα θάπνηνο αλαθαιχςεη θάηη άιιν, κηα άιιε ζεσξία ηφηε ζα ην
αιιάμνπκε», «είλαη πνιχ δχζθνιν λα ην αιιάμεη έλαο επηζηήκνλαο επεηδή έηζη ηνπ ήξζε λα
αιιάμεη έλα επηζηεκνληθφ κνληέιν, αιιά ζίγνπξα αλ γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο κεηά απφ πνιχ
ρξφλν ζα ζπκθσλνχζαλ θαη νη άιινη».
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Πίλαθαο 2: Δπζζηδιμθμβζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ θμζηδηχκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ.
Υαξαθηεξηζηηθά ησλ
κνληέισλ
Φφζδ ημο ιμκηέθμο
Λεζημονβία ημο ιμκηέθμο
Αθθαβή ημο ιμκηέθμο
*Wilcoxon signed-ranks test

Δπηζηεκνινγηθέο αληηιήςεηο
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 2
Δπίπεδν 3
πξηλ κεηά
πξηλ κεηά
πξηλ κεηά
15
10
1
4
2
14
9
2
5
2
12
7
4
6
3

Σ*

p

-2.333
-2.333
-2.530

.020
.020
.011

Απυ ηδκ εθανιμβή ημο ιδ παναιεηνζημφ πνμζδιζημφ ζηαηζζηζημφ εθέβπμο ζε ζογεοβιέκα
δείβιαηα πνμέηορε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ ηαζ ςξ
πνμξ ηα ηνία παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηςκ ιμκηέθςκ πμο ελεηάζηδηακ (αθ. Πίκαηα 2).

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
Σα παναπάκς απμηεθέζιαηα, ακ ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζε έκα ζπεηζηά ιζηνυ δείβια ιαεδηχκ,
εκζζπφμοκ ηδκ άπμρδ υηζ δ ελενεοκδηζηή δζαδζηαζία ιμκηεθμπμίδζδξ πμο οζμεεηήεδηε ηαηά
ηδκ εθανιμβή ηδξ ΓΜ ζοιαάθθεζ ζηδκ αεθηζζημπμίδζδ ημο ιαεδζζαημφ απμηεθέζιαημξ ηαζ
μδδβεί ζε ορδθυηενδ ηαζ ααεφηενδ επζζηδιμθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ βζα ημ νυθμ
ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ πνήζδξ ηςκ ιμκηέθςκ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ζηζξ θοζζηέξ
επζζηήιεξ. Ζ βκχζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ βζα ηα ιμκηέθα θαίκεηαζ υηζ απμηεθεί επζζηδιμθμβζηή
βκχζδ δ μπμία ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ ηςκ
ιαεδηχκ βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ δζενεφκδζδξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδξ θφζδξ ηδξ
επζζηήιδξ βεκζηυηενα, ακ ηαζ δ δζενεοκδηζηή ιέεμδμξ απυ ιυκδ ηδξ δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ
ζηακή ιε ζοκέπεζα κα επζηφπεζ αοημφξ ημοξ ζηυπμοξ (Bell, Blair, Crawford & Lederman,
2003). Γζα κα απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ επζζηδιμθμβζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηα ιμκηέθα πμο κα
ηαοηίγμκηαζ ή κα πθδζζάγμοκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή εεχνδζδ ηνίκεηαζ
ακαβηαία ιζα πενζζζυηενμ νδηή δζδαζηαθία (Schwartz & White, 2005).
Ζ δζαδζηαζία ηδξ ααειζαίαξ βεθφνςζδξ ακάιεζα ζηα πναβιαηζηά θαζκυιεκα ηαζ ημ
ιμκηέθμ, δ μπμία οζμεεηήεδηε ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηδξ ΓΜ, ζημπεφεζ ζηδκ αεθηίςζδ ημο
ααειμφ εκδιενυηδηαξ ηςκ ζπμοδαζηχκ βζα ηδ θφζδ ηαζ ημ ζημπυ ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ βζα ηδ
δζαδζηαζία δζενεφκδζδξ βεκζηυηενα. Ζ δζαδζηαζία ηδξ άννδηδξ πνμμδεοηζηήξ εζζαβςβήξ ημο
ιμκηέθμο ηδξ βεςιεηνζηήξ μπηζηήξ θαίκεηαζ κα ακηζζηαειίγεζ ηαζ κα λεπενκά ηζξ πανακμήζεζξ
ηςκ ιαεδηχκ πμο έπμοκ παναηδνδεεί ηαηά ηδκ απ‘ εοεείαξ πνήζδ ημο (Eylon, Ronen, &
Ganiel, 1996). Αηυιδ πενζζζυηενμ, ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ μζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ
ηα δοκαηά ηαζ αδφκαηα ζδιεία ημο ιμκηέθμο ηαζ ανπίγμοκ κα δζαηνίκμοκ ημ ιμκηέθμ απυ ηδκ
πναβιαηζηυηδηα.
Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ πνςημηυθθςκ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ πνμηφπηεζ υηζ μζ επζζηδιμθμβζηέξ
ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ αεθηζχκμκηαζ ηαζ ςξ πνμξ ηα ηνία παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ηςκ
ιμκηέθςκ πμο ελεηάζηδηακ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά ανίζημκηαζ ζε ζοιθςκία ιε πανυιμζα
ένεοκα ζηδκ μπμία ελεηάζηδηακ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ακηζθήρεζξ ιαεδηχκ β΄ βοικαζίμο, μζ
μπμίμζ παναημθμφεδζακ ηδκ ίδζα ΓΜ (μφθζμξ & Φφθθμξ, 2010). Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα
ζδιεζςεεί υηζ μζ απυρεζξ αοηέξ ακ ηαζ δεκ ηαοηίγμκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ
ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ακηίθδρδ, ςζηυζμ είκαζ ζδιακηζηυ υηζ δζαθμνμπμζμφκηαζ αζζεδηά απυ
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ηζξ ανπζηέξ απυθοηα νεαθζζηζηέξ ακηζθήρεζξ. Οζ ιαεδηέξ ιέζα απυ ηζξ πναηηζηέξ πμο
οζμεεημφκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ααζζζιέκδξ ζημ ιμκηέθμ δζενεφκδζδξ ακηζθαιαάκμκηαζ
ηαθφηενα ηα αδφκαηα ηαζ δοκαηά ζδιεία ηαζ ηδ πνδζηζηυηδηα ημο ιμκηέθμο, εκχ
δοζημθεφμκηαζ ςξ έκα ααειυ κα δζαηοπχζμοκ απυρεζξ βζα ηδ θφζδ ημο.
οιπεναζιαηζηά, δ ακάπηολδ ΓΜ, πμο αλζμπμζμφκ ηδ πνήζδ ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ
ζηδνίγμκηαζ ζηδ δζενεοκδηζηή ιέεμδμ απαζηεί ηδκ έκηαλδ ζηδ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία
δναζηδνζμηήηςκ πμο κα ζημπεφμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ εκδιενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ
θφζδ, ηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ αθθαβή ηςκ ιμκηέθςκ (Schwartz et al, 2009). Καη‘ αοηυ ημκ
ηνυπμ δ βκχζδ ζπεηζηά ιε ηα ιμκηέθα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηαθφηενδ εκκμζμθμβζηή
ηαηακυδζδ βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ ένεοκαξ ηαζ ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ (Add-El-Khalick et al.,
2004).
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Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηάηαζ δ εθανιμβή ιίαξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ ααζζζιέκδξ ζηα ιμκηέθα
δ μπμία απμηεθείηαζ απυ δφμ ηνίςνα εηπαζδεοηζηά ζεκάνζα ζε θμζηδηέξ/ηνζεξ ημο Π.Σ.Γ.Δ ζημ Α.Π.Θ.
Οζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ζοιιεηείπακ εκενβά ζηδκ πνμαθεπηζηή πνήζδ έημζιςκ πνμζμιμζςιέκςκ
ιζηνμζημπζηχκ ιμκηέθςκ πμο ακαπηφλαιε βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ άπημκηαζ ηδξ πενζμπήξ
ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ. ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ κα δζενεοκήζμοιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ
θμζηδηχκ/ηνζχκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαηηζηή ζεζνά ηαζ ζδζαίηενα κα ιεθεηήζμοιε ηδκ πνυμδμ πμο
ειθάκζζε μ ηάεε θμζηδηήξ/ηνζεξ ζηζξ ακηζθήρεζξ ημο βζα ηδκ έκκμζα ημο ιμκηέθμο, ηδ θεζημονβία ημο
ηαζ ημ εέια ηδξ αθθαβήξ ημο. Σα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηα βναπηά ανπζηά ηαζ ηεθζηά
ενςηδιαημθυβζα ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ βζα ηα ιμκηέθα έδεζλακ υηζ μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ειθάκζζακ
ζδιακηζηή πνυμδμ ζηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ.
Abstract
In the present study we investigate the application of a teaching intervention that is based on models
and consists of two three-hours educational units. The teaching intervention was applied to pre-service
Primary education teachers, students-teachers in Thessaloniki. The students-teachers took part actively
to the predictive use of ready microscopic simulated models that we developed for the needs of the
teaching and are related to phenomena of static electricity. The aim of the present research is to
investigate students-teachers‘ ideas before and after the teaching intervention and particularly to study
the progress of each student-teacher in his ideas on the nature of models, their function and the subject
of their change. The results from the pre and post tests show that students-teachers had significant
progress on their ideas about models.

Δηζαγσγή
Σα ιμκηέθα ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιμκηεθμπμίδζδξ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ ζημ πχνμ
ηδξ εηπαίδεοζδξ αθμφ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ βκςζηζηή ελέθζλδ ημο ιαεδηή ηαζ
ηαοηυπνμκα κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ εκδιενυηδηά ημο βζα ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ (Saari &
Viiri 2003). Σμ ιμκηέθμ είκαζ δ ακαπανάζηαζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο, εκυξ βεβμκυημξ, ιζαξ
δζαδζηαζίαξ εκυξ ζοζηήιαημξ ή ιζαξ ζδέαξ ηαζ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ πναβιαηζηέξ
μκηυηδηεξ ή μκηυηδηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζακ πναβιαηζηέξ (Gilbert & Boulter 1998). Οζ
Schwarz & White (2005) μνίγμοκ ημ επζζηδιμκζηυ ιμκηέθμ ςξ έκα πθήεμξ ακαπαναζηάζεςκ,
ηακυκςκ ηαζ ενιδκεοηζηχκ δμιχκ πμο επζηνέπμοκ ηδκ πνυαθερδ ηαζ ηδκ ελήβδζδ. Σα
ιμκηέθα, ιε αοηή ηδκ έκκμζα, είκαζ ενβαθεία βζα ηδκ έηθναζδ επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ ηα
μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα πνυαθερδ ηαζ ελήβδζδ.
φιθςκα ιε ημοξ Mellar & Bliss (1994) μζ δναζηδνζυηδηεξ ιμκηεθμπμίδζδξ δζαηνίκμκηαζ
ζε «δζενεοκδηζηέξ» (exploratory) υπμο μ ιαεδηήξ πνδζζιμπμζεί έημζια ιμκηέθα ηαζ ζε
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«εηθναζηζηέξ» (expressive) ζηζξ μπμίεξ μ ίδζμξ μ ιαεδηήξ δδιζμονβεί ηα ιμκηέθα πμο
πνδζζιμπμζεί. οκήεςξ, ζηζξ παναδμζζαηέξ δζδαζηαθίεξ μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ έημζια
ιμκηέθα πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοκ ημ πνμξ ιεθέηδ βκςζηζηυ πενζεπυιεκμ δίπςξ ςζηυζμ
κα ηαηακμμφκ υηζ ηα ιμκηέθα είκαζ ενβαθεία πμο ημοξ αμδεμφκ κα ενιδκεφζμοκ ηα
θαζκυιεκα, εκχ ηαοηυπνμκα δεκ βίκεηαζ ζογήηδζδ βζα ηδ θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ
(Grosslight et al., 1991). Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ένεοκεξ (Sins et al. 2005) ακέδεζλακ ημκ
ηίκδοκμ απμπνμζακαημθζζιμφ απυ ηδκ μοζζαζηζηή πνήζδ ημο ιμκηέθμο ςξ ενεοκδηζηυ
ενβαθείμ υηακ μζ ιαεδηέξ ειπθέημκηαζ ηαηεοεείακ ζε μζημδυιδζή ημο. Οζ Crawford & Cullin
(2004) εκηυπζζακ ζε ένεοκά ημοξ υηζ δ πνμζμπή ηςκ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ, μζ μπμίμζ
ζοιιεηείπακ ζε δναζηδνζυηδηεξ μζημδυιδζδξ ιμκηέθςκ, ήηακ ηονίςξ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ
ιεηααθδηχκ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ δίπςξ κα ακαβκςνίγμοκ ημ δζενεοκδηζηυ
παναηηήνα ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ πςνίξ κα ηαηακμμφκ ηδ θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ.
Ο πμθφηζιμξ νυθμξ ηςκ ιεηαβκςζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο
ιμκηέθμο έπεζ ακαδεζπεεί ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία. Ο ακαζημπαζιυξ πάκς ζηζξ ιαεδζζαηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ζοκεζζθένεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ ηδξ επζζηήιδξ (White & Frederiksen
1998), εκχ μζ Schwarz & White (2005) επζζδιαίκμοκ υηζ μζ ιεηαβκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ είκαζ
απαναίηδηεξ πνμηεζιέκμο μζ ιαεδηεουιεκμζ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ έκκμζα ημο ιμκηέθμο.
Τπάνπεζ έκημκμ εκδζαθένμκ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ζηδκ εθανιμβή ηαζκμημιζηχκ
δζδαζηαθζχκ ιε ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ιμκηέθμο (Justi & Van Driel 2005).
Ένεοκεξ έπμοκ ακαδείλεζ υηζ ιαεδηέξ/ηνζεξ, θμζηδηέξ/ηνζεξ, αηυια ηαζ εκ εκενβεία
εηπαζδεοηζημί ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ιμκηέθμο, εκχ
πμθφ δφζημθα ηαηακμμφκ ηδκ πνμαθεπηζηή πνήζδ ημο (Crawford & Cullin 2004).
Απμηεθεί ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηαζ δζενεφκδζδξ ακ δ ζπεδζαζιέκδ δζαπείνζζδ έημζιςκ
ιμκηέθςκ ιέζα ζηδκ ηάλδ δ μπμία δίκεζ έιθαζδ ζημ δζενεοκδηζηυ ημοξ παναηηήνα ιπμνεί κα
αεθηζχζεζ ζδιακηζηά ηδκ επζζηδιμθμβζηή εκδιενυηδηα ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα ιμκηέθα
(Petridou et al. 2009, Windschitl et al. 2008). ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ακαπηφλαιε ηαζ
εθανιυζαιε ιία δζδαηηζηή ζεζνά ααζζζιέκδ ζηα ιμκηέθα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε δζενεοκδηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ιμκηεθμπμίδζδξ πνμηεζιέκμο κα ακζπκεφζμοιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ
δζενεοκδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιμκηεθμπμίδζδξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ιμκηέθμο
ηαζ ηςκ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο. Σμ ενεοκδηζηυ ενχηδια πμο απαζπμθεί ηδκ πανμφζα
ενβαζία είκαζ: πμζα είκαζ δ πνυμδμξ ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ ζηδκ εκδιενυηδηά ημοξ βζα ηδκ
έκκμζα ημο ιμκηέθμο, ηδ θεζημονβία ημο ηαζ ηδκ αθθαβή ημο ιεηά ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ
υθδ δζδαηηζηή ζεζνά;
H δηδαθηηθή παξέκβαζε
Ζ δζδαηηζηή πανέιααζδ απμηεθμφκηακ απυ δφμ ηνίςνα εηπαζδεοηζηά ζεκάνζα ζηα μπμία μζ
θμζηδηέξ/ηνζεξ πνδζζιμπμζμφζακ έημζια ιμκηέθα απυ ηδκ πενζμπή ημο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ
πνμηεζιέκμο κα πνμαθέρμοκ δφμ θαζκυιεκα: α) ηδκ έθλδ ακάιεζα ζε έκα θμνηζζιέκμ ηαζ έκα
αθυνηζζημ ιπαθυκζ ηαζ α) ηδκ πενζζηνμθή εκυξ απθμφ ιπαθμκζμφ ηαζ ηδκ ιδ πενζζηνμθή εκυξ
ιπαθμκζμφ ηοθζβιέκμο ιε αθμοιζκυπανημ υηακ ηα ηνίρμοιε ζηδκ ιπνμζηζκή ημοξ πθεονά ιε
ιάθθζκμ φθαζια ηαζ δίπθα ημοξ ανίζηεηαζ αηθυκδηα ζηενεςιέκδ εηενχκοιδ νάαδμξ.
Ζ δμιή ημο ηάεε εηπαζδεοηζημφ ζεκανίμο πενζθάιαακε πξφβιεςε ηνπ ππφ κειέηε
θαηλνκέλνπ – δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ – πξφβιεςε μαλά ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ – παξαηήξεζε
ηνπ πεηξάκαηνο, υπμο μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ παναηδνμφζακ ηζ ζοιααίκεζ ηεθζηά ηαζ κεηαγλσζηηθή
θάζε πνμηεζιέκμο κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ
πνδζζιμπμίδζακ ηα ιμκηέθα. Ζ δζπθή πνυαθερδ ημο θαζκμιέκμο πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζενεφκδζδ
ημο ιμκηέθμο εκζζπφεζ ημ δζενεοκδηζηυ παναηηήνα ημο ιμκηέθμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ
πνμαθεπηζηή ημοξ θεζημονβία. Δπίζδξ, ζηδ ιεηαβκςζηζηή θάζδ παναηζκμφιε ημοξ
θμζηδηέξ/ηνζεξ κα ακαζημπαζημφκ πάκς ζηδκ πνήζδ ηςκ ιμκηέθςκ έηζζ χζηε κα
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ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ έκκμζά ημο ηαζ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο. οβηεηνζιέκα, ζηδ
ιεηαβκςζηζηή θάζδ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ζε ηνείξ ενςηήζεζξ. Ζ πνχηδ
ενχηδζδ «Γζαηί πνδζζιμπμίδζεξ ημ ιμκηέθμ;» ζηυπμ είπε κα παναηζκήζεζ ημοξ θμζηδηέξ/ηνζεξ
κα ακαζημπαζημφκ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνδζζιμπμίδζακ ημ ιμκηέθμ. Ζ δεφηενδ
ενχηδζδ «κα πενζβνάρεζξ ηα ζημζπεία ημο ιμκηέθμο πμο ζε αμήεδζακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ
θαζκυιεκμ» ζηυπμ είπε κα ακαδείλεζ ηα δζαθμνεηζηά ζημζπεία πμο αμήεδζακ ημκ ηάεε
θμζηδηή/ηνζα. ηδκ ηνίηδ ενχηδζδ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ έπνεπε κα απακηήζμοκ ακ μζ ηνεζξ
ακαπαναζηάζεζξ (άημιμ, δίπμθμ, ιμκςηήξ) ημο πνχημο εηπαζδεοηζημφ ζεκανίμο
ακαπανζζημφκ ηδκ ίδζα ή δζαθμνεηζηή ζδέα. Με αοηή ηδκ ενχηδζδ παναηζκμφιε ημοξ
θμζηδηέξ/ηνζεξ κα εκημπίζμοκ ηδκ ζδέα πμο ακαπανζζηά δ ηάεε ακαπανάζηαζδ ηαζ κα
ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ πνυηεζηαζ βζα δζαθμνεηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ίδζαξ ζδέαξ, ηδξ
πυθςζδξ, ηαζ άνα υηζ απμηεθμφκ δζαθμνεηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο ίδζμο ιμκηέθμο. Ζ
ηεθεοηαία ενχηδζδ ακαθένεηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο ιμκηέθμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα παναηζκεί
ημοξ θμζηδηέξ/ηνζεξ κα ζοβηνίκμοκ ηα δεδμιέκα ημο ιμκηέθμο ιε αοηά ημο πεζνάιαημξ.
Σα πνμζμιμζςιέκα ιζηνμζημπζηά ιμκηέθα πμο πνδζζιμπμίδζακ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ
ακαπηφπεδηακ ιε ημ πνυβναιια Macromedia Flash. Σμ ιμκηέθμ ηδξ πυθςζδξ, ημ μπμίμ
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνυαθερδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ έθλδξ ακάιεζα ζημ θμνηζζιέκμ ηαζ
ζημ αθυνηζζημ ιπαθυκζ απμηεθείηαζ απυ ιία ζεζνά ηνζχκ ακαπαναζηάζεςκ: άημιμ, δίπμθμ,
ιμκςηήξ ζημ μπμίμ ακαπανζζηάηαζ δ παναιυνθςζδ ημο κέθμοξ δθεηηνμκίςκ ζημ άημιμ, μ
ζπδιαηζζιυξ ημο δζπυθμο ηαζ μζ εθηηζηέξ ηαζ απςζηζηέξ δοκάιεζξ ζημκ ηάεε πυθμ ημο
δζπυθμο ηαζ δζαθμνεηζηυ πνμζακαημθζζιυξ πμθθχκ δζπυθςκ ζε έκα ηιήια ιμκςηή υηακ
ημκηά ημοξ ημπμεεηείηαζ έκα θμνηζζιέκμ εεηζηά ή ανκδηζηά ελςηενζηυ θμνηίμ (Petridou et al.
2009). Γζα ηδκ πνυαθερδ ημο δεφηενμο θαζκμιέκμο ακαπηφπεδηακ δφμ ιμκηέθα πμο
ακαπανζζημφκ ημ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ θυνηζζδξ ιμκςηχκ ηαζ αβςβχκ (Πεηνίδμο η.ά. 2009).
Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία
Σν πιαίζην
ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 12 ιεθθμκηζημί δάζηαθμζ, θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ
Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ζημ Α.Π.Θ., μζ μπμίμζ ζοιιεηείπακ ζε δζδαηηζηή πανέιααζδ
ααζζζιέκδ ζηα ιμκηέθα. Οζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ενβάγμκηακ ζε μιάδεξ ηςκ δφμ ιε οπμθμβζζηέξ
αημθμοεχκηαξ ηζξ μδδβίεξ εζδζηά ζπεδζαζιέκςκ Φφθθςκ Δνβαζίαξ.
Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία
Δνεοκδηζηά ενβαθεία ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ απμηέθεζακ βναπηά ενςηδιαημθυβζα πμο
απμηεθμφκηακ απυ ηνεζξ ενςηήζεζξ ζηδκ έκκμζα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ιμκηέθμο, ηα
μπμία δυεδηακ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ. Οζ ενςηήζεζξ ημο
ενςηδιαημθμβίμο απμηεθμφκ ιένμξ ηςκ ενςηήζεςκ πμο ακαπηφπεδηακ απυ ημοξ Grosslight
et al. (1991) ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημοξ Crawford & Cullin (2005). οβηεηνζιέκα, δ
πνχηδ ενχηδζδ ακαθένεηαζ ζηδ θφζδ ημο ιμκηέθμο ηαζ δζενεοκά ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ
θμζηδηχκ/ηνζχκ βζα ημ ηζ είκαζ ημ ιμκηέθμ, δ δεφηενδ ενχηδζδ ακαθένεηαζ ζηδ θεζημονβία
ημο ιμκηέθμο ηαζ ιε ηδκ ηνίηδ ενχηδζδ δζενεοκμφιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ βζα
ημ ακ αθθάγεζ έκα ιμκηέθμ ηαζ πυηε ζοιααίκεζ αοηυ.
Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Οζ βναπηέξ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ ηαηαηάπεδηακ ζε ηνία επίπεδα 1, 2, ηαζ 3 ιε
αάζδ πθαίζζμ ηαλζκυιδζδξ (Πεηνίδμο & Φφθθμξ 2008) πμο ζοκηέεδηε θαιαάκμκηαξ οπυρδ
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ηαλζκμιήζεζξ πμο πνμηείκμοκ άθθμζ ενεοκδηέξ (Grosslight et al. 1991, Crawford & Cullin
2005, Windschitl & Thompson 2006) ηαεχξ ηαζ απακηήζεζξ θμζηδηχκ/ηνζχκ απυ πζθμηζηέξ
εθανιμβέξ. Σμ 1μ επίπεδμ πενζθαιαάκεζ ακηζθήρεζξ πμο απμηθίκμοκ πενζζζυηενμ απυ ηζξ
επζζηδιμκζηέξ ηαζ ημ 3μ πενζθαιαάκεζ ακηζθήρεζξ πμο πνμζεββίγμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ.
ημ επίπεδμ 1 πενζθαιαάκμκηαζ μζ ακηζθήρεζξ πμο απμηθίκμοκ πενζζζυηενμ απυ αοηέξ ηςκ
επζζηδιυκςκ ηαζ εεςνμφκ ημ ιμκηέθμ ςξ πζζηή ακαπανάζηαζδ ακηζηεζιέκςκ, ςξ ιία ιέεμδμ
δζδαζηαθίαξ, ςξ ηα αήιαηα εκυξ ενεοκδηή ή ςξ έκα πνυηοπμ ιζαξ δζαδζηαζίαξ. ε υ,ηζ αθμνά
ηδ θεζημονβία ημο ιμκηέθμο, βζα ημ επίπεδμ 1 ακαθένεηαζ υηζ ημ ιμκηέθμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα
κα απθμοζηεφζεζ, κα πανμοζζάζεζ, κα δζεοηνζκίζεζ ημ εέια πμο ιεθεηάηαζ ηαζ κα ηαλζκμιήζεζ
ηα θαζκυιεκα. Γζα ημ εέια ηδξ αθθαβήξ, ζημ επίπεδμ 1 πενζθαιαάκμκηαζ ακηζθήρεζξ ιδ
αθθαβήξ ημο ιμκηέθμο.
Οζ επζπέδμο 2 ακηζθήρεζξ, βζα ηδ θφζδ ημο ιμκηέθμο, μνίγμοκ ημ ιμκηέθμ ςξ
ακαπανάζηαζδ εκυξ θαζκμιέκμο, ιζαξ δζαδζηαζίαξ, εκυξ ζοζηήιαημξ ή ςξ έκα ενβαθείμ πμο
αμδεά ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ, εκχ ζηδ δζάζηαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ιμκηέθμο
ακαβκςνίγεηαζ δ επελδβδιαηζηή ημο πνήζδ. Δπζπθέμκ είκαζ απμδεηηή δ αθθαβή εκυξ
ιμκηέθμο ζε πενίπηςζδ πμο δεκ ζηακμπμζεί ημοξ ζηυπμοξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο ή ιε ηδκ
πανμοζία κέςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ.
Σμ επίπεδμ 3 πενζθαιαάκεζ ακηζθήρεζξ πμο πνμζεββίγμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ζηζξ μπμίεξ ημ
ιμκηέθμ μνίγεηαζ ςξ ακαπανάζηαζδ ιζαξ εεςνίαξ ή ζδέαξ ηαζ ςξ έκα ενεοκδηζηυ ενβαθείμ βζα
ημκ έθεβπμ οπμεέζεςκ. ημ επίπεδμ 3 ακαβκςνίγεηαζ ηυζμ δ επελδβδιαηζηή υζμ ηαζ δ
πνμαθεπηζηή θεζημονβία ηςκ ιμκηέθςκ, εεςνχκηαξ ημ ιμκηέθμ ςξ ηίκδηνμ ζηέρδξ ηαζ
αμήεδια βζα ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, εκχ δ αθθαβή εκυξ ιμκηέθμο είκαζ
δεδμιέκδ υηακ δ ζοιπενζθμνά ημο δεκ ζοιθςκεί ιε ηα δεδμιέκα ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο.
Γζα κα δζαπζζηςεεί δ φπανλδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηήξ δζαθμνμπμίδζδξ ςξ πνμξ ηζξ
ακηζθήρεζξ ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ βζα ηδ θφζδ, ηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ αθθαβή ηςκ ιμκηέθςκ
πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ εθανιυζηδηε ιδ παναιεηνζηυξ ζηαηζζηζηυξ έθεβπμξ
δζαθμνάξ ιέζςκ υνςκ ζε ζογεοβιέκα δείβιαηα (Wilcoxon) ιε αάζδ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ
βναπηχκ απακηήζεςκ ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ ζηα ηνία πνμακαθενεέκηα επίπεδα. Σμ επίπεδμ ηδξ
ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ μνίζηδηε ζημ p<0,05.
Απνηειέζκαηα
Απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ανπζηχκ ηαζ ηεθζηχκ ενςηδιαημθμβίςκ, πμο δυεδηακ ζημοξ
θμζηδηέξ/ηνζεξ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ υθδ δζδαηηζηή ζεζνά ακηίζημζπα, πνμηφπηεζ υηζ μζ
θμζηδηέξ/ηνζεξ είπακ ζδιακηζηή πνυμδμ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ιμκηέθμο, ηδξ
θεζημονβίαξ ημο ηαζ ηδξ αλζμθυβδζήξ ημο.
οβηεηνζιέκα, μζ ανπζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ βζα ηδ θφζδ ημο ιμκηέθμο, πνζκ
ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ ηαλζκμιήεδηακ ζηα επίπεδα 1 ηαζ 2 ιε ηδκ πθεζμρδθία (9 απυ ημοξ
12) κα ανίζημκηαζ ζημ επίπεδμ 1 εεςνχκηαξ υηζ ημ ιμκηέθμ είκαζ δ ιεεμδμθμβία πμο
αημθμοεμφκ μζ επζζηήιμκεξ, μζ ελζδακζηεφζεζξ πμο βίκμκηαζ ζε έκα πείναια ή ιία ιέεμδμξ
δζδαζηαθίαξ. Οζ θμζηδηέξ/ηνζεξ πμο είπακ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 2 ακαθένεδηακ ζηδκ
ακαπανάζηαζδ εκυξ θαζκμιέκμο ή ιζαξ δζαδζηαζίεξ δίπςξ ςζηυζμ κα ακαβκςνίγμοκ υηζ
ιμκηέθμ είκαζ δ ακαπανάζηαζδ ιζαξ ζδέαξ ή εεςνίαξ. Μεηά ηδ δζδαηηζηή ζεζνά δ πθεζμρδθία
ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ (8 απυ ημοξ 12) είπε ακηζθήρεζξ επζπέδμο 3 ακαβκςνίγμκηαξ υηζ ημ
ιμκηέθμ ακαπανζζηά ηάπμζα ζδέα ή εεςνία, δφμ θμζηδηέξ/ηνζεξ είπακ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 2
ηαζ μζ οπυθμζπμζ δφμ θμζηδηέξ/ηνζεξ πανέιεζκακ ζημ επίπεδμ 1 εεςνχκηαξ υηζ ιμκηέθμ είκαζ
ιία ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ ή ζοβπέμκηαξ ημ ιμκηέθμ ιε ημ πείναια.
ηδκ εζηυκα 1, πμο αημθμοεεί, θαίκεηαζ υηζ 6 θμζηδηέξ/ηνζεξ είπακ ηδ ιεβαθφηενδ πνυμδμ
ζηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδκ έκκμζα ημο ιμκηέθμο αθμφ μζ ακηζθήρεζξ ημοξ απυ ημ επίπεδμ 1
πνζκ ηδ δζδαηηζηή ζεζνά ιεηαηζκήεδηακ ζημ επίπεδμ 3 ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζδαηηζηήξ
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ζεζνάξ. Γφμ θμζηδηέξ/ηνζεξ ιεηαηζκήεδηακ απυ ημ επίπεδμ 2 ζημ επίπεδμ 3, εκχ έκαξ
θμζηδηήξ/ηνζα ιεηαηζκήεδηε απυ ημ επίπεδμ 1 ζημ επίπεδμ 2. Δπίζδξ, παναηδνμφιε υηζ 2
θμζηδηέξ/ηνζεξ πανέιεζκακ ζημ ίδζμ επίπεδμ 1 πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζδαηηζηή ζεζνά ηαζ έκαξ
θμζηδηήξ/ηνζα πανέιεζκε ζημ επίπεδμ 2.
Φφςθ του μοντζλου

Επίπεδα

2 φοιτθτζσ

3

6 φοιτθτζσ

Φ1Φ6Φ14
2

1 φοιτθτισ

Φ1Φ2Φ3Φ4Φ
5Φ6Φ8

Φ13
Φ7Φ14

1 φοιτθτισ

1

Φ2Φ3Φ4Φ5Φ
7Φ8Φ13

Φ15Φ16
2 φοιτθτζσ

Φ15Φ16
Ερωτθματολόγιο

αρχικό

τελικό

Δηθφλα 1: Πνυμδμξ ακηζθήρεςκ θμζηδηχκ βζα ηδ θφζδ ημο ιμκηέθμο

ε υ,ηζ αθμνά ζηδ θεζημονβία ημο ιμκηέθμο, απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ανπζηχκ ηαζ ηεθζηχκ
ενςηδιαημθμβίςκ πνμηφπηεζ υηζ πνζκ ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ
θμζηδηχκ/ηνζχκ ιμζνάγμκηαζ ζηα επίπεδα 1 ηαζ 2, εκχ έκαξ θμζηδηήξ/ηνζα πνζκ ηδ δζδαηηζηή
ζεζνά ακαβκχνζζε ηδκ πνμαθεπηζηή θεζημονβία ημο ιμκηέθμο ηαζ ηαλζκμιήεδηε ζημ επίπεδμ
3. Οζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ηςκ μπμίςκ μζ ακηζθήρεζξ ηαλζκμιήεδηακ ζημ επίπεδμ 1 εεχνδζακ υηζ
ζημπυξ ημο ιμκηέθμο είκαζ κα απθμπμζήζεζ ηδκ ενβαζία ηςκ ενεοκδηχκ πανέπμκηαξ ζε
αοημφξ ηδκ ενεοκδηζηή ιεεμδμθμβία, εκχ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ηςκ μπμίςκ μζ ακηζθήρεζξ
ηαλζκμιήεδηακ ζημ επίπεδμ 2 ακαβκχνζζακ ηδκ επελδβδιαηζηή θεζημονβία ημο ιμκηέθμο
δίπςξ ςζηυζμ κα ακαθενεμφκ ζηδκ πνμαθεπηζηή ημο πνήζδ. Μεηά ηδ δζδαηηζηή ζεζνά μζ
ακηζθήρεζξ 8 θμζηδηχκ/ηνζχκ ηαλζκμιήεδηε ζημ επίπεδμ 3 ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ πνμαθεπηζηή
θεζημονβία ηςκ ιμκηέθςκ, εκχ 2 θμζηδηέξ/ηνζεξ είπακ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 2 ακαθένμκηαξ
ιυκμ ηδκ επελδβδιαηζηή ημοξ θεζημονβία ηαζ 2 θμζηδηέξ/ηνζεξ πανέιεζκακ ζημ επίπεδμ 1
εεςνχκηαξ υηζ ζημπυξ ημο ιμκηέθμο είκαζ κα απθμπμζήζεζ ηδκ ενβαζία ηςκ ενεοκδηχκ.
ηδκ εζηυκα 2, πμο αημθμοεεί, θαίκεηαζ υηζ 3 θμζηδηέξ/ηνζεξ είπακ ηδ ιέβζζηδ πνυμδμ αθμφ
μζ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδ θεζημονβία ημο ιμκηέθμο ιεηαηζκήεδηακ απυ ημ επίπεδμ 1 πνζκ ηδ
δζδαηηζηή ζεζνά ζημ επίπεδμ 3 ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζδαηηζηήξ ζεζνάξ, εκχ 4
θμζηδηέξ/ηνζεξ ιεηαηζκήεδηακ απυ ημ επίπεδμ 2 ζημ επίπεδμ 3. οκμθζηά ηέζζενζξ
θμζηδηέξ/ηνζεξ είπακ ακηζθήρεζξ ίδζμο επζπέδμο ζημ ανπζηυ ηαζ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ, 2 απυ
αοημφξ ζημ επίπεδμ 1, έκαξ θμζηδηήξ/ηνζα ζημ επίπεδμ 2 ηαζ έκαξ θμζηδηήξ/ηνζα πανέιεζκε
ζημ επίπεδμ 3.
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Λειτουργία μοντζλου

Επίπεδα
Φ4

1 φοιτθτισ

3

4 φοιτθτζσ

Φ1Φ3Φ5Φ6Φ
2

1 φοιτθτισ

Φ1Φ2Φ3Φ4Φ
5Φ6Φ8Φ13

Φ7Φ15

3 φοιτθτζσ

15

1 φοιτθτισ

Φ2Φ7Φ8
Φ13Φ14Φ16

1

Φ14Φ16
2 φοιτθτζσ

Ερωτθματολόγιο
αρχικό
τελικό
Δηθφλα 2: Πνυμδμξ ακηζθήρεςκ θμζηδηχκ βζα ηδ θεζημονβία ημο ιμκηέθμο

ημ εέια ηδξ αθθαβήξ ημο ιμκηέθμο ηα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ πνζκ ηδ δζδαηηζηή
ζεζνά, ζημ ανπζηυ ενςηδιαημθυβζμ, δ πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ ακαβκςνίγεζ υηζ ηα
ιμκηέθα αθθάγμοκ αθθά ζηδκ αζηζμθυβδζή ημοξ ακαθένμοκ υηζ ηα ιμκηέθα αθθάγμοκ ιυκμ
υηακ δεκ ζηακμπμζμφκ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημοξ, δίπςξ κα ακαθένμοκ ηδ ζφβηνζζδ ακάιεζα
ζηα δεδμιέκα ημο ιμκηέθμο ηαζ ζημ θαζκυιεκμ, ιε απμηέθεζια μζ ακηζθήρεζξ ημοξ κα
ηαλζκμιμφκηαζ ζημ επίπεδμ 2. Οζ 2 θμζηδηέξ/ηνζεξ πμο ακέθενακ υηζ ηα ιμκηέθα δεκ αθθάγμοκ
ηαλζκμιήεδηακ ζημ επίπεδμ 1. Μεηά ηδ δζδαηηζηή ζεζνά μζ ζδέεξ 7 θμζηδηχκ/ηνζχκ
ηαλζκμιήεδηακ ζημ επίπεδμ 3 αθμφ ακέθενακ υηζ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ιμκηέθμο πνέπεζ κα
βίκεζ ζφβηνζζδ ακάιεζα ζηα δεδμιέκα ημο ιμκηέθμο ηαζ ζημ πείναια, εκχ μζ 5 θμζηδηέξ/ηνζεξ
πμο ακέθενακ ςξ αζηία αθθαβήξ ημο ιμκηέθμο ιυκμ ημ ακ ζηακμπμζεί ή υπζ ημκ ηαηαζηεοαζηή
ημο ηαλζκμιήεδηακ ζημ επίπεδμ 2.
Αλλαγι μοντζλου

Επίπεδα

3

6 φοιτθτζσ

Φ2Φ3Φ4Φ5Φ
6Φ8Φ13

1 φοιτθτισ

2

1

Φ1Φ2Φ3Φ4Φ5
Φ7Φ8Φ13
Φ14Φ15
Φ6Φ16

4 φοιτθτζσ

Φ1Φ7Φ14
Φ15 Φ16

1 φοιτθτισ

αρχικό

τελικό

Ερωτθματολόγιο
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ηδκ εζηυκα 3 θαίκεηαζ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ απυ ημ επίπεδμ 2 πνζκ ηδ
δζδαηηζηή ζεζνά ιεηαηζκήεδηε ζημ επίπεδμ 3 ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζδαηηζηήξ ζεζνάξ,
εκχ 4 θμζηδηέξ/ηνζεξ πανέιεζκακ ζημ ίδζμ επίπεδμ 2. Έκαξ θμζηδηήξ/ηνζα είπε ηδ ιέβζζηδ
πνυμδμ αθμφ μζ ζδέεξ ημο πνζκ ηδ δζδαηηζηή ζεζνά ηαλζκμιήεδηακ ζημ επίπεδμ 1 εκχ ιεηά ηδ
δζδαηηζηή ζεζνά μζ ακηζθήρεζξ ημο ηαλζκμιήεδηακ ζημ επίπεδμ 3.
Βνέεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ, πνζκ ηαζ
ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ, ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ημο ιμκηέθμο (Ε=-2,76, p=0,006), ηδ
θεζημονβία ημο (Ε=-2,60, p=0,009) ηαζ ημ εέια ηδξ αθθαβήξ ημο (Ε=-2,71, p=0,007). Σα
απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ ζοιθςκμφκ ιε ηα εονήιαηα ηδξ πμζμηζηήξ
ακάθοζδξ. Πνάβιαηζ, ιεηά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ, έπμοιε ζδιακηζηή ιεηαηυπζζδ ηςκ
ακηζθήρεςκ ηςκ θμζηδηχκ/ηνζχκ απυ ηα επίπεδα 1 ηαζ 2 πνμξ ημ επίπεδμ 3 ηαζ ζηζξ ηνεζξ
δζαζηάζεζξ ηςκ ιμκηέθςκ πμο ελεηάζηδηακ.
πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ πνμηφπηεζ υηζ ιε δζενεοκδηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ιμκηεθμπμίδζδξ, δίπςξ κα ζοιιεηέπμοκ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ζε μζημδυιδζδ
ιμκηέθςκ, αεθηίςζακ ζδιακηζηά ηζξ ζδέεξ ημοξ βζα ηδ θφζδ ημο ιμκηέθμο ηαζ ηάπμζα ααζζηά
παναηηδνζζηζηά ημο. Σμ εφνδια αοηυ ζοιθςκεί ιε ημο Aiello-Nicosia et al. (2000) ζφιθςκα
ιε ημοξ μπμίμοξ δεκ είκαζ απαναίηδημ μ ιαεδηεουιεκμξ κα ειπθαηεί ζε δναζηδνζυηδηεξ
μζημδυιδζδξ ιμκηέθςκ πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζεζ ηδκ έκκμζα ημο ιμκηέθμο.
Έκα αλζμζδιείςημ εφνδια ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ υηζ 9 απυ ημοξ 12 θμζηδηέξ/ηνζεξ
άθθαλακ ζδιακηζηά ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ. Δπηά θμζηδηέξ/ηνζεξ ζημ ηέθμξ ηδξ δζδαηηζηήξ ζεζνάξ
είπακ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 3 ηαζ ζηα ηνία παναηηδνζζηζηά ημο ιμκηέθμο (θφζδ, θεζημονβία,
αθθαβή), υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ εζηυκςκ 1, 2 ηαζ 3 ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
Γδθαδή μζ ζοβηεηνζιέκμζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ζπδιάηζζακ ιία μθμηθδνςιέκα ζηακμπμζδηζηή
εζηυκα βζα ηα ιμκηέθα, ηάηζ πμο ακαθένεηαζ ζηδ αζαθζμβναθία υηζ είκαζ δφζημθμ κα
επζηεοπεεί (Crawford & Cullin 2004). Δπζπθέμκ έκαξ θμζηδηήξ/ηνζα (Φ7) ιεηά ηδ δζδαηηζηή
ζεζνά έπεζ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 2 ηαζ βζα ηα ηνία παναηηδνζζηζηά ημο ιμκηέθμο, εκχ έκαξ
θμζηδηήξ/ηνζα (Φ1) έπεζ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 3 βζα ηδ θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο ιμκηέθμο
ηαζ ακηζθήρεζξ επζπέδμο 2 βζα ηδκ αθθαβή ημο ιμκηέθμο, έπεζ πνμζεββίζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ,
δδθαδή, ηδκ μθμηθδνςιέκδ εκδιενυηδηα βζα ηα ιμκηέθα.
Απυ ημοξ οπυθμζπμοξ, έκαξ θμζηδηήξ/ηνζα (Φ16) ειθακίγεζ ιζηνή αεθηίςζδ ζηζξ ακηζθήρεζξ
ημο βζα ηα ιμκηέθα ιεηά ηδ δζδαηηζηή ζεζνά αθμφ μζ ακηζθήρεζξ ημο ηαλζκμιμφκηαζ ζηα
επίπεδα 1 βζα ηδ θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο ιμκηέθμο ηαζ ζημ επίπεδμ 2 βζα ηδκ αθθαβή ημο
ιμκηέθμο. Μυκμ μζ ακηζθήρεζξ δφμ θμζηδηχκ/ηνζχκ (Φ14, Φ15) ιεηά ηδ δζδαηηζηή ζεζνά
πανέιεζκακ ηαζ ζηα ηνία παναηηδνζζηζηά ημο ιμκηέθμο ζημ ίδζμ επίπεδμ ιε αοηέξ πμο είπακ
πνζκ ηδ δζδαηηζηή ζεζνά, δδθαδή θαίκεηαζ κα ιδκ έπεζ επδνεάζεζ ηαευθμο δ δζδαηηζηή ζεζνά
ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ θμζηδηέξ/ηνζεξ ςξ πνμξ ηδκ εκδιενυηδηά ημοξ βζα ηα ιμκηέθα. Γεκζηά,
αλίγεζ κα παναηδνήζμοιε υηζ μζ ηνεζξ θμζηδηέξ/ηνζεξ (Φ14, Φ15, Φ16) πμο ειθάκζζακ ηδκ
ιζηνυηενδ πνυμδμ δεκ ηαηάθενακ κα αββίλμοκ ημ επίπεδμ 3 ζε ηάπμζμ απυ ηα ηνία
παναηηδνζζηζηά ημο ιμκηέθμο.
Ακαιεκυιεκμ εφνδια, ημ μπμίμ ζοιθςκεί ιε ημοξ Treagust et. al (2002) ήηακ υηζ μζ
θμζηδηέξ/ηνζεξ ειθάκζζακ ηαθφηενμ ανπζηυ επίπεδμ ζημ εέια ηδξ αθθαβήξ ημο ιμκηέθμο ζε
ζπέζδ ιε ηδ θφζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο. Θεςνμφιε υηζ είκαζ πζμ εοθμβμθακέξ κα απακηδεεί
ημ ενχηδια ηδξ αθθαβήξ ημο ιμκηέθμο πμο δεκ άπηεηαζ ηυζμ ημο μνζζιμφ ημο ζε ζπέζδ ιε ηδ
θφζδ ημο ιμκηέθμο ηαζ ηδ θεζημονβία ημο πμο ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ημκ μνζζιυ ημο
ιμκηέθμο.
Ο ζοκδοαζιυξ ηδξ δμιήξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζεκανίμο ζημ μπμίμ ηαθμφιε ημοξ
θμζηδηέξ/ηνζεξ κα πνμαθέρμοκ ημ ίδζμ θαζκυιεκμ δφμ θμνέξ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδ δζενεφκδζδ ημο
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ιμκηέθμο, ιε ημ πείναια κα έπεηαζ χζηε μ νυθμξ ημο κα είκαζ κα ακαδείλεζ ηζ ζοιααίκεζ
ηεθζηά ζημ θαζκυιεκμ χζηε κα επζαεααζχκμοκ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ακ ηαηάθενακ ιε ηδ αμήεεζα
ημο ιμκηέθμο κα πνμαθέρμοκ ζςζηά ή υπζ ημ θαζκυιεκμ ηαζ ηδξ ιεηαβκςζηζηήξ θάζδξ ζηδκ
μπμία δζκυηακ δ εοηαζνία κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ
πνδζζιμπμίδζακ ηα ιμκηέθα, εεςνμφιε υηζ έπαζλε ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ
έκκμζαξ ημο ιμκηέθμο ηαζ ηςκ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο. Οζ Treagust et al. (2004)
ζογδημφκ ζηα απμηεθέζιαηά ημοξ υηζ πανυθμ πμο μζ θμζηδηέξ/ηνζεξ ζηδκ ένεοκά ημοξ
πνδζζιμπμίδζακ πνμαθεπηζηά ηα ιμκηέθα δεκ ημ ζοκεζδδημπμίδζακ. Απμζπάζιαηα ηςκ
θμζηδηχκ/ηνζχκ απυ ηδ ιεηαβκςζηζηή θάζδ επζαεααζχκμοκ ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ηδξ ζηδ
ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ιμκηέθμο: «ρξεζηκνπνίεζα ην κνληέιν γηα λα κπνξέζσ λα
πξνβιέςσ ηελ έιμε αλάκεζα ζην θνξηηζκέλν θαη ζην αθφξηηζην κπαιφλη. ην πείξακα κφλν βιέπνπκε
απηφ πνπ γίλεηαη ελψ κε ην κνληέιν κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε θαη λα εμεγήζνπκε ηη γίλεηαη » ή «εκέλα
κε βνήζεζε ε παξακφξθσζε ηνπ λέθνπο ειεθηξνλίσλ γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ». Θεςνμφιε

υηζ δ εκενβήξ πνήζδ ημο ιμκηέθμο ςξ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ ηαζ μζ ιεηαβκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ
μζ μπμίεξ είκαζ ααζζζιέκεξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ εκζζπφμοκ ζδζαίηενα ηδκ εκδιενυηδηα
ημο ιαεδηεουιεκμο βζα ηδκ έκκμζα ημο ιμκηέθμο.
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Πεξίιεςε
Ζ ενβαζία πμο πανμοζζάγεηαζ εδχ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζηυπςκ,
υπςξ αοημί πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ ένεοκεξ μζ μπμίεξ ελεηάγμοκ ηδκ Παζδαβςβζηή Γκχζδ Πενζεπμιέκμο
(ΠΓΠ) ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (Φ.Δ.) ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Α/αάειζαξ Δηπαίδεοζδξ. Γζα ηδκ
επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ ηνζηζηήξ ακαζηυπδζδξ. Σα απμηεθέζιαηα
δείπκμοκ ηδκ ακάβηδ ελέηαζδξ εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ γδηδιάηςκ, ηα μπμία εηθείπμοκ απυ ηδ
ζδιενζκή δζενεφκδζδ ηδξ ΠΓΠ ζημ πχνμ ηςκ Φε ηδξ Α/αάειζαξ Δηπ/ζδξ.
Abstruct

The work presented here is to explore the research objectives, such as those presented in
studies that examine the pedagogical content knowledge (PCK) of science teachers in primary
education. The method of critical review was used to achieve this goal. The results indicate
the need to examine a large number of issues which are lacking from the current investigation
of PCK in Science Education at primary level.
Δηζαγσγή
Μία ηαηαζηεοή δ μπμία ελεθίπεδηε ζε ζδιακηζηυ ενβαθείμ ζηδκ ένεοκα ηδξ βκχζδξ ηςκ
εηπ/ηχκ ζπεηζηά ιε ηδ δζδ/θία απμηέθεζε δ ΠΓΠ, δ μπμία μνίζηδηε ςξ ελήξ: ―δ ακάιζλδ ημο
πενζεπμιέκμο ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ ζηδκ μνβάκςζδ, ακαπανάζηαζδ ηαζ πνμζανιμβή ζηα
δζαθμνεηζηά εκδζαθένμκηα ηαζ ζηακυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ πανμοζίαζδ βζα
δζδαζηαθία ζοβηεηνζιέκςκ εειάηςκ, πνμαθδιάηςκ ή γδηδιάηςκ» (Shulman 1986b, p.8).
Παναηδνείηαζ ιζα ζοιθςκία ακάιεζα ζημοξ ενεοκδηέξ βζα ηδ θφζδ ηδξ ΠΓΠ ςξ ιία
ιμκαδζηή πενζμπή βκχζδξ (van Dijk & Kattmann 2006), δ μπμία ανίζηεηαζ έλς απυ ηδκ
πενζμπή βκχζδξ ημο πενζεπμιέκμο ημο εζδζημφ ηαζ έλς απυ ηδκ πενζμπή παζδαβςβζηήξ βκχζδξ
ημο βεκζημφ παζδαβςβμφ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ θφζδ ηδξ ηδκ ηαεζζηά δζαηνζηή απυ ηδ βεκζηή
βκχζδ ηδξ παζδαβςβζηήξ, ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πθαζζίςκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ (van Driel, Verloop
& de Vos 1998, Van Driel, Veal & Janssen 2001).
Γζαθςκία παναηδνείηαζ ζηα ζοζηαηζηά ηα μπμία απμηεθμφκ ηδκ έκκμζα αοηή. φιθςκα ιε
ιία άπμρδ δ ΠΓΠ εκδιενχκεηαζ απυ άθθεξ πενζμπέξ βκχζδξ πςνίξ κα ηζξ πενζθαιαάκεζ
(Gess-Newsome 1999). Ζ ζπεηζηή ένεοκα έδεζλε υηζ αοηή ζοιπενζθαιαάκεζ ςξ ζοζηαηζηά
ιενζηέξ ή υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ βκχζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ (Hashweh 2005).
Ακηίεεηεξ απυρεζξ επζηναημφκ ζπεηζηά ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ θφζδ ηδξ ΠΓΠ (van Driel,
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Verloop & de Vos 1998), ηαεχξ οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ θφζδ ηδξ ιπμνεί κα είκαζ βεκζηή
(Fernández-Balboa & Stiel 1995). ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ υνμξ ΠΓΠ είκαζ πενζηηυξ, αθμφ
έπεζ βίκεζ ζοκχκοιμξ ιε ηδ βκχζδ, ηζξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ημο δαζηάθμο (Hashweh
2005). Οζ Loughran et al. (2001) πνμπχνδζακ ζε ιζα ζφθθδρδ ηδξ ΠΓΠ δ μπμία
πενζθαιαάκεζ ηαζ ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ζοβηεηνζιεκμπμίδζδξ ημο εέιαημξ ηαζ ημ
παναηηδνζζηζηυ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ςξ απμηέθεζια αθθδθεπζδνάζεςκ ακάιεζα ζε άθθεξ
ηαηδβμνίεξ βκχζδξ ηαζ πεπμζεήζεςκ.
Έκα γήηδια δζαιάπδξ, ιε ζοκέπεζεξ ζηδκ εηπ/ζδ ηςκ εηπ/ηχκ, αθμνά ηδκ οζμεέηδζδ
ιεηαζπδιαηζζηζημφ ή εκμπμζδηζημφ ιμκηέθμο ηδξ ΠΓΠ. ηα ιεηαζπδιαηζζηζηά ιμκηέθα δ ΓΠ
απμηεθεί πςνζζηή ηαηδβμνία βκχζδξ, δ μπμία πνέπεζ κα ιεηαζπδιαηζζηεί βζα κα δζδαπεεί (αθ.
Wilson, Shulman & Richert 1987, Geddis 1993, Van Driel, Verloop & de Vos 1998). ηδ
δζαδζηαζία ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ οπμζηδνίγεηαζ υηζ ζοιιεηέπμοκ ηαζ άθθεξ πενζμπέξ βκχζδξ,
υπςξ ηδξ παζδαβςβζηήξ ηαζ ημο πθαζζίμο (Magnusson, Krajcik & Borko 1999). ηα
εκμπμζδηζηά ιμκηέθα, ηα μπμία είκαζ ηα πενζζζυηενα, δ ΓΠ εεςνείηαζ ζοζηαηζηυ ηδξ ΠΓΠ
(Kindt 2009).
Ο μνζζιυξ ηδξ ΠΓΠ ςξ έκαξ απυ ημοξ ηφπμοξ βκχζδξ ηδξ ηέπκδξ, δ μπμία ηαεμδδβεί ηδκ
πναηηζηή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ ηάλδ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Shulman (1987), μ μπμίμξ
ηδκ ημπμεεηεί ζε ιία βκςζηζηή αάζδ ζηδκ μπμία ειπενζέπεηαζ ηάεε ηαηδβμνία ζπεηζηή ιε ηδ
δζδαζηαθία. Ο νυθμξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ δνάζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαεζζηά
δοκαηή ηδκ άκηθδζδ ηδξ απυ ηδ δζδαηηζηή ειπεζνία ηςκ ίδζςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, υπςξ ηαζ
απυ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ πεδίμ ημο ζπμθείμο (van Driel, Verloop &
de Vos 1998).
Έκα άθθμ ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ έκκμζαξ απμηεθεί δ δοκαιζηή ηδξ θφζδ,
ζφιθςκα ιε ηδκ ημκζηναηηζαζζηζηή άπμρδ ηδξ δζδαζηαθίαξ (Cochran, DeRuiter & King
1993). Έιθαζδ δίκεηαζ επίζδξ ζημκ αθδβδιαηζηυ παναηηήνα ηδξ ΠΓΠ, μ μπμίμξ ημπμεεηείηαζ
δίπθα ζηζξ αλίεξ ηαζ πεπμζεήζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ είκαζ ειπμηζζιέκδ δ θφζδ ηδξ
(Gudmundsdottir 1990, 1995).
Οζ ακηίεεηεξ απυρεζξ βζα ηδ θφζδ ηδξ ΠΓΠ μδδβμφκ ζε ακηίεεηεξ απυρεζξ βζα ηδκ
ακάπηολδ ηδξ (Smith 2007). Ανπζηά πδβέξ ακάπηολδξ ηδξ εεςνήεδηακ δ παναηήνδζδ ηαζ δ
πνμζςπζηή ειπεζνία ηδξ δζδ/θίαξ ιέζα ζηδκ ηάλδ (Grossman 1990). φιθςκα ιε ηδκ
επμζημδμιδηζηή πνμζέββζζδ ιάεδζδξ, δ αάζδ ηδξ ΠΓΠ πάκς ζηδκ μπμία ζηδνίγεηαζ δ
ακάπηολδ ηδξ είκαζ δ πνμδβμφιεκδ βκχζδ ηςκ εηπ/ηχκ (Davis 2003). Αοηή δεκ επδνεάγεηαζ
ιυκμ απυ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ιέζα ζηδκ ηάλδ ςξ εηπ/ημί αθθά ηαζ ςξ ιαεδηέξ (Boz & Boz
2008). Έκα άθθμ ζδιακηζηυ ζημζπείμ εεςνείηαζ μ ακαζημπαζιυξ ηςκ εηπ/ηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ
δζδ/ηέξ ημοξ ειπεζνίεξ (Magnusson, Krajcik & Borko 1999, Loughran, 2002).
Δπίδναζδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ αζημφκ επίζδξ ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ
πναβιαημπμζμφκηαζ μζ ειπεζνίεξ αοηέξ ηαεχξ ηαζ μζ πνμζςπζηέξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ
βζα ηδ δζδ/θία ηαζ ηδ ιάεδζδ (Morine -Dershimer & Kent, 1999, Magnusson, Krajcik &
Borko 1999). Ένεοκα ηςκ Khourey-Bowers & Fenk (2009) έδεζλε υηζ μζ επμζημδμιδηζηέξ
ζηναηδβζηέξ ΔΑ έπμοκ ςξ απμηέθεζια αολδιέκδ ΠΓΠ.
Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ μ μπμίμξ επδνεάγεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ είκαζ δ βκχζδ ηςκ
ιαεδηχκ (Geddis, 1993, Lederman, Gess-Newsome & Latz 1994) ηαεχξ ηαζ δ βκχζδ ηδξ
ακαπηολζαηήξ ηαζ βκςζηζηήξ ένεοκαξ, ζηδκ μπμία ζοιπενζθαιαάκμκηαζ μζ εεςνίεξ ιάεδζδξ
ηαζ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημοξ ιαεδηέξ (Boz & Boz, 2008). Ένεοκα ηςκ van Driel, Verloop &
de Vos (1998) έδεζλε υηζ δ ακάθοζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηαζ ημο ζοθθμβζζιμφ ηςκ ιαεδηχκ απυ
ημοξ εηπ/ημφξ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ ημοξ.
Απαναίηδημ ζοζηαηζηυ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ εεςνείηαζ δ ΓΠ (Cochran & Jones, 1990,
Magnusson, Krajcik & Borko 1999, van Driel, Verloop & de Vos 1998, van Driel, De Jong &
Verloop 2002, Veal & Makinster, 1999).
Γζαθμνεηζηή ειθακίγεηαζ δ ΠΓΠ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ζημοξ εηπ/ημφξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ
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ααειίδςκ Δηπ/ζδξ. ηδκ Α/αάειζα Δηπ/ζδ, ελαζηίαξ ηδξ εθθζπμφξ ΓΠ ηςκ εηπ/ηχκ, δ
δοκαηυηδηα ακάπηολδξ ΠΓΠ είκαζ πενζμνζζιέκδ ηαζ ακηζηαείζηαηαζ ή ζοιπθδνχκεηαζ απυ ηζξ
―δν/ηεξ πμο δμοθεφμοκ‖ (Appleton & Kindt, 1999α). διακηζηή ζοιαμθή απμδίδεηαζ ηαζ ζηζξ
ζοζηάζεζξ ηςκ έιπεζνςκ ζοκαδέθθςκ (Appleton & Kindt, 1999b).
Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο θαίκεηαζ κα έπεζ ιία αλζυθμβδ ζοκεζζθμνά ζηδκ ακάπηολδ
ηδξ ΠΓΠ ηςκ εηπ/ηχκ ηδξ Α/αάειζαξ είκαζ δ βεκζηή παζδαβςβζηή βκχζδ ή δ επαββεθιαηζηή
βκχζδ πμο πνμένπεηαζ απυ ιζα ηθίιαηα ακηζηεζιέκςκ (Sanders, Borko & Lockard 1993).
Ένεοκα ηςκ Mulholland & Wallace (2005) δ μπμία ελέηαζε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ ιζαξ
εηπ/ημφ ηδξ Α/αάειζαξ Δηπ/ζδξ ιέζα ζηδ πνμκζηή πενίμδμ ηςκ πνχηςκ 10 εηχκ ηδξ δζδ/θίαξ
ηδξ έδεζλε υηζ εκχ ανπζηά δ βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο ηςκ Φε ήηακ ζδιακηζηή, ζηδ ζοκέπεζα
οπμζηζάζηδηε απυ ηδ βεκζηή δζδ/ηή ηαζ αθθδθεπζδναζηζηή βκχζδ.
Ζ πνδζζιυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα πνμαθήιαηα πμο ειθακίγμκηαζ ζηδκ
έκκμζα μδήβδζε ζηδκ ενβαζία πμο πανμοζζάγεηαζ εδχ. Ζ ενβαζία αοηή ελεηάγεζ ημοξ ζηυπμοξ
ηςκ ενεοκχκ ηδξ ΠΓΠ ηςκ εηπ/ηχκ ηδξ Α/αάειζαξ Δηπ/ζδξ ζηζξ ΦΔ.
Μέζνδνο
Ζ ενβαζία αοηή απμηεθεί ηιήια ιζαξ ιεβαθφηενδξ ένεοκαξ δ μπμία ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ
ηαζ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ηνζηζηή ακαζηυπδζδ ηςκ ενεοκχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ΠΓΠ ζηζξ Φ.Δ. ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Α/αάειζαξ Δηπαίδεοζδξ. H πανμφζα ένεοκα εζηζάγεηαζ ζηδ δζενεφκδζδ
ηςκ ενεοκδηζηχκ ζηυπςκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ ηνζηζηήξ
ακαζηυπδζδξ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ηαηά ηδκ μπμία μζ πθδνμθμνίεξ ηαζ μζ απυρεζξ ηςκ άνενςκ
δζενεοκχκηαζ, αλζμθμβμφκηαζ ηαζ ηνίκμκηαζ. Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ
απαζηείηαζ δ ηαηακυδζδ ημο ζημπμφ ημο ηεζιέκμο, ημο αηνμαηδνίμο ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ
ηαζ ημο ηνυπμο δυιδζδξ ημο (UNSW, www.unsw.edu.au).
Σα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, ηα μπμία ελεηάγμκηαζ είκαζ ηα ελήξ: 1) Πμζμζ είκαζ μ ααζζημί
ηαζ μζ επζιένμοξ ζηυπμζ δζενεφκδζδξ ηδξ ΠΓΠ ηαεχξ ηαζ ακ οπάνπεζ ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ
ημοξ 2) Ακ παναηδνείηαζ ηάπμζα δζαθμνά υζμκ αθμνά ημοξ ζηυπμοξ ακάιεζα ζηζξ ένεοκεξ
ηςκ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ αοηχκ πμο ήδδ οπδνεημφκ.
Πνςηανπζηέξ πδβέξ δεδμιέκςκ απμηέθεζακ ηα επζζηδιμκζηά άνενα ηα μπμία πνμήθεακ
απυ ηδκ δθεηηνμκζηή ακαγήηδζδ ημο ζοζηήιαημξ αζαθζμεδηχκ ημο Α.Π.Θ. (heal-link, αάζεζξ
δεδμιέκςκ η.α.). Οζ υνμζ ακαγήηδζδξ πενζθάιαακακ ημκ υνμ «παζδαβςβζηή βκχζδ
πενζεπμιέκμο» (pedagogical content knowledge) ηαζ ζοκαθείξ υνμοξ (υπςξ subject specific
pedagogy, pedagogic content knowledge, specialized practices and knowledge ηθπ).
Κνζηήνζα επζθμβήξ ηςκ ενεοκχκ ημο δείβιαημξ απμηέθεζακ: 1) δ ακαθμνά ηςκ υνςκ
ακαγήηδζδξ α) ζημοξ ζηυπμοξ ή ζηα ενςηήιαηα ηςκ ενεοκχκ α) ζημκ ηίηθμ ή ζηζξ θέλεζξ
ηθεζδζά, β) ζηδκ πενίθδρδ ηαζ ζε άθθμ ζδιείμ ημο ηεζιέκμο ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ ζαθμφξ
ζφκδεζδξ ημοξ ιε ημοξ ζηυπμοξ 2) δ έκηαλδ ηδξ ένεοκαξ ζημ πχνμ ηςκ Φ.Δ. ηδξ Α/άειζαξ
Δηπαίδεοζδξ, 3) δ αββθζηή βθχζζα δδιμζίεοζδξ ηςκ άνενςκ ηαζ 4) μ πνυκμξ δδιμζίεοζδξ
ημοξ, μ μπμίμξ εηηείκεηαζ ακάιεζα ζηα έηδ 1986 ηαζ ημ επηέιανζμ ημο 2009.
Ζ ηαηαβναθή ηαζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηαηδβμνίεξ μζ
μπμίεξ πνμήθεακ απυ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηα μπμία ελεηάγμκηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα
δεδμιέκα ηα μπμία πνμέηορακ. οβηεηνζιέκα, ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ακάθοζδξ ανπζηά
πναβιαημπμζήεδηε ακάβκςζδ ηςκ δεδμιέκςκ βζα εκημπζζιυ δζαθυνςκ εειάηςκ ηα μπμία
ειθακίγμκηαζ ζημοξ ζηυπμοξ ηςκ ενεοκχκ. Οδδβμί ζηδ δζαδζηαζία αοηή απμηέθεζακ ηα
ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ. Ο εκημπζζιυξ ηςκ εειάηςκ μδήβδζε ζηδ
δδιζμονβία ηςκ πνχηςκ ιεβάθςκ ηαηδβμνζχκ. Ζ πεναζηένς ελέηαζδ ηςκ εειάηςκ ηςκ
ηαηδβμνζχκ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ οπμηαηδβμνζχκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ηεθζηά
μδήβδζε ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ ελήξ ηαηδβμνζχκ ηαζ οπμηαηδβμνζχκ:
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Καηδβμνίεξ πμο δδθχκμοκ ακ μζ ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ αθμνμφκ ηδκ ελέηαζδ Α) ηδξ θφζδξ
ηδξ ΠΓΠ i) ζφβηνζζδ εηπ/ηχκ, ii) ηαηακυδζδ εκυξ ζοζηαηζημφ ηδξ ΠΓΠ iii) ηαηακυδζδ ηςκ
ζπέζεςκ ακάιεζα ζε δζάθμνεξ υρεζξ ηδξ δζδ/θίαξ ηαζ ηδξ ΠΓΠ. Β) ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ
ιέζς ηδξ επίδναζδξ i) ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ιαεδζζαηήξ ιεευδμο, ii) βεκζηά εκυξ
πνμβνάιιαημξ ΔΑ, iii) ιζαξ υρδξ ηδξ βκχζδξ ηςκ εηπ/ηχκ iv) ηδξ ειπεζνίαξ Γ) ηαζ ηδξ θφζδξ
ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ. Κνζηήνζμ βζα ηδκ ηαηάηαλδ ζηζξ ηαηδβμνίεξ αοηέξ απμηέθεζε δ πνήζδ
ζπεηζηχκ θέλεςκ (π.π. ακάπηολδ, ακαπηοζζυιεκμ νεπενηυνζμ, πδβέξ ακάπηολδξ, ανπζηέξ
ζδέεξ, ελέθζλδ, αεθηίςζδ, μζημδυιδζδ ηθπ.- Φφζδ, πενζβναθή, ηνυπμξ πνμζέββζζδξ η.θπ.).
Απνηειέζκαηα
Βνέεδηακ ζοκμθζηά 47 άνενα ηα μπμία ζηακμπμζμφζακ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ. Απυ ηα 47
άνενα, ηα 24 αθμνμφκ ηδκ ΠΓΠ ζηζξ Φ.Δ. ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο οπδνεημφκ ζηδκ Α/αάειζα
Δηπαίδεοζδ, 21 εκηάζζμκηαζ ζηζξ ένεοκεξ μζ μπμίεξ εζηζάγμκηαζ ζηδκ ΠΓΠ ζηζξ Φ.Δ. ηςκ
ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Α/αάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, εκχ 2 απυ αοηά πενζθαιαάκμοκ ηαζ
ηζξ δομ ηαηαζηάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ Α/αάειζαξ Δηπ/ζδξ. ημ ηιήια αοηυ
πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηα μπμία πνμέηορακ απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ.
Πίλαθαο 1: Καηδβμνίεξ δζενεφκδζδξ ζημοξ ζηυπμοξ ενεοκχκ ΠΓΠ ΦΔ εηπ/ηχκ Α/αάειζαξ

Ένεοκεξ ηδξ ΠΓΠ

Φφζδ ΠΓΠ

Ακάπη. ΠΓΠ

Φφζδ & Ακάπη. φκμθμ

Δκηυξ οπδνεζίαξ εηπαζδ.

5

18

1

24

Πνμ-οπδνεζίαξ εηπαζδ.

2

16

3

21

Δκηυξ & πνμτπ. Δηπαζδ.

0

1

1

2

φκμθμ

7

35

5

47

πςξ θαίκεηαζ απυ ημκ πίκαηα 1, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ενεοκχκ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ
ελέηαζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ (35 απυ ηζξ 47 ένεοκεξ). Ζ επζηνάηδζδ αοηή παναηδνείηαζ
ηαζ ζημοξ εηπ/ημφξ εκηυξ οπδνεζίαξ ηαζ ζημοξ οπμρήθζμοξ εηπ/ημφξ (δ=18 ηαζ δ=16
ακηίζημζπα). Ακηίεεηα θίβεξ ένεοκεξ εζηζάγμκηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ιυκμ ηδξ θφζδξ ηδξ ΠΓΠ (7
απυ ηζξ 47 ένεοκεξ). Διθακίγεηαζ επίζδξ ηαζ έκαξ ιζηνυξ ανζειυξ ενεοκχκ, μζ μπμίεξ θαίκεηαζ
υηζ ελεηάγμοκ ηαζ ηδ θφζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ (δ=5).
Ακαθοηζηυηενδ ελέηαζδ ηςκ ηαηδβμνζχκ αοηχκ μδήβδζε ζημοξ πίκαηεξ 2.1. ηαζ 2.2.
Πίλαθαο 1.1. Τπμηαηδβμνίεξ ζηυπςκ ζπεηζηά ιε ηδ δζενεφκδζδ ηδξ θφζδξ ηδξ ΠΓΠ.

Ένεοκεξ ηδξ Φφζδξ ΠΓΠ

φβην.εηπ/ηχκ

οζηαη. ΠΓΠ

πέζεζξ

φκμθμ

Δκηυξ οπδνεζίαξ εηπαζδ.

2

3

1

6 (5+1)

Πνμ-οπδνεζίαξ εηπαζδ.

1

2

2

5 (2+3)

Δκηυξ & πνμ-οπδν.εηπαζδ.

0

0

1

1

φκμθμ

3

5

4

12

ημκ πίκαηα 1.1. θαίκμκηαζ μζ επζιένμοξ ζηυπμζ ηςκ ενεοκχκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ
δζενεφκδζδ ηδξ θφζδξ ηδξ ΠΓΠ. οβηεηνζιέκα, αοημί αθμνμφκ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ εηπ/ηχκ
ζπεηζηά ιε ηδκ ΠΓΠ πμο έπμοκ (δ=3), ηδκ ηαηακυδζδ μνζζιέκςκ ζοζηαηζηχκ ηδξ (δ=5) ηαζ
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ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζοκδέζεςκ πμο παναηδνμφκηαζ ακάιεζα ζε δζάθμνεξ υρεζξ ηδξ βκχζδξ
ηςκ εηπ/ηχκ ηαζ ηδξ ΠΓΠ (δ=4).
Πίλαθαο 1.2. Τπμηαηδβμνίεξ ζηυπςκ μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ.

Ακάπηολδ ΠΓΠ

Μέεμδμξ

Πνυβναιια ρεζξ βκχζδξ Διπεζνία φκμθμ

Δκηυξ οπδν. εηπ.

11

4

3

1

19 (18+1)

Πνμτπ. εηπαζδ.

12

2

4

1

19 (16+3)

Δκηυξ & πνμτπ.

0

1

1

0

2

φκμθμ

23

7

8

2

40

ημκ πίκαηα 1.2. θαίκεηαζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ενεοκχκ ζπεηζηά ιε ηδκ
ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ (23 απυ ηζξ 40) αζπμθείηαζ ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ επίδναζδξ ηδκ μπμία αζηεί
επάκς ηδξ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ ιάεδζδξ. Ζ αολδιέκδ αοηή ηάζδ ειθακίγεηαζ ηαζ ζηζξ
δφμ ηαηδβμνίεξ ηςκ εηπ/ηχκ -εκηυξ ηαζ πνμ-οπδνεζίαξ (δ=11 ηαζ δ=12 ακηίζημζπα). Άθθμζ
επζιένμοξ ζηυπμζ είκαζ δ ελέηαζδ ηδξ επίδναζδξ βεκζηά εκυξ πνμβνάιιαημξ (δ=7) ηαζ ηδξ
επίδναζδξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ υρδξ ηδξ βκχζδξ ηςκ εηπ/ηχκ επάκς ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ
(δ=8). ε έκα ιζηνυ ανζειυ ενεοκχκ (δ=2) δζενεοκάηαζ δ επίδναζδ ηδξ ειπεζνίαξ.
Ζ ακάθοζδ ηςκ υρεςκ ηδξ βκχζδξ ημο εηπ/ημφ μζ μπμίεξ δζενεοκήεδηακ ζε ζπέζδ ιε ηδκ
ΠΓΠ μδήβδζε ζημκ πίκαηα 1.3. Ο πίκαηαξ αοηυξ πνμέηορε απυ ηδκ ημζκή ακάθοζδ ημο
πίκαηα 1.1 ηαζ 1.2.
Πίλαθαο 1.3. ρεζξ ηδξ Γκχζδξ ημο Δηπ/ημφ πμο δζενεοκήεδηακ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ΠΓΠ

ρεζξ ηδξ βκχζδξ ημο εηπ/ημφ πμο δζενεοκχκηαζ Δκηυξ Πνμτπ. Δκηυξ & Πνμ φκμθμ
Γκχζδ πενζεπμιέκμο

0

4

0

4

Γκχζδ δζδ/ηχκ ζηναηδβζηχκ

0

1

0

1

Πνμδβμφιεκδ βκχζδ ηςκ εηπ/ηχκ

0

1

0

1

Γκχζδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ημο πενζεπμιέκμο

2

0

0

2

Γκχζδ ημο εαοημφ (επαββεθιαηζηέξ ηαοηυηδηεξ)

1

0

0

1

Γκχζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ απμηεθ. ΔΑ

1

0

0

1

οκαζζεδιαηζηή βκχζδ

0

0

1

1

φκμθμ

4

6

1

11

ημκ πίκαηα αοηυ θαίκεηαζ υηζ δ ηαηδβμνία πμο ηονζανπεί ζηδ δζενεφκδζδ είκαζ δ ΓΠ
(ζηζξ 4 απυ ηζξ 10 ένεοκεξ). Παναηδνείηαζ υηζ απμοζζάγμοκ ανηεηέξ υρεζξ ηδξ βκχζδξ ημο
εηπ/ημφ, υπςξ δ παζδαβςβζηή βκχζδ, δ βκχζδ ημο πθαζζίμο η.θ.π. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ
ηαηακμιή ηςκ ηαηδβμνζχκ ζημοξ πνμ ηαζ εκηυξ οπδνεζίαξ εηπ/ημφξ.
Ζ ακάθοζδ ηςκ ιεευδςκ ιάεδζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ ακάπηολδξ
ηδξ ΠΓΠ μδήβδζε ζηα ελήξ απμηεθέζιαηα: εκκμζμθμβζηή αθθαβή (2), εκκμζμθμβζηήξ αθθαβή
ιε ζηναηδβζηέξ αολακυιεκδξ βκςζηζηήξ ζφβηνμοζδξ ηαζ ακαζημπαζιμφ (1), επίδεζλδ (1),
ζοκδζδαζηαθία ηαζ πναηηζηή (1), πενζπηχζεζξ δζδαζηαθίαξ ΦΔ (1), δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ
πμο ααζίγεηαζ ζε ενβαζία πεδίμο (3), οιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ εηπ/ηχκ (1), Μάεδζδ
ααζζζιέκδ ζηδ Θεςνία πμθθαπθήξ κμδιμζφκδξ (1), Ένεοκα δνάζδξ ιέζα ζε ημζκυηδηα
πναηηζηήξ (1), Ένεοκα δνάζδξ ιε ηδ πνήζδ εκυξ ζηεθεημφ (1), Δπμζημδμιδηζηυξ ηφηθμξ
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ιάεδζδξ (1), Μάεδζδ πμο ααζίγεηαζ ζε πνμαθήιαηα (2), Μαεδζζαηυξ ηφηθμξ ζπεδζαζιμφ,
δζδ/θίαξ ηαζ ακαζημπαζιμφ (1), Δκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ ιε ηδ πνήζδ εκυξ ακαθοηζημφ
ζηεθεημφ (1), Μάεδζδ ηςκ ΦΔ ςξ ένεοκα (1), Γζαθμνεηζημί ιέεμδμζ ιάεδζδξ Αββθίαξ ηαζ
Φζκθακδίαξ (1), Οθζζηζηή ιάεδζδ (1), Παζδαβςβζηή πνήζδ ακαθμβίαξ (1), Γζδ/ηυξ ζηεθεηυξ
ηαεμδδβμφιεκδξ ένεοκαξ ηαζ ιμκηεθμπμίδζδξ (1), Ακαζημπαζιυξ (1).
Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ ηδ δζενεφκδζδ ιζαξ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ ιεευδςκ ιάεδζδξ ζηδκ
πνμζπάεεζα ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ (δ=24). Μεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ παναηδνείηαζ
ζηδ δζδ/θία ηαζ ιάεδζδ πμο ααζίγεηαζ ζε ενβαζία πεδίμο (δ=3), ζηδ ιέεμδμ ηδξ
εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ (δ=2+1), ζηδ ιάεδζδ πμο ααζίγεηαζ ζε πνμαθήιαηα (δ=2) ηαζ ζηδκ
ένεοκα δνάζδξ (δ=1+1).
πκπεξάζκαηα -πδήηεζε
ζμκ αθμνά ημ πνχημ ενεοκδηζηυ ενχηδια, ηα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ ηδκ ειθάκζζδ δφμ
ααζζηχκ ζηυπςκ δζενεφκδζδξ ηδξ ΠΓΠ: ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ. Ζ
πνμζςπζηή ιμο άπμρδ είκαζ υηζ δ δζαίνεζδ ακάιεζα ζηδ θφζδ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ
είκαζ ηεπκδηή ηαζ εκέπεζ ημκ ηίκδοκμ αθθμίςζδξ ηδξ μοζίαξ ηδξ ΠΓΠ. Ζ δοκαιζηή θφζδ ηδξ
ΠΓΠ (Cochran et al., 1993) δ μπμία ζοκεπχξ μζημδμιείηαζ μδδβεί ζηδκ έκκμζα ιζαξ ΠΓΠ δ
μπμία δε ιέκεζ πμηέ ζηαηζηή αθθά ζοκεπχξ ιεηαθθάζζεηαζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ. οβπνυκςξ δ
ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ δε εα ήηακ δοκαηυ κα πναβιαημπμζδεεί ζε πενζμπέξ πμο δεκ πενζηθείμκηαζ
ζηδ θφζδ ηδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ εα εεςνμφζα πζμ αηνζαείξ ημοξ υνμοξ ―ζοκεπχξ
ακαπηοζζυιεκδ θφζδ ηδξ ΠΓΠ‖ ή ―ακάπηολδ ηδξ θφζδξ ηδξ ΠΓΠ‖.
Οζ ζηυπμζ ηδξ δζενεφκδζδξ ηδξ θφζδξ ηδξ ΠΓΠ ηαζ ηςκ ζοζηαηζηχκ πμο ηδκ απμηεθμφκ,
ακ ηαζ είκαζ ζδιακηζηυξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ, επζπεζνείηαζ απυ εθάπζζημ ανζειυ ενεοκχκ.
Πζεακυκ αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή δ θφζδ ηδξ ΠΓΠ είκαζ ιία έκκμζα, δ μπμία πανμοζζάγεζ
ανηεηέξ αζάθεζεξ ηαζ δοζημθίεξ. Σμ ιεβαθφηενμ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ θαίκεηαζ κα
ζοβηεκηνχκεζ δ δζενεφκδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ. Ζ ελέηαζδ ηδξ επίδναζδξ
ζοβηεηνζιέκςκ ιεευδςκ ιάεδζδξ επάκς ζηδκ ΠΓΠ, δ μπμία ηονζανπεί, πζεακυκ δείπκεζ ηδκ
ακάβηδ ζοβηεηνζιέκςκ ηεηιδνζςιέκςκ πνμηάζεςκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ΠΓΠ, ηυζμ ζημοξ
θμζηδηέξ υζμ ηαζ ζημοξ οπδνεημφκηεξ εηπ/ημφξ.
Φαίκεηαζ υηζ ακάιεζα ζημοξ ααζζημφξ ηαζ ζημοξ επζιένμοξ ζηυπμοξ ειθακίγεηαζ ιζα
ζπέζδ αζηίαξ -απμηεθέζιαημξ. Ηδζαίηενα, υζμκ αθμνά ημ ζηυπμ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ,
αοηυξ δζενεοκάηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ιε ηδκ επίδναζδ ιζαξ ιεηααθδηήξ (ιζα
ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ, έκα πνυβναιια, ιζα υρδ ηδξ βκχζδξ ηθπ.). Ακηίεεηα, ζπεηζηά ιε ηδ
θφζδ ηδξ ΠΓΠ θέλδ ηθεζδί θαίκεηαζ υηζ απμηεθεί μ ζηυπμξ ηδξ ηαηακυδζδξ. Ο ζηυπμξ αοηυξ
παναπέιπεζ ζηδ καημοναθζζηζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ. Χζηυζμ, δ ακαθμνά αοηή
πνεζάγεηαζ πεναζηένς, ζε αάεμξ δζενεφκδζδ.
Ζ ακάθοζδ ηςκ επζιένμοξ ζηυπςκ έδεζλε υηζ ακ ηαζ δζενεοκήεδηε δ ζπέζδ μνζζιέκςκ
υρεςκ ηδξ βκχζδξ ημο εηπ/ημφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ΠΓΠ, μζ υρεζξ αοηέξ είκαζ θίβεξ ηαζ
επζηεκηνχκμκηαζ ζηδ ζπέζδ ηδξ ΓΠ ιε ηδκ ΠΓΠ. Σμ ζοιπέναζια αοηυ μδδβεί ζηδκ ακάβηδ
δζενεφκδζδξ ηαζ άθθςκ υρεςκ ηδξ βκχζδξ ημο εηπ/ημφ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ΠΓΠ. Με ημ εφνδια
αοηυ ζοιθςκεί ηαζ άθθδ ακαζηυπδζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ζπέζδ ηδξ ΓΠ ηαζ ηδξ ΠΓΠ
έπεζ ενεοκδεεί εηηεηαιέκα, ακηίεεηα ιε ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ υρεζξ ηδξ δζδ/θίαξ (Kindt, 2009).
Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ δζαθυνςκ
ιεευδςκ ιάεδζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ ΠΓΠ. Γζενεοκάηαζ ιζα πμζηζθία
ιεευδςκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ΠΓΠ, υπςξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ αθθαβήξ, ηδξ ένεοκαξ δνάζδξ
ιέζα ζε ημζκυηδηα πναηηζηήξ, ηδξ ενβαζίαξ πεδίμο, ημο ακαζημπαζιμφ ηθπ. Καεχξ μζ
ιέεμδμζ αοηέξ απμννέμοκ απυ ιία εεςνδηζηή θζθμζμθία, οπμεέης υηζ δ εθανιμβή ημοξ ζηδ
δζενεφκδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ ζηδκ μοζία δζεονφκεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ΠΓΠ ηαζ ηδξ
πνμζεέηεζ πμθφπθεονεξ δζαζηάζεζξ. Χζηυζμ, ηα δεδμιέκα ηδξ ακαζηυπδζδξ αοηήξ δεκ
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επζηνέπμοκ ηδκ επζαεααίςζδ ή ηδ δζάρεοζδ αοηήξ ηδξ οπυεεζδξ, δ μπμία ιέκεζ κα εθεβπεεί
ιεθθμκηζηά ιε πενζζζυηενα δεδμιέκα.
ε ζπέζδ ιε ημ δεφηενμ ενεοκδηζηυ ενχηδια, ειθακίγεηαζ ηαζ ζηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ
εηπ/ηχκ (εκηυξ ηαζ πνμτπδνεζίαξ) ημζκυ εκδζαθένμκ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ
ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ επίδναζδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο, εκχ δζαθμνεηζηέξ είκαζ μζ υρεζξ
ηδξ βκχζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο ελεηάγμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ΠΓΠ.
Ακαδεζηκφεηαζ δ ακάβηδ ελέηαζδξ εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ γδηδιάηςκ, ηα μπμία εηθείπμοκ
απυ ηδ ζδιενζκή δζενεφκδζδ ηδξ ΠΓΠ ζημ πχνμ ηςκ Φε ηδξ Α/αάειζαξ Δηπ/ζδξ, υπςξ δ
θφζδ ηδξ ΠΓΠ, ηα ζοζηαηζηά πμο ηδ ζοβηνμημφκ, δ ζπέζδ ηδξ θφζδξ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ
ΠΓΠ, δ ζπέζδ ηςκ ιεευδςκ ακάπηολδξ ηδξ ΠΓΠ ιε ηδ θφζδ ηδξ η.α. πεηζηέξ ακαζημπήζεζξ
ζοιθςκμφκ ςξ πνμξ ηδκ ακάβηδ δζενεφκδζδξ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ΠΓΠ ιε πμζηίθεξ υρεζξ, υπςξ ηδ
ιαεδηζηή επίδμζδ ηαζ ηδκ πναηηζηή (Kagan, 1990, Baxter & Lederman, 1999, Abell, 2008),
ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ υρεζξ (Kindt, 2009).
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Πεξίιεςε
ημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηή είκαζ κα δζενεοκήζεζ ηζξ ακάβηεξ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ Φοζζηήξ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ κα πνμηείκεζ ηαηάθθδθεξ οπμζηδνζηηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ εκένβεζεξ,
χζηε κα ακαπηοπεεί δ Παζδαβςβζηή Γκχζδ Πενζεπμιέκμο ημοξ (Π.Γ.Π.). Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο
αοημφ ζπεδζάζηδηε ηαζ οθμπμζήεδηε ιζα δζαδζηαζία επζιυνθςζδξ δχδεηα θμζηδηχκ ημο Φοζζημφ
ηιήιαημξ ημο Πακεπζζηήιζμο Αεδκχκ πάκς ζε ααζζηέξ ανπέξ δζδαηηζηήξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ. Οζ
επζιμνθμφιεκμζ ζοιιεηείπακ ζε δεηαπέκηε δίςνεξ ζοκακηήζεζξ εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ υθδξ
πνμζπάεεζαξ ζπεδίαζακ ηαζ ακέπηολακ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δζεκένβδζακ ιία
πνυηοπδ δζδαζηαθία. Σα πνχηα ζοιπενάζιαηα δείπκμοκ υηζ δ Π.Γ.Π. ημοξ είκαζ ζε πνςηανπζηυ
ζηάδζμ ζε εέιαηα πμο ειπθέημοκ άιεζα ηδ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ, ηδ πνήζδ ημο πεζναιαηζζιμφ ςξ
εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ, ημ δζάθμβμ ιε ημοξ ιαεδηέξ, ηδκ αοημαλζμθυβδζδ ηαζ ηδκ αζηζμθυβδζδ ηςκ
επζθμβχκ ημοξ, εκχ γδηήιαηα πμο δεκ έπμοκ ηυζμ θεπηέξ οθέξ ηαζ ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ ιε
βεκζηέξ κυνιεξ, υπςξ δ οζμεέηδζδ ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, δ δζελαβςβή πεζναιάηςκ, δ
παναβςβή εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, δ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, πανμοζζάγμκηαζ κα είκαζ πζμ μζηεία βζα
αοημφξ.
Abstract
This study investigates the needs of prospective Physics teachers in high school and it proposes
appropriate educational actions in order to develop their Pedagogical Content of Knowledge (P.C.K.).
In order to fulfill the goal, a seminar was run in which participated twelve students of the Physics
department of the University of Athens. This seminar involved basic didactic concepts and
technology. The participants participated in fifteen meetings of two hours each. During the whole
project they designed and they also developed educational material and at the end they conducted a
normative lesson. The first findings show that they had formed only a very primitive P.C.K. at themes
that involve students‘ attitude, use of experiments as an educational tool, Socratic dialogs, selfevaluation and decision rationalization. On the other hand they have developed their P.C.K. at fields
that don‘t include such delicate meanings and that can be described through general norms, such as
adopting an educational methodology, doing experiments, producing educational material and using
technology.

Δηζαγσγή
Πανά ημ πθήεμξ ηςκ ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ ηαζ ηςκ ζοκεπαηυθμοεςκ πνμηάζεςκ, ημ
εηπαζδεοηζηυ απμηέθεζια ζηδ ιάεδζδ ηςκ Φ.Δ. ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ είκαζ ιδ
ζηακμπμζδηζηυ, εκχ δ δζδαζηαθία ημοξ δζαηδνεί αηυια παναηηδνζζηζηά πμο δ ένεοκα
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απμδεζηκφεζ ακαπμηεθεζιαηζηά (Besson et al, 2010). Κφνζμξ πανάβμκηαξ πμο εοεφκεηαζ βζα
αοηή ηδκ ακακηζζημζπία ιεηαλφ ηςκ ενεοκδηζηχκ πνμηάζεςκ ηαζ ηδξ ηαεδιενζκήξ
εηπαζδεοηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ είκαζ δ εθθζπήξ οπμζηήνζλδ ηςκ ιεθθμκηζηχκ ηαζ εκ εκενβεία
εηπαζδεοηζηχκ ιε ηα απαζημφιεκα ενβαθεία βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ζηαδζμδνμιία. Ο
Bruer οπμζηδνίγεζ υηζ εάκ επζδζχημοιε ιζα εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ, εα πνέπεζ κα
δζαιμνθχζμοιε έκα ζφζηδια ένεοκαξ, εηπαίδεοζδξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ πνάλδξ ζημ μπμίμ ηα
ζοζηαηζηά ιένδ κα αθθδθεπζδνμφκ ζε ορδθυ ααειυ ηαζ κα ελεθίζζμκηαζ ζοκεπχξ (Bruer,
1993). Οζ ένεοκεξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηυζμ παβηυζιζα υζμ
ηαζ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ δείπκμοκ υηζ δ βκχζδ πμο απμηημφκ μζ απυθμζημζ ζπμθχκ πμο
αζπμθμφκηαζ ιε ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ δεκ επανημφκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ (Κανζχημβθμο Π. 2002), αθθά πνεζάγεηαζ κα ζοιπθδνςεμφκ επζημονζηά ιε
παζδαβςβζηέξ βκχζεζξ.
Σμ εθθδκζηυ οπμονβείμ παζδείαξ έπεζ ήδδ ελαββείθεζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ βζα ηδκ αθθαβή ηςκ
ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, ακαθένμκηαξ ςξ πανάβμκηα
ηθεζδί ζε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα ημ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, «ημ Νέμ πμθείμ ιαεδηέξ ηαζ
εηπαζδεοηζημί εα πνέπεζ … κα ιεηελεθζπημφκ ζε παναβςβμφξ πενζεπμιέκμο πμο εα
ακηακαηθά ηζξ δζηέξ ημοξ αλίεξ ηαζ πνμηεναζυηδηεξ, μζημδμιχκηαξ, ηαηά ζοκέπεζα, ηδ δζηή
ημοξ εκαθθαηηζηή μπηζηή βζα ηδ «δζδαηηέα φθδ» ηδξ ηάλδξ ημοξ.» (Μείγμκ Πνυβναιια
Δπζιυνθςζδξ Δηπαζδεοηζηχκ «ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ», 2010). Ακαβκςνίγεηαζ υιςξ
υηζ βζα κα ακηαπελέθεμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ζηζξ κέεξ αοηέξ απαζηήζεζξ πμο ηίεεκηαζ, εα πνέπεζ
κα οπμζηδνζπεμφκ ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία επζιυνθςζδξ δ πνμεημζιαζία ηδξ μπμίαξ έπεζ
ελαββεθεεί.
Δπμιέκςξ, ηνίκεηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή δ πνυηαζδ εκυξ πθαζζίμο επζιυνθςζδξ ηυζμ
ιεθθμκηζηχκ υζμ ηαζ εκ εκενβεία εηπαζδεοηζηχκ Φ.Δ., πμο κα πενζθαιαάκεζ ηδ ζημπμεέηδζδ,
ηδ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ, ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια, ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια, ηδκ
πνυβκςζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηοπυκ ζδζαζηενμηήηςκ, ηδκ άιεζδ αθθδθεπίδναζδ ηαζ εθανιμβή
ζηδκ ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή πναηηζηή, ηδκ αλζμθυβδζδ.
Ζ πανμφζα ενβαζία, ςξ ανπζηυ αήια ιζαξ βεκζηυηενδξ πνμζπάεεζαξ ένεοκαξ πάκς ζημ
πνμακαθενεέκ πθαίζζμ, αζπμθείηαζ ιε ηδ δζενεφκδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ
ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ Φοζζηήξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδκ πνυηαζδ
ηαηάθθδθςκ οπμζηδνζηηζηχκ εκενβεζχκ, χζηε κα ακαπηοπεεί δ Παζδαβςβζηή Γκχζδ
Πενζεπμιέκμο (Π.Γ.Π.) ημοξ. Ζ ηεκηνζηή εέζδ ηδξ Π.Γ.Π. ιέζα ζηδκ πναηηζηή βκχζδ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ οπμζηδνίγεηαζ αζαθζμβναθζηά (Cochran, DeRuiter & King. 1993).
Θεσξεηηθφ πιαίζην
Σζξ ηεθεοηαίεξ ηνεζξ δεηαεηίεξ ζηδ ιεθέηδ ηδξ βκχζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ πνδζζιμπμζείηαζ δ
έκκμζα ηδξ Παζδαβςβζηήξ Γκχζδξ Πενζεπμιέκμο (Π.Γ.Π.). Ζ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ αοηήξ
πναβιαημπμζήεδηε ανπζηά απυ ημκ Shulman ηαζ μνίζηδηε ςξ δ ακάιζλδ ημο βκςζηζημφ
πενζεπμιέκμο ηαζ ηδξ παζδαβςβζηήξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ πνμηεζιέκμο κα μνβακχζεζ, κα
πνμζανιυζεζ ζηα δζαθμνεηζηά εκδζαθένμκηα ηαζ ζηακυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ, ηαεχξ ηαζ κα
πανμοζζάζεζ βζα δζδαζηαθία ζοβηεηνζιέκα εέιαηα. Κεκηνζηυ ημιιάηζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ
αοηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηαηέπμοκ «μζ ηνυπμζ ακαπανάζηαζδξ ηαζ δζαηφπςζδξ ημο ακηζηεζιέκμο
πμο ημ ηάκμοκ ηαηακμδηυ ζημοξ άθθμοξ» (Shulman, 1986b, p.8-9).
ηδκ πανμφζα ενβαζία, δ Π.Γ.Π. πνμζεββίγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο πνμηείκεηαζ απυ ημοξ
(Gess-Newsome & Lederman, 2001), υπμο εεςνμφκ υηζ ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ Π.Γ.Π. είκαζ
μζ απακηήζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ «Σζ πνέπεζ κα ηάκς χζηε κα αμδεήζς ημοξ ιαεδηέξ ιμο κα
ηαηαθάαμοκ αοηυ ημ εέια; Σζ οθζηά εα πνδζζιμπμζήζς ζηδκ πνμζπάεεζά ιμο; Σζ είκαζ πζεακυ
κα βκςνίγμοκ ήδδ μζ ιαεδηέξ ιμο ηαζ ηζ εα είκαζ δφζημθμ βζ‘ αοημφξ; Πχξ εα αλζμθμβήζς
ηαθφηενα ηζ έιαεακ μζ ιαεδηέξ ιμο;».
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Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
πςξ πνμακαθένεηαζ, ζημπυξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ
εκενβεζχκ ιεθθμκηζηχκ θοζζηχκ, υηακ ηαθμφκηαζ κα ζπεδζάζμοκ ηαζ κα οθμπμζήζμοκ δζηυ
ημοξ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ πνυηαζδ ηδξ ακάθμβδξ εηπαζδεοηζηήξ
οπμζηήνζλήξ χζηε μζ πνχημζ κα ακηαπελέθεμοκ ηαθφηενα ζημ ένβμ ημοξ, ζδςιέκα ιέζα ζημ
πθαίζζμ ηδξ Π.Γ.Π..
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα είκαζ ηα ελήξ: 1. Πμζεξ πηοπέξ ηδξ Π.Γ.Π.
αημθμοεμφκ ιεθθμκηζημί θοζζημί, υηακ ηαθμφκηαζ κα ζπεδζάζμοκ ηαζ κα οθμπμζήζμοκ ιζα
πνυηοπδ δζδαζηαθία; 2. Πμζεξ οπμζηδνζπηζηέξ ζηναηδβζηέξ εα πνέπεζ κα αημθμοεδεμφκ ζημ
πθαίζζμ ιζαξ δζαδζηαζίαξ επζιυνθςζδξ, χζηε κα ηαηαθένμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ κα
ακαπηφλμοκ ηδκ Π.Γ.Π. ημοξ;
Δξεπλεηηθφ πιαίζην-Μεζνδνινγία
Σν δείγκα
Ζ πανμφζα ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε δείβια 12 θμζηδηχκ ημο Φοζζημφ ηιήιαημξ ημο
Π.Α.. Οζ θμζηδηέξ ζοιιεηείπακ εεεθμκηζηά ζηδ δζαδζηαζία επζιυνθςζδξ δζαθμνεηζηέξ
πνμκζηέξ πενζυδμοξ, ζε έκα δζάζηδια ηεζζάνςκ εηχκ. Δίπακ υθμζ παναημθμοεήζεζ ημ
οπμπνεςηζηυ ιάεδια δζδαηηζηήξ πμο πνμζθένεηαζ ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ ηδξ ζπμθήξ ηαζ
ςξ επί ημ πθείζημκ ανίζημκηακ ζημ ηέθμξ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ. Ζ επζιυνθςζδ έβζκε ζημ
ενβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ ημο Π.Σ.Γ.Δ. Αεδκχκ ηαζ
πενζεθάιαακε ηαηά ιέζμ υνμ δεηαπέκηε δίςνεξ ζοκακηήζεζξ. θεξ μζ ζοκακηήζεζξ έβζκακ οπυ
ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο ίδζμο επζιμνθςηή.
Πεξηγξαθή ηεο επηκφξθσζεο
Κφνζμξ ζηυπμξ ηδξ επζιυνθςζδξ ήηακ δ εκδιένςζδ ηςκ θμζηδηχκ ζε εέιαηα βεκζηήξ
δζδαηηζηήξ οπυ ημ πνίζια ηδξ Π.Γ.Π., ζε εέιαηα εηπαζδεοηζηήξ πνήζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ αθθά
ηαζ ζηδκ πναηηζηή ελάζηδζή ημοξ. Τπήνπε έκα δμιδιέκμ ακαθοηζηυ πνυβναιια ιε ημοξ
ηφνζμοξ ζηυπμοξ ακά άλμκα κα πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπήια1 ηαζ ζημ ζπήια 2 ακηίζημζπα.
Κάεε ζοκάκηδζδ πςνζγυηακ πνμκζηά ζε ηνία ιένδ: ζημ πνχημ ιένμξ βζκυηακ δ επζιυνθςζδ
ζηα εέιαηα δζδαηηζηήξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ, ζημ δεφηενμ ιένμξ βζκυηακ πανμοζίαζδ απυ ιένμοξ
ηςκ θμζηδηχκ ημο οθζημφ πμο μζ ίδζμζ είπακ ακαπηφλεζ ζημ ιεζμδζάζηδια ιεηαλφ ηςκ
ζοκακηήζεςκ. ημ ηνίημ ιένμξ βζκυηακ αλζμθυβδζδ ημο οθζημφ απυ υθδ ηδκ μιάδα ιέζς ιζαξ
δζαδζηαζίαξ πμο ιμζάγεζ ζηδ ιέεμδμ ημο «teaching experiment» (Αζδιυπμοθμξ ., ηαφνμο
Γ. & ημνδμφθδξ Κ. 2009). Τπήνπε ιζα δζαδζηαζία «ζοκέκηεολδξ» υπμο μζ επζιμνθμφιεκμζ
ηαηείπακ ημ νυθμ ηυζμ ημο ζοκεκηεολζαγυιεκμο (πμο πνμζπαεεί κα ηαηακμήζεζ πχξ
ηαηακμμφκ μζ εηπαζδεουιεκμζ) υζμ ηαζ ημο δαζηάθμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ πνμζδμημφιε κα
ζηζαβναθδεμφκ ηυζμ μζ πνμζςπζηέξ ημοξ απυρεζξ πάκς ζε εέιαηα δζδαηηζηήξ αθθά
ηαοηυπνμκα κα αθθάλμοκ ηαζ ζηάζεζξ ιέζς ηδξ επαημθμοεμφιεκδξ ζογήηδζδξ. Ζ ζηναηδβζηή
αοηή θαίκεηαζ κα απμδίδεζ ζδζαίηενα ζηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ζπεδζαζιμφ ιζαξ
δζαδζηαζίαξ υπμο ακαγδημφκηαζ μζ εειεθζχδεζξ/ααζζηέξ ανπέξ πάκς ζηζξ μπμίεξ εα ζηδνζπεεί
έκα εονφηενμ πθαίζζμ πανέιααζδξ (Komorek & Duit 2004). Δπίζδξ, ζημ ζηάδζμ αοηυ βζκυηακ
ακάεεζδ ενβαζζχκ βζα ηδκ επυιεκδ εαδμιάδα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιζα εονφηενδ ζογήηδζδ ζε
εέιαηα δζδαηηζηήξ πένακ ηςκ πνμαπμθαζζζιέκςκ ηαζ δμιδιέκςκ ημο πνχημο ιένμοξ. Σμ
ζημζπείμ αοηυ εθαζηζηυηδηαξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ επζηαζνμπμζεί ηαζ πνμζςπμπμζεί
πενζζζυηενμ ηδκ επζιυνθςζδ, υπςξ οπμζηδνίγεηαζ ηαζ απυ ηδκ Gödek (2010).
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ρήκα 1: ηυπμζ ηδξ επζιυνθςζδξ ζημκ άλμκα ηδξ δζδαηηζηήξ

ρήκα 2: ηυπμζ ηδξ επζιυνθςζδξ ζημκ άλμκα ηδξ ηεπκμθμβίαξ

Σέθμξ, έκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ημο ζειζκανίμο ήηακ υηζ δ βκχζδ πμο απμηηζυηακ ζε
μπμζμδήπμηε απυ ηζξ ζοκζζηχζεξ ηςκ δφμ ααζζηχκ αλυκςκ ημο, επδνέαγε ηαζ
επακαπνμζδζυνζγε ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ επζδζςηυιεκςκ ζηυπςκ ιέζς αθθαβχκ ηςκ
επζιμνθςηζηχκ πανειαάζεςκ ηαζ ηςκ επζθμβχκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ ιέζςκ.
Σα εξγαιεία ηεο έξεπλαο
ηδκ πμζμηζηή αοηή ένεοκα, ηα ενβαθεία ήηακ ζδιεζχζεζξ πμο ηαηέβναθε μ επζιμνθςηήξ
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηάεε ζοκάκηδζδξ, διζδμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, δ
αλζμθυβδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ εηπαίδεοζδξ ιε ηδ ιέεμδμ πμο πνμζμιμζάγεζ ιε ημ ακαθενυιεκμ
ςξ «teaching experiment» (Komorek & Duit 2004), ακάθοζδ ηςκ πμνηθυθζμ ημο οθζημφ πμο
έθενκακ ζε ηάεε ζοκάκηδζδ μζ επζιμνθμφιεκμζ, δ ακάθοζδ ηδξ αζκηεμζημπδιέκδξ
δζδαζηαθίαξ ημοξ ηαζ δ ακάθοζδ ηδξ απμδεθηίςζδξ πμο έηακακ μζ επζιμνθμφιεκμζ ζηα
θφθθα ενβαζίαξ πμο ιμίναζακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ. Οζ ζδιεζχζεζξ ημο
επζιμνθςηή ηαζ μζ ζοκεκηεφλεζξ ήηακ δ πδβή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ηονίςξ αλζμθμβμφζε ημκ
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ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ζειζκανίμο ςξ πνμξ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ απυ αοηυ ηαζ
ηαηά πυζμ αοηέξ εηπθδνχκμκηακ, χζηε κα δζαηδνείηαζ έκα ηθίια πνμζςπζηήξ αεθηίςζδξ ηαζ
πνμυδμο.
Ζ ιέεμδμξ ημο «teaching experiment» έδζκε πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ ζηυπμοξ, ημ
πενζεπυιεκμ αθθά ηαζ ηα ιέζα πμο εα έπνεπε κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηςκ
οπμζηδνζπηζηχκ δνάζεςκ. Σμ οθζηυ πμο δδιζμονβμφζακ μζ θμζηδηέξ, ημ αίκηεμ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ημοξ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ απμδεθηίςζδξ πμο μζ ίδζμζ έηακακ βζα ηα θφθθα
ενβαζίαξ, ήηακ ημ ηνζηήνζμ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ πηοπχκ ηδξ Π.Γ.Π. πμο αημθμοεμφκ βζα
ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηαηά ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα βζα ηδκ
οπμζηήνζλδ πμο πνεζάγεηαζ κα πανέπεζ ιζα δζαδζηαζία επζιυνθςζδξ. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ
δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηακ πμζμηζηέξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ ημοξ πενζεπμιέκμο (Erickson,
1998), εκχ έβζκε ιζα πνςηυθεζα πνμζπάεεζα πμζμηζημπμίδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζε ιζα
πεκηάααειδ ηθίιαηα υπμο ημ 1 ακηζπνμζςπεφεζ παιδθή ακάπηολδ ηδξ Π.Γ.Π. εκχ ημ 5 πμθφ
ορδθή. Οζ ααειμθμβίεξ πνμέηορακ απυ δφμ ακελάνηδημοξ ηνζηέξ ηαζ υπμο οπήνπε
δζπμβκςιία αοηή ανπζηά βζκυηακ πνμζπάεεζα κα λεπεναζηεί ιε ζογήηδζδ εκχ υπμο αοηυ
απέαδ άηανπμ οπήνλε ηνίηδ ηνίζδ.
Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ-Απνηειέζκαηα

Απυ ηδκ απμδεθηίςζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ηαζ απυ ηζξ πνμζςπζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο
επζιμνθςηή πνμηφπηεζ ηαεμθζηά δ ακαθμνά ηδξ ακάβηδξ κα ειπθαημφκ εκενβά ζημ
ζπεδζαζιυ ιζαξ δζδαζηαθίαξ αθθά ηαζ κα ηδκ οθμπμζήζμοκ μζ ίδζμζ μζ επζιμνθμφιεκμζ. Ο
Γδιήηνδξ (ημ υκμια δεκ ακηζζημζπεί ζημ πναβιαηζηυ ημο επζιμνθμφιεκμο) παναηηδνζζηζηά
ακαθένεζ: «Σν ζεκηλάξην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηάιεμε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πνξεία
ηεο δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα λνπζεηεζνχλ ζην λα θαηαζηξψλνπλ
ηθαλνπνηεηηθφ ζρέδην καζήκαηνο κε βάζε φια ηα ζηνηρεία πνπ έκαζαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα
κέξε ηνπ ζεκηλαξίνπ. … ην ηέινο ηνπ κέξνπο απηνχ νη εθπαηδεπηέο ζα κπνξνχζαλ λα
πξνηξέςνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαζηξψζνπλ ηα δηθά ηνπο ζρέδηα καζήκαηνο ζε
αληίζηνηρα θνκκάηηα ηεο δηδαθηέαο χιεο.».
Δπίζδξ, ιεηά ηδ δεφηενδ ζοκάκηδζδ ανπίγμοκ κα ποηκχκμοκ μζ ηαηαβναθέξ ζογδηήζεςκ
βφνς απυ ηδ ζδιαζία ηδξ ζημπμεέηδζδξ ηαζ ημο βεκζηυηενμο πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ
δζδαζηαθίαξ, εκχ δ ζοπκυηδηα ηαηαβναθήξ ηέημζςκ ακαθμνχκ αημθμοεεί ιζα πενζμδζηή
ηαηακμιή. Φαίκεηαζ δδθαδή πςξ οπάνπμοκ ζηζβιέξ υπμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ αζζεάκμκηαζ υηζ
ηαηέπμοκ ηδ δζαδζηαζία κα εέημοκ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ ηαζ αάζεζ αοηχκ κα ζπεδζάγμοκ ηδ
δζδαζηαθία ημοξ, αθθά ηαηυπζκ ηςκ αημθμοεμφιεκςκ ζογδηήζεςκ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο
οθζημφ ημοξ επακαπνμζδζμνίγμοκ αζζεακυιεκμζ εθθείρεζξ. Μεηά ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηςκ
ζηυπςκ ηαζ ηδ ζοιιυνθςζδ ημο οθζημφ ιε αοημφξ, αημθμοεεί δεφηενδ πενίμδμξ ορδθήξ
αοημπεπμίεδζδξ ηαζ ζζβμονζάξ ιέπνζξ υημο πνμηφρμοκ κέα δεδμιέκα απυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
δζαδζηαζίαξ. ημοξ ιζζμφξ πενίπμο θμζηδηέξ ειθακίζηδηακ ηνεζξ ηέημζεξ πενίμδμζ εκαθθαβχκ
εκχ οπήνπακ ηαζ ηνεζξ πενζπηχζεζξ (25%) πμο μζ εκαθθαβέξ αοηέξ ήηακ πενζζζυηενεξ απυ
ηέζζενζξ.
Απυ ηδκ απμδεθηίςζδ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ θαίκεηαζ ηαζ δ ακάβηδ εκδιένςζδξ βζα ηδ ζηάζδ
πμο πζεακχξ κα έπμοκ μζ ιαεδηέξ απέκακηζ ζε έκα ιάεδια Φ.Δ. ηαζ ιε πμζεξ εκένβεζεξ εα
ιπμνμφζακ μζ ίδζμζ κα ημοξ πνμζεββίζμοκ χζηε κα ημοξ εκηάλμοκ μιαθυηενα ζηδ δζδαηηζηή
δζαδζηαζία. Ο Ακηχκδξ (αθθαβιέκμ υκμια) ζπμθζάγεζ: «Θα ήζεια λα ππήξρε εηδηθή ελφηεηα
πνπ λα αλαθέξνληαη πνηεο ζεκαηηθέο είλαη πεξηζζφηεξν δπζλφεηεο γηα ηνπο καζεηέο, πνηεο είλαη
νη ζπλεζέζηεξεο απνξίεο ησλ καζεηψλ θαη πψο πξέπεη λα απαληνχλ νη εθπαηδεπηηθνί.». Δδχ
αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηυζμ απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ζπεδίςκ ιαεδιάηςκ ηςκ θμζηδηχκ, υζμ
ηαζ απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ αίκηεμ ηςκ δζδαζηαθζχκ θαίκεηαζ υηζ μζ επζιμνθμφιεκμζ δεκ έπμοκ
απμζαθδκίζεζ ημοξ υνμοξ: ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζηζξ Φ.Δ., πνμτπάνπμκ ζχια
βκχζδξ, ηοπμφζεξ πνμακηζθήρεζξ επάκς ζημ θοζζηυ ηυζιμ ιε απμηέθεζια κα ηζξ
πνδζζιμπμζμφκ ζπεδυκ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ αδζαηνίηςξ.
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ηδκ πνμζπάεεζα ηχνα κα δμεεί ιζα ανζειδηζηή έηθναζδ ζηα απμηεθέζιαηα πμο
πενζέβναθακ ημ ααειυ ακάπηολδξ ηδξ Π.Γ.Π. ηςκ θμζηδηχκ, πνμέηορε μ παναηάης πίκαηαξ 1
πμο ανίζηεηαζ ζε πθήνδ ακηζζημζπία ιε ημοξ επζδζςηυιεκμοξ ζηυπμοξ πμο πανμοζζάγμκηαζ
ζηα ζπήιαηα 1 ηαζ 2 ακηίζημζπα.

Πίλαθαο 8: Βαειμθμβίεξ Π.Γ.Π. ακά ηαηδβμνία

Ζ ακάβηδ πνήζδξ εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, άνα ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ επζιυνθςζδξ ζε
αοηή, δεκ ακαθένεηαζ πμθφ ζοπκά απυ ημοξ επζιμνθμφιεκμοξ (ηδκ ακαθένμοκ ιυκμ δφμ), εκχ
δ ιεηέπεζηα πνήζδ ηδξ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ ακάπηολδ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ ηαζ ηδ
δζδαζηαθία πμο επζπεζνμφκ, είκαζ ηεθείςξ ζπαζιςδζηή, αζοκεπήξ ηαζ αζφκδεηδ ζπεδυκ απ΄
υθμοξ. Ζ ακάθοζδ ηςκ αίκηεμ δείπκεζ υηζ αημθμοεμφκ ζεζνασηά ηα αήιαηα ηδξ δζδαηηζηήξ
αημθμοείαξ αθθά δεκ εκζηενκίγμκηαζ ηδ ααεφηενδ θζθμζμθία ηδξ, βεβμκυξ πμο ακαθένεηαζ
ηαζ ζε πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ (Grigoriou & Kalkanis, 2009, Grigoriou, Vithopoulou &
Kalkanis 2010). Γεκ πνδζζιμπμζμφκ δδθαδή εονήιαηα απυ έκα αήια (βζα πανάδεζβια ηςκ
οπμεέζεςκ ηςκ ιαεδηχκ) ζε επυιεκμ (πεζναιαηζηυξ έθεβπμξ ηςκ οπμεέζεςκ ζημ ζηάδζμ ημο
πεζναιαηζζιμφ).
Μέζα υιςξ ζε αοηή ηδ ιεεμδμθμβζηή αζοκέπεζα, δίκμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαηά ημ
ζπεδζαζιυ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ αθθά ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο οθζημφ ημοξ, ζηδκ πεζναιαηζηή
θφζδ ηςκ Φ.Δ., αθζενχκμκηαξ ιεβάθμ ιένμξ ημο πνυκμο ημοξ. Δπίζδξ είκαζ αλζμζδιείςημ υηζ
πενίπμο μζ ιζζμί θμζηδηέξ επζθέβμοκ κα ειπθαημφκ ζε θοζζηυ πεζναιαηζζιυ εκχ μζ οπυθμζπμζ
ιζζμί επζθέβμοκ ημκ εζημκζηυ πεζναιαηζζιυ ιε ηδ πνήζδ ρδθζαηχκ ιέζςκ. Κακέκαξ υιςξ δεκ
επζπείνδζε κα πνδζζιμπμζήζεζ ηαζ ρδθζαηά ηαζ ζοιααηζηά ιέζα. Αοηυ είκαζ ζε ακηζζημζπία
ιε ημ βεβμκυξ υηζ απυ ηζξ πνμζςπζηέξ ζοκεκηεφλεζξ ηςκ θμζηδηχκ αθθά ηαζ απυ ηζξ
ηαηαβναθέξ ημο επζιμνθςηή, μζ θμζηδηέξ ακαθένμοκ ηαε μθμηθδνία ςξ ηεπκμθμβίεξ ιυκμ ηζξ
ρδθζαηέξ ιε πνςηεφμκηα ημ νυθμ ημο οπμθμβζζηή ηαζ ημο δζαδζηηφμο.
Δπίζδξ, απυ ηζξ ηαηαβναθέξ ημο επζιμνθςηή θαίκεηαζ πςξ ζοκακημφκ ζδζαίηενδ δοζημθία ζε
ηαεανά πναηηζηά πνμαθήιαηα μνβάκςζδξ ηαζ δζεκένβεζαξ πεζναιάηςκ εκχ απυ ημ αίκηεμ ηςκ
δζδαζηαθζχκ ημοξ (ζηδ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία) θαίκεηαζ πςξ πνδζζιμπμζμφκ ημ πείναια υπζ
ςξ ηνζηήνζμ εθέβπμο ηςκ οπμεέζεςκ ηςκ ιαεδηχκ αθθά πενζζζυηενμ ςξ ενβαθείμ
επαθήεεοζδξ ιζαξ ηαηά ηα άθθα βκςζηήξ εεςνίαξ. ηδκ πνμζπάεεζα κα απμζαθδκζζηεί εάκ
αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ ακηζηεζιεκζηή έθθεζρδ ειπεζνίαξ ημοξ ή ζε αίηζα επζζηδιμθμβζηχκ ηαζ
ιεεμδμθμβζηχκ ζηάζεςκ, ηάεε θμνά αημθμοεμφζε εηηεκήξ ζογήηδζδ εκχ ηαεμνζζηζηή ήηακ
εδχ ηαζ δ ζοιαμθή ημο ενβαθείμο ημο «teaching experiment». Ζ απμδεθηίςζδ ηςκ
ζογδηήζεςκ αοηχκ δείπκεζ υηζ μζ πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ (πενίπμο 80%) πανμοζζάγμοκ
εθθείρεζξ ζηδκ αζηζμθυβδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ αλίαξ ηδξ έκηαλήξ ημο πεζνάιαημξ ιέζα ζηδκ
ηαεδιενζκή δζδαηηζηή πναηηζηή.
Μζα παναηήνδζδ ιε ζδζαίηενα ιεβάθδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηςκ θμζηδηχκ
είκαζ υηζ επζγδημφκ ηδκ οπμζηήνζλδ αθθά εέθμοκ αοηή κα βίκεηαζ δζαηνζηζηά ηαζ
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ζοιαμοθεοηζηά ηαζ υπζ «δαζηαθίζηζηα». Ο Γενάζζιμξ (ημ υκμια δεκ ακηζζημζπεί ζημ
πναβιαηζηυ ημο επζιμνθμφιεκμο) παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ «Ο ξφινο ηνπ ππεπζχλνπ ζα είλαη
λα κελ παξεκβαίλεη αιιά λα ζρνιηάδεη θαη λα ζπλνκηιεί κε ηελ νκάδα πάλσ ζηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο αιιά θαη σο πξνο ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ άξζε ησλ δπζθνιηψλ».
πκπεξάζκαηα
Απυ ηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ παναηδνήζεζξ, ηζξ αζκηεμζημπήζεζξ αθθά ηαζ ημκ πίκαηα θαίκεηαζ
υηζ δ Π.Γ.Π. ηςκ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ Φ.Δ. δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ
θζβυηενμ ακεπηοβιέκδ ζε πηοπέξ πμο ηονίςξ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ, ημκ
πεζναιαηζζιυ ςξ εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ, ημ δζάθμβμ ιε ημοξ ιαεδηέξ, ηδκ αοημαλζμθυβδζδ
ηαζ ηδκ αζηζμθυβδζδ ηςκ επζθμβχκ ημοξ. Γδθαδή δεκ δείπκμοκ κα θαιαάκμοκ οπ‘ υρζκ ημοξ
ηζξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ, ηζξ πεπμζεήζεζξ ηαζ πνμηζιήζεζξ ημοξ, ηυζμ ζημ ζπεδζαζιυ υζμ ηαζ
πμθφ πενζζζυηενμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ. ημ ημιιάηζ ημο πεζναιαηζζιμφ ηακείξ
δεκ έδςζε ηδ δοκαηυηδηα αοηεκένβεζαξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο κα εθέβλμοκ ηζξ δζαηοπςιέκεξ
οπμεέζεζξ ημοξ, βεβμκυξ πμο πνμηαθεί ηαζ πνμαθήιαηα ιεεμδμθμβζηήξ αζοκέπεζαξ ιε ημ
επζθεβιέκμ εηπαζδεοηζηυ ιμκηέθμ. Σμ ημιιάηζ ηδξ αοημαλζμθυβδζδξ επίζδξ ήηακ
πενζμνζζιέκμ, ιε ιυκμ έκακ ιαεδηή κα ηαηαβνάθεζ παναηδνήζεζξ ζημ ηέθμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ
ημο βφνς απυ ηζξ δοζημθίεξ πμο ζοκάκηδζε ηαζ κα επζδζχηεζ πενεηαίνς ζογήηδζδ ιε ημκ
επζιμνθςηή.
Εδηήιαηα υιςξ πμο δεκ έπμοκ ηυζμ θεπηέξ οθέξ ηαζ ιπμνμφκ κα πενζβναθμφκ ιε βεκζηέξ
κυνιεξ ηαζ ηακυκεξ, υπςξ δ οζμεέηδζδ ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, δ δζελαβςβή
πεζναιάηςκ, δ παναβςβή εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, δ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, πανμοζζάγμκηαζ
κα είκαζ πζμ μζηεία βζα αοημφξ.
πδήηεζε-Πξνηάζεηο
Ζ επζιμνθςηζηή αοηή πνμζπάεεζα δείπκεζ υηζ δ Π.Γ.Π. ηςκ θμζηδηχκ Φοζζηήξ ημο Π.Α. είκαζ
πμθφ πενζμνζζιέκδ ζε εέιαηα θεπηήξ οθήξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηζξ ζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ
ηαζ ηδ πνδζζιμπμίδζδ αοηχκ ςξ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ηαθφηενδ πνμεημζιαζία ηαζ
οθμπμίδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά απέηηδζακ ζημζπεία ακεπηοβιέκδξ
Π.Γ.Π. ζε υηζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ βεκζηή πνμεημζιαζία ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ, ιέζς ηδξ
θεπημιενμφξ ζημπμεέηδζδξ, ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, ηδκ παναβςβή
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, ηδ δζελαβςβή πεζναιάηςκ. Δλμζηεζχεδηακ ιε ηδ πνήζδ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ εάκ ηαζ δεκ ηαηάθενακ κα δδιζμνβμφκ ηάεε θμνά ηδ ιμνθή ημο οθζημφ ζφιθςκα
ιε ηαεανά εηπαζδεοηζηά ηνζηήνζα.
Δπμιέκςξ εεςνμφιε υηζ μζ εειαηζηέξ ηδξ επζιυνθςζδξ πμο πενζεθάιαακακ ζηυπμοξ
βεκζηυηενμοξ (υπςξ μζ (Γ1.1), (Γ1.4), (Γ1.6), (Γ2.1), (Γ2.2.1), (Γ2.2.2) υπςξ ηαζ ημ
ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ εειαηζηήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είπακ ςξ απμηέθεζια κα
αεθηζχζμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ πηοπέξ ηδξ Π.Γ.Π. ηςκ θμζηδηχκ. Ακηίεεηα, μζ εειαηζηέξ πμο
πενζεθάιαακακ ζηυπμοξ ιε έκκμζεξ πμο ειπενζείπακ ηδ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ (υπςξ μζ (Γ1.2),
(Γ1.3), (Γ1.4), (Γ2.2.3), (Γ2.2.4), (Γ2.3), (Γ2.4), (Γ2.5), (Γ2.6), (Γ3), (Γ4) ηαζ (Σ2.2), (Σ2.3))
δεκ αεθηίςζακ ηδκ Π.Γ.Π. ηςκ θμζηδηχκ.
Πνμηείκμοιε ηδκ πενεηαίνς ιεθέηδ βζα ηδ ιμνθή πμο εα πνέπεζ κα έπεζ έκα ακαθοηζηυ
πνυβναιια πμο κα απεοεφκεηαζ ζε ιζα επζιμνθςηζηή δζαδζηαζία ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ
Φ.Δ..
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Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηχκηαζ δομ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ ελ απμζηάζεςξ αοημεπζιυνθςζδξ εκ
εκενβεία εηπαζδεοηζηχκ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ πενζμπή ηςκ νεοζηχκ. Καζ ζηζξ δομ ιεθέηεξ
πενίπηςζδξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ίδζμ ιαεδζζαηυ οθζηυ αθθά δζακειήεδηε ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ,
ιμνθή ηαζ πανμπή οπμζηήνζλδξ. Δπζπθέμκ ζπεδζάζηδηακ ηαζ οζμεεηήεδηακ δζαθμνεηζηέξ
ιεεμδμθμβίεξ ένεοκαξ, οθμπμζήεδηακ ζε δζαθμνεηζηά δείβιαηα εηπαζδεοηζηχκ, ζε δζαθμνεηζηέξ
πνμκζηέξ ζηζβιέξ, αθθά ιε ημζκά ένβα αοημαλζμθυβδζδξ πνμηεζιέκμο κα ιεθεηδεεί δ βκςζηζηή
πνυμδυξ ημοξ.
ηδκ ενβαζία πενζβνάθεηαζ δ αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ επζιυνθςζδ εκ εκενβεία
εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, πενζβνάθεηαζ δ ενεοκδηζηή ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε
ηαζ ζηζξ δομ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ, ακαπηφζζμκηαζ ηα ενβαθεία ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ, παναηίεεκηαζ ηα
βκςζηζηά απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ ηαζ ηέθμξ αημθμοεεί ζογήηδζδ ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ
ένεοκαξ.
Abstract
In the present work we studied two case studies concern in service teachers distance training programs
in the area of fluids. Both case studies used the same learning material but distributed differently
concern form, means and support. Moreover they were planned and adopted different research
methodologies, implemented in different samples and time moments but with the same self evaluation
tasks in order to study their knowledge improvement.
In this work it is described the literature review concern in service teachers training in sciences, the
research methodology that applied in both case studies, the collection data tools, the cognitive results
and finally the discussion concern research conclusions.

Δηζαγσγή
Ζ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεςνείηαζ ζήιενα ιζα απυ ηζξ ηφνζεξ παναιέηνμοξ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ζπμθείμο, ιμπθυξ ακακέςζδξ ηαζ εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ακααάειζζδξ ημο επαββεθιαηζζιμφ ηςκ ίδζςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ. πςξ ακαθένεηαζ απυ ηδ Υαηγδπακαβζχημο (2001), μζ εειεθζχδεζξ ανπέξ πμο
μνζμεεημφκ ηαζ πνμζδζμνίγμοκ εκκμζμθμβζηά ημ πθαίζζμ ηδξ επζιυνθςζδξ εηπαζδεοηζηχκ
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είκαζ υηζ δ επζιυνθςζδ πνμτπμεέηεζ ηδ ααζζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζοπκά εεςνείηαζ ζακ
ζοιπθήνςζδ, ειπθμοηζζιυξ, αεθηίςζδ, ηδξ ααζζηήξ. Θεςνείηαζ ζακ ιζα ζοκεπήξ ηαζ
επακαθαιαακυιεκδ δζαδζηαζία ζοζηδιαηζηά μνβακςιέκδ, πενζθαιαάκμκηαξ εεζιμεεηδιέκεξ
δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ αθθά ηαζ ιδ εεζιμεεηδιέκεξ δνάζεζξ ηδ ιδ ηοπζηήξ
εηπαίδεοζδξ. Χξ ηεκηνζηυξ ζηυπμξ ηδξ επζιυνθςζδξ πνμηείκεηαζ αεθηίςζδ ηδξ
επαββεθιαηζηήξ πναηηζηήξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ζε αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ
ηδξ εηπαίδεοζδξ (Bolam 1982, 1986) εκχ ςξ επζιένμοξ ζηυπμζ: (Μμθμπίδδξ 2005):
• Ζ πνμζςπζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
• Ζ αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ
• Ζ αεθηίςζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ημο εηπαζδεοηζημφ ηυζιμο ηαζ ημο ζοκυθμο ηδξ
ημζκςκίαξ.
Απυ ένεοκεξ ζπεηζηέξ ιε επζιμνθςηζηά πνμβνάιιαηα (Μαηεαίμο η.ά. 1999,
Γαημπμφθμο 2002, Φχηζανδ η.ά. 2005) θαίκεηαζ υηζ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ δεκ ηαθφπημκηαζ
μζ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηςκ επζιμνθμφιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Έηζζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, μζ θμνείξ οθμπμίδζδξ επζιμνθςηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζε
εηπαζδεοηζημφξ εη ηςκ πνμηένςκ θαίκεηαζ κα δίκμοκ ιεβαθφηενδ αανφηδηα ζηδ δζενεφκδζδ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ.
ηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ μζ ένεοκεξ πμο οθμπμζμφκηακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα θαίκεηαζ υηζ
εζηζαγυηακ ζηδ δζενεφκδζδ ημο βκςζηζημφ οπυααενμο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ, εζδζηυηενα ζημ ηί βκςνίγμοκ, ημκ ηνυπμ μζημδυιδζδξ ηςκ βκχζεςκ ηαζ πςξ
αοηέξ επδνεάγμοκ ηδ δζδαηηζηή πνάλδ αθθά ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ελέθζλδ (Kallery &
Psillos 2001).
πςξ πνμηφπηεζ απυ πμθθέξ ένεοκεξ (Krueger & Summers 1988, Smith & Neale 1989,
Anderson & Mitchener 1994), μζ βκχζεζξ ηςκ δαζηάθςκ ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηςκ
Φοζζηχκ επζζηδιχκ είκαζ πενζμνζζιέκεξ ηαζ πμθθμί εηπαζδεοηζημί είκαζ ηάημπμζ ηςκ ίδζςκ
εκαθθαηηζηχκ ζδεχκ πμο έπμοκ μζ ιαεδηέξ ημοξ, αθθά ζε ιζηνυηενμ ανζειυ (Wandersee et al.
1994), ιε απμηέθεζια κα ιδκ ηζξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηαηά ηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία ηαζ κα
επδνεάγεηαζ ανκδηζηά δ δζδαζηαθία ημοξ αθθά ηαζ μζ βκχζεζξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ
(Krueger & Summers 1988, Smith & Neale 1989, Anderson & Mitchener 1994, Wandersee
et al. 1994, Μμθμπίδδξ 2005). Ζ επμζημδυιδζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ βκχζδξ πενζεπμιέκμο απυ
ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ
αεθηίςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηζξ Φ.Δ.
Μζα βκςζηζηή πενζμπή ηδξ θοζζηήξ, δ μπμία πενζέπεζ έκκμζεξ ηαζ ανπέξ ορδθμφ
ααειμφ αθαίνεζδξ είκαζ ηα νεοζηά ηαζ εζδζηυηενα μζ έκκμζεξ ηδξ πίεζδξ ζηα νεοζηά ηαζ δ
άκςζδ βζα ηζξ μπμίεξ πνεζάγμκηαζ ηαηάθθδθεξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ χζηε κα ηαηαζημφκ
ηαηακμδηέξ (Κανζχημβθμο 1991). πεηζηά ιε ηδκ πίεζδ ζηα νεοζηά δ ένεοκα έδεζλε υηζ
θαίκεηαζ κα ηονζανπμφκ ηνία ζδιακηζηά ιμκηέθα ζημοξ κεανμφξ πθδεοζιμφξ ηαζ ζοκεπίγμοκ
κα οπάνπμοκ ζε έκα ααειυ ηαζ ζε ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ (Μμθμπίδδξ 2005). Έηζζ ζφιθςκα ιε
ημοξ Kariotoglou & Psillos (1993), ηα ηνία ιμκηέθα ειθακίγμκηαζ ζε ιαεδηέξ δθζηίαξ 13-15
εηχκ ιέπνζ θμζηδηέξ Παζδαβςβζηχκ ηιδιάηςκ ηαζ είκαζ αοηά ηδξ «πζεζμδφκαιδξ», ημ
«ζοιπζεζηζηυ» ηαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ «οβνυηδηαξ». ζμκ αθμνά ηδκ έκκμζα ηδξ άκςζδξ
ζοκακημφιε ακηζθήρεζξ πμο ιπμνμφιε κα ηζξ μιαδμπμζήζμοιε ζε δφμ ηαηδβμνίεξ (Μμθμπίδδξ
& Φφθθμξ 2002). ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία ζοκακημφιε ακηζθήρεζξ πμο ακάβμκηαζ ζε
θαζκμιεκμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ, δδθαδή μζ ενςηχιεκμζ «παναζφνμκηαζ» απυ αοηυ πμο
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«θαίκεηαζ». Απμθαζίγμοκ βζα ηδ ζπέζδ αάνμοξ εκυξ ζχιαημξ ηαζ αζημφιεκδξ άκςζδξ ζημ
ζχια απυ ημ πενζαάθθμκ οβνυ ακάθμβα πυζμ πμθφ αοεζζιέκμ είκαζ έκα ζχια υηακ αοηυ
επζπθέεζ, ή πυζμ ημκηά ζηδκ επζθάκεζα ή ζημκ ποειέκα ανίζηεηαζ ημ ζχια, υηακ αοηυ
ζζμννμπεί ιέζα ζημ οβνυ. Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ επζζηδιμκζηά ιδ απμδεηημφξ
πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ άκςζδ. Έηζζ δ άκςζδ ιπμνεί κα επδνεάγεηαζ απυ ηδκ
πμζυηδηα ημο οβνμφ πμο αοείγεηαζ έκα ζχια, απυ ημ αάεμξ ζημ μπμίμ αοείγεηαζ, απυ ημ
αάνμξ ημο ζχιαημξ η.θ.π. Αθμφ ηαηαβνάθδηακ μζ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηςκ δαζηάθςκ ζηα
εέιαηα πίεζδξ ζηα νεοζηά ηαζ άκςζδξ έκα δεφηενμ γήηδια δζενεφκδζδξ θαίκεηαζ υηζ ήηακ
πμζα ιμνθή επζιυνθςζδξ ηαζ ακηίζημζπδξ οπμζηήνζλδξ εα ήηακ δ απμηεθεζιαηζηυηενδ βζα
ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Σα ιέπνζ ζηζβιήξ οπάνπμκηα ιμκηέθα επζιυνθςζδξ ζοκήεςξ
οθμπμζμφκηακ ιε δζα γχζδξ ζοκακηήζεζξ ζε πακεπζζηδιζαηά ζδνφιαηα ή ζε ζπμθεία. Σα
ηεθεοηαία υιςξ πνυκζα δμηζιάγμκηαζ εοέθζηηεξ ιμνθέξ επζιυνθςζδξ υπςξ δ ελ απμζηάζεςξ
ζηδνζγυιεκδ ζηδκ πνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαεχξ ηαζ μζ ιζηηέξ ή οανζδζηέξ ιμνθέξ
επζιυνθςζδξ πμο ζοκδοάγμοκ δναζηδνζυηδηεξ δζα γχζδξ, οθμπμζμφιεκεξ ζε παναδμζζαημφξ
πχνμοξ δζδαζηαθίαξ (αίεμοζεξ, ενβαζηήνζα) ιε δναζηδνζυηδηεξ ελ απμζηάζεςξ ιε ηδκ
οπμζηήνζλδ ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ (Hamburg, Cernian & Thij 2002). ηζξ ιζηηέξ ιμνθέξ
επζιυνθςζδξ δ οπμζηήνζλδ ζοκήεςξ ελαζθαθίγεηαζ ιε ηζξ δζα γχζδξ ζοκακηήζεζξ υπμο
ζοκήεςξ επζθφμκηαζ βκςζηζηά ή ηεπκζηήξ θφζδξ πνμαθήιαηα εκχ ζηζξ ελ απμζηάζεςξ
δναζηδνζυηδηεξ ιε ηδ πνήζδ ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ δ οπμζηήνζλδ πενζθαιαάκεζ εζημκζημφξ
πχνμοξ ζογήηδζδξ (chat rooms), δοκαηυηδηεξ ζφβπνμκδξ (video conference) ηαζ αζφβπνμκδξ
επζημζκςκίαξ (mailing lists) ιε ημ δζαπεζνζζηή ημο ιαεδζζαημφ πχνμο, αάζδ δεδμιέκςκ ιε
μδδβίεξ επίθοζδξ ηεπκζηχκ πνμαθδιάηςκ ζε ρδθζαηή ιμνθή (help desk) ηαζ ηέθμξ
δοκαηυηδηεξ δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο (e-mail).
Βαζζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ ελ απμζηάζεςξ ιμνθχκ επζιυνθςζδξ είκαζ ημ ιαεδζζαηυ οθζηυ
ζε έκηοπδ ιμνθή (Λζμκανάηδξ 2001) ημ μπμίμ δζαδναιαηίγεζ ηεκηνζηυ νυθμ. πςξ
ακαθένεηαζ απυ ημκ Keegan (2001) έκαξ απυ ημοξ νυθμοξ ημο ιαεδζζαημφ οθζημφ είκαζ κα
ακαπθδνχζεζ / οπμηαηαζηήζεζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ημ δζδάζημκηα ηαζ πνέπεζ κα είκαζ απθά
δζαηοπςιέκμ, ζαθέξ, επελδβδιαηζηυ, θζθζηυ ηαζ ιε ηαηαηεηιδιέκδ πανμοζίαζδ ηδξ φθδξ
(Race 1999, Μαηναθήξ 1999). Δπζπθέμκ πνέπεζ κα είκαζ ζπεδζαζιέκμ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε μζ
απμδέηηεξ ημοξ κα ιπμνμφκ κα ιάεμοκ ιέζα απυ αοηυ πςνίξ ιεβάθδ αμήεεζα απυ ημκ
πανέπμκηα ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ (Van der Merwe 1996). Σμ ιαεδζζαηυ οθζηυ ζηδκ ελ
απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ ιε έκηοπμ οθζηυ ανπζηά πενζεθάιαακε έκηοπμ ηαεμδδβδηζηυ ηείιεκμ
ζοκμδεουιεκμ απυ ζπέδζα, θςημβναθίεξ, ηζκμφιεκα ζηίηζα, εηπαζδεοηζηή ηαζκία, εκδεπυιεκα
πνμζμιμίςζδ ζημκ Ζ/Τ ηαεχξ ηαζ ηνζζδζάζηαηα ακηζηείιεκα (απθά οθζηά αθθά ηαζ
ελεζδζηεοιέκα υνβακα) ζοκμδεουιεκα απυ μδδβμφξ ιεθέηδξ αθθά ηαζ εβπεζνίδζα οπμζηήνζλδξ
ηαζ αοημαλζμθυβδζδξ. ηδ ζοκέπεζα ηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, άθθαλε ζε
δθεηηνμκζηή εηπαίδεοζδ ηαηά ηδκ μπμία ρδθζμπμζήεδηακ ηα πενζζζυηενα ιέζα,
πνδζζιμπμζήεδηε ημ δζαδίηηομ ζακ ιέζμ ιεηαθμνάξ ηαζ δ εηπαίδεοζδ οθμπμζείημ ιέζς
οπμθμβζζηχκ (Λζμκανάηδξ 2001).
ε αοηυ ημ πθαίζζμ δ πανμφζα ένεοκα ιεθεηά ηδ ιεεμδμθμβία οθμπμίδζδξ δομ ιεθεηχκ
πενίπηςζδξ ελ απμζηάζεςξ επζιυνθςζδξ ζηα νεοζηά, ιε έιθαζδ ζηδκ πίεζδ ζηα νεοζηά ηαζ
άκςζδ, παναεέηεζ ηαζ ζογδηά ηα βκςζηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ απυ ηζξ
ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο οθμπμίδζακ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ
ένεοκαξ. Δπζθέπηδηε δ πενζμπή ηδξ άκςζδξ ηαζ ηδξ πίεζδξ δζυηζ:
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·

Σα θαζκυιεκα ηδξ άκςζδξ ηαζ ηςκ πζέζεςκ είκαζ πμθφ μζηεία ζηδκ ηαεδιενζκή γςή
ιζαξ ηαζ ιε αοηά πενζβνάθμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ ζδιακηζηέξ θοζζηέξ ηαηαζηάζεζξ.
· Καζ ζηα δομ βκςζηζηά εέιαηα, (άκςζδ & πίεζδ) έπμοκ ανεεεί εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ζε
ιαεδηέξ αθθά ηαζ ζε εκενβεία εηπαζδεοηζημφξ.
Σμ ηφνζμ ενεοκδηζηυ ενχηδια ζηδκ πανμφζα ενβαζία είκαζ ακ, αθθάγμκηαξ ηδκ
ηεπκμθμβζηή οπμζηήνζλδ ιζαξ ζεζνάξ δ μπμία δμιήεδηε ιε ζαθείξ ζπεδζαζηζηέξ ανπέξ,
απυ ηθαζζζηή ζε ρδθζαηή επζθένμκηαζ ζοβηνίζζια βκςζηζηά μθέθδ.

Με ζνδ νινγ ία ηε ο έ ξ ε πλ α ο
Καζ ζηζξ δομ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ, πμο πενζβνάθμκηαζ παναηάης, οζμεεηήεδηακ ζηδ
ιεεμδμθμβία μνζζιέκα ημζκά παναηηδνζζηζηά υπςξ:
· Σμ πενζεπυιεκμ ηαζ ηα ένβα ήηακ ίδζα. Σμ ιαεδζζαηυ οθζηυ πμο αθμνμφζε ηδ ιεθέηδ
ηςκ πζέζεςκ ηαζ ηδξ άκςζδξ πενζθαιαάκεηαζ ζημ κέμ δζαεειαηζηυ εκζαίμ πθαίζζμ
πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ (Γ.Δ.Π.Π..) ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο.
· Δθανιυζηδηακ εηηεκχξ ζε έκα ιεβάθμ δείβια εκ εκενβεία εηπαζδεοηζηχκ.
· Ζ ηεθζηή ιμνθή ηςκ ένβςκ είπε επακαζπεδζαζηεί πμθθέξ θμνέξ αεθηζχκμκηαξ δζάθμνα
ηιήιαηα, υπςξ μζ ενςηήζεζξ αοημαλζμθυβδζδξ, μζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηα
οθζηά πμο απαζημφκημ ηαζ ηέθμξ δ αλζμθυβδζδ δζαθμνεηζηχκ παναιέηνςκ πμο
ζοκέααθθακ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία.
· Οζ ιεηεηπαζδεουιεκμζ πνμηεζιέκμο κα απακηήζμοκ ηα ένβα έπνεπε πνχηα κα
ηαηακμήζμοκ ζε αάεμξ ημ ιαεδζζαηυ οθζηυ ηαζ κα οθμπμζήζμοκ ηζξ πεζναιαηζηέξ
δζαηάλεζξ πμο απαζημφκημ.
Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ ζηζξ δομ ιεθέηεξ εζηζάγμκηαζ ηονίςξ:
· ηδ ιμνθή πμο είπε ημ ιαεδζζαηυ οθζηυ πμο ζηδκ πνχηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ
(πνυηοπδ) ήηακ έκα παηέημ ιε ηα απθά οθζηά ηαζ μδδβίεξ ζε έκηοπδ ιμνθή, εκχ ζηδ
δεφηενδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ δζαηδνήεδηε ημ παηέημ ιε ηα απθά οθζηά αθθά υθμ ημ
έκηοπμ οθζηυ ήηακ ζε ρδθζαηή ιμνθή.
· ημκ ηνυπμ δζακμιήξ ημο ιαεδζζαημφ οθζημφ πμο ζηδκ ιεκ πνχηδ ιεθέηδ δζκυηακ
ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ δζα γχζδξ, εκχ ζηδ δεφηενδ ιεθέηδ ιυκμ ημ παηέημ
παναθαιαακυηακ δζα γχζδξ, εκχ υθμ ημ ρδθζμπμζδιέκμ έκηοπμ οθζηυ ήηακ
"ακεααζιέκμ" ζημ δζαδζηηοαηυ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ.
· Ζ οπμζηήνζλδ ζηδκ πνχηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ πενζεθάιαακε ιυκμ ιζα δζα γχζδξ
ζοκάκηδζδ ηαζ ζηδ δεφηενδ ιεθέηδ πενζεθάιαακε δζα γχζδξ ζοκακηήζεζξ αθθά ηαζ
δοκαηυηδηεξ ελ απμζηάζεςξ
οπμζηήνζλδξ ιε ηα ενβαθεία επζημζκςκίαξ ημο
δζαδζηηοαημφ ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ.
· ηδ δεφηενδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ έπνεπε κα ζοιπθδνχζμοκ ηαζ κα
ακεαάζμοκ ζημ δζαδζηηοαηυ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ διενμθυβζα ηαηαβναθήξ
δναζηδνζμηήηςκ. Με αοηά θαίκεηαζ κα δζαζθαθζγυηακ υηζ είπακ ιεθεηήζεζ ηα
εεςνδηζηά ηείιεκα ηαζ είπακ οθμπμζήζεζ ηζξ πεζναιαηζηέξ δζαηάλεζξ ημο παηέημο έηζζ
χζηε κα ιδκ απακημφζακ ηοπαία ζηζξ ενςηήζεζξ αοημαλζμθυβδζδξ πμο πνμαθέπμκηαζ
απυ ηδ ιαεδζζαηή ζεζνά.

~ 937 ~

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

1ε Μειέηε Πεξίπησζεο
Ζ ιεεμδμθμβία οθμπμίδζδξ ζηδκ πνχηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ (Μμθμπίδδξ 2005)
πενζθάιαακε ηδ δζενεφκδζδ ιέζς βναπηχκ ενςηδιαημθμβίςκ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ
δαζηάθςκ ζπεηζηά ιε έκκμζεξ ηαζ ενιδκεία θαζκμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηα νεοζηά ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα ηδ ζοζπέηζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ιε ηα πμνίζιαηα ηςκ αζαθζμβναθζηχκ ενεοκχκ.
ηδ ζοκέπεζα ηαεμνίζηδηε έκα πθαίζζμ βζα ηδκ πνμηεζκυιεκδ επζιμνθςηζηή
πανέιααζδ ιέζα απυ ζπεδζαζηζηέξ ανπέξ επζααθθυιεκεξ απυ ηδκ παζδαβςβζηή βκχζδ
πενζεπμιέκμο, απυ ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ αοημεπζιυνθςζδξ ηαζ απυ ημ οπυ δζαιυνθςζδ
πενζαάθθμκ ιάεδζδξ. Ζ επζιμνθςηζηή πανέιααζδ ήηακ έκα μθμηθδνςιέκμ ιαεδζζαηυ
παηέημ ιε ηδ ιμνθή δζδαηηζηήξ ιαεδζζαηήξ ζεζνάξ.
Κάεε ηεθάθαζμ πενζεθάιαακε διενμθυβζα ηαηαβναθήξ δναζηδνζμηήηςκ, ενςηήζεζξ
αοημαλζμθυβδζδξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ ειπθμηή ιε ημ παηέημ αθθά ηαζ ιε ηάεε ηεθάθαζμ
(ένβα), εεςνδηζηά ηείιεκα ειπθμοηζζιέκα ιε εζηυκεξ, ηείιεκα ιε ηζξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ
ιαεδηχκ, εηηέθεζδ πεζναιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαεχξ ηαζ μπηζημπμζδιέκμ οθζηυ ιε ηδ
ιμνθή ακαθμβζημφ ηαζ ρδθζαημφ αίκηεμ ηαεχξ ηαζ πνμζμιμζχζεςκ.
Πνμηεζιέκμο κα απακηδεμφκ μζ ενςηήζεζξ αοημαλζμθυβδζδξ βζα ηάεε ηεθάθαζμ
(ένβα) έπνεπε κα ιεθεηδεμφκ ηα εεςνδηζηά ηείιεκα βζα ηα νεοζηά, κα ιεθεηδεμφκ μζ
εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηέθμξ κα οθμπμζδεμφκ μζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
ιε ηα απθά οθζηά ημο παηέημο. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ειπθμηήξ ημοξ ιε ηζξ πεζναιαηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ έπνεπε κα ζοιπθδνχζμοκ βναπηά διενμθυβζα ηαηαβναθήξ
δναζηδνζμηήηςκ πνμηεζιέκμο κα ζδιεζςεμφκ ηνίζζια δεδμιέκα βζα ηδκ βκςζηζηή ημοξ
αεθηίςζδ.
ηδ ζοκέπεζα οθμπμζήεδηε δ πζθμηζηή εθανιμβή ηδξ ιαεδζζαηήξ ζεζνάξ πνμηεζιέκμο
κα δζενεοκδεμφκ δ εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ ενβαθείςκ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ. Σέθμξ
ιεηά ηδ ζοθθμβή, επελενβαζία ηαζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ επακαζπεδζάζηδηακ ηα ενβαθεία
υπμο απαζηείημ, δζαηοπχεδηακ ηα ηεθζηά ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηαζ οθμπμζήεδηε δ ηεθζηή
εθανιμβή.
Σμ δείβια ηδξ ηεθζηήξ πανέιααζδξ ήηακ 96 εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημί, ζηδκ
πθεζμρδθία ημοξ απυθμζημζ ηςκ παθαζχκ Παζδαβςβζχκ Αηαδδιζχκ, πμο επζθέπηδηακ ηαηυπζκ
εζζαβςβζηχκ ελεηάζεςκ κα παναημθμοεήζμοκ δζεηή επζιυνθςζδ ζημ Πακεπζζηήιζμ. Σμ
δείβια αθμνμφζε εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ηςκ δομ θφθςκ, ζζμιενχξ ηαηακειδιέκμοξ, μζ μπμίμζ
ιεηαηζκμφκηακ ζε διενήζζα αάζδ απυ άθθεξ πυθεζξ ηδξ εονφηενδξ πενζθένεζαξ.
Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ δεδμιέκςκ οθμπμζήεδηε ιε ηδ αμήεεζα ημο ζηαηζζηζημφ παηέημο
SPSS ηαζ εζδζηυηενα ιε ηδ δμηζιαζία ημο Chi-Square, (x2) πνμηεζιέκμο κα ιεθεηδεεί δ
ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ηςκ εονδιάηςκ ηαζ κα δμεεί δ δοκαηυηδηα βζα βεκίηεοζδ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ (Cohen & Manion 1997).
2ε Μειέηε Πεξίπησζεο
Ζ ιεεμδμθμβία οθμπμίδζδξ ζηδ δεφηενδ ιέεμδμ ηδξ δζαδζηηοαηήξ επζιυνθςζδξ
πενζθάιαακακ ανπζηά υπςξ ηαζ ζηδκ πνχηδ ιέεμδμ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ
δαζηάθςκ ιέζς βναπηχκ ενςηδιαημθμβίςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ ζπεδζαζιυ ιζαξ δζδαηηζηήξ
πανέιααζδξ οανζδζημφ παναηηήνα ζηδκ πενζμπή ηςκ νεοζηχκ. ηα πθαίζζα αοηά
οθμπμζήεδηε δ ρδθζμπμίδζδ ημο ιαεδζζαημφ οθζημφ ηδξ πνχηδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ ηαζ
«ακέααζια» ημο οθζημφ ζημ δζαδζηηοαηυ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ, (http://helios.eled.auth.
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gr/bscw) πνμηεζιέκμο κα είκαζ πνμζαάζζιμ πςνίξ ημπζημφξ ηαζ πνμκζημφξ πενζμνζζιμφξ.
ηδ ζοκέπεζα δζαηοπχεδηακ ηα ανπζηά ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηαζ οθμπμζήεδηακ δομ
πζθμηζηέξ εθανιμβέξ ζε εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημφξ πνμηεζιέκμο κα ιεθεηδεμφκ δ
εβηονυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ηςκ ενβαθείςκ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ ζε ζπέζδ ιε ηα ενεοκδηζηά
ενςηήιαηα. Έηζζ ιεηά ηδκ επελενβαζία ηαζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ επακαζπεδζάζηδηε δ
ιεεμδμθμβία αθθά ηαζ ηα ενβαθεία υπμο απαζηείημ, δζαηοπχεδηακ ηα ηεθζηά ενεοκδηζηά
ενςηήιαηα ηαζ οθμπμζήεδηε δ ηεθζηή εθανιμβή ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ (Paraskevas &
Psillos 2009).
ηδκ ηεθζηή εθανιμβή μζ εηπαζδεοηζημί πήνακ ημ παηέημ ιε ηα απθά οθζηά δζα γχζδξ
ηαζ υθα ηα εεςνδηζηά ηείιεκα, μζ αζηήζεζξ αοημαλζμθυβδζδξ, ηα διενμθυβζα ηαηαβναθήξ
δναζηδνζμηήηςκ ήηακ ζημ δζαδζηηοαηυ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ ζε ρδθζαηή ιμνθή. Απυ εηεί
ιε ηδκ ακάθμβδ οπμζηήνζλδ πμο πενζβνάθδηε παναπάκς ηα "ηαηέααγακ" (download) ζημοξ
οπμθμβζζηέξ ημοξ βζα επελενβαζία ηαζ "ακέααγακ" (upload) ηζξ απακηήζεζξ ημοξ ζηζξ
ενςηήζεζξ αοημαλζμθυβδζδξ ηαεχξ ηαζ ηα ζοιπθδνςιέκα διενμθυβζα ηαηαβναθήξ
δναζηδνζμηήηςκ, απυ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο παηέημο (Παναζηεοάξ &
Φφθθμξ 2009).
Σμ δείβια απμηεθμφκηακ απυ 24 εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημφξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ πμο
παναημθμοεμφζακ δζεηέξ πνυβναιια ιεηεηπαίδεοζδξ-επζιυνθςζδξ ζημ Γζδαζηαθείμ
«Γδιήηνδξ Γθδκυξ» ημο Ανζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ.
Ζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ απυ ηα βναπηά ενςηδιαημθυβζα αοημαλζμθυβδζδξ
οθμπμζήεδηε ιε ηδ αμήεεζα ημο ζηαηζζηζημφ παηέημο SPSS ηαζ εζδζηυηενα ιε ηδκ ιδ
παναιεηνζηή ακάθοζδ-δμηζιαζία ζοζπέηζζδξ Mann & Whitney U test πνμηεζιέκμο κα
ιεθεηδεεί δ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ηςκ εονδιάηςκ ηαζ κα δμεεί δ δοκαηυηδηα βζα
βεκίηεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ (Cohen & Manion 1997). Καζ ζηζξ δομ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ 4
ένβα ήηακ ημζκά, (1,2,3,6) εη ηςκ μπμίςκ ηα ένβα 3 ηαζ 6 είπακ οπυ-ενςηήιαηα (3.1, 3.2 &
6.1, 6.2) ηα μπμία ηα δζενεοκήζαιε ζακ λεπςνζζηά ένβα αολάκμκηαξ ζοκμθζηά ημ ανζειυ ηςκ
ημζκχκ ένβςκ απυ 4 ζε 6.
Απνηειέζκαηα
ηδκ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ ηα βκςζηζηά απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ ιεηά ηδκ ηαηαβναθή
ηαζ ηδ ζηαηζζηζηή ημοξ επελενβαζία ζηα ημζκά βκςζηζηά ένβα πμο οθμπμίδζακ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ πνχηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ. πςξ θαίκεηαζ απυ ημκ πίκαηα 1 ζηα ένβα 1,
2, 3.2, 6, 6.1, 6.2 μζ δζαθμνέξ ζςζηχκ απακηήζεςκ πνζκ (pre) ηαζ ιεηά (post) ηδκ ειπθμηή
ημοξ, ιεηά ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ παναηηδνίζηδηακ ζακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δίκμκηαξ ηδ
δοκαηυηδηα βζα βεκίηεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
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Πίλαθαο 1: Γκςζηζηά απμηεθέζιαηα εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ πνχηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ
ΔΡΓΑ

1
(Μαλφκε
ηξα)
2
(ψκαηα
)
3
(Άβηονα)
3.1
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6
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ελε
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6.1
(Μπάια
ζηελ
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α)
6.2
(χγθξηζ
ε
ζέζεσλ)

PRE
ΧΣΔ
ΑΠΑΝΣΖΔ
Η
%

POST
ΧΣΔ
ΑΠΑΝΣΖΔ
Η
%

ΓΗΑΦΟ
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PREPOST
%
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(Υ2)

ΖΜΑΝΣΗΚΌΣΖ
ΣΑ

ΝΑΗ
43,8

66,3

22,5%

P=0,004
X2=8,493
ΝΑΗ

12,5
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94,8

97,8

3%

88,5

89,9

1,4%
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27,7%
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P=0,000
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ΟΥΗ
ΟΥΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

74

92,1

18,1%

P=0,001
X2 =10,117
ΝΑΗ

58,3

76,4

18,1%

P=0,014
X2 =6,018
ΝΑΗ

51

73

22%

P=0,003
X2 =9,133

ηδκ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ ηα βκςζηζηά απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ ιεηά ηδκ ηαηαβναθή
ηαζ ηδ ζηαηζζηζηή ημοξ επελενβαζία ζηα ημζκά βκςζηζηά ένβα πμο οθμπμίδζακ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ δεφηενδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ. πςξ θαίκεηαζ απυ ημκ πίκαηα 2 ζηα ένβα 1,
2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2 μζ δζαθμνέξ ζςζηχκ απακηήζεςκ πνζκ (pre) ηαζ ιεηά (post) ηδκ ειπθμηή
ημοξ, ιεηά ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ παναηηδνίζηδηακ ζακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δίκμκηαξ ηδ
δοκαηυηδηα βζα βεκίηεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
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Πίλαθαο 2: Γκςζηζηά απμηεθέζιαηα εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδ δεφηενδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ
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<0,05
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41,6
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29,2

0,044

20,83

83,33

62,5

0

ΝΑΗ
ΟΥΗ
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-4,1

0,64

83,33

100

16,67

0,039

ΝΑΗ
ΝΑΗ
25

75

50

0,001
ΟΥΗ

83,33

87,5

4,17

0,686
ΝΑΗ

50

91,66

41,66

0,002
ΝΑΗ

29,16

66,66

37,5

0,01

πκπεξάζκαηα-πδήηεζε
ηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηήζαιε δομ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ πμο αθμνμφζακ ελ απμζηάζεςξ
επζιυνθςζδ δαζηάθςκ ζηδκ πενζμπή ηςκ νεοζηχκ. Καζ ζηζξ δομ ιεθέηεξ πνδζζιμπμζήεδηε
ημ ίδζμ ιαεδζζαηυ οθζηυ-ιαεδζζαηή ζεζνά αθθά ιε δζαθμνεηζηή ιμνθή, οπμζηήνζλδ ηαζ
ηνυπμ δζακμιήξ. ογδηχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ζηα ημζκά ένβα αοημαλζμθυβδζδξ πνμηφπηεζ
ανπζηά υηζ υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζοιπθήνςζακ ηζξ ενςηήζεζξ αοημαλζμθυβδζδξ. Δπζπθέμκ
θάκδηε απυ ηα απμηεθέζιαηα υηζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεδζάζηδηακ βζα ηα ένβα
αοημαλζμθυβδζδξ ήηακ ηαηάθθδθεξ ιζαξ ηαζ ηα ένβα ζηα μπμία πανμοζζάζηδηακ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ήηακ ηα ίδζα ηαζ ζηζξ δομ ιεθέηεξ πενίπηςζδξ (ένβα 1,2,3.2, 6.1, 6.2).
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ θαίκεηαζ κα πανμοζίαζακ βκςζηζηή πνυμδμ ζηα πενζζζυηενα ενςηήιαηα
αοημαλζμθυβδζδξ, ζε δομ δφζημθεξ έκκμζεξ υπςξ ζηδκ πίεζδ ζηα νεοζηά αθθά ηαζ ζηδκ
άκςζδ, θακενχκμκηαξ ηαζ μζ δομ ιμνθέξ επζιυνθςζδξ ζηδνζγυιεκεξ ζε ηαηάθθδθα
ιαεδζζαηά ένβα ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ελίζμο απμηεθεζιαηζηά ακελάνηδηα ιε ηδ
ιμνθή, ημκ ηνυπμ δζακμιήξ ημο ιαεδζζαημφ οθζημφ αθθά ηαζ ηδκ ακάθμβδ οπμζηδνζηηζηή
δζαδζηαζία. οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε υηζ δ μιμζυηδηα ζηα απμηεθέζιαηα
πμο πανμοζζάζηδηακ ακςηένς μθείθεηαζ ζηζξ ζηένεεξ ζπεδζαζηζηέξ ανπέξ πμο
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αημθμοεήεδηακ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ πνχηδξ (πνυηοπδξ) δζδαηηζηήξ ιαεδζζαηήξ ζεζνάξ ηαζ
οζμεεηήεδηακ απυ ηδκ δεφηενδ («εοβαηνζηή») ηδξ, ηαεζζηχκηαξ ημ ηεπκμθμβζηυ ιέζμ
οπμζηήνζλδξ υπδια δζεηπεναίςζδξ ηδξ επζιμνθςηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιε ζαθείξ επίζδξ
ζπεδζαζηζηέξ ανπέξ. Χξ πνυηαζδ ιεθθμκηζηήξ ένεοκαξ εα ημθιμφζαιε κα δζαηοπχζμοιε ημκ
επακαζπεδζαζιυ πεηοπδιέκςκ επζιμνθςηζηχκ ζεζνχκ ιε κέα ηεπκμθμβζηή οπμζηήνζλδ.
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε
ζε πνςημεηείξ θμζηδηέξ ημο Πακεπζζηδιίμο Ηςακκίκςκ, ζημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ ζε ζηάζεζξ ηαζ πεπμζεήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ
Φοζζηήξ. Με ααζζηυ ενβαθείμ έκα ενςηδιαημθυβζμ ηθεζζημφ ηφπμο- ημ CLASS (Colorado Learning
Attitudes about Science Survey)- δ ένεοκα ααειμθμβεί ημ πνμζςπζηυ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ςξ
πνμξ ημ θφθμ, ηδκ ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ πμο αημθμφεδζακ ζημ Λφηεζμ αθθά ηαζ ημο εκδζαθένμκημξ
πμο δήθςζακ μζ ίδζμζ μζ θμζηδηέξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαηαδεζηκφμοκ πςξ μζ θμζηδηέξ
πανμοζζάγμοκ ανηεηά ορδθά πμζμζηά πνμζςπζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ. Οζ
δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα αβυνζα ηαζ ηα ημνίηζζα είκαζ αιεθδηέεξ, εκχ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ
πανμοζζάγμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο αημθμφεδζακ ζημ Λφηεζμ.
Abstract
This paper presents the results of an empirical research of students of the Department of Primary
Education at the University of Ioannina, in attitudes and beliefs about their personal interest of
learning physics. Using as basic tool the closed questionnaire, CLASS (Colorado Learning Attitudes
about Science Survey), the research grades the students' interest as a function of the sex, the direction
of study followed at the Lyceum and the interest expressed by the students themselves. The results
show that students have sufficiently high rates of personal interest in the subject of Physics. The
differences between boys and girls are negligible, while significant differences shown in the direction
followed in the school.

Δηζαγσγή
Ζ ένεοκα έπεζ δείλεζ πςξ μζ ιαεδηέξ θένκμοκ ζηδκ ηάλδ υπζ ιυκμ ανπάνζεξ ηαηακμήζεζξ ηςκ
εκκμζχκ ηδξ Φοζζηήξ, αθθά ηαζ ιζα ζεζνά απυ ζηάζεζξ, πεπμζεήζεζξ ηαζ πνμζδμηίεξ. Αοηέξ μζ
ανπζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ πεπμζεήζεζξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηδ ιάεδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ
εζζαβςβζηή Φοζζηή ηαζ ημ πςξ ενιδκεφμοκ υηζ αημφκ ζε ιζα ηάλδ (Sahin 2009). Οζ
πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ έπμοκ πεπμζεήζεζξ βζα ηδ Φοζζηή ηαζ ηδ ιάεδζδ ηδξ Φοζζηήξ πμθφ
δζαθμνεηζηέξ απυ αοηέξ εκυξ έιπεζνμο Φοζζημφ (Redish et al. 1998, Sahin 2009). Ο Hammer
(1994) ακαθένεζ πςξ ιενζημί ιαεδηέξ εεςνμφκ ηδ Φοζζηή ζακ αδφκαια ζοκδεδειέκα
ημιιάηζα πθδνμθμνζχκ πμο πνέπεζ κα ιαεεοημφκ λεπςνζζηά, εκχ άθθμζ αθέπμοκ ηδ Φοζζηή
ζακ έκα ζοκεηηζηυ ζχια ζδεχκ πμο ιαεαίκμκηαζ ιαγί. Κάπμζμζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ
ιάεδζδ ηδξ Φοζζηήξ ςξ απμικδιυκεοζδ ηφπςκ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, εκχ άθθμζ
πζζηεφμοκ υηζ δ ιάεδζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακάπηολδ ιζαξ ααεφηενδξ εκκμζμθμβζηήξ
ηαηακυδζδξ. Μενζημί ιαεδηέξ πζζηεφμοκ πςξ δ Φοζζηή δεκ ζοκδέεηαζ ιε ημκ πναβιαηζηυ
ηυζιμ, εκχ άθθμζ πζζηεφμοκ πςξ μζ ζδέεξ πμο ιαεαίκμκηαζ ζηδ Φοζζηή είκαζ ζπεηζηέξ ηαζ
πνήζζιεξ ζε ιζα εονεία πμζηζθία πναβιαηζηχκ πθαζζίςκ. Δπίζδξ, ενβαζίεξ έπμοκ δείλεζ
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ζφκδεζδ ηςκ πεπμζεήζεςκ ιε ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ. Οζ Stathopoulou & Vosniadou
(2007) ζε ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ έδεζλακ πςξ μζ πεπμζεήζεζξ μζ μπμίεξ
αθμνμφκ ηδ δμιή ηαζ ηδ ζηαεενυηδηα ηδξ βκχζδξ ηδξ Φοζζηήξ είκαζ ηαθμί πνμβκχζηεξ
predictors ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ Φοζζηήξ. Δπίζδξ, μ Perkins et al. (2005) ζδιείςζακ πςξ
θμζηδηέξ πμο λεηζκμφκ έκα ιάεδια ιε πζμ εοκμσηέξ πεπμζεήζεζξ ήηακ πζμ πζεακυ κα επζηφπμοκ
ορδθά ιαεδζζαηά ηένδδ. Δπίζδξ, δ ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ μζ ιαεδηέξ εα ιεθεηήζμοκ ηαζ εα
ιάεμοκ ηαθφηενα Φοζζηή ηαζ επζπθέμκ εα επζθέβμοκ ιαεήιαηα Φοζζηήξ εάκ εκδζαθένμκηαζ
βζα αοηή (Osborne, Simon & Collins 2003, Hidi, Renninger & Krapp, 2004) . Ανηεημί
ενεοκδηέξ (Schiefele 1999, Krapp, 2002) έπμοκ πανμοζζάζεζ ημ εκδζαθένμκ ςξ ιζα ηεκηνζηή
πνμτπυεεζδ βζα εζςηενζηή πανχεδζδ. Δββεκείξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηίκδηνα είκαζ μζ
δναζηδνζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ηάκμοκ μζ άκενςπμζ θοζζηά ηαζ αοευνιδηα αημθμοεχκηαξ ηα
εζςηενζηά ημοξ εκδζαθένμκηα. φιθςκα ιε ημοξ Ryan & Deci (2000, p. 71), ―μζ άκενςπμζ εα
πανςεδεμφκ εζςηενζηά ιυκμ βζα δναζηδνζυηδηεξ πμο έπμοκ εζςηενζηυ εκδζαθένμκ βζα
αοημφξ, δναζηδνζυηδηεξ πμο έπμοκ ηδ βμδηεία ηδξ ηαζκμημιίαξ, ηδξ πνυηθδζδξ ή αζζεδηζηή
αλία.‖ Σμ εκδζαθένμκ θαίκεηαζ κα είκαζ ιζα ηεκηνζηή έκκμζα υηακ πνμζπαεμφιε κα
ηαηαθάαμοιε ηδ θεζημονβζηή ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ πανχεδζδ ηαζ ηδ ιάεδζδ. Χζηυζμ, ημ
εκδζαθένμκ δζαθένεζ απυ άθθεξ παναηζκδηζηέξ ιεηααθδηέξ ζε ηνεζξ πηοπέξ: είκαζ εζδζηυ
πενζεπυιεκμ ηαζ απμηέθεζια αθθδθεπίδναζδξ ακάιεζα ζε έκα άημιμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο
ηαζ επζπθέμκ έπεζ ηαζ βκςζηζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ πηοπέξ (Hidi, Renninger & Krapp,
2004). φιθςκα ιε ημοξ Gardner & Tamir (1989α): Ο υνμξ «εκδζαθένμκ» ζοκήεςξ
ακαθένεηαζ ζηδκ πνμηίιδζδ εκαζπυθδζδξ ζε ιενζημφξ ηφπμοξ δναζηδνζμηήηςκ απυ άθθεξ.
Έκα εκδζαθένμκ ιπμνεί κα εεςνδεεί ζακ έκαξ ορδθά εζδζηυξ ηφπμξ ζηάζδξ: ηακ
εκδζαθενυιαζηε βζα έκα ζδζαίηενμ θαζκυιεκμ ή δναζηδνζυηδηα, είιαζηε εοκμσηά
δζαηεεεζιέκμζ κα ημ παναημθμοεήζμοιε ή κα δχζμοιε πνυκμ ζ‘ αοηυ. Ζ Hidi (2006) υνζζε ημ
εκδζαθένμκ ςξ ιζα ιμκαδζηή πανςεδηζηή ιεηααθδηή, ηαεχξ ηαζ ιζα ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ
πμο ζοιααίκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα αθθδθεπζδνάζεςκ ιεηαλφ πνμζχπςκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ ημο
εκδζαθένμκηυξ ημοξ, ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ αολδιέκδ πνμζμπή, ζοβηέκηνςζδ ηαζ επίδναζδ.
Ζ ένεοκα πνμζδζυνζζε ανηεημφξ πανάβμκηεξ πμο δζαπθέημκηαζ ιε ημ εκδζαθένμκ βζα ηδ
ιάεδζδ ηδξ Φοζζηήξ υπςξ δ εεκζηυηδηα, ημ θφθμ, ημ εκδζαθένμκ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ
Φοζζηήξ, ημ εκδζαθένμκ βζα ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ ζοκακημφκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ
Φοζζηήξ, ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ εοπανίζηδζδ απυ ημ είδμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ
δζδαηηζηήξ ιεευδμο, ημ ακηζθδπηυ επίηεοβια, ημ επίπεδμ δοζημθίαξ ηαζ εηηίιδζδ ημο
εέιαημξ (Lavonen et al. 2008, Simons 2000, Sjøberg 2000).
Σα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ ηα ελήξ: Πμζμ είκαζ ημ πνμζςπζηυ
εκδζαθένμκ ηςκ θμζηδηχκ ΠΣΓΔ βζα ηδ ιάεδια ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ; Πμζα δ
ζπέζδ ημο θφθμο ηαζ ηςκ ζπμοδχκ ηςκ θμζηδηχκ ζημ Λφηεζμ ζημ πνμζςπζηυ εκδζαθένμκ ηςκ
θμζηδηχκ;
Μέζνδνο θαη Έξεπλα
Ζ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε απυ έκα ηθεζζηυ ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ
απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ. Σμ πνχημ ιένμξ απυ ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ ημ θφθμ, ηδκ
ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ ζημ θφηεζμ, ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο πνμηίεεκηαζ κα επζθέλμοκ ζημ ηιήια
ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ θμζηδηχκ βζα ηδ Φοζζηή, εκχ ημ δεφηενμ ιένμξ απυ ημ CLASS. Σμ
CLASS (Adams et al., 2006) απμηεθεί έκα ενβαθείμ ημ μπμίμ ελεηάγεζ πεπμζεήζεζξ ηαζ
ζηάζεζξ ηαζ ζηδνίπηδηε ζε ηνεζξ πνμδβμφιεκεξ βκςζηέξ ένεοκεξ πμο δζενεοκμφκ ηζξ ζηάζεζξ
ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/θμζηδηχκ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ: (α) the Maryland
Physics Expectations Survey (Redish, et al., 1998), (α) the Views About Science Survey
(Halloun and Hestenes, 1985), ηαζ (β) the Epistemological Beliefs Assessment about Physical
Science (Elby, 2001).
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Σμ CLASS δζενεοκά ηζξ πεπμζεήζεζξ θμζηδηχκ/ιαεδηχκ βζα ηδ Φοζζηή ηαζ ηδ ιάεδζδ ηδξ
Φοζζηήξ ηαζ δζαπςνίγεζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ηςκ ηαεδβδηχκ Φοζζηήξ απυ εηείκεξ ηςκ ανπάνζςκ.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ιε ημ CLASS γδημφκηαζ κα δδθχζμοκ ηδκ άπμρδ ημοξ ζε 42 δδθχζεζξ. Γζα
ηζξ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ πνδζζιμπμζήεδηε ιζα πεκηααάειζα ηθίιαηα (1=Γζαθςκχ Πμθφ,
2=Γζαθςκχ, 3= Ααέααζμξ, 4=οιθςκχ ηαζ 5=οιθςκχ πμθφ). Οζ απακηήζεζξ «οιθςκχ»
ηαζ «οιθςκχ πμθφ» ζηζξ δδθχζεζξ ημο CLASS ακηζζημζπμφκ ζηδκ άπμρδ πμο έπεζ
δζαιμνθχζεζ έκαξ έιπεζνμξ ηαεδβδηήξ Φοζζηήξ. Έηζζ ημ ζημν ηάεε θμζηδηή ζημ CLASS
ηαεμνίγεηαζ απυ ημ πμζμζηυ ηςκ απακηήζεςκ ζηζξ μπμίεξ μ θμζηδηήξ πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ
ένεοκα ζοιθςκεί ιε ηδκ άπμρδ εκυξ έιπεζνμο Φοζζημφ ηαζ πμο δδθχκεηαζ ζηδκ ενβαζία ςξ
«επζεοιδηυ πμζμζηυ» (percent favourable). Οιμίςξ ημ «ιδ επζεοιδηυ πμζμζηυ» ηαεμνίγεηαζ
απυ ημ πμζμζηυ ηςκ απακηήζεςκ ζηζξ μπμίεξ μ ενςηχιεκμξ δεκ ζοιθςκεί ιε ηδκ εκυξ
έιπεζνμο Φοζζημφ.
Ζ ένεοκα ααειμθμβείηαζ ςξ «Οθζηή» ηαζ πςνίγεηαζ ζε 8 ηαηδβμνίεξ:
(α) φκδεζδ ιε ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ
(α) Πνμζςπζηυ Δκδζαθένμκ
(β) Πνμζπάεεζα Καηακυδζδξ
(δ) Δκκμζμθμβζηέξ οκδέζεζξ
(ε) Δθανιμβή ηδξ Δκκμζμθμβζηήξ Καηακυδζδξ
(ζη) Δπίθοζδ Πνμαθδιάηςκ
(γ) Διπζζημζφκδ ζηδκ Δπίθοζδ Πνμαθδιάηςκ ηαζ
(δ) Ηηακυηδηα ζηδκ Δπίθοζδ Πνμαθδιάηςκ
Κάεε ηαηδβμνία απμηεθείηαζ απυ 4 έςξ 8 δδθχζεζξ πμο ηδ παναηηδνίγμοκ.
ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεηαζ δ ηαηδβμνία «Πνμζςπζηυ Δκδζαθένμκ» ηςκ θμζηδηχκ
ημο ΠΣΓΔ. Αοηή δ ηαηδβμνία ακζπκεφεζ ημ εάκ μζ ενςηχιεκμζ έπμοκ πνμζςπζηυ εκδζαθένμκ
βζα ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ. Oζ δδθχζεζξ μζ μπμίεξ ακηζζημζπμφκ ζ‘ αοηή ηδκ
ηαηδβμνία ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζε αοηή ηδκ ενβαζία, είκαζ μζ ελήξ:
1. Ννκίδσ πσο Φπζηθή βηψλεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
2. Γελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κέρξηο φηνπ θαηαλνήζσ ην γηαηί θαη ην πψο θάηη ιεηηνπξγεί.
3. Μειεηψ Φπζηθή γηα λα απνθηήζσ γλψζεηο πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο ζηε δσή κνπ έμσ απφ ην
ζρνιείν.
4. Μνπ αξέζεη λα επηιχσ πξνβιήκαηα Φπζηθήο.
5. Ζ γλψζε ηεο Φπζηθήο αιιάδεη ηηο ηδέεο κνπ γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ν θφζκνο.
6. Λνγηθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Φπζηθή κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα κέλα
ζηελ θαζεκεξηλή δσή κνπ.
Ζ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα πμο
πναβιαημπμζήεδηε ζε πνςημεηείξ θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ (Π.Σ.Γ.Δ) ημο Πακεπζζηδιίμο Ηςακκίκςκ. Ζ δεζβιαημθδπηζηή ιέεμδμξ πμο
πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ δ απθή ηοπαία δεζβιαημθδρία. Σμ υνβακμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα
ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ είκαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ ιμζνάζηδηε ζηζξ ανπέξ
ημο εανζκμφ ελαιήκμο ημο αηαδδιασημφ έημοξ 2009-2010. Ζ ηςδζημπμίδζδ, δ ζηαηζζηζηή
επελενβαζία ηαζ δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ έβζκε ιε ηδκ αμήεεζα ημο ζηαηζζηζημφ παηέημο
SPSS 17.0 ηαζ ημο Microsoft Excel πμο πνδζζιμπμζεί ημ ενςηδιαημθυβζμ CLASS.
Ο πθδεοζιυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ 189 πνςημεηείξ θμζηδηέξ. ζμκ αθμνά ημ θφθμ, ημ 81%
απμηεθμφκηακ απυ ημνίηζζα ηαζ ημ 19% απυ αβυνζα. Ζ ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ πμο
αημθμφεδζακ μζ θμζηδηέξ ζημ Λφηεζμ πανμοζζάγεηαζ ζημ ζπήια 1, απυ υπμο πνμηφπηεζ υηζ δ
πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ ζημ Π.Σ.Γ.Δ. πνμένπεηαζ απυ ηδκ εεςνδηζηή ηαηεφεοκζδ ζε
πμζμζηυ πάκς απυ ημ 70%.
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Αλαηνιή;
Θεσξεηηθή; 73

Αλαηνιή;
Τερλνινγηθή; 19

Αλαηνιή; Θεηηθή; 8

ρήκα 1: Ζ ηαηακμιή ςξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ ζημ Λφηεζμ.

Οζ θμζηδηέξ ηθήεδηακ κα αοημπνμζδζμνίζμοκ μζ ίδζμζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα ημ βκςζηζηυ
ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ. Οζ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ ςξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ
απεζημκίγεηαζ ζημ ζπήια 2. Υνδζζιμπμζήεδηε ιζα ηεηνααάειζα ηθίιαηα (1=ηαευθμο,
2=ιζηνυ, 3= ιέηνζμ ηαζ 4=ιεβάθμ) βζα κα ακηζζημζπεί ζηα ηέζζενα ηίκδηνα ηςκ θμζηδηχκ πμο
παναημθμοεμφκ ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ (Redish, 2003).

ρήκα 2: Ζ ηαηακμιή ημο εκδζαθένμκημξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ

Απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ ελάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ μζ θμζηδηέξ πμο πνμένπμκηαζ
απυ ηδκ Σεπκμθμβζηή ηαζ ηδ Θεηζηή ηαηεφεοκζδ πανμοζζάγμοκ ιέηνζμ ηαζ ιεβάθμ
εκδζαθένμκ βζα ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ, ηάηζ πμο είκαζ ακαιεκυιεκμ αθμφ δ Φοζζηή
απμηεθμφζε έκα απυ ηα ααζζηά ιαεήιαηα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ ζηζξ ηεθεοηαίεξ δφμ ηάλεζξ ημο
Λοηείμο ηαζ ζ‘ αοηά ηα μπμία δζαβςκίζηδηακ βζα ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζημ πακεπζζηήιζμ.
ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μζ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ ζηζξ δδθχζεζξ ημο CLASS μζ
μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πνμζςπζηυ εκδζαθένμκ βζα ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ.
Οζ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ ζε ηάεε δήθςζδ λεπςνζζηά πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1.
Πίλαθαο 1: Σα πμζμζηά ηςκ απακηήζεςκ ηςκ θμζηδηχκ.

Δξσηήζεηο

Γηαθσλψ/
Γηαθσλψ
πνιχ(%)

Οπδέηεξνο
(%)

πκθσλψ/
πκθσλψ
πνιχ(%)

4,2

11,1

84,7

10,3

11,4

78,3

1. Νμιίγς πςξ Φοζζηή αζχκεηαζ ζηδκ
ηαεδιενζκή γςή.
2. Γεκ είιαζ ζηακμπμζδιέκμξ ιέπνζξ υημο
ηαηακμήζς ημ βζαηί ηαζ ημ πχξ ηάηζ
θεζημονβεί.
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3. Μεθεηχ Φοζζηή βζα κα απμηηήζς βκχζεζξ
πμο εα είκαζ πνήζζιεξ ζηδ γςή ιμο έλς απυ
ημ ζπμθείμ.
4. Μμο ανέζεζ κα επζθφς πνμαθήιαηα
Φοζζηήξ.
5. Ζ βκχζδ ηδξ Φοζζηήξ αθθάγεζ ηζξ ζδέεξ
ιμο βζα ημ πχξ θεζημονβεί μ ηυζιμξ.
6. Λμβζηέξ δελζυηδηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζηδ Φοζζηή ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιεξ βζα
ιέκα ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ιμο.

17,4

18,4

64,2

37,9

23,7

38,4

9,5

14,2

76,3

5,9

10,1

84,1

Με αάζδ ηζξ απακηήζεζξ ζε υθεξ ηζξ δδθχζεζξ, δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ
ζοκδέεζ ηδ Φοζζηή ιε ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ, ακαβκςνίγμκηαξ ηδ ζπμοδαζυηδηα ηδξ ζ‘ υηζ
έπεζ ζπέζδ ιε ηδ ελήβδζδ θαζκμιέκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημοξ.
Σαοηυπνμκα, υιςξ, μζ θμζηδηέξ εηθνάγμοκ ηδκ ακηζπάεεζά ημοξ ζηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ.
Σμ «επζεοιδηυ πμζμζηυ» ηαζ ημ «ιδ επζεοιδηυ πμζμζηυ» πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ
ενςηήζεζξ ηδξ ηαηδβμνίαξ «Πνμζςπζηυ Δκδζαθένμκ» ημο CLASS, βζα υθμοξ ημοξ θμζηδηέξ
απεζημκίγεηαζ ζημ ζπήια 3. Οζ επηά ζημοξ δέηα θμζηδηέξ ειθακίγμοκ επζεοιδηά πμζμζηά
πνμζςπζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ηδ Φοζζηή, ζπεδυκ δφμ ζημοξ δέηα ειθακίγμοκ ιδ επζεοιδηυ
ηαζ ημ οπυθμζπμ (πενίπμο έκαξ ζημοξ δέηα) έπεζ μοδέηενμ εκδζαθένμκ.

ρήκα 3: Ζ ηαηακμιή ημο «επζεοιδημφ πμζμζημφ» ηαζ ημο «ιδ επζεοιδημφ πμζμζημφ».

Σμ «επζεοιδηυ πμζμζηυ» ηαζ ημ «ιδ επζεοιδηυ πμζμζηυ» ηδξ ηαηδβμνίαξ Πνμζςπζηυ
Δκδζαθένμκ ζε ζπέζδ ιε ημ θφθμ απμηοπχκεηαζ ζημ ζπήια 4. Με αάζδ ηδκ ηαηακμιή ηςκ
απακηήζεςκ δεκ ειθακίγμκηαζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα αβυνζα ηαζ ηα ημνίηζζα.

ρήκα 4: Ζ ηαηακμιή ημο «επζεοιδημφ πμζμζημφ» ηαζ ημο «ιδ επζεοιδημφ πμζμζημφ»
ςξ πνμξ ημ θφθμ
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Σμ «επζεοιδηυ πμζμζηυ» ηαζ ημ «ιδ επζεοιδηυ πμζμζηυ» ηδξ ηαηδβμνίαξ «Πνμζςπζηυ
Δκδζαθένμκ» ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ ζημ Λφηεζμ απεζημκίγεηαζ ζημ ζπήια 5.
Σα ορδθυηενα πμζμζηά επζεοιδημφ εκδζαθένμκημξ ηα ειθακίγμοκ υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ μζ
θμζηδηέξ ηδξ Θεηζηήξ ηαζ Σεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ ζε πμζμζηά 94% ηαζ 81,9% ακηίζημζπα,
ιε ημοξ θμζηδηέξ ηδξ Θεςνδηζηήξ κα ηοιαίκμκηαζ ζημ 65,8%.

ρήκα 5: Ζ ηαηακμιή ημο «επζεοιδημφ πμζμζημφ» ηαζ ημο «ιδ επζεοιδημφ πμζμζημφ» ςξ πνμξ ηδκ
ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ.

Σμ «επζεοιδηυ πμζμζηυ» πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο πνμζςπζημφ εκδζαθένμκημξ
ηςκ ενςηήζεςκ ημο CLASS ζε ζφβηνζζδ ιε ημ εκδζαθένμκ πμο έπμοκ δδθχζεζ μζ ίδζμζ
θμζηδηέξ βζα ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ, απμηοπχκεηαζ ζημ ζπήια 6.

ρήκα 6: Ζ ηαηακμιή ημο «επζεοιδημφ πμζμζημφ» ηαζ ημο «ιδ επζεοιδημφ πμζμζημφ» ημο
πνμζςπζημφ εκδζαθένμκημξ, υπςξ πνμέηορε απυ ημ CLASS, ςξ πνμξ ημ εκδζαθένμκ πμο δήθςζακ μζ
ίδζμζ μζ ιαεδηέξ.

Παναηδνείηαζ πςξ ημ «επζεοιδηυ πμζμζηυ» αολάκεζ ακάθμβα ιε ημ εκδζαθένμκ πμο
δδθχκμοκ μζ ίδζμζ μζ θμζηδηέξ. Έηζζ μζ θμζηδηέξ πμο μζ ίδζμζ δήθςζακ ιεβάθμ εκδζαθένμκ βζα
ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ πανμοζζάγμοκ ηαζ ορδθυ «επζεοιδηυ πμζμζηυ» πνμζςπζημφ
εκδζαθένμκημξ 87%. Δηείκμζ μζ μπμίμζ δήθςζακ υηζ έπμοκ θίβμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ
63% «επζεοιδηυ πμζμζηυ» πνμζςπζημφ εκδζαθένμκημξ ηαζ εηείκμζ πμο δεκ έπμοκ ηαευθμο
εκδζαθένμκ βζα ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ πανμοζζάγμοκ 56%, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ
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ενςηήζεζξ ημο CLASS. Σμ εφνδια αοηυ ακαδεζηκφεζ υηζ μζ θμζηδηέξ αοημί, εκχ απμδέπμκηαζ
υηζ δ Φοζζηή δίκεζ ηζξ βκχζεζξ βζα ηδκ ενιδκεία ημο ηυζιμο ηαζ βζα ηζξ δζάθμνεξ εθανιμβέξ
ζηδκ ηαεδιενζκή γςή, θαίκεηαζ υηζ μ ηνυπμξ επαθήξ ημοξ ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκυ ηδξ,
υπςξ δ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ (ενχηδζδ 4), έπεζ ζζπονή επίδναζδ, δ μπμία ημοξ έηακε κα
δδθχκμοκ υηζ δεκ έπμοκ ηαευθμο εκδζαθένμκ βζα αοηυ.
πκπεξάζκαηα
Ζ ακάθοζδ ηςκ ζηάζεςκ ηαζ ηςκ πεπμζεήζεςκ ηςκ θμζηδηχκ ζηδκ ηαηδβμνία «Πνμζςπζηυ
Δκδζαθένμκ» έδεζλε πςξ μζ θμζηδηέξ έπμοκ ζε ανηεηά ιεβάθμ πμζμζηυ εκδζαθένμκ βζα ημ
ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ ηαζ πςξ μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημοξ άκηνεξ ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ είκαζ
αιεθδηέεξ. Σμ «επζεοιδηά πμζμζηά» ημο Πνμζςπζημφ Δκδζαθένμκημξ πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε
ηδκ ηαηεφεοκζδ ζπμοδχκ ηςκ θμζηδηχκ ιε ιεβαθφηενα εηείκα ηδξ Σεπκμθμβζηήξ ηαζ Θεηζηήξ
ηαηεφεοκζδξ. Κάηζ πμο είκαζ ακαιεκυιεκμ ιζαξ ηαζ δ Φοζζηή απμηεθμφζε βζα ημοξ θμζηδηέξ
ζηα πνυκζα πμο ήηακ ιαεδηέξ έκα απυ ηα ααζζηυηενα ιαεήιαηα ζημ διενήζζμ ζπμθζηυ
πνυβναιια ηαζ ζηζξ πακεθθήκζεξ ελεηάζεζξ. Οζ θμζηδηέξ ζοζπεηίγμοκ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηα
θαζκυιεκα ηδξ Φοζζηήξ ιε ηδ ηαεδιενζκυηδηα, ακαβκςνίγμοκ ηδκ ζπμοδαζυηδηα ιεθέηδξ ηδξ,
αθθά μζ ζηάζεζξ ημοξ πνμξ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ είκαζ ανκδηζηέξ. Αοηυ ίζςξ ζοιααίκεζ
δζυηζ μζ θμζηδηέξ, ςξ ιαεδηέξ ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ, δζδάζημκηακ ηδ Φοζζηή ιε ημκ
παναδμζζαηυ ηνυπμ, υπμο δ Φοζζηή πανμοζζάγεηαζ ςξ έκα ιδ εοέθζηημ ζχια βεβμκυηςκ,
εεςνζχκ ηαζ ηακυκςκ πνμξ απμικδιυκεοζδ πανά ζακ έκακ ηνυπμ κα ζηεθημφκ ηαζ κα
βκςνίζμοκ ηα θαζκυιεκα ημο θοζζημφ ηυζιμο (Siorenta & Jimogiannis 2008). Ζ ανκδηζηή
ζηάζδ ςξ πνμξ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ (ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημοξ), θαίκεηαζ
κα είκαζ ηυζμ ζζπονή, χζηε κα δδθχκμοκ μζ ίδζμζ, υηζ δεκ ημοξ εκδζαθένεζ ηαευθμο ή ημοξ
εκδζαθένεζ θίβμ, ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ. Ζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, δ μπμία δεκ
ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο ιαεδηή, αθθά ιε ηδκ
έκημκδ πανμοζία πμθφπθμηςκ ιαεδιαηζηχκ ελζζχζεςκ ηαζ ηφπςκ, δναζηδνζυηδηα πμο
ηεθζηά απςεεί ημοξ ιαεδηέξ απυ ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ.
Πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ μζ ιαεδηέξ εα αζπμθδεμφκ ιε επζζηδιμκζηέξ
ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ εα επζθέλμοκ ιαεήιαηα Φοζζηήξ εάκ
εκδζαθένμκηαζ βζα ηα εέιαηα πμο πνυηεζηαζ κα δζδαπεμφκ (Osborne et al. 2003, Hidi et al.
2004). Δπίζδξ, ημ εκδζαθένμκ ηαζ μζ ζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ πνμξ ηζξ επζζηήιεξ παίγμοκ
ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ απμθάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα κα ακαπηφλμοκ πεναζηένς ηδκ
επζζηδιμκζηή βκχζδ, ηδκ επζδίςλδ ηανζέναξ ζηζξ επζζηήιεξ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
εκκμζχκ ηαζ ιεευδςκ παναβςβζηά ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ (OECD 2007). Σα
εονήιαηα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ δείπκμοκ πςξ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ μζ πεπμζεήζεζξ ηςκ
θμζηδηχκ βζα ηδ Φοζζηή βζαηί ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ημ ίδζμ ημ εκδζαθένμκ ημοξ. Θα πνέπεζ
θμζπυκ κα εθανιμζεμφκ μζ ακάθμβεξ εηπαζδεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ, χζηε κα αμδεμφκ ημοξ
θμζηδηέξ κα απμηημφκ ζηάζεζξ, μζ μπμίεξ κα ανίζημκηαζ πζμ ημκηά ιε αοηέξ ηςκ ηαεδβδηχκ
Φοζζηήξ, έηζζ χζηε κα ζοιαάθμοκ ζηδ ιάεδζδ ημοξ. Ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ υηζ ζηδκ ένεοκα
έθααακ ιένμξ πνςημεηείξ θμζηδηέξ, ημ ζοιπέναζια αοηυ αθμνά μοζζαζηζηά ιαεδηέξ
Λοηείμο. Σμ βεβμκυξ αοηυ ζε ζοκδοαζιυ ιε υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ ηςκ ΠΣΓΔ
πνμένπμκηαζ απυ ηδκ εεςνδηζηή ηαηεφεοκζδ (70% ζηδκ πανμφζα ένεοκα), μζ μπμίμζ
δδθχκμοκ ηαευθμο ή θίβμ εκδζαθένμκ, δδιζμονβεί έκακ έκημκμ πνμαθδιαηζζιυ βζα ημκ ηνυπμ
δζδαζηαθίαξ αοηχκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ηζ ηεθζηά ημοξ πνμζθένεζ.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή εθέβπμοιε ηδκ οπυεεζδ υηζ μζ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ βζα έκκμζεξ ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ είκαζ ζηεκά ζοκδεδειέκεξ ιε ηζξ ζδιαζίεξ θέλεςκ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ηα θελζηά ηδξ
Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ· ζδιαζκυιεκα δδθαδή πμο απμδίδεζ ζηα ζδιαίκμκηα (θέλεζξ) δ ημπζηή/ ιδηνζηή
βθχζζα ηςκ ιαεδηχκ, δ μπμία ηαζ απμηεθεί ημ ηαηελμπήκ θεζημονβζηυ ιένμξ ηδξ ημοθημφναξ ημοξ. Σα
δεδμιέκα ιαξ απμηέθεζακ μζ απακηήζεζξ πμο έδςζακ Έθθδκεξ ιαεδηέξ δθζηίαξ 8-12 εηχκ ζε ζπεηζηυ
ενςηδιαημθυβζμ βζα δφμ έκκμζεξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ: ηα «άζηνα» ηαζ ηα «ζφκκεθα». Σα
απμηεθέζιαηα επζαεααζχκμοκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ οπυεεζή ιαξ. Ζ επζαεααίςζδ αοηή
παναπέιπεζ εοεέςξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ςξ
ιζαξ επζπμθζηζζιζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ δζεονφκεζ ημ πθαίζζμ ηδξ ζογήηδζδξ βζα ηδ θφζδ ηςκ ειπμδίςκ
πμο ζοκακημφκ μζ ιαεδηέξ υηακ δζδάζημκηαζ ακηζηείιεκα ζπεηζηά ιε ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ.
Abstract
In this paper we test the hypothesis that students‘ ideas about scientific concepts are related to the
meanings of the words proposed by the dictionaries of Greek language; that is they are related to the
mother language of the students, the most important and functional tool of their culture. Data are
coming from 8-12 years old students who answered questions about what are ―stars‖ and ―clouds‖.
Results indicate that our hypothesis is valid. This validation shows that science teaching and learning
is an acculturation process and the discussion about the nature of the ―students‘ obstacles‖ in science
learning is embedded in a more socio-cultural context.

Δηζαγσγή
Οζ ζδέεξ/ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα έκκμζεξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΦΔ) έπμοκ
απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ εηηεηαιέκδξ ένεοκαξ ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ΓΦΔ)
βζα δφμ ημοθάπζζημκ δεηαεηίεξ (‘70 ηαζ ‘80). Οζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ
«ακαπαναζηάζεζξ βζα ηζξ έκκμζεξ ηςκ ΦΔ» ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ ιαεήιαημξ ηςκ ΦΔ ή ηαζ εηηυξ ηάλδξ (π.π. Roth 2008). οκήεςξ υιςξ
απμηεθμφκ (άθθεξ θμνέξ θζβυηενμ ηζ άθθεξ πενζζζυηενμ) ηαζ «επζζηδιμκζηέξ πανακμήζεζξ» ή
εηηζιχκηαζ ςξ ζδέεξ «εκαθθαηηζηέξ πνμξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ»· δδθαδή ζδέεξ δζαθμνεηζηέξ, ιε
ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ, απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ.
ηδκ πνμζέββζζδ πμο επζπεζνμφιε, εεςνμφιε υηζ μζ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ανίζημκηαζ δζάποηεξ
ζηδκ ημζκυηδηα ζηδκ μπμία γμοκ. Απμηημφκ ημ κυδιά ημοξ ιέζα ζε έκα πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ/
ημοθημφνα (Geertz, 1973), θεζημονβζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ μπμίαξ είκαζ ηαζ δ θοζζηή
βθχζζα. Οζ θέλεζξ, δδθαδή ηαζ μζ πνμηάζζεζξ πμο εηθένμοκ μζ ιαεδηέξ θεζημονβμφκ ιέζα ζε
ζδιαζζμθμβζηά δίηηοα, ημ πενζεπυιεκμ ηςκ μπμίςκ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηςκ «ιμνθχκ
γςήξ» πμο γμοκ μζ ιαεδηέξ (Wittgenstein, 1977), ζοκδέεηαζ δδθαδή ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ
ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ημοξ.
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Απυ ηδκ άθθδ πθεονά δ ιάεδζδ ηδξ επζζηήιδξ ζημ ζπμθείμ είκαζ δ είζμδμξ ζε ιζα κέα
ημοθημφνα, ζε ιζα κέα ημζκυηδηα δζαθυβςκ (Driver et all.). Οζ ζδέεξ ηςκ ιαεδηχκ ηνίκμκηαζ
ακαηυθμοεεξ ιε αάζδ ηα επζζηδιμκζηά ηνζηήνζα (VanEijck, Hsu & Roth 2008, Roth 2008).
Οζ ιαεδηέξ ιζθμφκ ιε υνμοξ πμο έπμοκ κυδια ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ εκχ ηνίκμκηαζ ιε
υνμοξ επζζηδιμκζηυηδηαξ· ιε υνμοξ δδθαδή πμο έπμοκ κυδια ζηδκ επζζηδιμκζηή ημοθημφνα.
Οζ ενεοκδηέξ ακαθφμοκ ημκ απακηδηζηυ θυβμ ηςκ ιαεδηχκ ιε αάζδ ημ εεςνδηζηυ
«επζζηδιμκζηυ-ζπμθζηυ» θυβμ, ηαζ ανίζημοκ «πανακμήζεζξ» ή «εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ». Ακ
ακέθοακ ιε αάζδ ηδ θοζζηή βθχζζα ηςκ παζδζχκ, ιάθθμκ δεκ εα ζοκακημφζακ ηαιία
έηπθδλδ. Ακ αοηυ είκαζ βεβμκυξ, ηυηε δ δζδαζηαθία ηςκ ΦΔ δεκ ανίζηεηαζ απθά ακηζιέηςπδ
ιε ημπζηά εκκμζμθμβζηά ειπυδζα, ζπεηζηά ιε έκακ πεπεναζιέκμ ανζειυ εκκμζχκ. Βνίζηεηαζ
ακηζιέηςπδ ιε έκα μθυηθδνμ βθςζζζηυ ζφζηδια, πμο μζ δμιέξ ημο είκαζ ααεζά παναβιέκεξ
ζημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ παζδζχκ αθθά ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημοξ.
ημ πθαίζζμ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ακαγδημφιε ηεηιήνζα πμο εκζζπφμοκ ή απμδοκαιχκμοκ ηδκ
παναπάκς οπυεεζδ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ.
Ζ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο
ηδκ ένεοκά ιαξ επελενβαζηήηαιε ηζξ απακηήζεζξ πμο έδςζακ ιαεδηέξ ηδξ πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ ζε ενςηδιαημθυβζμ βζα δφμ έκκμζεξ πμο ακαθένμκηαζ ζε μκηυηδηεξ ηδξ θφζδξ
ηαζ ςξ εη ημφημο απμηεθμφκ έκκμζεξ ηαζ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ (ζπεηζηέξ ιε «μονάκζα»
θαζκυιεκα). οβηεηνζιέκα δζενεοκήζαιε ηζξ ζδιαζίεξ πμο απμδίδμοκ ζηδ θέλδ άζηξα
(ενχηδζδ: Ση είλαη ηα άζηξα;) 105 ιαεδηέξ δθζηίαξ 8-12 εηχκ (27 ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ, 38
ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ ηάλδξ, 40 ιαεδηέξ ηδξ η΄ ηάλδξ) ηαζ ζηδ θέλδ ζχλλεθα (ενχηδζδ: Ση είλαη ηα
ζχλλεθα;) 118 ιαεδηέξ δθζηίαξ 8-12 εηχκ (47 ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ, 36 ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ ηάλδξ,
35 ιαεδηέξ ηδξ η΄ ηάλδξ). Ζ πνχηδ έκκμζα έπεζ ζπέζδ ιε μκηυηδηεξ πμο ανίζημκηαζ
«ιαηνζά» απυ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ ιαεδηχκ εκχ δ δεφηενδ είκαζ πζμ «ημκηά» ζ‘ αοηέξ. Γζα ηδκ
ακάθοζή ιαξ πνδζζιμπμζήζαιε ηζξ ζδιαζίεξ πμο απμδίδμοκ ζηδ θέλδ «άζηνμ» (θήιια:
άζηνμ, αζηένζ, αζηέναξ, αζηήν, αζηενάηζ) ηαζ ζηδ θέλδ «ζφκκεθμ» (θήιια: ζφκκεθμ, κέθμξ,
κεθέθδ, ζοκκεθάηζ) 5 έβηνζηα θελζηά ηδξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ: Σξηαληαθπιιίδε, Κξηαξά,
Μπακπηληψηε, Γεκεηξάθνπ, Φπηξάθε & Σεγφπνπινπ (μζ ζδιαζίεξ πνμζδζμνίγμκηαζ ζηα θελζηά
πενζβναθζηά ηαζ ιε παναδείβιαηα ζηα ζπεηζηά θήιιαηα). ηα απμηεθέζιαηά ιαξ
πανμοζζάγμοιε ηαηδβμνζμπμζδιέκεξ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, παναεέημκηαξ εκδεζηηζηά
παναδείβιαηα ηαζ ζπμθζάγμκηαξ ηδκ πζεακή ζδιαζία ημοξ ιε αάζδ ηα παναπάκς θελζηά ηαζ
ιε ακάθμβα παναδείβιαηα απυ ηα ζπεηζηά θήιιαηα.
φιθςκα ιε ηα παναπάκς θελζηά ηάπμζεξ απυ ηζξ ζδιαζίεξ ηςκ θέλεςκ «άζηνμ» ηαζ
«ζφκκεθμ» παναηίεεκηαζ ζημοξ πίκαηεξ πμο αημθμοεμφκ. ηα θελζηά πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ
άθθεξ ζδιαζίεξ πμο δεκ πανμοζζάγμοιε, ιζαξ ηαζ δεκ ειθακίζηδηακ απακηήζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ πμο κα ηζξ πθδζζάγμοκ, μφηε επζζηδιμκζηά ημοξ ακάθμβα.
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Πίλαθαο 1. διαζίεξ ηδξ θέλδξ «άζηνμ». Λελζηά: Σξηαληαθπιιίδε, Κξηαξά, Μπακπηλψηε,
Γεκεηξάθνπ, Φπηξάθε & Σεγφπνπινπ

1. ηάεε αοηυθςημ ή εηενυθςημ μονάκζμ ζχια, εηηυξ απυ ηδ εθήκδ, πμο θάιπεζ ζημκ
μονακυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ
1.1. ηάεε αοηυθςημ μονάκζμ ζχια πμο απανηίγεζ ημ ζφιπακ
1.2. ηάεε αοηυθςημ μονάκζμ ζχια, πμο αηηζκμαμθεί πάνδ ζηζξ εζςηενζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ
πμο δζαεέηεζ
1.4. (πθδε). Ο έκαζηνμξ ευθμξ ηαζ βεκζηά ημ δζάζηδια
2. βζα δζάζδιμ δεμπμζυ ημο ηζκδιαημβνάθμο
2.1. (ιηθ.) πνυζςπμ ιε λεπςνζζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ επζηοπδιέκδ επαββεθιαηζηή γςή, πμο
δζαηνίκεηαζ ακάιεζα ζημοξ μιμίμοξ ημο
3. άζηνμ πμο πζζηεφεηαζ υηζ επδνεάγεζ ηδ γςή ηαζ ημ πεπνςιέκμ ημο ακενχπμο
3.1. ηα γχδζα, μζ αζηενζζιμί ημο γςδζαημφ ηφηθμο
3.2. ηα άζηνα ςξ μονάκζεξ δοκάιεζξ πμο επδνεάγμοκ ηδ γςή ημο ακενχπμο
4. Σοπμπμζδιέκδ αηηζκμεζδήξ βναθζηή πανάζηαζδ δ μπμία, παναπέιπμκηαξ ζηδ ιμνθή ή ζηδ
θάιρδ πμο εηπέιπμοκ ηα αζηένζα, πνδζζιμπμζείηαζ ςξ έιαθδια ή ζφιαμθμ
4.1. πέδζμ ή ζφιαμθμ πμο έπεζ ημ ζπήια αζηενζμφ
4.2. Γζαηνζηζηυ ημο ααειμφ πμθοηεθείαξ λεκμδμπείςκ/ Γζαηνζηζηυ πμζυηδηαξ
μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ
Πίλαθαο 2. διαζίεξ ηδξ θέλδξ «ζφκκεθμ». Λελζηά: Σξηαληαθπιιίδε, Κξηαξά, Μπακπηλψηε,
Γεκεηξάθνπ, Φπηξάθε & Σεγφπνπινπ

1. ιάγα ζοιποηκςιέκςκ οδναηιχκ πμο αζςνείηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα, ζε ανηεηυ φρμξ απυ ηδ
βδ
1.1.δ ζοβηέκηνςζδ οδναηιχκ ζηδκ αηιυζθαζνα ζε αδζαθακέξ ζχια, θεοημφ ή βηνίγμο
πνχιαημξ, ημ μπμίμ ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία οβνμπμζείηαζ ζε ανμπή ή ζηενεμπμζείηαζ ζε
παθάγζ ή πζυκζ
2. ιάγα απυ αένζα ή ζφκμθμ απυ ζςιαηίδζα πμο αζςνμφκηαζ ή ηζκμφκηαζ υπςξ ηα ζφκκεθα ηαζ
πμο ζοκήεςξ ιεζχκμοκ ηδκ μναηυηδηα
2.1. δ ζχνεοζδ νοπακηζηχκ μοζζχκ ζηδκ αηιυζθαζνα, κέθμξ | βζα ζηυκδ, ηαπκυ, άιιμ ηηθ.
πμο αζςνείηαζ ζημκ αένα
3. βζα έκημια πμο πεημφκ ηαηά ζιήκδ
4. ζφκκεθμ πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ φπανλδ ζηδκ αηιυζθαζνα αολδιέκδξ πμζυηδηαξ
ηαπκμφ, δζμλεζδίμο ημο αγχημο ηαζ ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα
Απυ ημοξ παναπάκς πίκαηεξ ιπμνμφιε εφημθα κα ζοκάβμοιε υηζ μζ ζδιαζίεξ πμο
παναηίεεκηαζ ζηα θελζηά είηε δεκ εζηζάγμοκ ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ μκημηήηςκ ιε ημκ ηνυπμ
πμο εεςνείηαζ εκδζαθένμκ ζηζξ επζζηήιεξ (π.π. βζα ηα άζηνα δεκ θαίκεηαζ βεκζηά κα οπάνπεζ
κφλδ πμο κα παναπέιπεζ εοεέςξ ζηδκ μιμζυηδηά ημοξ ιε ημκ Ήθζμ), είηε δζαθςκμφκ ιεηαλφ
ημοξ ςξ πνμξ μοζζαζηζηά απυ επζζηδιμκζηή άπμρδ παναηηδνζζηζηά (π.π. ηα ζφκκεθα
απμηεθμφκηαζ απυ οδναηιμφξ ή απυ ζοιποηκςιέκμοξ οδναηιμφξ;).
Δπζπθέμκ, θαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ζημοξ μνζζιμφξ ημοξ, είηε ζοκδέζεζξ ιε άθθεξ
μκηυηδηεξ (π.π. δ εθήκδ δεκ είκαζ άζηνμ, ηα ζφκκεθα είκαζ οδναηιμί), είηε παναηηδνζζηζηά/
ζδζυηδηεξ (π.π. ηα άζηνα είκαζ αοηυθςηα, ηα ζφκκεθα θεοηά ή βηνίγα), είηε, ηέθμξ,
πενζζζυηενμ ειπεζνζηά θαζκυιεκα ιε ηα μπμία ζοκδέμκηαζ (π.π. ηα άζηνα θάιπμοκ ζημκ
μονακυ, ηα ζφκκεθα ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ζε ανμπή). Γδθαδή, θαίκεηαζ ζοκμθζηά υηζ ζηα
θελζηά μζ μκηυηδηεξ πμο ιαξ εκδζαθένμοκ πνμζεββίγμκηαζ πενζζζυηενμ εεςνδηζηά/ δδθςηζηά
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(ζφκδεζδ ιε άθθεξ έκκμζεξ πμο παναπέιπμοκ ζε άθθεξ μκηυηδηεξ ή ζδζυηδηεξ) ή πενζζζυηενμ
ειπεζνζηά (ζφκδεζδ ιε θαζκυιεκα πμο ηα ακηζθαιαακυιαζηε ή οπμεέημοιε ειπεζνζηά).
Οζ δφμ αοηέξ ηαηδβμνίεξ ακαπαναζηάζεςκ εεςνμφιε υηζ ιαξ εκδζαθένμοκ ζδζαίηενα, ιζαξ ηαζ
δ πνχηδ, υηακ ειθακίγεηαζ ζε ιαεδηέξ, παναπέιπεζ ιάθθμκ ζε βκχζδ/ πνήζδ εεςνδηζημφ
ζπήιαημξ εκχ δ δεφηενδ ζε βκχζδ/ πνήζδ ειπεζνζηχκ ή ηαζ επζζηδιμκζηχκ πναηηζηχκ (π.π.
παναηήνδζδ, πεζναιαηζηή ειπεζνία ηθπ).
Απνηειέζκαηα θαη ζρφιηα
Απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ πνμηφπημοκ ηαηανπήκ ηαηδβμνίεξ
ζδιαζζχκ ζοκαθείξ πνμξ ηζξ ζδιαζζμθμβζηέξ απμπνχζεζξ ηδξ «βθχζζαξ» πμο ιζθμφκ μζ
ιαεδηέξ (ακαθμνζηά πάκηα ιε ηα θελζηά Σξηαληαθπιιίδε, Κξηαξά, Μπακπηλψηε, Γεκεηξάθνπ,
Φπηξάθε & Σεγφπνπινπ):
1. Οη ζεκαζίεο πνπ απνδίδνπλ νη καζεηέο ζηε ιέμε: «άζηξα»
Α. Σα άζηνα είκαζ θςηεζκά μονάκζα ζχιαηα, αοηυθςηα ή εηενυθςηα, πμο ηα αθέπμοιε ηθπ (Γ: 4%.
Δ: 13%, η: 38%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα άζηξα είλαη νπξάληα απηφθσηα ζψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε φιν ην ζχκπαλ. Σα βιέπσ ην
βξάδπ απφ ηε γε λα θσηίδνπλ.
Σα άζηξα είλαη έλα νπξάλην ζψκα πνπ ην βιέπνπκε απφ ηε γε ζηνλ νπξαλφ ην βξάδπ.
Σα παζδζά εδχ απμδίδμοκ ζηδ θέλδ άζηνμ ηδ ζδιαζία εκυξ μονάκζμο ζχιαημξ, αοηυθςημο ή
εηενυθςημο. Υνδζζιμπμζεί ηζξ θέλεζξ: «μονάκζα ζχιαηα», «ήθζμζ», «αοηυθςηα», «μιυθςηα»,
«θάιπμοκ», «θςηίγμοκ», «ζφιπακ», «μονακυ» η.ά. Ζ ζπμθζηή βκχζδ ηαζ δ ζοκδεδειέκδ ιε
αοηή βθχζζα (απηφθσην, εηεξφθσην θιπ.), ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ηδξ Γεςβναθίαξ,
θαίκεηαζ κα δεηαπθαζζάγεζ ηζξ εθάπζζηεξ ανπζηέξ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ηδξ Γ΄ ηάλδξ απυ
ημ 4% ζημ ζπεδυκ 40% ηδξ η΄ ηάλδξ.
Β. Άζηνμ: Σμ ζπέδζμ ημο αζηενζμφ (Γ: 7%, Δ: 3%, η: 0%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα άζηξα είλαη θάηη πνπ είλαη ζαλ απηφ (ζρήκα αζηεξηνχ). Δίλαη ρξπζαθί θαη κηθξά
Πζεακυηαηα εδχ ηα παζδζά κα απμδίδμοκ ζηδ θέλδ άζηνμ ημ ζπέδζμ ή ημ ζφιαμθμ πμο έπεζ
ηαεζενςεεί ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ςξ ημ «ζπήια αζηενζμφ». Αοηή δ δυηζιδ ζηδκ Δθθδκζηή
βθχζζα ζδιαζία ειθακίγεηαζ ιυκμ ζηζξ ιζηνυηενεξ ηάλεζξ ηαζ παφεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ υηακ
ημ ζπμθζηυ πενζεπυιεκμ ηαεζενχζεζ ηδ ζδιαζία ημο μονάκζμο ζχιαημξ.
Γ. Άζηνα: Εχδζα, πεπνςιέκμ, εοπή (Γ:0% Δ: 5%, η: 0%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα άζηξα είλαη θάηη κηθξνχιηα θσηεηλά πξαγκαηάθηα πνπ πέθηνπλ γηα λα πνχκε κηα επρή θαη λα
καο βγεη αιεζηλή
Σα άζηξα είλαη κηθξνί πιαλήηεο πνπ φηαλ θάπνηνο πεζαίλεη γίλνληαη ηα άζηξα
Σα παζδζά εδχ απμδίδμοκ ζηδ θέλδ άζηνμ μονάκζεξ δοκάιεζξ πμο επδνεάγμοκ ηδ γςή ημο
ακενχπμο. Καζ εδχ δ απυδμζδ αοηήξ ηδξ ζδιαζίαξ είκαζ πενζζηαζζαηή.
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Γ. Σα άζηνα είκαζ πθακήηεξ, ημιήηεξ, ιεηεςνίηεξ (Γ:11% Δ: 29%, η: 33%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα άζηξα είλαη απηφθσηνη πιαλήηεο πνπ απέρνπλ κεγάιε απφζηαζε απφ ην ειηαθφ καο ζχζηεκα.
Σα άζηξα είλαη κηθξνί πιαλήηεο δειαδή νπξάληα ζψκαηα.
Σα παζδζά εδχ πνδζζιμπμζμφκ άθθεξ θέλεζξ, υπςξ «πιαλήηεο», «θνκήηεο», «κεηεσξίηεο», βζα
κα απμδχζμοκ ηδκ μκημθμβζηή δζάζηαζδ ηδξ θέλδξ άζηξα, οπμκμχκηαξ ζχιαηα πμο είκαζ
μονάκζα (π.π. ηα άζηξα είλαη κηθξνί πιαλήηεο, δειαδή νπξάληα ζψκαηα ή ηα άζηξα είλαη
νπξάληα ζψκαηα πνπ κνηάδνπλ κε πιαλήηεο) ηαζ δεκ ζοκδέμοκ ιε ημκ υνμ ηζξ ζδζυηδηεξ πμο ημκ
παναηηδνίγμοκ (π.π. ηα άζηξα είλαη απηφθσηα νπξάληα ζψκαηα). Ζ πνήζδ ηςκ θέλεςκ αοηχκ
έπεζ κυδια ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ηαζ ημοθημφναξ υπμο ζοκακηχκηαζ ηαζ μζ άθθμζ
υνμζ. Ζ θοζζηή βθχζζα εκζζπφεζ ακάθμβεξ ιεηααζαάζεζξ. Ζ ακαθμνά ηδξ θέλδξ πιαλήηεο
ζπεδυκ ηνζπθαζζάγεηαζ ζηδκ Δ΄ - η΄ ηάλδ. Αοηυ ζδιαημδμηεί ιζα επζηοπία ζηδ ιφδζδ ζηδ
ζπμθζηή βθχζζα ηαζ ημοθημφνα ηδ ζπεηζηή ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ Γεςβναθίαξ (πέναζια απυ
ηδ Μεθέηδ Πενζαάθθμκημξ), υπμο δ ηοπζηή πθέμκ ακαθμνά ζημοξ πθακήηεξ, μδδβεί ηα
ιεβαθφηενα παζδζά ημο Γδιμηζημφ ζε «αιδπακία» ςξ πνμξ ηδ δζαθμνμπμζδιέκδ πνήζδ ηςκ
υνςκ πθακήηδξ ηαζ άζηνμ.
Δ. Σα άζηνα είκαζ πέηνεξ, ανάπμζ πμο θςηίγμοκ ηδ κφπηα (Γ: 7%Δ: 8%5, η: 0%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα άζηξα είλαη κηθξά κηθξά πεηξαδάθηα φρη φκσο ζαλ απηά πνπ έρνπκε ζηε γε. Βξίζθνληαη ζηνλ
νπξαλφ θαη θσηίδνπλ ζαλ ην θεγγάξη.
Σα παζδζά εδχ πενζβνάθμοκ ηα άζηνα ιε ηδ πνήζδ ηςκ θέλεςκ: «πέηξεο», «βξάρνη»,
«θνκκάηηα απφ θεγγάξη». Απμδίδμοκ ζημ άζηνμ ηδ ζδιαζία εκυξ μονάκζμο ζχιαημξ πμο έπεζ
πνμζζηή ζε αοηά οθζηή δζάζηαζδ (π.π. πέηνεξ, ανάπμζ). Δζηζάγμοκ ζηδ ζπέζδ παναηήνδζδξ
ημο εαοημφ ημοξ ιε ηα άζηνα ηαζ ηάκμοκ ζοβηνίζεζξ ιε αάζδ ηζξ ειπεζνίεξ πμο πνμηφπημοκ
απ‘ αοηή (π.π. ηα άζηξα είλαη ηεξάζηηνη βξάρνη πνπ θσηίδνπλ ζαλ ηνλ ήιην).
η. Σα άζηνα είκαζ αζηένζα πμο θάιπμοκ ζημκ μονακυ ημ ανάδο (Γ: 33%, Δ: 18%, η 8%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα άζηξα είλαη ηα αζηέξηα πνπ βγαίλνπλ θάζε λχρηα
Σα άζηξα είλαη κηθξά αζηέξηα πνπ ιάκπνπλ ζηνλ νπξαλφ θαζψο έξρεηαη ε λχρηα θαη ην θεγγάξη
πνπ ιάκπεη δίλεη θσο θαη ζε απηά.
ηζξ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ αοηχκ επακαπνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ ζηδκ απυδμζδ ημο
πενζεπμιέκμο ηδξ θέλδξ άζηνμ. Μεηααζαάγεηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ δ ζδιαζία ηδξ θέλδξ ζε
ιζα ζοκχκοιδ θέλδ, εφπνδζηδ ζηζξ «απμζηεοέξ» ηςκ ιζηνχκ ιαεδηχκ, μζηεία ηαζ ημζκή ζηα
πθαίζζα ηδξ ηαεδιενζκήξ ημοθημφναξ.
Ζ. Σα άζηνα είκαζ θαιπενά θχηα, πνάβιαηα.. πμο θςηίγμοκ ημκ μονακυ. Σα άζηνα …αβαίκμοκ ημ
ανάδο ηαζ θςηίγμοκ ημκ μονακυ (Γ: 37%, Δ: 24%, η 23%)
Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:

Σα άζηξα είλαη ιακπεξά πξάγκαηα πνπ θέγγνπλ ζην ζθνηάδη
Σα άζηξα είλαη κηθξά θσηάθηα πνπ βγαίλνπλ ζηνλ νπξαλφ. Μαο πξνεηδνπνηνχλ αλ βξέμεη ηελ
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άιιε κέξα ή φρη. Μφιηο είλαη ηα αζηέξηα ζηνλ νπξαλφ δε βξέρεη.
Σα άζηξα βγαίλνπλ ην βξάδπ ζηνλ νπξαλφ γηα λα καο θσηίδνπλ γηαηί ην πξσί καο θσηίδεη ν
ήιηνο. Δίλαη ζαλ θάηη κηθξέο ράληξεο αιιά κνπ θαίλεηαη έηζη γηαηί είλαη καθξηά.
Δίλαη απηά πνπ είλαη ζηνλ νπξαλφ καδί κε ην θεγγάξη. Όηαλ λπρηψλεη βγαίλνπλ ηα άζηξα
Σα άζηξα είλαη αζηξαθηεξά δελ μέξσ αλ είλαη κεγάια ή κηθξά αιιά απφ κει πος είμαι εγώ ηα
βιέπσ κηθξά. Σα άζηξα ιάκπνπλ απφ ην θσο ηνπ θεγγαξηνχ.
ηζξ απακηήζεζξ αοηέξ βίκεηαζ πνήζδ θέλεςκ, ιε ζπεηζηά αζαθή ζδιαζία, υπςξ «ζρήκαηα»,
«πξάγκαηα», «θψηα», «απηά», ηαεχξ ηαζ οπμημνζζηζηχκ ημοξ βζα κα απμδμεεί ζηδ ζοκέπεζα
ημ πενζεπυιεκμ ηδξ θέλδξ άζηνα ιέζς ειπεζνζχκ πμο βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ιέζς ηςκ
αζζεήζεςκ ηαζ πζεακά δεκ ιπμνμφκ κα πνμζδζμνζζημφκ αηνζαέζηενα (ιάκπνπλ, είλαη
αζηξαθηεξά, βγαίλνπλ ηε λχρηα ζηνλ νπξαλφ θαη θεχγνπλ ηε κέξα). ηδ ζοκέπεζα
ακαδεζηκφεηαζ δ ζπέζδ ηςκ παζδζχκ (επί βδξ παναηδνδηέξ) ηαζ ηςκ άζηνςκ ηαζ πνμαάθθμκηαζ
ακάθμβεξ πςνζηέξ ηαζ πνμκζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ (είλαη ςειά ζηνλ νπξαλφ, είλαη
ζηεξεσκέλα/ θαξθσκέλα ζηνλ νπξαλφ, φηαλ λπρηψλεη βγαίλνπλ ηα άζηξα). Δδχ ηα άζηνα
ηαοημπμζμφκηαζ υπςξ ιέζα ζημ πθαίζζμ ιζαξ ζοκμιζθίαξ, ςξ ηάηζ μζηείμ, πμο ιμζνάγμκηαζ απυ
ημζκμφ πςνζηά ηαζ πνμκζηά μζ ζοκμιζθδηέξ (π.π. ηα άζηξα είλαη απηά πνπ είλαη ζηνλ νπξαλφ
καδί κε ην θεγγάξη).
οβηεκηνχκμκηαξ, ηέθμξ, ημ ζφκμθμ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηαηδβμνζμπμζχκηαξ ηζξ απακηήζεζξ
ακάθμβα ιε ημ ακ μζ ζδιαζίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ιε υζα ακαθένεζ δ ζπεηζηή
ζπμθζηή βκχζδ ή ζοκακηχκηαζ ζηδ βθχζζα (ζηα θελζηά) αθθά δεκ παναπέιπμοκ ζε
επζζηδιμκζηέξ ζπμθζηέξ βκχζεζξ, ηαηαθήβμοιε υηζ δ πνχηδ ηαηδβμνία ηενδίγεζ ζηαεενά
έδαθμξ ηαεχξ μζ ιαεδηέξ ιεβαθχκμοκ. Βέααζα, ζπάκζα ζοκακηάιε εκδείλεζξ πμο κα
παναπέιπμοκ ζε εηείκμ ημ είδμξ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζεζξ πμο ζοβηνμφεηαζ εοεέςξ ιε ηδκ
ειπεζνία: υηζ δδθαδή ηα άζηνα είκαζ μονάκζα ζχιαηα υπςξ μ ήθζμξ.
2. Οη ζεκαζίεο πνπ απνδίδνπλ νη καζεηέο ζηε ιέμε: «ζχλλεθα»
Α. Σα ζφκκεθα είκαζ οδναηιμί, ιάγεξ οδναηιχκ, κενυ …πμο ελαηιίγεηαζ (Γ: 17%, Δ: 31%, 46%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα ζχλλεθα πηζηεχσ είλαη πδξαηκνί πνπ έρνπλ καδεπηεί ζηελ αηκφζθαηξα.
Σα ζχλλεθα είλαη κάδεο πδξαηκψλ. Γεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ πνπ
ζεξκαίλεηαη.
Σα ζχλλεθα είλαη πδξαηκνί πνπ έρνπλ ζσξεπηεί ζηελ ηξνπφζθαηξα ζε κνξθή αεξίσλ
ζηξσκάησλ. Όηαλ ηα ζχλλεθα ςχρνληαη πέθηνπλ ζηε γε ζαλ βξνρή θαη φηαλ ςχρνληαη
πεξηζζφηεξν
πέθηνπλ ζηε
γε ζα ρηφλη
Δδχ,
μζ απακηήζεζξ
εζηζάγμοκ
ζηδκ μκημθμβζηή δζάζηαζδ ημο υνμο ηαζ πνμζδζμνίγμοκ ηδ
θχζε ημο ζφκκεθμο (π.ρ. κάδεο πδξαηκψλ, ζπκππθλσκέλνη αηκνί. πδξαηκνί), ηζξ δζαδζηαζίεξ
πμο ημ βεκκμφκ ( π.π. δεκηνπξγνχληαη απφ λεξφ πνπ εμαηκίδεηαη) ηαζ πνμααίκμοκ ζε πςνζηέξ
ηαηδβμνζμπμζήζεζξ (π.ρ. πδξαηκνί πνπ έρνπλ καδεπηεί ζηελ αηκφζθαηξα, πδξαηκνί ςειά ζηνλ
νπξαλφ). Δδχ, ακ ελαζνέζμοιε ηδκ αζάθεζα ζε υηζ αθμνά ηδ δζαθμνά οδναηιχκ ηαζ
ζοιποηκςιέκςκ οδναηιχκ, πμο δζαηνέπεζ ηαζ ηα θελζηά, ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα
επανηείξ μνζζιμφξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε ζδιακηζηά πμζμζηά ζε υθεξ, ηαζ πενζζζυηενμ ζηζξ
ιεβάθεξ, ηάλεζξ.
Β. Σα ζφκκεθα είκαζ ηαπκυξ, ηαοζαένζα… (Γ: 13%, Δ: 11%, η 6%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα ζχλλεθα είλαη κεγάια θνκκάηηα θαπλνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θαπζαέξηα.
Γεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ θαπλφ απφ ηηο θακηλάδεο θαη ηα δηπιηζηήξηα.
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Σα ζχλλεθα είλαη άζπξνο γθξη ή καχξνο θαπλφο.

Οζ απακηήζεζξ ηδξ μιάδαξ αοηήξ πενζβνάθμοκ ηδ θέλδ ζχλλεθν πμζμ ημκηά ζηδ θέλδ ημο
ηαεδιενζκμφ πθέμκ υνμο «κέθμξ», ημο ζοκδεδειέκμο ιε ηδ νφπακζδ ηδξ αηιυζθαζναξ:
θαπλφο, ζαλ θαπλφο, αέξηα ηθπ. Λίβμζ ιαεδηέξ απμδίδμοκ ζηδ θέλδ ζχλλεθν ηαζ ηζξ δφμ
ζδιαζίεξ (Α ηαζ Β).
Γ. Σα ζφκκεθα είκαζ αένζα, αηιυξ, ζηαβυκεξ… μιίπθδ…. (Γ: 23%, Δ: 22%, 8, η: 20%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα ζχλλεθα είλαη αέξηα πνπ γίλνληαη απφ ην λεξφ πνπ εμαηκίδεηαη
Σα ζχλλεθα είλαη νη ζηαγφλεο ηεο βξνρήο πνπ ζπκππθλψλνληαη ζε ζχλλεθα.
Σα ζχλλεθα είλαη ε νκίριε πνπ είλαη ςειά ζηνλ νπξαλφ.
Οζ απακηήζεζξ εδχ ιμζάγμοκ ιε αοηέξ ηδξ ηαηδβμνίαξ Α αθθά δ θφζδ ηςκ ζφκκεθςκ είκαζ
«πενζζζυηενμ οβνή» (πζμ ημκηά ζημοξ ζοιποηκςιέκμοξ/ οβνμπμζδιέκμοξ οδναηιμφξ πανά
ζημοξ οδναηιμφξ) ηαζ ζοκακηχκηαζ επίζδξ ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ.
Γ. Σα ζφκκεθα είκαζ άζπνα…βηνίγα ζπήιαηα/πνάβιαηα ζημκ μονακυ (Γ: 28%, Δ: 25%, η: 17%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
Σα ζχλλεθα είλαη θάηη άζπξα πξάγκαηα πνπ αλ ζπγθξνχνληαη θάλνπλ θεξαπλφ.
Σα ζχλλεθα είλαη θάηη κηθξά πξαγκαηάθηα πνπ βγαίλνπλ ζηνλ νπξαλφ. Μεξηθέο θνξέο είλαη
καχξα θαη κεξηθέο θνξέο άζπξα. Όηαλ έρεη άζπξα έρεη φκνξθε κέξα θαη κφιηο έρεη καχξα
βξέρεη θαη δελ είλαη φκνξθα.
Δδχ δ ζδιαζία ηδξ θέλδξ «ζχλλεθν» είκαζ ειπεζνζηή ηαζ ζπεηζηά απθμσηή. Πμθθέξ θμνέξ δ
ειπεζνζηή πενζβναθή ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε πνχζιεξ ενιδκείεξ ή οπμεέζεζξ (π.π. είλαη άζπξα θαη
καιαθά, είλαη ζηξνγγπιά πξάγκαηα, αλ ζπγθξνχνληαη θάλνπλ θεξαπλφ).
Δ. Σα ζφκκεθα είκαζ αοηά πμο είκαζ ζημκ μονακυ ηαζ θένκμοκ ηδ ανμπή ζηδ βδ (Γ: 15%, Δ: 6%, η:
0%)

Δκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ ιαεδηχκ:
χλλεθα είλαη απηά ηα άζπξα ζρήκαηα ζηνλ νπξαλφ. Γεκηνπξγνχληαη απφ ην λεξφ πνπ κε ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ήιηνπ εμαηκίδεηαη θαη πάεη ζηνλ νπξαλφ.
Σα ζχλλεθα είλαη απηά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νπξαλφ θαη βγαίλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φηαλ
βξέρεη.
Οζ ιαεδηέξ εδχ απμδίδμοκ ηδ ζδιαζία ζηδ θέλδ ζχλλεθα ιε αάζδ ηα θαζκυιεκα πμο
οπμηίεεηαζ υηζ ηα δδιζμονβμφκ ή ηαζ αοηά πμο ηα ζφκκεθα πνμηαθμφκ.
οκμθζηά, ηαζ εδχ μζ ζδιαζίεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζπμθζηή βκχζδ αολάκμοκ ηαεχξ ηα
παζδζά ιεβαθχκμοκ, πςνίξ υιςξ κα θαίκεηαζ ηαζ ηάπμζα ζδιακηζηή επζζηδιμκζηή ακααάειζζδ
ηδξ βκχζδξ αοηήξ. Γζα πανάδεζβια, δ ζδέα ηςκ ζοιποηκςιέκςκ ζε ιζηνέξ ζηαβυκεξ
οδναηιχκ θαίκεηαζ πενίπμο αδζακυδηδ ςξ φπανλδ πμο αζςνείηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα ηαζ δίκεζ
ηδκ εζηυκα ημο ζφκκεθμο.
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πκπεξάζκαηα
Μεθεηχκηαξ πανάθθδθα ηζξ απακηήζεζξ ηαζ βζα ηζξ δφμ θέλεζξ, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ηζξ
παναηάης παναηδνήζεζξ.
Οζ επζζηδιμκζηά ζδιακηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ/ ζδέεξ πμο απμοζζάγμοκ απυ ηα θελζηά ηδξ
Δθθδκζηήξ βθχζζαξ ηείκμοκ κα απμοζζάγμοκ ηαζ απυ ηζξ πενζβναθέξ ηςκ παζδζχκ. Ακηίεεηα
υθεξ ζπεδυκ μζ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ παζδζχκ είκαζ δυηζιεξ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζδιαζζχκ πμο
απμδίδμοκ ηα θελζηά.
Ζ πνμζθενυιεκδ ζημ ζπμθείμ ζπεηζηή επζζηδιμκζηή πθδνμθμνία ηείκεζ κα ειπθμοηίγεζ ζε
ζδιακηζηυ ααειυ ηδ θοζζηή βθχζζα ηςκ παζδζχκ, μδδβχκηαξ ηα κα πνδζζιμπμζμφκ θελζθυβζμ
πμο ακαθένεηαζ ζηα ζπεηζηά ιαεήιαηα. Γεκ θαίκεηαζ υιςξ κα ακαααειίγεζ ηζξ βθςζζζηέξ
δμιέξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ. Αοηυ ζοιααίκεζ ηονίςξ ιε ημκ υνμ «άζηξα» ηαζ
θζβυηενμ ιε ημκ υνμ «ζχλλεθα». Σα παζδζά, βζα πανάδεζβια, δεκ ιζθμφκ ηαευθμο βζα ηδ
δδιζμονβία ηςκ άζηνςκ ή βζα ημοξ θυβμοξ πμο ηα ηάκμοκ θςηεζκά η.μ.η. Φαίκεηαζ ςξ εάκ κα
ηα ακηζιεηςπίγμοκ ςξ μκηυηδηεξ δζαθμνεηζηήξ θφζδξ απυ ηζξ μκηυηδηεξ ηδξ Γδξ (υπςξ ηα
ζφκκεθα). Μζα ζαθχξ ανζζημηεθζηή ακηίθδρδ, πμο απεζημκίγεηαζ ηαζ ζηα θελζηά.
Σα παναπάκς ηεηιήνζα επζαεααζχκμοκ ηδκ πμθζηζζιζηή εεχνδζδ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ
ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηδ ιάεδζδ ηδξ επζζηήιδξ ςξ ηδκ είζμδμ ζε ιζα
κέα ημοθημφνα, πμο πνδζζιμπμζεί ιζα δζαθμνεηζηή βθχζζα ηαζ εκζζπφεζ ημ ζπεηζηυ πθαίζζμ
ζογήηδζδξ βζα ηζξ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ηα ειπυδζα πμο ζοκακημφκ μζ ιαεδηέξ βζα ηδ
ιεηάααζδ απυ ηδκ ημπζηή ζηδκ επζζηδιμκζηή ημοθημφνα.
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υνεδρύα 19: Διδαςκαλύα και Μϊθηςη ςτη Γεωγραφύα
Οι γνώςεισ των μαθητών του δημοτικού ςχολεύου γύρω από θϋματα
που αφορούν ϋνα ορεινό περιβϊλλον
Λακπξηλφο Νίθνο1, Αζαλαζίνπ Μαξία2, Γθαληψλαο Βαζίιεο2, Γθαηδφπνπινο Βαγγέιεο2, Εέξβαο
Ησαθείκ2, Εέξβαο Οξθέαο2, Μπαζκαηδίδεο Γηψξγνο2, Νίθαο Αζαλάζηνο2, Παπαδνπνχινπ
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Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ένεοκα αθμνά ημ επίπεδμ βκχζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο (Σ΄ ηάλδ)
βφνς απυ πμθθά εέιαηα πμο αθμνμφκ ηα αμοκά ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θοζζηή βεςβναθία ηαζ ηδκ
ακενςπμβεςβναθία ηςκ αμοκχκ. Δπεζδή ιέπνζ ζήιενα δεκ είπε ενεοκδεεί αοηυ ημ επίπεδμ ηαζ επεζδή
ημ ζπμθείμ έπεζ ιπεζ ζε ιία επμπή πμο δ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία δίκεζ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ
πνμζέββζζδ ηαζ πανμοζίαζδ βκχζεςκ πμο ιέπνζ ζήιενα βζκυηακ ιυκμ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ, ηνίεδηε
ζηυπζιμ δ ένεοκα κα βίκεζ ιεζς δζαδζηηφμο. Ζ ένεοκα ζηδνίπεδηε ζε ιία ζζημζεθίδα βζα ηα αμοκά
πμο ηαηαζηεοάζηδηε βζ‘ αοηυ ημ ζημπυ ηαζ ζε έκα ενςηδιαημθυβζμ. Σα απμηεθέζιαηα επζζηζάζηδηακ
απυ ηδ ιδδαιζκή ζοιιεημπή ηςκ ζπμθείςκ βζα άβκςζημοξ θυβμοξ. Απυ ηα ζπμθεία πμο
ακηαπμηνίεδηακ ζημ ενςηδιαημθυβζα θάκδηε υηζ μζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ ζε πμθφ ζηακμπμζδηζηυ ααειυ
εέιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ θοζζηήξ βεςβναθίαξ ηςκ αμοκχκ αθθά πανμοζζάγμοκ ηεκά ή δεκ έπμοκ
ηαηαζηαθαβιέκδ άπμρδ ζε εέιαηα ακενςπμβεςβναθίαξ.
Abstract
The present study deals with the level of knowledge that the pupils have about anything that concerns
the physical and human geography of the mountains. The research was based on a web page that was
constructed especially for this purpose and on one on-line questionnaire. All primary schools of four
prefectures in Central Macedonia, Greece, were invited to support the research but only a very small
number of them responded. The results showed that the pupils were well informed on physical
geography issues and less on human geography. In both cases there is need for improvement.

Δηζαγσγή
Ζ επμπή ιαξ παναηηδνίγεηαζ απυ ναβδαίεξ ιεηααμθέξ ζε υθα ηα επίπεδα. Ζ ιείςζδ ηςκ
απμζηάζεςκ, δ ηαηάνβδζδ ηςκ ζοκυνςκ, ημ πκεφια ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, δ ηονζανπία ηςκ
ιέζςκ επζημζκςκίαξ, μζ αθθαβέξ ηςκ ακενχπζκςκ ζπέζεςκ πμο επέθενε δ ηαπφηαηδ ελέθζλδ
ηδξ Σεπκμθμβίαξ είκαζ ηάπμζα ζημζπεία πμο επδνεάγμοκ ηδ γςή ημο ακενχπμο ζηζξ ζδιενζκέξ,
δζανηχξ ιεηαααθθυιεκεξ, ημζκςκίεξ. Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία
απμηεθεί ιζα πνυηθδζδ δ μπμία επζαάθθεζ ηδκ ακάβηδ ακαιυνθςζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ
ζοζηήιαημξ ζε υθεξ ηζξ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ, χζηε αοηυ κ‘ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ κέεξ αθθά ηαζ
ζηζξ δζαπνμκζηέξ ακάβηεξ ημο ακενχπμο ηαζ ηζξ πνμηθήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ (Ράπηδξ
& Ράπηδ 2007).
«H εηπαίδεοζδ ζηδκ Πθδνμθμνζηή ηαζ ζηζξ Σεπκμθμβίεξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ
Δπζημζκςκίαξ, ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή επελενβαζία ηςκ πνμζθαιαακυιεκςκ πθδνμθμνζχκ,
απμηεθεί πμθφηζιμ ενβαθείμ βζα ηδκ απυηηδζδ πθμφζζαξ πμθζηζζιζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ
βκχζδξ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ δζα αίμο εηπαίδεοζδξ ηαζ βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ
ελαημιζηεοιέκδξ εηπαίδεοζδξ» (ΦΔΚ 304, η.Β, 23-3-2003).
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Σμ δζαδίηηομ είκαζ έκα ιέζμ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα αιθίδνμιδ παζδεία
ηαζ ζηυπμξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο είκαζ δ αλζμπμίδζδ ημο δζαδζηηφμο ςξ
αιθίδνμιμο ηακαθζμφ επζημζκςκίαξ ηαζ δζαηίκδζδξ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ζηα
ζπμθεία (Παπαδυπμοθμξ, Καναιάκδξ, 2000).
Oζ ΣΠΔ ιπμνμφκ αηυια ηαζ κα αθθάλμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιαεαίκμοιε αθθά ηαζ ημκ
ηνυπμ πμο ζηεθηυιαζηε (Papert 1995, Μαηνάηδξ 2000). Πανέπμοκ δοκαηυηδηεξ πνμχεδζδξ
δζαθμνεηζηχκ ιμνθχκ δζδαζηαθίαξ ηαζ μνβάκςζδξ εηπαζδεοηζηχκ ζεκανίςκ ηαζ
πνμβναιιάηςκ. Ηδζαίηενα ημ δζαδίηηομ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηαζ
ηδκ οθμπμίδζδ εοέθζηηςκ ηέημζςκ ζεκανίςκ (Σζζαηζζάκαξ 2003). Έκα απυ ηα ηονζυηενα
παναηηδνζζηζηά ημο δζαδζηηφμο είκαζ δ άιεζδ πνυζααζδ ζηδκ πθδνμθμνία ηαζ ηδ βκχζδ ιε
απμηέθεζια ηδκ πανμπή ίζςκ εοηαζνζχκ ιάεδζδξ (Ααμφνδξ η.ά. 2001). Ζ δοκαηυηδηα
ακαγήηδζδξ πμζηίθςκ ηαζ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ πθδνμθμνζχκ ιέζα απυ ηδκ πνυζααζδ ζε
δθεηηνμκζηέξ αζαθζμεήηεξ, αθθά ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιε ηδκ
ηεπκμθμβία πμθοιέζςκ, δδιζμονβμφκ κέα εθηοζηζηά πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ πμο επζηνέπμοκ
ζημ ιαεδηή κα πνμζεββίζεζ ηδ βκχζδ ιε πμζηίθμοξ ζοκδοαζιμφξ ηαζ δοκαηυηδηεξ
(Μπαιπζκζχηδξ 2000). Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ δάζηαθμζ ηαζ ιαεδηέξ είκαζ ακάβηδ κα
ακαπηφλμοκ ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ ακαγήηδζδξ, ζοθθμβήξ ηαζ επζθμβήξ πθδνμθμνζχκ
(Ανπμκηίδδξ η.ά. 2003).
Ζ δοκαηυηδηα ακαγήηδζδξ πμζηίθςκ ηαζ ηενάζηζμο υβημο πθδνμθμνζχκ δδιζμονβμφκ
ζφβπνμκα, εθηοζηζηά πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ δζαδναζηζημφ παναηηήνα πμο επζηνέπμοκ ζημ
ιαεδηή κα πνμζεββίγεζ ηαζ κα επελενβάγεηαζ ηδ βκχζδ ζθαζνζηά, ιε πμζηίθμοξ ζοκδοαζιμφξ
ηαζ ηενάζηζα εοεθζλία (Ράπηδξ & Ράπηδ 2007). «Mέζα απυ ηζξ εζημκζηέξ δζαδνμιέξ ηαζ
ακαγδηήζεζξ ζημ δζαδίηηομ, ηα παζδζά ειπθέημκηαζ κμδηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ζηδκ
πνμζέββζζδ ηαζ πμθζηζζιζηχκ αβαεχκ» (Μοθςκάημο-Κεηέ 2004).
Δπζπθέμκ, ηα δίηηοα οπμθμβζζηχκ ηαζ εζδζηυηενα ημ δζαδίηηομ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ
ζοζηδιαημπμίδζδ ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ, ζηδκ ανηζυηενδ μνβάκςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ, ζηδκ
επζημζκςκία δζαθμνεηζηχκ ζπμθζηχκ μιάδςκ ηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ζοθθμβζηχκ ηαζ
ζοκενβαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ ιάεδζδξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ζπμθείμο (Κυιδξ & Μζηνυπμοθμξ
2001, Κυιδξ 2004).
Ακαιθζζαήηδηα ημ δζαδίηηομ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ιζαξ κέαξ δοκαιζηήξ ιμνθήξ
ιαεδημηεκηνζηήξ, δζενεοκδηζηήξ ιάεδζδξ, ζοβηεκηνχκμκηαξ ζε ιζα ιυκμ ζεθίδα έκα ζφκμθμ
απυ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ, πμο ιπμνμφκ κα ελενεοκδεμφκ ιε ηζξ απθέξ εκένβεζεξ ημο
πμκηζηζμφ (Ράπηδξ & Ράπηδ 2007).
Μέζα απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πανέπμοκ πθέμκ μζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ ηαζ εζδζηυηενα ημ
δζαδίηηομ, εθυζμκ οπάνπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ, ιπμνμφιε κα δχζμοιε ηδκ εοηαζνία ζημοξ
ιαεδηέξ κα ιάεμοκ βζα ηα αμοκά ηαζ ιέζα απυ ημ δζαδίηηομ ζε έκα ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ
εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ, πζμ εθηοζηζηυ ηαζ εοπάνζζημ, υπμο εα ηονζανπεί δ ζοκενβαζία ηαζ δ
μιαδζηυηδηα ηαζ εα επζδζχηεηαζ δ παζβκζχδδξ ηαζ δδιζμονβζηή αλζμπμίδζδ ηδξ εζηυκαξ ηαζ
ηςκ βναθζηχκ.
Έπεζ ήδδ οπμζηδνζπεεί ενεοκδηζηά υηζ δ πνήζδ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζαηήξ
ηεπκμθμβίαξ δζεοημθφκεζ ηαζ πνμςεεί ηδ ιάεδζδ, (Chun & Brandl 1992, Warschauer &
Healey 1998, Lee 2001, Solvie & Kloek 2007). Σμ γδημφιεκμ είκαζ δ έκηαλδ ηαζ δ
δδιζμονβζηή πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ ηάλδ ηαζ αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί υπζ ιυκμ
απυ ηδκ ηαηάηηδζδ ηεπκμβκςζηζηχκ δελζμηήηςκ αθθά απυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ εεςνζχκ
ιάεδζδξ ηαζ δζδαηηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, απυ ηδκ παζδαβςβζηή ηαζ ηδκ ροπμθμβία, χζηε κα
επζηεοπεεί ημ ζδακζηυ πενζαάθθμκ ηαζ μζ ζοκεήηεξ βζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ιε οπμθμβζζηέξ.
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θνπφο ηεο έξεπλαο
Με ηδκ πανμφζα ενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ηαηααάθμοιε ιζα πνμζπάεεζα πναηηζηήξ
αλζμπμίδζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ ζηδκ ηάλδ. Οζ ηφνζμζ
απμδέηηεξ ημο ενεοκδηζημφ ιαξ πεδίμο είκαζ μζ ιαεδηέξ ηαζ δ πνμξ υθεθυξ ημοξ δζδαηηζηή
πανέιααζδ εκυξ πεζναιαηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε ημ δζαδίηηομ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί, μζ μπμίμζ
ηαηέπμοκ ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ πνήζδξ ημο οπμθμβζζηή ηαζ ημο δζαδζηηφμο, δζεοημθφκμκηαξ
ηδκ υθδ δζαδζηαζία.
ηυπμξ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ηαηαβνάρμοιε ανπζηά ηζξ πνμτπάνπμοζεξ
βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ/ηνζχκ ηδξ Σ‘ ηάλδξ ακαθμνζηά ιε ηα αμοκά. ηδ ζοκέπεζα ηδξ
ένεοκαξ, ιε ηαηάθθδθδ δζδαηηζηή πανέιααζδ, εα ενεοκδεεί ακ άθθαλε δ ακηίθδρδ ηςκ
ιαεδηχκ/ηνζχκ βζα ηα ίδζα εέιαηα ιεηά ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκδξ ζζημζεθίδαξ
(http:///mountains-rivers.web.auth.gr) πμο πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βφνς απυ αμοκά ηαζ
πμηάιζα. Ζ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ
ένεοκαξ πμο ηεθείςκε ιε ηδκ ηαηαβναθή ηςκ βκχζεςκ ηςκ παζδζχκ βφνς απυ ηα εέιαηα πμο
αθμνμφκ ηα αμοκά. Ζ δεφηενδ θάζδ εα πνμπςνήζεζ ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ ςξ
ιέζμο δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ.
Τιηθά
Ζ ενεοκδηζηή ενβαζία έπεζ ςξ ζδιείμ ακαθμνάξ ημ δζαδζηηοαηυ ζζηυημπμ http://mountainsrivers.web.auth.gr/.
ηδκ παναπάκς ζζημζεθίδα οπάνπεζ πθδνμθμνζαηυ-οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ πμο αθμνά ηα
Ηιαθάζα ηαζ ημ Νείθμ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ μνμζεζνά ηαεχξ ηαζ μ πμηαιυξ απμηεθμφκ ζδιεία
ακαθμνάξ ζηα ζπμθζηά αζαθία υπζ ιυκμ ηδξ Δθθάδαξ αθθά ηαζ πμθθχκ άθθςκ πςνχκ ελαζηίαξ
ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ πμο έπμοκ είηε απυ πθεονάξ βεςβναθίαξ είηε ζζημνίαξ. Φοζζηά είκαζ
ελίζμο ζδιακηζηυξ μ νυθμξ ημοξ ζηδκ ημπζηή ηαζ παβηυζιζα μζημ-ζζμννμπία. Ζ ένεοκα αοηή
αθμνά ιυκμ ημ αμοκυ εκχ βζα ηα πμηάιζα δζεκενβήεδηε πςνζζηή ένεοκα πανάθθδθα ιε ηδκ
πανμφζα.
Σμ οθζηυ απμηεθείηαζ απυ βεςβναθζηά ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημ πχνμ ηςκ Ηιαθαΐςκ
(δδιζμονβία, βεκζηέξ βκχζεζξ, ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ), απυ πθδνμθμνίεξ βζα ηα μζημζοζηήιαηα
πμο οπμζηδνίγμοκ, πμθζηζζηζηά ζημζπεία ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ημονζζηζηή
αλζμπμίδζδ ηαζ εηιεηάθθεοζή ημοξ.
Δπίζδξ οπάνπεζ έκα ενςηδιαημθυβζμ ζπεηζηυ ιε ηα αμοκά βεκζηά ηαζ υπζ εζδζηά βζα ηα
Ηιαθάζα. Οζ ζοιπθδνςιέκεξ απακηήζεζξ ζηέθκμκηαζ απεοεείαξ ζημοξ ενεοκδηέξ (on line)
ιέζς εζδζηήξ θυνιαξ ηαηαβναθήξ.
Σμ ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείηαζ απυ 23 ενςηήζεζξ πμο αθμνμφκ ηέζζενζξ άλμκεξ:
 Γκςζηζηυξ. Πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ μνζζιχκ, ιδπακζζιμφ δδιζμονβίαξ ηςκ αμοκχκ,
θοζζηή βεςβναθία ηςκ αμοκχκ, ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ.
 Πνμαθήιαηα δζααίςζδξ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ
 Δηιεηάθθεοζδ ηςκ μνεζκχκ υβηςκ
Οζ άλμκεξ αοημί ακήημοκ ζηζξ δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ ηδξ Γεςβναθίαξ: α) ζηδ θοζζηή
βεςβναθία ηαζ α) ζηδκ ακενςπμβεςβναθία. Οζ δφμ πνχημζ άλμκεξ ελεηάγμοκ εέιαηα θοζζηήξ
βεςβναθίαξ ηαζ μζ άθθμζ δφμ εέιαηα ακενςπμβεςβναθίαξ.
οβηεηνζιέκα μζ ζηυπμζ ηςκ ενςηήζεςκ είκαζ:
 Οζ ενςηήζεζξ ημο βκςζηζημφ ημιέα έπμοκ ζηυπμ ηδκ ακάηθδζδ βκχζεςκ ηαζ
πθδνμθμνζχκ πμο έπμοκ απμηηήζεζ μζ ιαεδηέξ ιέπνζ ζήιενα ηαζ υπζ εζδζηά βζα ημ
ζοβηεηνζιέκμ ενςηδιαημθυβζμ.
 Οζ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ηθίια έπμοκ ζηυπμ μζ ιαεδηέξ κα πνμζεββίζμοκ
ηδκ έκκμζα ημο ηθίιαημξ ιέζα απυ ηζξ δζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ.
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Οζ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ ζ‘ έκα αμοκυ έπμοκ
ζηυπμ κα πνμαθδιαηίζμοκ ημοξ ιαεδηέξ, κα ακαπηφλμοκ ηνζηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζ΄
αοηά.
 Οζ ενςηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ αμοκχκ απυ ημκ άκενςπμ
έπμοκ ζα ζηυπμ κα πνμζεββίζμοκ ημ εέια ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ κα πνμαθδιαηίζμοκ
ημοξ ιαεδηέξ, ηαθθζενβχκηαξ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ.
Ζ ενεοκδηζηή μιάδα ήνεε ζε επαθή ιε ηα δδιμηζηά ζπμθεία ηςκ κμιχκ Πέθθαξ, εννχκ,
Πζενίαξ ηαζ Ζιαείαξ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο. Απυ ηα ζπμθεία γδηήεδηε κα
επζζηεθεμφκ ηδκ ζζημζεθίδα ηαζ αθμφ πενζδβδεμφκ ζε αοηήκ κα γδηήζμοκ απυ ηάεε ιαεδηή
ηδξ Σ΄ ηάλδξ κα απακηήζεζ ζημ ενςηδιαημθυβζμ πμο αθμνμφζε ηα αμοκά.
οβηεηνζιέκα ημ δθεηηνμκζηυ ιήκοια ζηάθεδηε ζε 73 ζπμθεία ημο κμιμφ Ζιαείαξ, 96 ημο
κμιμφ Πέθθαξ, 70 ημο κμιμφ Πζενίαξ ηαζ 112 ημο κμιμφ εννχκ. Οζ απακηήζεζξ πμο
ζηάθεδηακ ήηακ απυ 4 ζπμθεία ημο κμιμφ Πέθθαξ ηαζ έκα ημο κμιμφ εννχκ (ηαιία
απάκηδζδ απυ Ζιαεία ηαζ Πζενία) ήημζ ακηαπμηνίεδηε ημ 1.5% ημο ζοκυθμο (Πίκ. 1). Απυ
ηα 4 ζπμθεία ημο κμιμφ Πέθθαξ ημ έκα απάκηδζε ημ ενςηδιαημθυβζμ ζε θςημηοπίεξ ηαζ υπζ
ιέζα απυ ηδκ ζζημζεθίδα.
Σμ απμηέθεζια ήηακ κα ζοβηεκηνςεμφκ ζοκμθζηά 189 απακηδιέκα ενςηδιαημθυβζα. Ζ
επελενβαζία ημοξ έβζκε ιε ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ SPSS v.14.0
Πίλαθαο 1. Ανζειυξ ζπμθείςκ πμο ζηάθεδηε ημ email πνυζηθδζδ - εκδιένςζδ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ
ζπμθείςκ πμο ακηαπμηνίεδηακ ζηδκ ένεοκα.
Νμιμί
Ζιαείαξ
Ανζε. πμθείςκ πμο 73
ζηάθεδηε ημ ιήκοια
Ανζειυξ ζπμθείςκ 0
πμο ακηαπμηνίεδηακ

Πέθθαξ
96

Πζενίαξ
70

εννχκ
112

φκμθμ
351

4

0

1

5

Αλάιπζε
Ζ επελενβαζία ζηδνίπεδηε ζηδκ πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή ηαζ εζδζηά ζε νααδμβνάιιαηα ηαζ
πίκαηεξ ζοκάθεζαξ.
Απυ ηδκ 11δ ενχηδζδ ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο (23 ενςηήζεζξ)
παναηδνμφκηαζ πμθθέξ ακαπάκηδηεξ ενςηήζεζξ (ηαηά ιέζμ υνμ 13 ιαεδηέξ απυ ημοξ 189 δεκ
απακημφκ ηάεε ενχηδζδ απυ ηδκ 11δ ηαζ ιεηά). Αοηυ δεκ ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδ δοζημθία
ημο ενςηδιαημθμβίμο. Θεςνήεδηε υηζ ηάπμζμζ ιαεδηέξ ανήηακ ημ ενςηδιαημθυβζμ ιεβάθμ
ηαζ βζ‘ αοηυ απάκηδζακ ηονίςξ ιέπνζ ηαζ ηδ 10δ ενχηδζδ. Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ ενςηήζεςκ
ήηακ ακαηαηςιέκμ ηζ έηζζ δεκ ιπμνεί κα απμδμεεί αοηή δ ηάζδ ζηδκ έθθεζρδ βκχζεςκ βφνς
απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια. Γεκ οπήνπε δδθαδή θμβζηή ζεζνά ζηδκ αθθδθμοπία ηςκ
ενςηήζεςκ.
Απυ βκςζηζηήξ πθεονάξ δ έκκμζα ημο αμοκμφ είκαζ βκςζηή ζημοξ ιαεδηέξ εεςνχκηαξ ημ ςξ
έκα φρςια πμο ζοκμνεφεζ ιε άθθεξ παιδθέξ επζθάκεζεξ ή ηδ εάθαζζα (69%) ή ςξ έκαξ
πχνμξ ιε ιεβάθδ ηθίζδ (12%). Θα πνέπεζ υιςξ κα πνμαθδιαηίζεζ δ επζθμβή ημο 16% ηςκ
ιαεδηχκ υηζ αμοκυ είκαζ ιία επίπεδδ επζθάκεζα ιαηνζά απυ ηδ εάθαζζα. Πάκηςξ βκςνίγμοκ
υηζ έκα αμοκυ δζαθένεζ απυ έκα θυθμ ζημ φρμξ (75%). Απυ αοηυ ημ 73%, ημ 18.3% απάκηδζε
υηζ ιία πεδζκή πενζμπή ζε αμοκυ μκμιάγεηαζ πεδζάδα. Δπίζδξ είκαζ βκςζηή δ έκκμζα ημο
μνμπεδίμο απυ ημ 63% ηςκ ιαεδηχκ.
ηδκ ενχηδζδ πμο αθμνά ημκ ηνυπμ δδιζμονβίαξ εκυξ αμοκμφ μζ απακηήζεζξ ιμζνάγμκηαζ.
Τπενζζπφμοκ πάκηςξ μζ απακηήζεζξ πμο αθμνμφκ ηδ ζφβηθζζδ δφμ θζεμζθαζνζηχκ πθαηχκ
(43%) ηαζ αημθμοεεί δ απυηθζζδ ηςκ πθαηχκ (22.5%) ηαζ πμθφ ημκηά δ ζοζζχνεοζδ οθζηχκ
απυ ηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ πθαηχκ (20%). Δίκαζ άλζμ θυβμο ημ βεβμκυξ υηζ ημ πυζμ ορδθυ είκαζ
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έκα αμοκυ δεκ ζοκδέεηαζ ιε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ αζηία. φιθςκα ιε ηζξ απακηήζεζξ πμο
δυεδηακ, ρδθά αμοκά ζε ιία πενζμπή οπάνπμοκ πςνίξ αζηία (46.2%) εκχ δ ζεζζιζηή
δναζηδνζυηδηα εεςνείηαζ οπεφεοκδ απυ ημ 33% ηςκ ιαεδηχκ. οβηνίκμκηαξ ηζξ απακηήζεζξ
ζηζξ δφμ αοηέξ ενςηήζεζξ αθέπμοιε υηζ απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο απακηάκε υηζ ηα ρδθά αμοκά
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζεζζιζηυηδηα ηδξ πενζμπήξ (δδθαδή απυ ημ 33% ηςκ ιαεδηχκ) ημ 62.1%
ηςκ ιαεδηχκ απακηάεζ υηζ αοηυ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζφβηθζζδ δφμ πθαηχκ. Απυ ημοξ ιαεδηέξ
πμο απακημφκ υηζ δεκ οπάνπεζ αζηία πμο μδδβεί έκα αμοκυ κα έπεζ ιεβάθμ φρμξ (44%) ημ
42.1% απακηάεζ υηζ έκα αμοκυ βεκκζέηαζ θυβς ζφβηθζζδξ δφμ πθαηχκ (ζηδκ μοζία ανίζηεζ υηζ
οπάνπεζ αζηία). Φαίκεηαζ επμιέκςξ υηζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ δεκ ζοκδέεζ ηα δφμ
αοηά βεβμκυηα (ζφβηθζζδ πθαηχκ – φρμξ αμοκμφ).
Οζ παναπάκς απακηήζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ βκςζηζηυ ημιιάηζ ηδξ θοζζηήξ βεςβναθίαξ.
Δηείκεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακενςπμβεςβναθία ειπθέημοκ ηαζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ
ηςκ μνεζκχκ υβηςκ.
Οζ απακηήζεζξ πμο δίκμοκ μζ ιαεδηέξ δείπκμοκ υηζ είκαζ βκχζηεξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ
πνμαθδιάηςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ (ή ηδκ αλζμπμίδζδ;), ηαθή ή ηαηή,
ηςκ μνεζκχκ υβηςκ.
Ξεηζκχκηαξ απυ ηδ γςή ηςκ ακενχπςκ ζημ αμοκυ μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ είκαζ δφζημθδ
επεζδή δεκ οπάνπεζ ηαθή ζοβημζκςκία ηαζ ζοπκή επζημζκςκία ιε ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ (44.4%)
ηαζ ελαζηίαξ ημο απμηθεζζιμφ θυβς ημο άζπδιμο ηαζνμφ πμο επζηναηεί ζε έκα αμοκυ (28%).
Σμ 69% ηςκ ιαεδηχκ βκςνίγεζ υηζ δ ααζζηή αζπμθία ηςκ ηαημίηςκ εκυξ αμοκμφ είκαζ δ
ηηδκμηνμθία ηαζ έκα πμζμζηυ 9.5% (δ δεφηενδ απάκηδζδ ζε πμζμζηυ) υηζ είκαζ δ αθζεία (!).
ε υηζ αθμνά ηδκ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ αμοκχκ μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ ιπμνεί κα έπεζ
ιυκμ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδ θφζδ ημο αμοκμφ (62%) ακ ηαζ ημ 43% ηςκ ιαεδηχκ εεςνεί
υηζ μζ ζοκέπεζεξ βζα ημ πενζαάθθμκ απυ ηδκ αφλδζδ ημο ημονζζιμφ ζε ιζα μνεζκή
πενζμπή δεκ είκαζ πάκηα ηαηαζηνμθζηέξ. Απυ ημ 62% ηςκ ιαεδηχκ πμο εεςνμφκ υηζ δ
ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ έπεζ ιυκμ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδ θφζδ ημο αμοκμφ ημ 54%
εεςνεί υηζ μζ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ ζηζξ ημονζζηζηέξ μνεζκέξ πενζμπέξ δεκ είκαζ πμθθέξ
θμνέξ ανκδηζηέξ. Γδθαδή δ πενζααθθμκηζηή οπμαάειζζδ ημο αμοκμφ πμθθέξ θμνέξ δεκ έπεζ
ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ ζημοξ ηαημίημοξ ημο.
Ζ εηιεηάθθεοζδ ημο αμοκμφ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ακειμβεκκήηνζεξ (55.4%) ηαζ οθμημιία
(17.5%) εκχ έκα πμζμζηυ 20.3% εεςνεί υηζ ηαιία απυ ηζξ παναπάκς αζηίεξ δεκ απμηεθμφκ
εηιεηάθθεοζδ ημο αμοκμφ. Μάθζζηα ημ 18.3% ηςκ ιαεδηχκ εεςνμφκ υηζ δ οθμημιία δεκ
απμηεθεί πνυαθδια βζα έκα αμοκυ ηαζ έκα 16% έπεζ ηδκ ίδζα άπμρδ ηαζ βζα ημοξ ειπνδζιμφξ
ηςκ δαζχκ εκυξ αμοκμφ.
ζμζ ιαεδηέξ απακημφκ υηζ δ πμδδθαζία δεκ απμηεθεί πνυαθδια (56.6%) δείπκμοκ κα έπμοκ
ηαζ ιία αολδιέκδ πενζααθθμκηζηή ζοκείδδζδ εεςνχκηαξ ηδκ πανάκμιδ οθμημιία ςξ ηφνζα
αζηία βζα πμθθέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ.
Σέθμξ, ζε υηζ αθμνά ηζξ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βφνς απυ εέιαηα μνεζααζίαξ δείπκμοκ υηζ
είκαζ ζε ηαθυ επίπεδμ αθμφ είκαζ εκδιενςιέκμζ ςξ πνμξ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ
μζ μνεζαάηεξ (έθθεζρδ μλοβυκμο, θζάθεξ μλοβυκμο, άζπδιεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ) αθθά ηαζ
ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ ιία μιάδα δζάζςζδξ..
Απνηειέζκαηα - πδήηεζε
Ζ πνχηδ δοζάνεζηδ έηπθδλδ ήηακ μ πμθφ ιζηνυξ ανζειυξ ακηαπυηνζζδξ. Απυ ηα 351
ζπμθεία πμο εκδιενχεδηακ ηαζ γδηήεδηε δ ζοκδνμιή ημοξ απάκηδζακ ηα 5. Ο ηνυπμξ
επζημζκςκίαξ πμο επζθέπεδηε δεκ ήηακ ηοπαίμξ. Ήηακ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο (μζ
δζεοεφκζεζξ υθεξ ήηακ εθεβιέκεξ) ηαζ έβζκε εκάιζζδ ιήκα πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ.
Έκαξ απυ ημοξ ζηυπμοξ πμο είπακ ηεεεί, αθθά αέααζα δεκ είπακ ζπέζδ ιε ημ βκςζηζηυ ιένμξ
ηδξ ένεοκαξ, ήηακ κα δμεεί δ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ ηςκ ζπμθείςκ κα επζημζκςκήζμοκ ζε
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πναβιαηζηυ πνυκμ ιε ημοξ ενεοκδηέξ. Γεκ δυεδηε δ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα
ζοιιεηέπμοκ άιεζα ιέζς δζηηφμο ζε ένεοκα ακ ηαζ εθπίγαιε υηζ αοηυ εα έηακε ημ υθμ
εβπείνδια πζμ εκδζαθένμκ. Σεθζηά δζαρεοζηήηαιε ακ ηαζ ιάθθμκ μζ ιαεδηέξ δεκ είπακ ηδκ
εοηαζνία κα δμοκ ημ οθζηυ ηδξ ζζημζεθίδαξ μφηε ηαζ ηζξ ενςηήζεζξ ημο ενςηδιαημθμβίμο. Ζ
υθδ δναζηδνζυηδηα ηδξ ζοιπθήνςζδξ ημο ενςηδιαημθμβίμο ιπμνμφζε κα βίκεζ απυ υθμοξ
ημοξ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ ιέζα ζε ιία δζδαηηζηή χνα.
Οζ απακηήζεζξ δοζηοπχξ δεκ ιπμνμφκ κα επελενβαζεμφκ πςνζηά. Δκχ ζε παθζυηενδ ένεοκα
οπήνπακ απακηήζεζξ απυ ανηεηά ζπμθεία ζε υθδ ηδκ Κεκνζηή Μαηεδμκία (Λαιπνζκυξ η.ά.
2002) ηαζ έβζκε ηυηε δοκαηή δ πςνζηή ηαηακμιή ηαζ ιεθέηδ ηςκ απακηήζεςκ, αοηυ δεκ
ιπυνεζε κα βίκεζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή βζαηί απυ ηα πέκηε ζπμθεία πμο απάκηδζακ ηα
ηέζζενα ήηακ απυ ηδκ πυθδ ηςκ Γζακκζηζχκ. Ζ ακάθοζδ ηδξ πςνζηήξ ηαηακμιήξ ηςκ
απακηήζεςκ εα ιπμνμφζε κα δχζεζ πζμ πθμφζζα απμηεθέζιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ημο
ημπζημφ πενζαάθθμκημξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ ιαεδηχκ.
Ανπζηυξ ζηυπμξ ήηακ δ ελαηνίαςζδ ηδξ βκςζηζηήξ επάνηεζαξ ηςκ ιαεδηχκ ζε έκκμζεξ πμο
είηε άιεζα είηε έιιεζα άπημκηαζ ηδξ έκκμζαξ ημο αμοκμφ. Αοηυ ημ ζηυπμ είπακ ιία ζεζνά απυ
ενςηήζεζξ ημο ενςηδιαημθμβίμο. Ζ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ζε αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ έδεζλε
υηζ δ έκκμζα ημο αμοκμφ είκαζ ζαθήξ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ. ημ ενςηδιαημθυβζμ
ηςκ αμοκχκ μζ απακηήζεζξ πνμήθεακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ ιαεδηέξ πμο γμοκ ζε πεδζκά
ηιήιαηα ηαζ βζαοηυ, δοζηοπχξ, δεκ ιπμνμφκ κα αβμοκ αλζυπζζηα απμηεθέζιαηα βφνς απυ ηδκ
επίδναζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ (ακάβθοθμο) ζηζξ βκχζεζξ ηςκ παζδζχκ. Σδκ ειπεζνζηή
βκχζδ πμο έπμοκ ηα παζδζά δοζηοπχξ δεκ εα ιπμνμφζε κα απμηαθφρεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ
ενςηδιαημθυβζμ θυβς έθθεζρδξ ζημζπείςκ απυ ιαεδηέξ πμο γμοκ ζε μνεζκέξ ή διζμνεζκέξ
πενζμπέξ. Αοηυ εα ήηακ πνήζζιμ βζα κα ζοβηνζεεί ιε ηδ ιεθέηδ πμο είπε βίκεζ απυ ημοξ
Λαιπνζκυξ, η.ά. ημ 2002 υπμο είπε δζαπζζηςεεί υηζ ημ ακάβθοθμ ηδξ πενζμπήξ πμο γμοκ ηα
παζδζά παίγεζ νυθμ ζημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ιμνθμθμβία ημο ακάβθοθμο. Ζ
ένεοκα εηείκδ (είπε βίκεζ ζηδκ Κεκηνζηή Μαηεδμκία ηαζ ααζίζηδηε ζε 2066 ενςηδιαημθυβζα)
είπε δείλεζ υηζ ηα παζδζά πμο ιεβαθχκμοκ ζε μνεζκέξ πενζμπέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηαθφηενα ηζξ
ιεηααμθέξ ημο ακάβθοθμο ζε ζπέζδ ιε ηα παζδζά πμο ιεβαθχκμοκ ζε πεδζκέξ πενζμπέξ. Ζ
ένεοκα εηείκδ δεκ ιεθεημφζε ηδ βκςζηζηή επάνηεζα ηςκ ιαεδηχκ βφνς απ‘ υ,ηζ αθμνά ηα
αμοκά ηαζ μφηε αέααζα ημ πςξ δδιζμονβμφκηαζ ηα αμοκά.
ηδκ ένεοκα αοηή δεκ δυεδηε δ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα επζθέλμοκ ηάπμζμκ άθθμ ηνυπμ
δδιζμονβίαξ ηςκ αμοκχκ εηηυξ απυ εηείκμκ πμο μθείθεηαζ ζηδκ ηίκδζδ δφμ θζεμζθαζνζηχκ
πθαηχκ. Βζαθζμβναθζηά ακαθένεηαζ υηζ πενζζζυηενμζ απυ ημ 80% ηςκ ιαεδηχκ βοικαζίμο
ηδξ Νέαξ Εδθακδίαξ δεκ ιπμνμφκ κα ζοζπεηίζμοκ ηδ εεςνία ηςκ θζεμζθαζνζηχκ πθαηχκ ιε
ηδ δδιζμονβία ηςκ αμοκχκ. φιθςκα ιε εηείκδ ηδκ ένεοκα ηάπμζα παζδζά απμδέπμκηαζ ηδ
εεσηή πνμέθεοζδ ή υηζ ζπδιαηίγμκηαζ ζηαδζαηά ςξ οπμθείιιαηα θυβς ηδξ ηοηθζηήξ
δζάανςζδξ ηςκ αηηχκ απυ ηδκ παθίννμζα. Ονζζιέκα παζδζά 9-11 πνυκςκ πζζηεφμοκ υηζ ηα
αμοκά «ιεβάθςζακ» θοηεφμκηαξ πέηνεξ μζ μπμίεξ ζηαδζαηά ιεβάθςζακ, ή υηζ έανεπε πέηνεξ
πμο δδιζμφνβδζακ ηεθζηά έκακ ζςνυ. Τπάνπμοκ παζδζά πμο εεςνμφκ υηζ ηα αμοκά
δδιζμονβήεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ημο κενμφ (θυβς δζάανςζδξ ηςκ βφνς οθζηχκ – άνα
πνμτπήνπακ ηα πμηάιζα ηςκ αμοκχκ, ηάηζ πμο εοιίγεζ ηδκ επζηναημφζα ιέπνζ ηα ηέθδ ημο
19μο αζχκα άπμρδ βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηςκ ημζθάδςκ). Άθθα (7-9 πνυκςκ) εεςνμφκ υηζ έβζκε
έκαξ ιεβάθμξ ζεζζιυξ ηαζ λεπήδδζακ ηα αμοκά ή υηζ πνμένπμκηαζ απυ δθαίζηεζα πμο
έζαδζακ (Trend, Everett and Dove 2000).
ηδκ πανμφζα ένεοκα δ πθεζμρδθία ηςκ απακηήζεςκ (86%) απμδίδεζ ηδ δδιζμονβία εκυξ
αμοκμφ ζηδ ζφβηθζζδ, απυηθζζδ ή ζοζζχνεοζδ οθζηχκ θυβς ιεηαηίκδζδξ ηςκ
θζεμζθαζνζηχκ πθαηχκ. Πνυηεζηαζ βζα βκχζδ πμο ήδδ οπάνπεζ επμιέκςξ απυ ημ δδιμηζηυ
ζπμθείμ.
Βέααζα, μ ηνυπμξ δδιζμονβίαξ ημο αμοκμφ δεκ ζοζπεηίγεηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιε ημ φρμξ ημο
αμοκμφ. Φαίκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ έπμοκ λεηάεανδ άπμρδ βζα ημ εέια αοηυ. Δκχ δίκμοκ
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απακηήζεζξ πμο δεκ ζοβπέμοκ ημ φρμξ ιε ημκ ηνυπμ δδιζμονβίαξ ημο αμοκμφ, δίκμοκ ηαζ
απακηήζεζξ πμο δδθχκμοκ άβκμζα («πςνίξ αζηία» είκαζ δ ζοπκυηενδ απάκηδζδ). Ζ δζάανςζδ
ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δνάζδξ ηδξ απμηεθμφκ ιία αζηία βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Νέαξ
Εδθακδίαξ βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ αμοκχκ (Trend, Everett and Dove 2000). Πνάβιαηζ, δ
εκηφπςζδ υηζ έκα αμοκυ είκαζ ορδθυ εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζηδ δνάζδ ηδξ δζάανςζδξ
βζαηί ιπμνεί κα ημκίζεζ ημ ακάβθοθμ υηακ είκαζ πμθφ έκημκδ ηαζ δδιζμονβεί θανάββζα ηαζ
ηαηαννάηηεξ (έκημκμ ακάβθοθμ). Σέθμξ, εηείκμ πμο αλίγεζ κα ζδιεζςεεί είκαζ υηζ μζ ιαεδηέξ
ζοζπεηίγμοκ ηδ ζεζζιζηυηδηα ιίαξ πενζμπήξ ιε ημ ιεβάθμ φρμξ ηςκ αμοκχκ.
Ζ ακενςπμηεκηνζηή πνμζέββζζδ ημο αμοκμφ δείπκεζ υηζ μζ ιαεδηέξ είκαζ εκδιενςιέκμζ βζα ηα
πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ. Τπάνπεζ υιςξ ιία ζφβποζδ ζε υηζ
αθμνά ηδκ ημονζζηζηή αλζμπμίδζδ ημο αμοκμφ ηαζ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ. Οζ
ιαεδηέξ πανμοζζάγμκηαζ ηάπςξ δζπαζιέκμζ ζημ ακ μζ ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηνφαμοκ
πενζααθθμκηζημφξ ηζκδφκμοξ βζα ημοξ ηαημίημοξ ημο αμοκμφ ηαζ ζε πμζμ ααειυ. Δίκαζ
δφζημθμ κα ηαηαθάαεζ ηακείξ πςξ δ πενζααθθμκηζηή οπμαάειζζδ απυ ηδκ ημονζζηζηή
αλζμπμίδζδ εκυξ αμοκμφ δεκ έπεζ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ ζημοξ ηαημίημοξ ημο αμοκμφ.
Δπίζδξ, είκαζ απμβμδηεοηζηυ υηζ μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ μζ ειπνδζιμί ηςκ δαζχκ ηςκ
αμοκχκ δεκ απμηεθμφκ πνυαθδια.
Οζ βκχζεζξ πμο αθμνμφκ ημ ηθίια ηςκ αμοκχκ παναιέκμοκ αιεηάαθδηεξ ηαζ ζοζπεηίγμκηαζ
ιε ηζξ ζοκεήηεξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ βζα επζαίςζδ πάκς ζημ αμοκυ. Θεςνμφκ υηζ μζ ρδθέξ
ημνοθέξ είκαζ πάκημηε ζηεπαζιέκεξ ιε πζυκζ επεζδή ανίζημκηαζ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ.
πκπεξάζκαηα
οβηνίκμκηαξ ημ απμηέθεζια ημο ζοβηεηνζιέκμο ηνυπμο ενβαζίαξ (απμζημθή – εκδιένςζδ
ιέζς email) ιε εηείκμκ πμο πνδζζιμπμζήεδηε πνζκ απυ 11 πνυκζα (πνμζςπζηή επαθή)
δζαπζζηχεδηε υηζ ηεθζηά δ άιεζδ ηαζ πνμζςπζηή επαθή είπε ηαθφηενα απμηεθέζιαηα απυ
ηδκ επαθή ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο ή δζαδζηηφμο. Χξ πνχημ ζοιπέναζια, πμο έπεζ
πνμηφρεζ έιιεζα ηαζ υπζ άιεζα ηαζ δεκ ήηακ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ ένεοκαξ, είκαζ υηζ μζ
εηπαζδεοηζημί θαίκεηαζ κα ιδκ έπμοκ αηυιδ απμδεπεεί αοηυκ ημκ ηνυπμ επζημζκςκίαξ. Ζ
πνήζδ υιςξ ζζημζεθίδςκ, ςξ πδβή άκηθδζδξ εηπαζδεοηζημφ επμπηζημφ οθζημφ (π.π. εζηυκεξ,
δζαβνάιιαηα, ηθπ) είκαζ βκςζηή ηαζ ίζςξ ζημ ιέθθμκ κα βίκεζ αηυιδ πζμ έκημκδ ακ
ακαθμβζζηεί ηακείξ ημ πνυβναιια βζα ημκ ελμπθζζιυ ηςκ ζπμθείςκ ιε δζαδναζηζημφξ
πίκαηεξ. Δπμιέκςξ ίζςξ ζημ ιέθθμκ δ επζημζκςκία ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο κα
είκαζ πζμ εθζηηή. Δλάθθμο, ηαζ δ πνήζδ ιζαξ ζζημζεθίδαξ πμο πνμζθένεζ ηδκ άιεζδ
επζημζκςκία (on line) ιεζχκεζ ηα έλμδα ζε ιία ένεοκα αθθά ηαζ ημκ πνυκμ πμο πνεζάγεηαζ βζα
ηδκ ζοβηέκηνςζδ οθζημφ – δεδμιέκςκ.
Οζ ιαεδηέξ ζοζπεηίγμοκ ηδ δδιζμονβία ηςκ αμοκχκ ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ θζεμζθαζνζηχκ
πθαηχκ αθθά δεκ ζοζπεηίγμοκ ημ φρμξ ηςκ αμοκχκ ιε ηδκ ηαπφηδηα ζφβηνμοζδξ ηςκ
πθαηχκ. Έηζζ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα πεζ υηζ ημ υθεθμξ πμο πνμηφπηεζ απυ αοηή ηδ βκχζδ
δεκ είκαζ μθμηθδνςιέκμ αθθά δ βκχζδ παναιέκεζ πςνίξ κα πνμηαθεί ηδκ «ζηέρδ».
Ζ γςή ζημ αμοκυ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηηδκμηνμθία αθθά ηαζ ηδκ αθζεία δ μπμία ιπμνεί κα
θακηάγεζ ζημοξ ιαεδηέξ ςξ ηάηζ πζεακυ ελαζηίαξ ηδξ φπανλδξ πμηαιχκ ηαζ θζικχκ ζε έκα
αμοκυ.
Δπίζδξ, δείπκμοκ κα ηαηακμμφκ ηα πνμαθήιαηα πμο οπάνπμοκ ζηδ γςή ζημ αμοκυ (οπάνπεζ
ζπεηζηυ ιάεδια ζηδ βεςβναθία ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο) ηαεχξ ηαζ υηζ είκαζ εκήιενμζ βζα ηζξ
δοζημθίεξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ αμοκχκ ςξ πχνμο αεθδηζηχκ
δναζηδνζμηήηςκ..
οιπεναζιαηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ζε βεκζηέξ βναιιέξ, ζηένεεξ
βκχζεζξ βφνς απυ ημ εέια «αμοκυ». Μέκεζ κα απακηδεεί ημ ακ μζ βκχζεζξ αοηέξ έπμοκ
πνμηφρεζ ιέζα απυ ηδκ πανμοζίαζδ άθθςκ εειάηςκ ή πνυηεζηαζ βζα βκχζεζξ πμο
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ακαπηφζζμκηαζ ζημ αζαθίμ ηδξ βεςβναθίαξ ημοξ. Οζ υπμζεξ «πανελδβήζεζξ» οπάνπμοκ βφνς
απυ δζάθμνα εέιαηα θαίκεηαζ υηζ εα ιπμνμφζακ κα θοεμφκ ιε πενζζζυηενδ επζιμκή ηαζ
ηαθφηενδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ χζηε κα ζοκδεεμφκ ιεηαλφ ημοξ. Αοηυ είκαζ πμο πνυηεζηαζ
κα επζπεζνδεεί ζηδ ζοκέπεζα ιέζα απυ ηδ ζπεηζηή ζζημζεθίδα, εθπίγμκηαξ υηζ μζ ιαεδηέξ εα
δζαπζζηχζμοκ πςξ ζοκδέμκηαζ ηάπμζεξ θοζζηέξ θεζημονβίεξ ημο αμοκμφ ιε ηδκ ακενχπζκδ
επέιααζδ.
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Πεξίιεςε
Ζ ένεοκα αοηή απμζημπεί ζηδκ ηαηαβναθή ηςκ βκχζεςκ ηςκ ιαεδηχκ βφνς απυ ηζξ θοζζηέξ
δζενβαζίεξ πμο ζοιααίκμοκ ζηα πμηάιζα αθθά ηαζ βζα μνζζιέκεξ απυ ηζξ ακενχπζκεξ επειαάζεζξ ζε
αοηά. οκηεθέζηδηε ζε ηνεζξ κμιμφξ ηδξ Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ ζοιιεηείπε δ Σ΄ ηάλδ απυ 16
δδιμηζηά ζπμθεία. ημπυξ ήηακ κα δζαπζζηςεεί ιέπνζ πμο θηάκμοκ μζ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ πςξ
ηζξ ζοκδοάγμοκ ιε ηεθζηυ ζηυπμ ιία δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο εα πνδζζιμπμζμφζε ιία ζζημζεθίδα
εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκδ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ πμηαιχκ.
Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ιία ηαθή άπμρδ ζπεηζηά ιε ηδ θοζζηή βεςβναθία ηςκ
πμηαιχκ αηυιδ ηαζ βζα εέιαηα πμο δεκ ακαθένμκηαζ ζημ αζαθίμ ημοξ, υιςξ ζε μνζζιέκα
πενζααθθμκηζηά εέιαηα πανμοζζάζηδηακ πνμαθήιαηα. Φοζζηά δεκ απμθεφβμοκ ηζξ πανακμήζεζξ πμο
πνμηφπημοκ απυ ημκ θακεαζιέκμ ζοκδοαζιυ βκχζεςκ.
Abstract
The present study deals with the record of the pupils‘ knowledge on the physical and human
geography of the rivers. It covered 16 primary schools in Central Macedonia, Greece. The main goal
of the research was to ascertain how much the pupils know about the rivers and how they combine this
knowledge. The results show that the pupils have a good point of view on both physical and human
geography of the rivers even in topics not mentioned in their geography text book but there are some
misconceptions which are due to the wrong combination of the information they receive.

Δηζαγσγή
Σμ δζαδίηηομ είκαζ έκα ιέζμ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα αιθίδνμιδ παζδεία
ηαζ ζηυπμξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο είκαζ «δ αλζμπμίδζδ ημο δζαδζηηφμο ςξ
αιθίδνμιμο ηακαθζμφ επζημζκςκίαξ ηαζ δζαηίκδζδξ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ ζηα ζπμθεία»
(Παπαδυπμοθμξ, Καναιάιδξ 2000:115).
Σμ ααζζηυ πθεμκέηηδια πμο πανμοζζάγεζ δ πνήζδ ημο δζαδζηηφμο έκακηζ ηςκ παναδμζζαηχκ
ιμνθχκ επζημζκςκίαξ είκαζ υηζ ιέζα απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ επζημζκςκίαξ
ηαζ πθδνμθμνίαξ πμο πανέπεζ (δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ, on-line ζογδηήζεζξ,
ηδθεζοκδζάζηερδ η.ά.) μζ ιαεδηέξ ανίζημκηαζ ζε έκα αοεεκηζηυ ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ ιε
εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Έηζζ επζηοβπάκεηαζ εκίζποζδ ηαζ
εκδοκάιςζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ηδξ αιμζααίαξ ηαηακυδζδξ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ βζα
ηδκ ακαβηαζυηδηα εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ επζημζκςκίαξ ηαζ ακηαθθαβήξ ιδκοιάηςκ. Σμ κέμ
ιαεδζζαηυ πενζαάθθμκ πμο πνμζθένεζ ημ δζαδίηηομ πανέπεζ ζζπονά ηίκδηνα ζημοξ ιαεδηέξ,
απμηεθεί εοπάνζζηδ δζδαηηζηή ειπεζνία ηαζ επζπθέμκ ιπμνεί κα ζοιπμνεοηεί δοκαιζηά ιαγί
ιε άθθα ιέζα ηαζ ιεευδμοξ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ δζαεειαηζηήξ δζδαζηαθίαξ, ημο
ζοκενβαηζημφ πκεφιαημξ ηαζ ηδξ εκενβδηζηήξ ζοιιεημπήξ ζηδ ιάεδζδ, ζηδ ζοκάνηδζδ ημο
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δζδαηηέμο ιε ηδκ ειπεζνία, ζηδκ ακάπηολδ δζενεοκδηζηχκ ζηακμηήηςκ, ζημ πέναζια απυ ηδ
βναιιζηή ζηδ δζαδναζηζηή ιάεδζδ (Κυηηαξ 2000: 246). Oζ Γέδε - Κμφνηδ η.ά. (1999)
ακαθένμκηαζ ζημ νυθμ ημο δζαδζηηφμο βζα ηδ δδιζμονβία ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ πμο κα
επζηνέπεζ ηαζ ζηζξ δομ πθεονέξ (δάζηαθμξ ηαζ ιαεδηέξ) κα ιάεμοκ πςνίξ κα ιεζχκεηαζ ημ
ηφνμξ ηακεκυξ επζζδιαίκμκηαξ ημ πυζμ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ αοημφ ημο
κέμο ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ είκαζ δ εκενβμπμίδζδ ηδξ ζοκενβαηζηήξ δζδαζηαθίαξ.
θα ηα παναπάκς βίκμκηαζ πναβιαηζηυηδηα απυ ηδ ζηζβιή πμο οπάνπεζ δζαεέζζιδ
ημοθάπζζημκ ιία δζεφεοκζδ ζημ δζαδίηηομ πμο κα πενζέπεζ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ηαηάθθδθμ βζα
ηδ δζδαζηαθία ηάπμζμο εέιαημξ ή εκυηδηαξ. Αοηυ ήηακ εηείκμ πμο έβζκε απυ ηδκ μιάδα ηςκ
ζοββναθέςκ ηαζ πμθθμφξ άθθμοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ θμζηδηέξ βζα κα ηαηαζηεοαζηεί ηεθζηά δ
ζζημζεθίδα βζα ηα αμοκά ηαζ ηα πμηάιζα (http://mountains-rivers.web.auth.gr).
Πνζκ υιςξ βίκεζ αοηυ εθζηηυ πνεζάζηδηε κα δζαπζζηςεεί ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ
ζε υ,ηζ αθμνά ηα πμηάιζα ηαζ κα ζοβηνζεεί ιε ακηίζημζπεξ ένεοκεξ πμο δδιμζζεφμκηαζ ζηδ
δζεεκή αζαθζμβναθία.
θνπφο θαη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο
Βαζζηυξ ζημπυξ αοηήξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ κα δζαπζζηχζεζ ημ επίπεδμ βκχζδξ ηςκ ιαεδηχκ βζα
ηα πμηάιζα. Γεκ εκδζαθένεζ ακ βκςνίγμοκ μκμιαζίεξ πμηαιχκ. Δκδζαθένεζ υιςξ ακ
βκςνίγμοκ υζα πνέπεζ βφνς απυ ηδ θοζζηή βεςβναθία ηςκ πμηαιχκ, υπςξ ηα ιένδ εκυξ
πμηαιμφ ηαζ ηδκ ακενςπμβεςβναθία ηςκ πμηαιχκ ιε έιθαζδ ζημ ηνυπμ πμο μ άκενςπμξ
ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηα πμηάιζα, γεζ απυ αοηά ηαζ δζαζηεδάγεζ. Απυ αοηέξ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ, πμο ηαθφπημοκ ιία ζεζνά απυ «δζηαζχιαηα» πμο έπεζ μνίζεζ μ άκενςπμξ,
απμννέμοκ ηαζ ιζα ζεζνά απυ οπμπνεχζεζξ πμο εα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ μζ ιαεδηέξ. θα
υιςξ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκα ιεηαλφ ημοξ ηαζ αοηυ είκαζ πμο ηονίςξ εκδζαθένεζ ηδκ
ενβαζία αοηή – ακ μζ ιαεδηέξ ιέζα απυ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ζοκδοαζηζηέξ
ζηέρεζξ.
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ αοηήξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ δζδαηηζηήξ
πανέιααζδξ ζηα ζπμθεία πμο ζοιιεηείπακ. Ζ πανέιααζδ αοηή εα βίκεζ ιε ηδ πνήζδ ιζαξ
ζζημζεθίδαξ πμο πενζέπεζ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ βζα ηα πμηάιζα ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμ βζα
κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ηάλδ.
Έκαξ δεοηενεφμκ ζηυπμξ ηδξ ένεοκαξ, ήηακ μζ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημ δζαδίηηομ ηαζ
κα ζηείθμοκ ημ ενςηδιαηυθμβζμ απακηδιέκμ ζηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ζε πναβιαηζηυ πνυκμ.
Αοηυ (δ άιεζδ επαθή ιε ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα) εεςνήζαιε υηζ εα έδζκε έκα αηυιδ ηίκδηνμ
ζημοξ ιαεδηέξ κα αζπμθδεμφκ ιε ημ ενςηδιαημθυβζμ.
Δπμιέκςξ, δ ένεοκα απμζημπεί ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ απυρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βφνς απυ ηδ
θοζζηή βεςβναθία ηαζ ακενςπμβεςβναθία ηςκ πμηαιχκ χζηε κα ηαηαθήλεζ ζηζξ αδοκαιίεξ
ημοξ ηαζ κα ιπμνέζεζ έηζζ κα ανπίζεζ έκαξ ζπεδζαζιυξ βζα δζδαηηζηή πανέιααζδ πμο εα
εζηζάγεζ ζε αοηέξ ιε ηδ αμήεεζα ημο δζαδζηηφμο.
Τιηθά
Γζα ημ ζημπυ αοηυ ηαηαζηεοάζηδηε ιία ζζημζεθίδα (http://mountains-rivers.web.auth.gr/)
πμο είπε δφμ ζηέθδ. Σμ έκα απυ αοηά αθμνμφζε ηα πμηάιζα ηαζ πνδζζιμπμζμφζε ςξ
πανάδεζβια ημκ Νείθμ πμο είκαζ έκα απυ ηα πζμ βκςζηά πμηάιζα παβημζιίςξ. Ζ ίδζα
ζζημζεθίδα πενζείπε ηαζ έκα ενςηδιαημθυβζμ εζδζηά θηζαβιέκμ βζα ηα πμηάιζα. Σμ
ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείημ απυ 23 ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ηα θοζζηά παναηηδνζζηζηά
ημο πμηαιμφ ηαζ εηείκα πμο επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ ακενχπζκδ επέιααζδ Οζ ενςηήζεζξ ήηακ
ηθεζζημφ ηφπμο ιε ηέζζενζξ επζθμβέξ. θμ ημ ενςηδιαημθυβζμ ιπμνμφζε κα ζοιπθδνςεεί
ηαζ απμζηαθεί ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ζημοξ ενεοκδηέξ ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Αοηυ εεςνήεδηε
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υηζ εα έηακε πζμ πνμζζηή ηδ δζαδζηαζία ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ πζμ εκδζαθένμοζα επεζδή δίκεζ ηδκ
εκηφπςζδ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ άιεζδξ επζημζκςκίαξ ιε ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα.
Οζ ενςηήζεζξ ηάθοπηακ α) ημ βκςζηζηυ ιένμξ υπςξ πανμοζζάγεηαζ ιέζα απυ ηδ θοζζηή
βεςβναθία ημο πμηαιμφ (παναηηδνζζηζηά, βεςιεηνία, πανμπέξ ζε κενυ ηαζ οθζηά), α)
ακενχπζκεξ ηαηαζηεοέξ ζηα πμηάιζα ηαζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πμηαιχκ ηαζ β) πνμαθήιαηα
ιυθοκζδξ-νφπακζδξ ηςκ πμηαιχκ. Οζ ενςηήζεζξ ηάθοπηακ επμιέκςξ ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ ηδξ
βεςβναθίαξ, ηδκ θοζζηή βεςβναθία ηαζ ηδκ ακενςπμβεςβναθία.
θεξ μζ ενςηήζεζξ απμζημπμφζακ ζημ κα πνμζεββζζημφκ μζ ανπζημί ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ χζηε
κα δζαπζζηςεεί ημ επίπεδμ ηςκ βκχζεςκ ηςκ ιαεδηχκ. Αοηυ εα έηθεζκε ημ πνχημ ιένμξ ηδξ
ένεοκαξ ηαζ εα έδζκε ηα δεδμιέκα βζα ημ δεφηενμ ιένμξ πμο αθμνά ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ
ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ζζημζεθίδαξ.
Ζ ενεοκδηζηή μιάδα ήνεε ζε επαθή ιε ηα δδιμηζηά ζπμθεία ηςκ κμιχκ Κζθηίξ,
Θεζζαθμκίηδξ ηαζ Υαθηζδζηήξ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο. Απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ
ηςκ ζπμθείςκ γδηήεδηε κα επζζηεθεμφκ ηδκ ζζημζεθίδα ηαζ ακ εεςνήζμοκ υηζ ημ
πενζεπυιεκυ ηδξ ιπμνεί κα ημοξ αμδεήζεζ ζημ δζδαηηζηυ ημοξ ένβμ, κα γδηήζμοκ απυ ηάεε
ιαεδηή ηδξ Σ΄ ηάλδξ κα απακηήζεζ ζημ ενςηδιαημθυβζμ πμο αθμνμφζε ηα πμηάιζα. Αοηυ εα
ιαξ έδζκε ηδκ εζηυκα ηςκ ιέπνζ ηχνα βκχζεςκ πμο έπμοκ μζ ιαεδηέξ βφνς απυ ηα πμηάιζα
αζπέηςξ απυ ημκ ηνυπμ πμο ηδκ έπμοκ απμηηήζεζ.
οβηεηνζιέκα ημ δθεηηνμκζηυ ιήκοια ζηάθεδηε ζε 50 ζπμθεία ημο κμιμφ Κζθηίξ, 313 ημο
κμιμφ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ 63 ημο κμιμφ Υαθηζδζηήξ. Οζ απακηήζεζξ πμο πήναιε ήηακ απυ 10
ζπμθεία ημο κμιμφ Κζθηίξ ηαζ έλζ ημο κμιμφ Θεζζαθμκίηδξ (ηαιία απάκηδζδ απυ
Υαθηζδζηή). Θα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ μζ απακηήζεζξ ηςκ ζπμθείςκ ημο κμιμφ Κζθηίξ δεκ
ζηάθεδηακ δθεηηνμκζηά βζαηί μζ ιαεδηέξ δεκ ιπήηακ ζηδκ ζζημζεθίδα. Ζ ζοιπθήνςζδ ηςκ
ενςηδιαημθμβίςκ έβζκε ιε πνμζςπζηή πανμοζία αηυιμο πμο πνμζθένεδηε κα πάεζ ηαζ κα
δχζεζ θςημηοπδιέκα ακηίβναθα ημο ενςηδιαημθμβίμο ηαζ κα θνμκηίζεζ χζηε δ ζοιπθήνςζδ
ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ κα βίκεζ εηείκδ ηδ ζηζβιή. Δκχ θμζπυκ οπάνπμοκ 10 ενςηδιαημθυβζα
ζημ Κζθηίξ εκημφημζξ ηακέκαξ ιαεδηήξ δεκ απέηηδζε ηδκ ειπεζνία κα ζοιπθδνχζεζ ημ
ενςηδιαημθυβζμ ζηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή ηαζ κα ημ ζηείθεζ ηαηεοεείακ ζημοξ ενεοκδηέξ.
Απυ πθεονάξ ζςζηήξ δζαδζηαζίαξ επμιέκςξ ακηαπμηνίεδηακ ιυκμ έλζ ζπμθεία ζε ζφκμθμ
426 δδθαδή ημ 1.4% ημο ζοκυθμο. Τπμθμβίγμκηαξ ηαζ ηα ζπμθεία πμο ακηαπμηνίεδηακ ιε
ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ ημ πμζμζηυ ακένπεηαζ ζε 3.75% (Πίκ. 1).
Σμ απμηέθεζια ήηακ κα ζοβηεκηνςεμφκ ζοκμθζηά 370 απακηδιέκα ενςηδιαημθυβζα.
Πίλαθαο 1. Ανζειυξ ζπμθείςκ πμο ζηάθεδηε ημ email πνυζηθδζδ - εκδιένςζδ ηαζ μ
ανζειυξ ηςκ ζπμθείςκ πμο ακηαπμηνίεδηακ ζηδκ ένεοκα.
Νμιμί
Ανζε. πμθείςκ πμο
ζηάθεδηε ημ
ιήκοια
Ανζειυξ ζπμθείςκ
πμο
ακηαπμηνίεδηακ

Κζθηίξ
50

Θεζζαθμκίηδξ
313

Υαθηζδζηήξ
63

φκμθμ
426

10

6

0
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Αλάιπζε
Ζ επελενβαζία ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ζηδνίπεδηε ζηδκ πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή ιε ηδ πνήζδ
νααδμβναιιάηςκ ηαζ πζκάηςκ ζοκάθεζαξ.
Τπήνλακ ενςηήζεζξ πμο δεκ απακηήεδηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ. Οζ ενςηήζεζξ αοηέξ είπακ
ζπέζδ ηονίςξ ιε ηδ θοζζηή βεςβναθία ηαζ ηδ βεςιεηνία ημο πμηαιμφ ηαζ ιε ηα ιεβάθα ένβα
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πμο ζοκήεςξ βίκμκηαζ ζηα πμηάιζα υπςξ ηα θνάβιαηα. ε υθεξ υιςξ ηζξ πενζπηχζεζξ μζ
ιαεδηέξ ακηαπμηνίεδηακ ζηδκ ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμρδθία ζςζηά. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ
θοζζηήξ βεςβναθίαξ ηαζ βεςιεηνίαξ ηςκ πμηαιχκ παναηδνήεδηε ιία δζζηαηηζηυηδηα ζηζξ
απακηήζεζξ ζε έκα ανζειυ ιαεδηχκ (απυ 10 έςξ 19 ιαεδηέξ δεκ απάκηδζακ ηαηά
πενίπηςζδ). Έκκμζεξ υπςξ δ θεηάκδ απμννμήξ, δ ηθίζδ ημο πμηαιμφ ηαζ δ ζηενεμπανμπή
πανμοζίαζακ ηάπμζα δοζημθία βζα μνζζιέκμοξ ιαεδηέξ ακ ηαζ μζ ζςζηέξ απακηήζεζξ πήνακ
ζηακμπμζδηζηά πμζμζηά (54.3%, 25% ηαζ 41.3% ακηίζημζπα), εηηυξ απυ ηδκ ηθίζδ ημο
πμηαιμφ.
Δίκαζ εκδεζηηζηυ υηζ οπάνπεζ ζφβποζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ηθίζδ ημο πμηαιμφ ηαζ ιε ηα
ιεηαθενυιεκα οθζηά (ζηενεμπανμπή). ζμζ έπμοκ απακηήζεζ υηζ ζηενεμπανμπή είκαζ ηα
ιεηαθενυιεκα οθζηά ημο πμηαιμφ απακημφκ υηζ δ ηθίζδ ημο πμηαιμφ είκαζ ιζηνυηενδ ζηζξ
πδβέξ ημο πμηαιμφ (25.2%) ή ιεβαθφηενδ (25.7%). ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ μζ
πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ απακημφκ υηζ ζημ ηέκηνμ ημο πμηαιμφ παναηδνείηαζ δ ιεβαθφηενδ
ηθίζδ (31.3%). Οζ απακηήζεζξ υιςξ ηζκμφκηαζ ημκηά ζημ πμζμζηυ ηδξ ηοπαίαξ επζθμβήξ.
Ακ ζοκδοάζεζ ηακείξ ηζξ ενςηήζεζξ: α) «δ ηθίζδ εκυξ πμηαιμφ» ηαζ α) «Ζ δφκαιδ ημο κενμφ
ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δζάανςζδ πμο είκαζ εκημκυηενδ» ηαζ πάνεζ οπυρδ ημο ηαζ ηζξ
απακηήζεζξ πμο δυεδηακ ζε ηάεε ιία απυ αοηέξ πςνζζηά ηυηε πνμηφπημοκ δφμ
επζηναηέζηενεξ απακηήζεζξ: 1) δ δφκαιδ ημο κενμφ πνμηαθεί δζάανςζδ πενζζζυηενμ ζηα
ιαθαηά πεηνχιαηα ηαζ δ ηθίζδ ημο πμηαιμφ είκαζ ιζηνυηενδ ζηζξ πδβέξ ημο (49 απακηήζεζξ
απυ ηζξ 353 ζοκμθζηά ή ημ 14%) ηαζ 2) δ δφκαιδ ημο κενμφ πνμηαθεί δζάανςζδ πενζζζυηενμ
ζηα ιαθαηά πεηνχιαηα ηαζ δ ηθίζδ ημο πμηαιμφ είκαζ ιεβαθφηενδ ζημ ηέκηνμ ημο (41
απακηήζεζξ απυ ηζξ 353 ζοκμθζηά ή ημ 11.6%). Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ οπάνπεζ θάεμξ ζημ
ζδιείμ ηδξ ηθίζδξ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ.
Σέθμξ, ακ ζοκδοαζημφκ μζ ενςηήζεζξ α) «Ζ δφκαιδ ημο κενμφ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ
δζάανςζδ πμο είκαζ εκημκυηενδ» ηαζ α) «Ζ ημίηδ εκυξ πμηαιμφ ααεαίκεζ πενζζζυηενμ υηακ»
ηυηε οπάνπμοκ άθθεξ δφμ επζηναηέζηενεξ απακηήζεζξ: 1) δ ημίηδ ημο πμηαιμφ ααεαίκεζ
πενζζζυηενμ υηακ απμηεθείηαζ απυ ιαθαηά πεηνχιαηα ηαζ δ δφκαιδ ημο κενμφ πνμηαθεί
εκημκυηενδ δζάανςζδ ζηα πεηνχιαηα αοηά (61 απακηήζεζξ απυ ηζξ 355 ή 17.2%) ηαζ 2) δ
ημίηδ ημο πμηαιμφ ααεαίκεζ πενζζζυηενμ υηακ απμηεθείηαζ απυ ιαθαηά πεηνχιαηα ηαζ
ανέπεζ ηαηηζηά (51 απακηήζεζξ ζηζξ 355 ή 14.4%). Σμ πμζμζηυ ηςκ ζςζηχκ απακηήζεςκ
εεςνείηαζ παιδθυ υηακ ζοκδοαζημφκ μζ απακηήζεζξ.
Σα ιένδ ημο πμηαιμφ (πδβέξ, θεηάκδ απμννμήξ, ημίηδ, εηαμθέξ) είκαζ βκςζηά ζημ 65% ηςκ
ιαεδηχκ. Σμ δίπηοπμ κενυ-ράνζα ζοβηέκηνςζε ημ 16% ηςκ απακηήζεςκ, υπςξ ηαζ δ
πθςνίδα, εκχ δ πακίδα ιυκδ ηδξ ημ 1.9%. Οζ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ πανμοζζάγμοκ ιία
πενζζζυηενμ θοζζημβεςβναθζηή πθεονά πανά μζημθμβζηή.
ε υηζ αθμνά ηζξ δζενβαζίεξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζε έκα πμηάιζ μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ δ ημίηδ
ημο πμηαιμφ ααεαίκεζ πενζζζυηενμ υηακ ηα πεηνχιαηα ηδξ ημίηδξ είκαζ ιαθαηά (42%) εκχ
ημ 31% απακηάεζ υηακ ανέπεζ ηαηηζηά. Ίζςξ μζ ιαεδηέξ πμο απάκηδζακ βζα ηα ιαθαηά
πεηνχιαηα κα εεςνμφζακ ηαζ αοημκυδημ υηζ ζηδκ πενζμπή εα ανέπεζ ηαηηζηά. Γεκ
ζοιθςκμφκ υιςξ ι‘αοηυ ημ 11.5% ηςκ ζοκαδέθθςκ ημοξ πμο εεςνμφκ υηζ δ ημίηδ ημο
πμηαιμφ ααεαίκεζ ζε πενζυδμοξ λδναζίαξ.
ηδκ ενχηδζδ «Σζ είκαζ ημ Γέθηα» ιυκμ μζ ιζζμί ιαεδηέξ (49.7%) απάκηδζακ ζςζηά. Σμ ίδζμ
αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ έκκμζα ημο «παναπμηάιμο». Μυκμ πμο ηα πμζμζηά εδχ είκαζ
50.8% οπέν ηδξ ζςζηήξ ηαζ 49.2% οπέν ηςκ άθθςκ απακηήζεςκ.
πεηζηά ιε ημ ιέβεεμξ εκυξ πμηαιμφ, ημ 40.5% ηςκ ιαεδηχκ εεςνεί έκα πμηάιζ ιεβάθμ υηακ
έπεζ ιεβάθμ ιήημξ ηαζ ημ 27% υηακ έπεζ πμθφ κενυ. Σμ πθάημξ ηαζ ημ αάεμξ ζοβηεκηνχκμοκ
ημ οπυθμζπμ πμζμζηυ. Δπίζδξ, ημ 53% απακηάεζ υηζ έκα πμηάιζ αθθμφ ιπμνεί κα ιζηναίκεζ
ηαζ αθθμφ ιπμνεί κα ιεβαθχκεζ, εεςνχκηαξ ιάθθμκ υηζ αθθμφ ημ πμηάιζ ιπμνεί κα έπεζ
ιεβάθμ ιήημξ ηαζ αθθμφ ιζηνυ υπςξ έδεζλε ηαζ μ ζοκδοαζιυξ αοηχκ ηςκ ενςηήζεςκ (ημ
25% ηςκ ιαεδηχκ απάκηδζε ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ).
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Έκα πμηάιζ είκαζ πθςηυ υηακ ημ δζαζπίγμοκ πθμία (57.6%) ηαζ αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί έπεζ
ιεβάθμ ιήημξ (27.5%), πμθφ κενυ (17.4%) ή ιεβάθμ αάεμξ (8.4%).
ζμ βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πμηαιχκ απυ ημκ άκενςπμ μζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ ζε ιεβάθμ
πμζμζηυ (>70%) υηζ μ άκενςπμξ ιμθφκεζ ηα πμηάιζα. Γκςνίγμοκ επίζδξ βζα πμζμ θυβμ μ
άκενςπμξ ηαηαζηεφαζε ηα θνάβιαηα (41.6% βζα κα εθέβλεζ ηζξ πθδιιφνεξ) ηαζ έκα ιζηνυ
πμζμζηυ (20%) εεςνεί υηζ ηα θνάβιαηα ηαηαζηεοάζηδηακ βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ
εκένβεζαξ. Δλάθθμο, μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ απάκηδζακ υηζ έκα οδνμδθεηηνζηυ ενβμζηάζζμ
πανάβεζ δθεηηνζηή εκένβεζα ιε ηδκ δφκαιδ ηςκ ηοιάηςκ ηδξ εάθαζζαξ (40.9%) εκχ ημ
35.2% εεςνεί υηζ έκα οδνμδθεηηνζηυ ενβμζηάζζμ πανάβεζ δθεηηνζηή εκένβεζα πςνίξ κα
ιμθφκεζ ηδκ αηιυζθαζνα.
Σα ακηζπθδιιονζηά ένβα εεςνμφκ υηζ επδνεάγμοκ υθμ ημ μζημζφζηδια ημο πμηαιμφ (41%)
ηαζ δ θάζπδ πμο απμεέηεζ μ πμηαιυξ ιεηά απυ ιία πθδιιφνα είκαζ ςθέθζιδ βζα ηζξ
ηαθθζένβεζεξ (45.3%). Ο εοηνμθζζιυξ αολάκεζ ημκ ανζειυ ηςκ οδνυαζςκ θοηχκ ζε αάνμξ
ηςκ οπμθμίπςκ (37.4%).
Σέθμξ, πμθθά πμηάιζα ημκηεφμοκ κα ζηενέρμοκ ελαζηίαξ ηςκ θναβιάηςκ ηαζ ηδξ
οπενάκηθδζδξ (46.1%).
Απνηειέζκαηα - πδήηεζε
ηδ αζαθζμβναθία (Trevelyan, 1996), ακαθένμκηαζ ηα ελήξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζδέα πμο έπμοκ μζ
ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ βφνς απυ ηα πμηάιζα (Πίκαηεξ 2 – 9):
Πίλαθαο 2
Σζ μκμιάγμοιε πμηάιζ;
Έκα ιαηνφ πνάβια ζακ ζςθήκαξ βειάημ ιε
κενυ πμο δεκ ημ ηαηαζηεφαζε μ άκενςπμξ
Έκα ιαηνφ βαθάγζμ πνάβια πμο είκαζ οβνυ Πμθφ
Κάηζ πμο ηνέπεζ δζαιέζμο ιζαξ ηνφπαξ
κενυ ζηδ ζεζνά
Έκα πνάβια ιε κενυ ζε έκα ιαηνφ πακηάηζ
Κάηζ πμο νέεζ ηαζ έπεζ ράνζα ηαζ κενυ
Τβνυ κενυ πμο ηνέπεζ πνμξ ηα ηάης

Πίλαθαο 3
Νενυ (22)
Κνφμ (12)
Βάνηα (10)
Ρεφια (6)

Σζ ημοξ ένπεηαζ ζημ ιοαθυ υηακ αημφκ ηδ θέλδ «πμηάιζ» (31 απακηήζεζξ)
Φάνζα (14)
Τβνυ (12)
Πέηνα (9)
Κμθφιπζ (6)

Πίλαθαο 4
Ακ έπνεπε κα μνίζμοκ ιε ιία θέλδ ημ «πμηάιζ» (ζε 31 απακηήζεζξ)
Νενυ (31)
Κίκδζδ (10)
πήια (9)
Πενζέπεζ πνάβιαηα (9)
Κοθάεζ ζε ηαεμνζζιέκδ πμνεία (9)
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Πίλαθαο 5
Βνμπή
Αβςβμφξ
Υακηάηζ

Σμ κενυ πμο ηοθάεζ ζημ πμηάιζ πνμένπεηαζ απυ:
Θάθαζζα
Λίικδ
Ρέιαηα

Πίλαθαο 6
Φοζζηή
Καζ ηα δφμ

Ζ ημίηδ είκαζ:
Ακενχπζκμ ηαηαζηεφαζια

Πίλαθαο 7
Άκειμ
Δίκαζ πνμδζάεεζδ ημο κενμφ

Ζ ηίκδζδ ημο κενμφ μθείθεηαζ ζε:
Καηδθυνα
Γεκ ηζκείηαζ

Πίλαθαο 8
Λυθμοξ
Ξδνά
Φνάβια
Τπυκμιμ

Σμ πμηάιζ λεηζκάεζ απυ:
Θάθαζζα
Λίικδ
Καηαννάηηδ
Απμπέηεοζδ

Πίλαθαο 9
Θάθαζζα
Φνάβια
Γεκ λένς

Καζ ηαηαθήβεζ ζε:
ηενζά
Αιιμοδζά

Σμ αζαθίμ βεςβναθίαξ ηδξ Δ΄ δδιμηζημφ αζπμθείηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ: α) πδβέξ α) ηονίςξ νμή
(ιε ακαθμνά ζε πμηαιμφξ ηαζ παναπμηάιμοξ), β) εηαμθέξ, δ) θανάββζ (δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ
υηζ απμηεθεί ηάηζ λεπςνζζηυ). Οζ ιαεδηέξ απέδεζλακ υηζ βκςνίγμοκ ηα ιένδ ημο πμηαιμφ ηαηά
έκα πμζμζηυ 65% έζης ηζ ακ δεκ ακαθένμκηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ζημ αζαθίμ ημοξ. Ζ θεηάκδ
απμννμήξ δεκ οπάνπεζ ςξ έκκμζα αθθά μζ ιαεδηέξ ηδκ βκςνίγμοκ.
Σμ αζαθίμ βεςβναθίαξ ηδξ Σ΄ δδιμηζημφ δεκ ακαθένεζ ηα ιένδ ημο πμηαιμφ. Αζπμθείηαζ
υιςξ ιε ηδκ έκκμζα «Μήημξ πμηαιμφ». Σμ ίδζμ αζαθίμ πανμοζζάγεζ ζε πίκαηα ημοξ
ιεβαθφηενμοξ ζε ιήημξ πμηαιμφξ ηδξ βδξ, ηάκμκηαξ έιιεζμ πθδκ ζαθή ζοζπεηζζιυ ιεηαλφ
ιεβέεμοξ ηαζ ιήημοξ ημο πμηαιμφ. Γεκ οπάνπεζ υιςξ ηακέκαξ ζοζπεηζζιυξ ιε ηδκ
πναβιαηζηυηδηα. Γεκ οπάνπεζ απάκηδζδ ζηδκ ενχηδζδ «βζαηί ιαξ εκδζαθένεζ πμζμξ είκαζ μ
ιεβαθφηενμξ πμηαιυξ ή πυζμ ιήημξ έπεζ έκα πμηάιζ;». ηδκ πανμφζα ένεοκα πνμαθδιάηζζε
δ απάκηδζδ υηζ ημ πμηάιζ ιπμνεί αθθμφ κα ιζηναίκεζ ηαζ αθθμφ κα ιεβαθχκεζ πμο επέθελε ημ
53% ηςκ ιαεδηχκ. Αοηυ ιάθθμκ δείπκεζ υηζ δεκ βκςνίγμοκ υηζ ημ πμηάιζ πανμοζζάγεζ ζοκεπή
ακάπηολδ ή υηζ ηδκ ακάπηολδ εκυξ ιζηνμφ πμηαιμφ ιπμνμφκ κα ηδκ δζαπζζηχζμοκ ακ είπακ
ηδκ εοηαζνία κα παναημθμοεήζμοκ απυ πνυκμ ζε πνυκμ ηδκ ελέθζλή ημο ζημ φπαζενμ.
πεηζηά ιε ηδκ ηθίζδ ημο πμηαιμφ μζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ έπμοκ ιμζναζηεί ζπεδυκ
ζζμιενχξ. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ μζ απακηήζεζξ ανίζημκηαζ πμθφ ημκηά ζημ πμζμζηυ ηδξ
ηοπαίαξ απάκηδζδξ (25%) μπυηε εα ιπμνμφζε κα οπμεέζεζ ηακείξ υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ
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βκςνίγμοκ βζα ηδκ ηθίζδ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ, απθά έααγακ ιία απάκηδζδ ζηδκ ηφπδ. Κάηζ
ηέημζμ δεκ εα ήηακ πενίενβμ βζαηί δεκ ακαθένεηαζ ηάηζ ζπεηζηυ ζηα αζαθία. Δίκαζ υιςξ έκα
ζημζπείμ πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε πμθθέξ παναιέηνμοξ ημο πμηαιμφ ηαζ εζδζηά ιε ηδκ πανμπή
(είηε οδάηζκδ είηε ζηενεμπανμπή). Οζ ιαεδηέξ πνμζπαεμφκ κα ζοκδοάζμοκ ηδ «δφκαιδ ημο
κενμφ» ιε ηδκ ηθίζδ αθθά δ ζφβποζδ είκαζ ειθακήξ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ. Καηά
ηδ βκχιδ ηςκ ζοββναθέςκ αοηή δ βκχζδ ηαζ ηαη‘επέηηαζδ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ ιε άθθεξ
παναιέηνμοξ ημο πμηαιμφ, είκαζ πνήζζιδ βζαηί έπεζ εθανιμβή ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ
ιαεδηχκ. Δίκαζ πμθθά ηαζ ζοπκά ηα παναδείβιαηα πθδιιονχκ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ζε πμθθέξ
απυ ηζξ πενζπηχζεζξ εα ιπμνμφζακ κα ηαηαθάαμοκ μζ ιαεδηέξ πςξ ζοκδοάγμκηαζ δ ηθίζδ ηδξ
ημίηδξ (ηαζ μ πχνμξ πμο ανίζηεηαζ δ ημίηδ) ιε ηδκ πμζυηδηα ημο κενμφ ηαζ ηςκ οθζηχκ πμο
θένκεζ ημ πμηάιζ. Απθά ιαεήιαηα μζημθμβζηήξ εοαζζεδζίαξ δεκ ανημφκ ακ μζ ιαεδηέξ δεκ
ηαηαθάαμοκ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. Απυ ηδ αζαθζμβναθία θαίκεηαζ
υηζ ηα παζδζά απμδίδμοκ ηδκ ηίκδζδ ημο κενμφ ιενζηχξ ζηδκ ηαηδθυνα, δδθαδή ζηδκ ηθίζδ
(πίκ. 7). ε πανυιμζα ένεοκα ηςκ Μπέθθμο, ηαονίδμο ηαζ Καηζίηδξ (2002) δζαπζζηχεδηε
υηζ παζδζά δθζηίαξ 9-11 πνυκςκ έπμοκ πενζμνζζιέκεξ βκχζεζξ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ
δζάανςζδξ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ δεκ ιπμνμφκ κα απμδχζμοκ ζηδ ζςζηή αζηία ηζξ αθθαβέξ
πμο αθέπμοκ ζηδ ιμνθμθμβία ημο ακάβθοθμο.
Βζαθζμβναθζηά βκςνίγμοιε υηζ μζ ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ υηακ θέκε πμηάιζ εκκμμφκ «κενυ».
ημ αζαθίμ ηδξ Δ‘ δδιμηζημφ ακαθένεηαζ υηζ «πμθθά πμηάιζα ηδξ πχναξ ιαξ ημ ηαθμηαίνζ δεκ
έπμοκ ηαευθμο νμή κενμφ». Δπίζδξ απυ ζηδ αζαθζμβναθία δζααάγμοιε υηζ μζ ιαεδηέξ
εεςνμφκ υηζ ημ πμηάιζ λεηζκάεζ απυ ηάηζ ζημ μπμίμ ηονζανπεί ημ οβνυ ζημζπείμ (απυ εάθαζζα
ιέπνζ... οπυκμιμξ) ηαζ ιπμνεί κα ηαηαθήβεζ ζπεδυκ μπμοδήπμηε (ζηενζά ηαζ εάθαζζα)
(Trevelyan, 1996). ηδκ ένεοκά ιαξ θάκδηε υηζ ιυκμ μζ ιζζμί ιαεδηέξ βκςνίγμοκ υηζ ιπμνεί
κα δδιζμονβδεεί «Γέθηα» ζηζξ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ. Κάηζ ακηίζημζπμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημοξ
παναπμηάιμοξ υπμο οπάνπεζ δ «δζηαζμθμβία» υηζ δ θέλδ αοηή δεκ οπάνπεζ πμοεεκά ιέζα ζημ
αζαθίμ ηδξ Σ ηάλδξ. Οζ δφμ αοηέξ θέλεζξ, «παναπυηαιμξ» ηαζ «δέθηα», οπάνπμοκ ζημ αζαθίμ
ηδξ Δ΄ ηάλδξ ηαζ πνέπεζ κα εεςνμφκηαζ βκςζηέξ. Θα ιπμνμφζακ υιςξ κα οπάνπμοκ ηαζ ζημ
«βθςζζάνζ» ημο ιαεήιαημξ πμο ακαθένμκηαζ.
Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ μζ ιαεδηέξ δζαπζζηχκμοκ υηζ ηα ακηζπθδιιονζηά ένβα έπμοκ
ακηίηηοπμ ζε υθμ ημ μζημζφζηδια ημο πμηαιμφ.
πκπεξάζκαηα
οιπεναζιαηζηά, απυ ημκ ιζηνυ αοηυ ανζειυ ενςηδιαημθμβίςκ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ
οπάνπεζ δ έκδεζλδ υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ βφνς απυ ηα πμηάιζα. Γείπκμοκ κα
οζηενμφκ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηζξ δζενβαζίεξ πμο ζοιααίκμοκ ζηα πμηάιζα, υπςξ δ
δζάανςζδ ηαζ ηα αίηζά ημοξ. Απυ μζημθμβζηήξ πθεονάξ παναηδνείηαζ ημ ίδζμ. Οζ βκχζεζξ ημοξ
βφνς απυ ηα ένβα πμο βίκμκηαζ απυ ημκ άκενςπμ πάκς ζηα πμηάιζα δείπκμοκ υηζ είκαζ ηάπςξ
επζθακεζαηέξ. Γεκ θαίκεηαζ κα ιπμνμφκ κα ειααεφκμοκ ζ‘ αοηέξ ηζξ βκχζεζξ βζα κα
ιπμνέζμοκ κα ελάβμοκ ζοιπενάζιαηα ηα μπμία δεκ είκαζ βναιιέκα ζημ αζαθίμ ημοξ. Θα
ιπμνμφζαιε θμζπυκ κα πμφιε υηζ πανμοζζάγμκηαζ ηεκά ζηζξ βκχζεζξ ημοξ ηα μπμία δεκ
ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ημ αζαθίμ επεζδή δ φθδ ημο ηζξ επζηνέπεζ κα οπάνπμοκ. Υνεζάγμκηαζ
επμιέκςξ δζδαηηζηέξ πανειαάζεζξ ζηα ζδιεία εηείκα πμο έπμοκ εκημπζζηεί ηα ηεκά ηαζ μζ
πανειαάζεζξ αοηέξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ζζημζεθίδαξ πμο ακαθένεδηε
(http://mountains-rivers.web.auth.gr).
Χξ έκα απυ ηα πνχηα ζοιπενάζιαηα πμο ιπμνμφκ ααίαζηα κα αβμοκ είκαζ δ πμθφ ιζηνή
ζοιιεημπή ηςκ ζπμθείςκ. Ζ επζθμβή ηςκ κμιχκ βζα ηδ ζοιιεημπή ζημ εκ θυβς εβπείνδια δεκ
είκαζ ηοπαία. Οζ κμιμί Κζθηίξ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ δζαννέμκηαζ απυ ιεβάθα πμηάιζα ηαζ
πζζηεφαιε υηζ ηα ζπμθεία πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζε πμηάιζ ημοθάπζζημκ εα ήηακ πζμ
εοαζζεδημπμζδιέκα ηαζ βζαοηυ εα ζοιιεηείπακ. Κμκηά ζε αοημφξ ημο κμιμφξ επζθέπεδηε ηαζ
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μ κμιυξ Υαθηζδζηήξ πενζζζυηενμ επεζδή εθπίγαιε κα ανμφιε δζαθμνέξ απυ κμιυ ζε κμιυ
ιεηαλφ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ παζδζχκ θυβς ημο υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ κμιυξ δεκ δζαννέεηαζ
απυ ηάπμζμ πμηάιζ ημο ιεβέεμοξ ημο Αλζμφ ή Αθζάηιμκα.. Γοζηοπχξ δεκ οπήνλε ηαιία
ζοιιεημπή ηαζ βζ αοηυ δεκ ιπμνμφκ κα αβμοκ ζοιπενάζιαηα. Ζ ιδ ζοιιεημπή ηςκ ζπμθείςκ
μδήβδζε ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα κα ιδκ ιπμνεί κα αβάθεζ ζοιπενάζιαηα πμο εα αθμνμφζακ
ημοξ ιαεδηέξ ηςκ κμιχκ. Αηυιδ ηαζ ιέζα ζημοξ κμιμφξ δ δζαζπμνά ηςκ ζπμθείςκ πμο
ζοιιεηείπακ ήηακ θηςπή (π.π. δεκ απάκηδζε ηακέκα ζπμθείμ απυ ημ πμθεμδμιζηυ
ζοβηνυηδια Θεζζαθμκίηδξ) εκχ απυ ημ κμιμ Κζθηίξ ηα ζπμθεία ανίζημκηαζ ζημ αυνεζμ –
ηεκηνζηυ ηιήια ημο κμιμφ ηαζ ιαηνοά απυ ημκ Αλζυ πμηαιυ ζε ζπέζδ ιε άθθα ζπμθεία ημο
ίδζμο κμιμφ. Έκα άθθμ εκδζαθένμκ ζημζπείμ είκαζ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο απάκηδζακ ημ
ενςηδιαημθυβζμ απυ ημ κμιυ Θεζζαθμκίηδξ δεκ ηαημζημφκ ημκηά ζε ηάπμζμ ιεβάθμ πμηάιζ
Σα πενζζζυηενα απυ ηα ζπμθεία ανίζημκηαζ ζε πενζμπέξ πμο ηα πεηνχιαηά ημοξ είκαζ ηάπςξ
πζμ παθανά. (ζοκήεςξ ζγήιαηα). Οζ απακηήζεζξ ημοξ επμιέκςξ ααζίγμκηαζ ιάθθμκ ζηδκ
παναηδνδηζηυηδηα (μζ πενζμπέξ εηείκεξ απμζηναββίγμκηαζ απυ πεζιάννμοξ πμο δδιζμονβμφκ
ααεζέξ ημζθάδεξ δζαανχκμκηαξ ιαθαηά ζγήιαηα) ηαζ ηζξ εεςνδηζηέξ ημοξ βκχζεζξ.
Έκα άθθμ ζδιείμ πμο πνεζάγεηαζ πνμζμπή είκαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ζοκδέμοκ πάκημηε ημ πμηάιζ
ιε ημ κενυ αθθά ημ αζαθίμ ημοξ θέεζ υηζ οπάνπμοκ ηαζ πμηάιζα πμο δεκ έπμοκ κενυ
(ημοθάπζζημκ βζα ηάπμζμ δζάζηδια ημο έημοξ). Οζ πενζπηχζεζξ ηςκ λενχκ πμηαιχκ ηαζ ηςκ
πεζιάννςκ δεκ είκαζ θίβεξ – εζδζηά ζηδκ Δθθάδα – αθθά ίζςξ βίκμοκ ηαζ πενζζζυηενεξ ζημ
ιέθθμκ θυβς ηδξ εθάηηςζδξ ηςκ ανμπμπηχζεςκ. Μπμνεί κα δδιζμονβδεεί θμζπυκ έκα εέια
ζπεηζηά ιε ημ ακ έκα πμηάιζ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί πμηάιζ έζης ηζ ακ ηαζ δεκ έπεζ κενυ. Ζ
άπμρδ ηςκ ζοββναθέςκ είκαζ υηζ έκα πμηάιζ είκαζ πμηάιζ αηυιδ ηαζ υηακ δεκ έπεζ κενυ αθθά
απμηεθείηαζ απυ υθα ηα άθθα πμο απμηεθμφκ έκα πμηάιζ (θεηάκζ απμννμήξ, ημίηδ, ηθζηφεξ).
Γδθαδή, ημ κενυ δεκ είκαζ ζηακή ηαζ ακαβηαία ζοκεήηδ βζα κα παναηηδνζζηεί έκα πμηάιζ ςξ
πμηάιζ. Απυ ημοξ πίκαηεξ 2, 3 ηαζ 4 αθέπμοιε υηζ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ μζ ιαεδηέξ
εεςνμφκ ημ κενυ απαναίηδημ ζοζηαηζηυ ζε έκα πμηάιζ.
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Πεξίιεςε
Ζ ενβαζία αοηή πανμοζζάγεζ ηα πνχηα απμηεθέζιαηα απυ ιία ιεβαθφηενδ ένεοκα ζπεηζηά ιε ημκ
ηφηθμ ημο κενμφ ζηδ θφζδ ηαζ ηδ ζφκδεζή ημο ιε ηα βεςβναθζηά ζημζπεία. Ζ ένεοκα αθμνά ηδκ
ελάηιζζδ ηαζ οβνμπμίδζδ ςξ θαζκυιεκα ηαζ επζπθέμκ ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βφνς απυ ηα
θαζκυιεκα αοηά. Ζ ένεοκα έβζκε ζε ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ ηάλδξ ζε 11 δδιμηζηά ζπμθεία ημο κμιμφ Κζθηίξ.
οβηνίκμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα αοηά ιε εηείκα ηδξ δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ ζοιπεναίκμοιε υηζ ημ
επίπεδμ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ δείπκεζ κα ανίζηεηαζ ζε πμθφ ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ ζε υηζ αθμνά ηδκ
οβνμπμίδζδ εκχ ζηδκ ελάηιζζδ οπάνπμοκ αηυιδ ζημζπεία πμο εα πνέπεζ κα ημκζζημφκ βζα κα αθθάλεζ
μ ηνυπμξ ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ.
Abstract
The present study deals with the pupil's point of view on the phenomena of evaporation and
condensation. It is part of a bigger research that focuses on the water cycle and its connection to the
geographical issues that dominate the cycle. The research involved the pupils of year 5 in 11 primary
schools of Kilkis prefecture, North Greece. After a comparison between the results of this research and
those in the literature we concluded that the Greek pupils look like they have a more concrete point of
view on the condensation than their colleagues abroad but they should focus more on the evaporation
in order to change their thoughts about it.

Δηζαγσγή
Ο πθακήηδξ βδ απμηεθείηαζ απυ ζφκεεηα ηαζ αθθδθεπζδναζηζηά ζοζηήιαηα πμο ανίζημκηαζ
ζε ζζμννμπία. Αοηά ηα ζοζηήιαηα επδνεάγμοκ ηαζ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ ακενχπζκδ
δναζηδνζυηδηα. Δίκαζ ζδιακηζηυ μζ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ ιζα εηηίιδζδ βζα ημ πχξ
δμοθεφμοκ αοηά ηα ζοζηήιαηα ηαζ κα ηαηαζημφκ εκήιενμζ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ακενχπζκδξ
δναζηδνζυηδηαξ. Ο ηφηθμξ ημο κενμφ είκαζ έκα απυ αοηά ηα ζοζηήιαηα. (New Zealand
Council for Education Research 2007, Ben-Zvi Assarf & Orion 2005a, Benchmarks for
Science Literacy 2000).
Οζ Kali, Orion, & Elon (2003) πνμηείκμοκ υηζ ηα πενζααθθμκηζηά εέιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε
ηδκ οδνυζθαζνα πνέπεζ κα πανμοζζάγμκηαζ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηδξ
οδνυζθαζναξ ηαζ ηςκ άθθςκ ζημζπείςκ ηςκ βήζκςκ ζοζηδιάηςκ. Γζα κα ηαηακμήζμοκ μζ
ιαεδηέξ ημκ ηφηθμ ημο κενμφ πνέπεζ κα ηαηακμήζμοκ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ βήζκςκ
ζθαζνχκ:
α) ηδκ οδνυζθαζνα ηαζ ηδ βαζυζθαζνα (ηδ πδιζηή απμζάενςζδ, ιε ηδ δζάθοζδ ηαζ ηδκ
ζγδιαημβέκεζδ ηςκ ακυνβακςκ οθζηχκ απυ ημ κενυ ζηδ εάθαζζα)
α) ηδκ οδνυζθαζνα ηαζ ηδκ αηιυζθαζνα (ελάηιζζδ – οβνμπμίδζδ)
β) ηδκ οδνυζθαζνα, αζυζθαζνα ηαζ αηιυζθαζνα (δζαπκμή)
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Έπμοκ βίκεζ θίβεξ ένεοκεξ πμο κα ιεθεημφκ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ βζα εέιαηα πμο
αθμνμφκ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ βδξ (Henriques 2002) ηαζ εζδζηυηενα ημκ ηφηθμ ημο κενμφ
(Shepardson et all 2009).
Ο Piaget (1951) οπμζηήνζλε υηζ μζ ακηζθήρεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ηα ζφκκεθα ηαζ ηδ ανμπή
αημθμοεμφκ ηνία ελεθζηηζηά ζηάδζα. Σα ιζηνά παζδζά (5-6 εηχκ) πζζηεφμοκ υηζ ηα ζφκκεθα
θηζάπκμκηαζ απυ ζηένεα οθζηά (π.π. πέηνα), πνμένπμκηαζ απυ ημ Θευ ηαζ υηζ ηα ζφκκεθα ηαζ δ
ανμπή είκαζ ακελάνηδηα. Tα παζδζά δθζηίαξ (6-9 εηχκ) ζοκδέμοκ ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ
ζφκκεθςκ ιε ημκ ηαπκυ ηαζ εεςνμφκ υηζ ηα ζφκκεθα πνμθέβμοκ ηδ ανμπή. Tα ιεβαθφηενα
παζδζά (9-10 εηχκ), πμο επδνεάγμκηαζ απυ ηα ιαεήιαηα ημο ζπμθείμο, πζζηεφμοκ υηζ ηα
ζφκκεθα θηζάπκμκηαζ απυ κενυ, είκαζ ζοιποηκςιέκμξ αέναξ, αηιυξ, ηαζ υηζ μ ήθζμξ είκαζ δ
αζηία βζα ηδκ ελάηιζζδ ημο κενμφ. Αηυιδ πζζηεφμοκ υηζ δ ανμπή πνμένπεηαζ απυ ηα ζφκκεθα.
Οζ Kates & Katz (1997) οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα παζδζά δθζηίαξ 5 εηχκ πζζηεφμοκ υηζ ηα ζφκκεθα
θηζάπκμκηαζ απυ κενυ ηαζ αένα ή κενυ ηαζ πζυκζ αθθά πμηέ απυ ζηένεα οθζηά ηαζ υηζ βζ αοηά
ηα παζδζά ζφκκεθμ ζδιαίκεζ ανμπή.
Ζ Bar (1989) δζενεφκδζε ηζξ ακηζθήρεζξ παζδζχκ δθζηίαξ 5-15 εηχκ βζα ηα ζφκκεθα ηαζ ηδ
ανμπή. Οζ ιαεδηέξ δθζηίαξ 5-7 εηχκ δεκ ζοκδέμοκ ηδ ανμπή ιε ηα ζφκκεθα εκχ ηα παζδζά
δθζηίαξ 7-9 εηχκ πζζηεφμοκ υηζ ηα ζφκκεθα ιμζάγμοκ ιε ζθμοββάνζα πμο ηναημφκ ημ κενυ ηαζ
ζπδιαηίγμκηαζ υηακ μ ήθζμξ εενιαίκεζ ηδ εάθαζζα. Σα ιεβαθφηενα παζδζά (9-15 εηχκ)
πζζηεφμοκ υηζ ηα ζφκκεθα ζπδιαηίγμκηαζ υηακ μζ οδναηιμί ρφπμκηαζ ηαζ υηζ δ ανμπή πέθηεζ
απυ ηα ζφκκεθα υηακ μζ ζηαβυκεξ ημο κενμφ βίκμκηαζ ιεβαθφηενεξ ηαζ αανφηενεξ.
Απυ ένεοκα πμο έβζκε ζε ιαεδηέξ 10-14 εηχκ ηδξ Μπμηζμοάκα βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ
ζφκκεθςκ ηδκ πηχζδ ηδξ ανμπήξ ηαζ ημ ζπδιαηζζιυ ημο μονάκζμο ηυλμο, θαίκεηαζ υηζ ζε
πμζμζηυ 53% μζ ιαεδηέξ επζθέβμοκ ηδκ ζςζηή επζζηδιμκζηή απάκηδζδ, ημ 30% ηδκ
ρεοδμεπζζηδιμκζηή ηαζ ημ 17% ηδκ απάκηδζδ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ημπζηή ημοθημφνα (Taiwo
et al 1999). Οζ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζοκδέμκηαζ επίζδξ ιε ημ επίπεδμ ηδξ ηάλδξ ηαζ ημκ
ηυπμ ηαημζηίαξ. Οζ ιαεδηέξ ηςκ ιεβαθφηενςκ ηάλεςκ ηαζ ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ επζθέβμοκ
ηδκ επζζηδιμκζηή απάκηδζδ.
Οζ Dove et al. (1999) ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ιεθέηδζακ ηζξ ακηζθήρεζξ ιαεδηχκ δθζηίαξ 9-15
εηχκ βζα ηα πμηάιζα ηαζ ακέθοζακ ηζξ γςβναθζέξ ιαεδηχκ βζα ημκ οδνμθμβζηυ ηφηθμ. Απυ
ηδκ ένεοκα θαίκεηαζ πςξ δ ακηίθδρδ πμο ηονζανπεί ζηδ ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ έκα πμηάιζ
πμο νέεζ απυ ημ αμοκυ πνμξ ηδ εάθαζζα.
ε ένεοκα πμο έβζκε ημ 2007 (New Zealand Council for Education Research 2007) ζε 655
Νεμγδθακδμφξ ιαεδηέξ δθζηίαξ 4-10 εηχκ βζα ηδκ αθθαβή ηδξ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο κενμφ
ηαζ ημκ ηφηθμ ημο κενμφ θαίκεηαζ υηζ:
Πμθθμί ιαεδηέξ δθζηίαξ 10 εηχκ δεκ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ ηδ ιεηααμθή ηδξ ηαηάζηαζδξ.
Σμ 1/3 δεκ δήθςζε υηζ ημ κενυ πδβαίκεζ ζημκ αένα, ζηδκ αηιυζθαζνα ή ζημ πχνμ υηακ
ελαηιίγεηαζ.
πεδυκ μζ ιζζμί ιαεδηέξ ζηέθηδηακ υηζ δε βίκεηαζ ελάηιζζδ ζ‘ έκα ηθεζζιέκμ αάγμ.
Σα 2/3 δεκ ακαβκχνζζακ υηζ δ ζοιπφηκςζδ πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημ ελςηενζηυ ιένμξ εκυξ
πμηδνζμφ ηνφμο κενμφ πνμένπεηαζ απυ ημοξ οδναηιμφξ ημο αένα.
Οζ ιαεδηέξ υθςκ ηςκ επζπέδςκ έπμοκ δοζημθίεξ ιε υ,ηζ δεκ ιπμνμφκ κα δμοκ. Αοηυ
ζοιπενζθαιαάκεζ ημ κενυ ζηδκ αένζα ιμνθή ημο, δζαδζηαζίεξ υπςξ δ ελάηιζζδ ηαζ δ
οβνμπμίδζδ, ηα ιυνζα ηαζ πςξ ζοιπενζθένμκηαζ.
Σα δζαβνάιιαηα πμο αθμνμφκ ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ζοπκά ενιδκεφμκηαζ ηαηά βνάιια. Γεκ
βίκμκηαζ ακηζθδπηά ςξ ακαπαναζηάζεζξ πμο εζηζάγμοκ ζ‘ έκα ιζηνυ ημιιάηζ ηδξ
πναβιαηζηυηδηαξ.
Οζ ιαεδηέξ ζοπκά έπμοκ δοζημθίεξ ζημ κα ελδβήζμοκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ εκυξ ιμκηέθμο ηαζ
ηςκ ζημζπείςκ ημο ηφηθμο ημο κενμφ. Ζ ζηακυηδηά ημοξ βζα ζοβηνίζεζξ είκαζ θηςπή.
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Ζ επζζηδιμκζηή μνμθμβία υπςξ ηήλδ, ελάηιζζδ, ιενζηέξ θμνέξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα
εηθνάζεζ θάεμξ δζαδζηαζίεξ. Άθθμζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηζξ θέλεζξ ζςζηά αθθά δεκ δίκμοκ
εκδείλεζξ υηζ ηαηακμμφκ ημ κυδια.
ε ένεοκα πμο έβζκε ζε 1000 ιαεδηέξ βοικαζίμο 7δξ - 9δξ ηάλδξ (Ben-Zvi Assaraf, Orion
2005α) ζπεηζηά ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημκ ηφηθμ ημο κενμφ θαίκεηαζ υηζ μζ
πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ιαεδηέξ έπμοκ ιζα αηεθή, ιενζηέξ θμνέξ, αθεθή ακηίθδρδ βζα ημκ
ηφηθμ ημο κενμφ ηαζ πμθθέξ πανακμήζεζξ. Γεκ ακαβκςνίγμοκ ηα οπυβεζα κενά ςξ ζοζηαηζηυ
ζημζπείμ ημο ηφηθμο ημο κενμφ, μζ πζμ ημζκέξ έκκμζεξ πμο ακηζθαιαάκμκηαζ μζ ιαεδηέξ ήηακ
αοηέξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδκ αηιυζθαζνα υπςξ ανμπή, ζφκκεθα ηαζ ελάηιζζδ, εκχ
πμθθμί θίβμζ ακέθενακ έκκμζεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ βαζυζθαζνα, ηδ αζυζθαζνα, ηδκ αθθαβή
ηαηάζηαζδξ, ημκ ηαζνυ ηαζ ημ ηθίια.
Οζ Shepardson et al (2009) ζε ένεοκα πμο έηακακ ζε ιαεδηέξ ηδξ 4δξ-12δξ ηάλδξ ζηζξ ΖΠΑ
βζα ημκ ηφηθμ ημο κενμφ μιαδμπμίδζακ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ :
Ακηίθδρδ 1δ: Οζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ςξ απμεήηεοζδ κενμφ
(πμηάιζα, θίικεξ, ςηεακμφξ), ςξ ιεηααμθή (ελάηιζζδ, οβνμπμίδζδ, ηαηαηνδικίζιαηα) ηαζ
ιεηαθμνά ιε πμθθμφξ δνυιμοξ. Ακαβκςνίγμοκ ηα οπυβεζα κενά ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηδκ
ελάηιζζδ απυ ηα θοηά ηαζ ημ έδαθμξ ςξ ιένμξ ημο ηφηθμο. Ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ πζμ
πνμπςνδιέκδ ηαζ πενίπθμηδ ακηίθδρδ βζα ημκ ηφηθμ ημο κενμφ.
Ακηίθδρδ 2δ: Οζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ςξ απμεήηεοζδ κενμφ
(πμηάιζα, θίικεξ) ηαζ ιεηααμθή (ελάηιζζδ, οβνμπμίδζδ, ηαηαηνδικίζιαηα). Ζ ακηίθδρδ αοηή
είκαζ θζβυηενμ πενίπθμηδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ βζαηί δ ιεηαθμνά ημο κενμφ
πενζμνίγεηαζ ζε έκα ιυκμ δνυιμ.
Ακηίθδρδ 3δ: Οζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ςξ ηαζνζηυ θαζκυιεκμ. Οζ
ιαεδηέξ αοημί εζηζάγμοκ πενζζζυηενμ ζηα ηαηαηνδικίζιαηα ιε ηονίανπμ θαζκυιεκμ ηδ
ανμπή. Ο οδνμθμβζηυξ ηφηθμξ εεςνείηαζ ςξ έκα επακαθαιαακυιεκμ βεβμκυξ (π.π. πνχηα
ανέπεζ ιεηά ζηαιαηά ηαζ αοηυ επακαθαιαάκεηαζ ζοκέπεζα). Ακηζπνμζςπεφεζ ιζα ααζζηή
ακηίθδρδ βζα ημκ ηφηθμ εζηζάγμκηαξ ιυκμ ζε ιζα πθεονά ημο πςνίξ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ
μζ δζαδνμιέξ πμο αημθμοεεί ημ κενυ ιέζα ζημ πενζαάθθμκ.
Ακηίθδρδ 4δ: Οζ ιαεδηέξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ςξ ιζα μκηυηδηα, ιζα πδβή
κενμφ. Ο ηφηθμξ ημο κενμφ είκαζ έκα πμηάιζ ιζα θίικδ ή έκαξ ςηεακυξ. Οζ ιαεδηέξ αοημί
πζεακχξ δεκ έπμοκ οπυρδ ημοξ ηδκ ηοηθζηή δζαδζηαζία.
Κονίανπδ ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ είκαζ δ δεφηενδ ακηίθδρδ ιε πμζμζηυ 35,9% ζημ
ζφκμθμ ημο δείβιαημξ (2.536 ιαεδηέξ). ημοξ ιαεδηέξ ημο δδιμηζημφ υιςξ ηονίανπδ είκαζ δ
3δ ακηίθδρδ.
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
ηδκ πανμφζα ένεοκα ζοιιεηείπακ 205 ιαεδηέξ ηδξ Δ΄ ηάλδξ απυ 11 δδιμηζηά ζπμθεία ημο
Ν. Κζθηίξ (5 απυ ηδκ πυθδ ημο Κζθηίξ ηαζ 6 απυ αβνμηζηέξ πενζμπέξ ημο αυνεζμο ηιήιαημξ
ημο κμιμφ). Οζ ιαεδηέξ αοημί έπμοκ δζδαπεεί ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ζηδ Β΄ Γδιμηζημφ
ζφιθςκα ιε υζα πνμαθέπεζ ημ Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ (ΦΔΚ
304, η. Β, 13-3-2003). Ζ ελάηιζζδ, δ οβνμπμίδζδ, δ ηήλδ ηαζ δ πήλδ δζδάζημκηαζ ζηδκ Γ΄
Γδιμηζημφ ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ ηδξ Μεθέηδξ ημο Πενζαάθθμκημξ (Κυηημηαξ η.ά.
2006) ηαζ επακελεηάγμκηαζ ζηδκ Δ΄ ηάλδ ζηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ (Απμζημθάηδξ η.ά. 2006).
Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε ενςηδιαημθυβζμ 19 ηθεζζηχκ ενςηήζεςκ ιε 4
επζθμβέξ, ιε ζηυπμ κα απμηηδεεί ιζα εζηυκα βζα ηδ βκχζδ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ
ζπεηζηά ιε ημκ οδνμθμβζηυ ηφηθμ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ πενζείπε ενςηήζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε
ηδκ ηαηακυδζδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ ελάηιζζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιεηαθμνά αοηήξ ηδξ
βκχζδξ ζημκ πναβιαηζηυ ηφηθμ, ηα οπυβεζα κενά ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ηδκ ηοηθζηή
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θφζδ ημο ηφηθμο ημο κενμφ. Γζα ηδκ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ημο ενςηδιαημθμβίμο
πνδζζιμπμζήεδηε ημ SPSS v. 14.0. Ζ επελενβαζία ααζίζηδηε ζηδκ ηαηαζηεοή
νααδμβναιιάηςκ ηαζ πζκάηςκ ζοκάθεζαξ. ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πμο αθμνμφκ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ
ελάηιζζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιεηαθμνά αοηήξ ηδξ βκχζδξ ζημκ ηφηθμ ημο κενμφ ζηδ θφζδ.
Απνηειέζκαηα
Ζ εμάηκηζε σο κεηαβνιή
Δξψηεζε 1
ηυπμξ ηδξ ανπζηήξ ενχηδζδξ ήηακ κα δζενεοκδεεί ακ ηα παζδζά βκςνίγμοκ ηδ θοζζηή
δζαδζηαζία (ελάηιζζδ, οβνμπμίδζδ, ηήλδ, πήλδ) πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ ιεηααμθή ηδξ φθδξ ζηζξ
ηνεζξ ηαηαζηάζεζξ (ζηενεά, οβνά, αένζα) ζηδκ πενίπηςζδ ημο κενμφ. Σα απμηεθέζιαηα
δείπκμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ πανμφζα ένεοκα βκςνίγμοκ, ζε πμζμζηυ
80,8%, υηζ δ θοζζηή δζαδζηαζία πμο πανειαάθθεηαζ χζηε ημ κενυ κα βίκεζ οδναηιυξ
μκμιάγεηαζ ελάηιζζδ. ε πμζμζηυ 69,8% βκςνίγμοκ υηζ δ ιεηααμθή χζηε μ οδναηιυξ κα βίκεζ
κενυ μκμιάγεηαζ οβνμπμίδζδ, 66,5% ακαβκςνίγμοκ ηδκ πήλδ (κενυ-πάβμξ) ηαζ ζε πμζμζηυ
58,9% ηδκ ηήλδ (πάβμξ-κενυ). ημκ πίκαηα 1 θαίκμκηαζ ζοβηεκηνςηζηά μζ απακηήζεζξ ηςκ
ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ αοηή. Απυ ημκ πίκαηα ζοκάβεηαζ αηυιδ υηζ ζπεδυκ ημ 1/5 ηςκ
ιαεδηχκ ιπενδεφεζ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ηήλδξ ιε ηδκ πήλδ.
Πίλαθαο 1: Απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ενχηδζδ 1

Νενυ-οδναηιυξ
Τδναηιυξ-κενυ
Νενυ-πάβμξ
Πάβμξ- κενυ

α)ελάηιζζδ
80,8%
13,4%
1,5%
7,4%

α)οβνμπμίδζδ
11,3%
69,8%
10,3%
12,9%

β)ηήλδ
2,5%
8,9%
21,7%
58,9%

δ)πήλδ
5,4%
7.9%
66,5%
20,8%

Δξψηεζε 2
ε ενχηδζδ απυ πμφ πνμένπμκηαζ μζ ιζηνέξ ζηαβυκεξ κενμφ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ
ελςηενζηή επζθάκεζα εκυξ πμηδνζμφ πμο πενζέπεζ ηνφμ κενυ μζ ιαεδηέξ ζε πμζμζηυ 59,7%
απακηά υηζ πνμένπμκηαζ απυ ημοξ οδναηιμφξ ημο αένα. Τπάνπεζ ηαζ έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ
ιαεδηχκ (26,4%) πμο πζζηεφεζ υηζ ημ πμηήνζ ζδνχκεζ. Θα ιπμνμφζαιε αέααζα κα ημοξ
πνμζεέζμοιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ ηαηδβμνία επεζδή είκαζ ιία απάκηδζδ πμο δίκμοιε ζοπκά
εκκμχκηαξ ζηδκ μοζία ηδκ οβνμπμίδζδ ηςκ οδναηιχκ ημο ελςηενζημφ αένα. Σέθμξ, ημ 9,5%
ηςκ ιαεδηχκ απακηάεζ υηζ ημ κενυ ιμοζηεφεζ ημ πμηήνζ ηαζ ημ 4,5% υηζ ημ κενυ δζαθφεζ ημ
πμηήνζ.
Δξψηεζε 3
ηδκ ενχηδζδ ηζ είκαζ οδναηιυξ ημ 64,2% ηςκ ιαεδηχκ απακηά υηζ είκαζ κενυ ζηδκ αένζα
ιμνθή. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ (21,4%) πμο απακηά πςξ είκαζ κενυ ζηδκ
οβνή ιμνθή. Σμ 6,5% απακηά κενυ ζε ζηενεή ιμνθή ηαζ ημ 8% υηζ είκαζ αέναξ.
οβηνίκμκηαξ ηχνα ηζξ ζςζηέξ απακηήζεζξ ζηζξ ενςηήζεζξ 2 ηαζ 3 πνμηφπηεζ υηζ απυ ημοξ
ιαεδηέξ πμο ακαβκςνίγμοκ υηζ μζ ζηαβυκεξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα
εκυξ πμηδνζμφ πνμένπμκηαζ απυ ημοξ οδναηιμφξ ημο αένα (59,7% ημο δείβιαημξ) ιυκμ ημ
41,9% ακαβκςνίγμοκ υηζ μζ οδναηιμί είκαζ κενυ ζηδκ αένζα ιμνθή.
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Δξψηεζε 4
ηδκ ενχηδζδ ακ έπμοιε έκα ακμζπηυ ηαζ έκα ηθεζζηυ δμπείμ ιε κενυ πμο βίκεηαζ ελάηιζζδ μζ
ιαεδηέξ ζε πμζμζηυ 52% απακημφκ υηζ ελάηιζζδ βίκεηαζ ζημ ακμζπηυ δμπείμ. Δκχ ιυκμ ημ
15,2% δέπεηαζ υηζ ελάηιζζδ βίκεηαζ ηαζ ζηα δφμ δμπεία. Σμ 27,5% απακηά υηζ εα βίκεζ ζημ
ηθεζζηυ ηαζ ημ 4,5% ζε ηακέκα δμπείμ.
Δξψηεζε 5
ηακ γδηήεδηε απυ ημοξ ιαεδηέξ κα πνμαθέρμοκ ηζ πνχια εα έπμοκ μζ ζηαβυκεξ ημο κενμφ
πμο εα ζπδιαηζζημφκ ζημ ηαπάηζ εκυξ ηθεζζημφ δμπείμο πμο πενζέπεζ κενυ ζημ μπμίμ είπαιε
δζαθφζεζ θίβμ ιπθε πνχια ηέιπεναξ ιυκμ ημ 27,6% απάκηδζε υηζ μζ ζηαβυκεξ εα ήηακ
άπνςιεξ. Σμ 21,7% απάκηδζε υηζ εα είκαζ ιπθε ηαζ ημ 42,4% βαθάγζμ οπάνπεζ ηαζ έκα
πμζμζηυ 8,4% πμο απακηά άζπνμ πνχια.
Δξψηεζε 6
ηδκ ενχηδζδ: «έπμοιε έκα ακμζπηυ ηαζ έκα ηθεζζηυ δμπείμ ιε κενυ ζε πμζμ δμπείμ εα ζοιαεί
ελάηιζζδ χζηε ημ κενυ κα ιδκ ηεθεζχζεζ» ιυκμ ημ 26,1% απάκηδζε υηζ δ ελάηιζζδ εα βίκεζ
ζημ ηθεζζηυ δμπείμ αθθά ημ κενυ δε εα ηεθεζχζεζ. Σμ 37,2% επζιέκεζ υηζ δ ελάηιζζδ εα
ζοιαεί ζημ ακμζπηυ δμπείμ ηαζ ημ κενυ δε εα ηεθεζχζεζ, ημ 23,6% υηζ ζημ ηθεζζηυ δμπείμ δε
βίκεηαζ ελάηιζζδ μπυηε ημ κενυ δε εα ηεθεζχζεζ ηαζ ημ 13,1% ζημ ακμζπηυ δμπείμ δε βίκεηαζ
ελάηιζζδ μπυηε ημ κενυ δε εα ηεθεζχζεζ..
Πίλαθαο 2: Πίκαηαξ ζοκάθεζαξ ιεηαλφ ηςκ ενςηήζεςκ 1α (μνζγυκηζα) ιε 1α,4,5,6 (ηαηαηυνοθα)

1α)Τβνμπμίδζδ
(ςξ ιεηααμθή)

1α) Απυ ημοξ
ιαεδηέξ
πμο
ακαβκςνίγμοκ ημ
θαζκυιεκμ ηδξ
ελάηιζζδξ.
(80,8%
ημο
ζοκυθμο)

65,3%

4)Δλάηιζζδ
5)Δλαηιζζιέκμ 6)Κθεζζηυ δμπείμ
ζοιααίκεζ ηαζ κενυ (άπνςιεξ (ελάηιζζδ-ημ κενυ
ζηα δφμ δμπεία ζηαβυκεξ)
δεκ ηεθεζχκεζ)
(ακμζπηυηθεζζηυ)

11,9%

20,9%

20,8%

Απυ ηδ ζφβηνζζδ ηδξ ζςζηήξ απάκηδζδξ ζηδκ ενχηδζδ 1α ιε ηζξ ζςζηέξ απακηήζεζξ ζηζξ
ενςηήζεζξ 1α,4,5,6 (Πίκαηαξ 2) θαίκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο ακαβκςνίγμοκ ηδκ ελάηιζζδ ςξ
θοζζηή ιεηααμθή δοζημθεφμκηαζ κα ηαηακμήζμοκ υηζ δ ελάηιζζδ ζοιααίκεζ ηαζ ζηα δφμ
δμπεία (ακαβκςνίγεηαζ ιυκμ απυ ημ 1/10 αοηχκ), υηζ ημ ελαηιζζιέκμ κενυ είκαζ ηαεανυ κενυ
απαθθαβιέκμ απυ ηζξ ζηενεέξ μοζίεξ πμο είκαζ δζαθοιέκεξ ιέζα ζ‘ αοηυ (ακαβκςνίγεηαζ ιυκμ
απυ ημ 1/5 αοηχκ) ηαζ υηζ ζ΄ έκα ηθεζζηυ δμπείμ ιε κενυ (ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ δμπείμ
είκαζ ενιδηζηά ηθεζζηυ) ημ κενυ δεκ ηεθεζχκεζ (ακαβκςνίγεηαζ ιυκμ απυ ημ 1/5 αοηχκ) βζαηί
ζοιααίκμοκ ηαοηυπνμκα δφμ θοζζηά θαζκυιεκα (ελάηιζζδ ηαζ οβνμπμίδζδ), έκκμζεξ ααζζηέξ
βζα κα ηαηακμήζμοκ ημ ιδπακζζιυ ιέζς ημο μπμίμο βίκεηαζ δ ιεηαθμνά ημο κενμφ ζημκ
ηφηθμ ημο κενμφ.
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Ζ εμάηκηζε ζην θπζηθφ ηεο πιαίζην
Δξψηεζε 7
ε ενχηδζδ βζα ημ πυηε βίκεηαζ ελάηιζζδ ζηδ θφζδ ημ 69.1% ηςκ ιαεδηχκ πζζηεφεζ υηζ
βίκεηαζ ιυκμ ηζξ εενιέξ ιένεξ ηαζ ιυκμ ημ 19,1% υηζ βίκεηαζ υθεξ ηζξ επμπέξ. Έκα 7,4%
πζζηεφεζ υηζ βίκεηαζ ιυκμ ηζξ ροπνέξ ιένεξ ηαζ ημ 4,4% ιυκμ ηζξ εενιέξ κφπηεξ.
Δξψηεζε 8
ηδκ ενχηδζδ: «ζε πμζα απυ ηζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ είκαζ εκημκυηενμ ημ θαζκυιεκμ ηδξ
ελάηιζζδξ» μζ ιαεδηέξ οπμζηδνίγμοκ ζε πμζμζηυ 40,3% ζηδκ ηνμπζηή ηαζ 39,3% ζηδκ
εφηναηδ. Σμ 25,4% ζηδκ πμθζηή ηαζ 5% ζε υθεξ ημ ίδζμ.
Δξψηεζε 9
Σμ 56,9% ηςκ ιαεδηχκ πζζηεφεζ πςξ ημ κενυ πμο ελαηιίγεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ
εάθαζζαξ είκαζ αθιονυ κενυ ηαζ ιυκμ ημ 21,6% υηζ είκαζ βθοηυ. Σμ 12.3% πζηνυ ηαζ 9,3%
ζηοθυ.
Δξψηεζε 10
Σμ 33% οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζοκμθζηή πμζυηδηα ημο κενμφ πμο ελαηιίγεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα
ηδξ βδξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδ ζοκμθζηή πμζυηδηα πμο πέθηεζ ζηδ βδ ηαζ ημ 14% υηζ πάκεηαζ
ηαζ δεκ πέθηεζ ζηδ βδ. Μυκμ ημ 27% δέπεηαζ υηζ ημ ζοκμθζηυ κενυ πμο ελαηιίγεηαζ απυ ηδκ
επζθάκεζα ηδξ βδξ είκαζ ίζμ ιε ημ ζοκμθζηυ κενυ πμο πέθηεζ πίζς ζηδ βδ.
πδήηεζε
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ζοκάδμοκ ιε υζα πνμηφπημοκ απυ ηδ
δζεεκή αζαθζμβναθία.
ζμ αθμνά ηδκ ελάηιζζδ θαίκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ ζε πμζμζηυ πάκς απυ 80% ηαηακμμφκ υηζ
ημ κενυ ελαηιίγεηαζ. Σμ ζημζπείμ αοηυ ανίζηεηαζ ζε πθήνδ ακηζζημζπία ιε ηδκ ένεοκα πμο
έβζκε ζηδ Ν. Εδθακδία (New Zealand Council for Education Research 2007). Δπίζδξ ημ 1/5
ηςκ ιαεδηχκ θαίκεηαζ κα ιδκ έπεζ λεηαεανίζεζ ηδκ έκκμζα ηδξ πήλδξ ηαζ ηδξ ηήλδξ (θαίκεηαζ
απυ ηζξ απακηήζεζξ ζηδκ ενχηδζδ 1) ηαζ μκμιάγεζ ακηίζηνμθα ηα θαζκυιεκα. Πμθθέξ θμνέξ
μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ επζζηδιμκζηή μνμθμβία βζα κα εηθνάζμοκ θάεμξ δζαδζηαζίεξ
(New Zealand Council for Education Research 2007) υπςξ βζα ηδκ ηήλδ ιε ηδκ πήλδ.
Ζ δζηή ιαξ ένεοκα δείπκεζ υηζ ζπεδυκ ηα 2/3 ηςκ ιαεδηχκ ακαβκςνίγμοκ υηζ δ ζοιπφηκςζδ
πμο ζπδιαηίγεηαζ ζημ ελςηενζηυ ιένμξ εκυξ πμηδνζμφ ηνφμο κενμφ πνμένπεηαζ απυ ημοξ
οδναηιμφξ ημο αένα. Σμ ζημζπείμ αοηυ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ένεοκα πμο δζεκενβήεδηε
ζηδκ Ν. Εδθακδία (New Zealand Council for Education Research 2007) πμο οπμζηδνίγεηαζ
υηζ ηα 2/3 ηςκ ιαεδηχκ δθζηίαξ 10 εηχκ δεκ ακαβκςνίγμοκ υηζ δ ζοιπφηκςζδ αοηή
πνμένπεηαζ απυ ημοξ οδναηιμφξ ημο αένα. Ζ πανακυδζδ υηζ ημ κενυ δζαπενκάεζ ιε ηάπμζμ
ηνυπμ ημ πμηήνζ ή υηζ ημ πμηήνζ ζδνχκεζ ειθακίγεηαζ ηαζ ζηδ αζαθζμβναθία (Osborne &
Cosgrove 1983). πεδυκ μζ ιζζμί ιαεδηέξ πζζηεφμοκ υηζ δ ελάηιζζδ ζοιααίκεζ ιυκμ ζε
ακμζπηά δμπεία. ηδκ ένεοκα ηδξ Ν. Εδθακδίαξ μζ ιζζμί ιαεδηέξ πζζηεφμοκ υηζ δε βίκεηαζ
ελάηιζζδ ζ΄ έκα ηθεζζηυ δμπείμ ηαζ υηζ ηονίανπδ είκαζ δ ακηίθδρδ υηζ δ ελάηιζζδ ζοιααίκεζ
ζε ακμζπηά δμπεία βζαηί δ ζηάειδ ημο κενμφ ζημ ακμζπηυ δμπείμ θαίκεηαζ κα ιεζχκεηαζ (New
Zealand Council for Education Research 2007).
πεδυκ ημ 1/3 ηςκ ιαεδηχκ δέπεηαζ υηζ ημ ελαηιζζιέκμ κενυ είκαζ ηαεανυ κενυ απαθθαβιέκμ
απυ ηζξ ζηενεέξ μοζίεξ πμο είκαζ δζαθοιέκεξ ιέζα ζ΄ αοηυ. Πανυιμζμ είκαζ ηαζ ημ
απμηέθεζια απυ ηδκ ένεοκα ηδξ Ν. Εδθακδίαξ (New Zealand Council for Education Research
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2007) υπμο ηαζ ηεζ ιυκμ ημ 1/3 ηςκ ιαεδηχκ δθζηίαξ 10 εηχκ ακαβκςνίγεζ υηζ ζημ
ελαηιζζιέκμ κενυ δεκ οπάνπμοκ ζηενεέξ μοζίεξ δζαθοιέκεξ ιέζα ζ‘ αοηυ.
Οζ απακηήζεζξ ζημ πνχημ ζηέθμξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ θαίκεηαζ κα ιεηαθένμκηαζ ηαζ ζηζξ βκχζεζξ
ημοξ βζα ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ζηδ θφζδ. Έηζζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ζπεδυκ ημ 1/4 ηςκ
ιαεδηχκ πζζηεφεζ υηζ ημ κενυ πμο ελαηιίγεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ είκαζ βθοηυ
κενυ. ηδκ ένεοκα πμο έβζκε ζημ Ηζναήθ ζε ιαεδηέξ Γοικαζίμο (Ben-Zvi Assaraf, Orion
2005α), πενίπμο μζ ιζζμί ιαεδηέξ δεκ ζοιθχκδζακ ιε ηδ δήθςζδ «δ ζφκεεζδ εκυξ ζφκκεθμο
πμο πήνε ιμνθή πάκς απυ ηδ εάθαζζα ηδξ Γαθζθαίαξ είκαζ δζαθμνεηζηή απ‘ αοηή εκυξ
ζφκκεθμο πμο πήνε ιμνθή πάκς απυ ηδ Νεηνά Θάθαζζα» ηαζ ιυκμ ημ 40% ζζπονίζηδηε υηζ
«υθα ηα ζφκκεθα ιμζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ», «ημ ελαηιζζιέκμ κενυ είκαζ πάκηα βθοηυ», ή «ημ
κενυ ελαηιίγεηαζ πςνίξ ημ αθάηζ ηαζ επμιέκςξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζφκκεθςκ είκαζ ημ ίδζμ».
Δπίζδξ υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ένεοκα μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ δ ελάηιζζδ πνεζάγεηαζ
ορδθέξ εενιμηναζίεξ βζα κα ζοιαεί. ηδκ ένεοκα πμο έβζκε ζημ Ηζναήθ (Ben-Zvi Assaraf,
Orion 2005α) ημ 80% δεκ ζοιθςκεί ιε ηδ δήθςζδ υηζ ακ αάθμοιε έκα πμηήνζ κενυ ιέζα ζημ
ροβείμ βζα ιζα αδμιάδα ημ ζφκμθμ ημο κενμφ ζημ πμηήνζ εα ιεζςεεί ελαζηίαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ
ηδξ ελάηιζζδξ. Ζ ηονίανπδ ελήβδζδ είκαζ υηζ «ημ κενυ ελαηιίγεηαζ ιυκμ υηακ εενιαίκεηαζ» ή
«δ εενιμηναζία ημο ροβείμο δεκ εκζζπφεζ ηδκ ελάηιζζδ».
Έκα άθθμ εκδζαθένμκ ζημζπείμ πμο ημκίγεηαζ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία (Ben-Zvi Assaraf,
Orion 2005α), αθθά πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα, είκαζ υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ
δοζημθίεξ ζημ κα ηαηακμήζμοκ υηζ ζε ιζα ηοηθζηή δζαδζηαζία, υπςξ μ ηφηθμξ ημο κενμφ, ημ
ζφκμθμ ηδξ φθδξ δζαηδνείηαζ.
πκπεξάζκαηα
Ζ εμάηκηζε σο κεηαβνιή
Οζ ιαεδηέξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ακαβκςνίγμοκ ηζξ θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε
ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ζηδ θφζδ (ελάηιζζδ, οβνμπμίδζδ, ηήλδ, πήλδ), πανυθα αοηά δ βκχζδ
αοηή είκαζ απμζπαζιαηζηή. Βαζζηέξ βκχζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ
έκκμζαξ ηδξ ελάηιζζδξ ηαζ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ημκ ηφηθμ ημο κενμφ δεκ έπμοκ απμηηδεεί.
Ζ ένεοκα έδεζλε υηζ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ιαεδηχκ ιπενδεφεζ ηδκ ηήλδ ιε ηδκ πήλδ.
Κονίανπδ είκαζ δ ακηίθδρδ ηςκ ιαεδηχκ υηζ δ ελάηιζζδ ζοιααίκεζ ιυκμ ζε ακμζπηά δμπεία.
Ζ εμάηκηζε ζην θπζηθφ ηεο πιαίζην
Κονίανπδ είκαζ δ ακηίθδρδ υηζ δ ελάηιζζδ ζοιααίκεζ ιυκμ ηζξ εενιέξ ιένεξ.
Σμ ελαηιζζιέκμ κενυ είκαζ αθιονυ κενυ, δδθαδή πενζέπεζ μοζίεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ
πχνμ πμο ανζζηυηακ πνζκ ελαηιζζηεί. Οοζζαζηζηά δδθαδή εεςνμφκ υηζ ιε ηδκ ελάηιζζδ
απμιαηνφκεηαζ ηαζ μηζδήπμηε ανίζηεηαζ ιέζα ζημ ζχια ημο κενμφ πμο ελαηιίγεηαζ.
Σμ ζοκμθζηυ πμζυ ημο κενμφ πμο ελαηιίγεηαζ είκαζ ιζηνυηενμ απυ αοηυ πμο πέθηεζ ζηδ βδ.
Γεκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ ηοηθζηή θφζδ ζηδ ιεηααμθή. Θα πνέπεζ αέααζα κα είκαζ μ
εηπαζδεοηζηυξ ζίβμονμξ υηζ μ ιαεδηήξ ηαηαθαααίκεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ηοηθζηήξ ιεηααμθήξ
μπυηε ηαηαθαααίκεζ ηαζ ηζ ζδιαίκεζ ηφηθμξ ζηδ θφζδ.
ε υηζ αθμνά ηδκ οβνμπμίδζδ, θαίκεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ έπμοκ ―ημπμεεηήζεζ‖ ηδκ οβνμπμίδζδ
ζηδ εέζδ πμο ηδξ ακήηεζ ζε πμθφ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ αοηυ πμο ακαθένεηαζ ζε ένεοκεξ
ημο ελςηενζημφ.
Δκχ δ ελάηιζζδ, δ οβνμπμίδζδ, δ ηήλδ ηαζ δ πήλδ δζδάζημκηαζ ςξ θοζζηά θαζκυιεκα ζηα
ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, ηυζμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, υζμ ηαζ ηδξ ιεθέηδξ ημο
πενζαάθθμκημξ υπμο δζδάζημκηαζ ηα ακηίζημζπα ηεθάθαζα (ΦΔΚ 304, η. Β, 13-3-2003), δεκ
βίκεηαζ ηαιζά πνμζπάεεζα κα ζοζπεηζζηεί αοηή δ βκχζδ ιε ημκ ηφηθμ ημο κενμφ ζηδ θφζδ. Ζ
βκχζδ πμο απμηηάηαζ είκαζ απμζπαζιαηζηή, ιε απμηέθεζια κα ιδ βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ δ
ελάηιζζδ είκαζ έκαξ αλζυπζζημξ ιδπακζζιυξ ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ φθδξ ιέζα ζημκ ηφηθμ ημο
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κενμφ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα κα ιδκ ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηή δ θφζδ ηδξ ηοηθζηήξ δζαδζηαζίαξ
ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ.
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Ο «δϊςκαλοσ Γεωγραφύασ» ςτο πλαύςιο
τησ Εκπαύδευςησ για την Αειφόρο Ανϊπτυξη
Απφζηνινο Καηζίθεο
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, akatsiki@cc.uoi.gr
Πεξίιεςε
Ζ πνμζανιμβή ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ανπχκ ηδξ Δηπαίδεοζδξ βζα ηδκ
Αεζθυνμ Ακάπηολδ (ΔΑΑ), απαζηεί ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ηαζ ζημ θμνέα οθμπμίδζδξ ηδξ κέαξ
εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ δδθ. ζημ ζπμθζηυ εεζιυ. Ο κέμξ ηφπμξ ζπμθείμο, ημ απμηαθμφιεκμ «Αεζθυνμ
πμθείμ», ζοκζζηά ημ «κέμ εηπαζδεοηζηυ πανάδεζβια». Έκα απυ ηα ζπμθζηά ακηζηείιεκα ιέζς ημο
μπμίμο οθμπμζμφκηαζ βεκζηά μζ ζηυπμζ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ζήιενα ηδξ ΔΑΑ απμηεθεί δ Γεςβναθία.
Ζ ζοιαμθή ηδξ ζηδ ιεηααμθή ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ πνμτπμεέηεζ ζδιακηζηέξ πανειαάζεζξ
ζε μνβακςηζηυ, επζζηδιμκζηυ, βκςζηζηυ ηαζ δζδαηηζηυ επίπεδμ. Πνυηεζηαζ βζα αθθαβέξ ζηδκ
ακαδζάνενςζδ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαεχξ ηαζ ζηδ βεςβναθζηή εηπαίδεοζδ ηςκ
«δαζηάθςκ βεςβναθίαξ». ηδκ εζζήβδζδ παναηίεεκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο εηπαζδεοηζημφ
βεςβναθίαξ ηαζ ηαηαηίεεκηαζ πνμηάζεζξ, πμνίζιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ Γεςβναθίαξ, βζα
ηδκ μθμηθδνςιέκδ ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δ μπμία είκαζ ακαβηαία ζηδ πχνα ιαξ, δεδμιέκμο
υηζ μζ δζδάζημκηεξ βεςβναθία θαίκεηαζ κα οζηενμφκ ηυζμ ζε εέιαηα ηαημπήξ ηαζ πεζνζζιμφ ηδξ
βεςβναθζηήξ βκχζδξ ηαζ πναηηζηήξ, υζμ ηαζ ζε εέιαηα δζδαηηζηήξ ημο βεςβναθζημφ ιαεήιαημξ.
Abstract
The adaptation of the educational system to the principles of ‗Education for Sustainable Development‘
(ESD) also requires important changes in the ‗agent‘ of implementation of the new educational policy,
that is, the school institution. The new type of school, the so-called ‗Sustainable School‘, becomes the
‗new educational example‘. Geography is one of the educational subjects through which the objectives
of Education - and in these days of ESD - are generally materialized. Its contribution to transforming
the educational system presupposes considerable changes at organisational, scientific, cognitive and
instructive levels. These changes concern the reformation of analytical curricula, as well as the overall
geographical education of the ‗Geography Teacher‘.
This proposal focuses on the characteristics of the ‗Geography Teacher‘ and presents certain proposals
– conclusions of contemporary Didactics of Geography – for a complete educational training of the
educators, which is necessary in our country due to the insufficient knowledge, handling and practice
of geography as a subject, as well as an insufficiency in teaching skills.

Δηζαγσγηθά
Απμηεθεί ημζκυ ηυπμ ηαζ είκαζ βεκζηά παναδεηηυ υηζ ζηα ααζζηά ηαζ μοζζχδδ παναηηδνζζηζηά
ηδξ Δηπαίδεοζδξ, απυ ηδκ επμπή πμο έθααε εεζιζηυ παναηηήνα, απμηεθμφζε ηαζ απμηεθεί δ
πνμεημζιαζία ημο ιαεδηή- οπυ δζαιυνθςζδ πμθίηδ ημο ιέθθμκημξ- βζα ηδκ έκηαλή ημο ζηα
ημζκςκζηά δνχιεκα34. Οζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ ζπεηζγυιεκεξ ιε ηδ δζαζφκδεζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ
ιε ηδκ ημζκςκία, μδδβμφκ ακαπυθεοηηα, ζηδκ ακάδοζδ ζεζνάξ ενςηδιάηςκ ηαζ
πνμαθδιαηζζιχκ ηυζμ ημζκςκζημφ υζμ ηαζ παζδαβςβζημφ παναηηήνα. Βαζζηυ ηαζ ηονίανπμ
ενχηδια ζηδ δζαζφκδεζδ εηπαίδεοζδξ ηαζ ημζκςκίαξ παναιέκεζ δ πνμαμθή ημο παναηηήνα
34

Οζ εέζεζξ αοηέξ πενζέπμκηαζ ζηδκ εζζήβδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ βζα ηα εηπαζδεοηζηά εέιαηα ηδξ Unesco πνμξ ημ
Γεκζηυ Γναιιαηέα ημο ΟΖΔ (1999).
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ηαζ ηα εζδμπμζά ζημζπεία ηδξ ημζκςκίαξ, ηα μπμία εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ ηαηά ηδ
δζαιυνθςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, υπςξ ηαζ δ πνυαθερδ ηαζ μζ πνμδζαβναθέξ ηςκ
παναηηδνζζηζηχκ (επζεοιδηέα) ηδξ ημζκςκίαξ ημο ιέθθμκημξ, ήημζ δ ιμνθή ηδξ (Prognos
1998). Δκ μθίβμζξ μζ πνμαθδιαηζζιμί βζα ημκ ηφπμ ηδξ «εηπαίδεοζδξ ημο αφνζμ» ζοκζζημφκ
απακηήζεζξ ζηδκ ενχηδζδ: πμζμκ πμθίηδ εημζιάγεζ ημ ζπμθείμ ζήιενα ηαζ βζα πμζμκ ηφπμ
(αονζακήξ) ημζκςκίαξ. Καηά ζοκέπεζα ημ εειεθζαηυ γήηδια πμο ηίεεηαζ, ςξ παζδαβςβζηή ηαζ
εηπαζδεοηζηή πνμαθδιαηζηή, είκαζ πμζμ είδμξ αβςβήξ ζοκάδεζ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ
«ημζκςκίαξ ημο ιέθθμκημξ».
Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε
Με ηδκ είζμδμ ζημκ 21μ αζχκα ηαζ θυβς ηδξ δζυβηςζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ
δ ακενςπυηδηα, μζημοιεκζηχκ ιάθζζηα δζαζηάζεςκ, πνμαάθθεζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ
δζαιυνθςζδξ εκυξ κέμο ηφπμο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ημ μπμίμ εα δζαζοκδέεζ υθεξ ηζξ
εηθνάζεζξ ηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ εα δζαπναβιαηεφεηαζ υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ
πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ παβηυζιζα ηνίζδ, ζδζαίηενα αοηέξ ημο πενζαάθθμκημξ.
Κάης απυ ηδκ πίεζδ ηςκ ελεθίλεςκ ηαζ αηνζαχξ ιε αάζδ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζηεπηζηυ δ Γεκζηή
οκέθεοζδ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ ιε απυθαζή ηδξ (57/254) οζμεεηεί ηδκ πνυηαζδ βζα ηδκ
«Δηπαίδεοζδ βζα ηδκ Αεζθυνμ Ακάπηολδ» ηαζ ηδνφζζεζ ηδ δεηαεηία 2005-2014 «Γεηαεηία
βζα ηδκ Δηπαίδεοζδ βζα ηδκ Αεζθυνμ Ακάπηολδ» (ΔΑΑ).
Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ εηπαίδεοζδξ εεςνείηαζ ηαζ πνμηείκεηαζ ζήιενα ςξ ημ ιμκαδζηυ
απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πμθφπθμηςκ πνμαθδιάηςκ ηα μπμία
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή, ζοθθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ, πμθζηζηχκ ηαζ
μζημκμιζηχκ εηθνάζεςκ ημο ζφβπνμκμο ηυζιμο. Κμζκςκία, πενζαάθθμκ ηαζ μζημκμιία
απμηεθμφκ ημοξ ηνεζξ ααζζημφξ ποθχκεξ ηδξ αεζθμνζηήξ ακάπηολδξ εκχ δ εηπαίδεοζδ –
παζδεία ζοκζζημφκ ημκ ημζκυ πανμκμιαζηή υθςκ ηςκ παναπάκς πμο παναηηδνίγεζ ηαζ μδδβεί
ζηδκ Δηπαίδεοζδ βζα ηδκ Αεζθυνμ Ακάπηολδ.
Ζ ακαδυιδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ζε μζημοιεκζηή αάζδ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ανπχκ
ηδξ αεζθμνίαξ, επζδζχηεζ (ηαζ απαζηεί) ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδ δδιζμονβία
ιζαξ κέαξ ημζκςκζημ-πενζααθθμκηζηήξ αλζαηήξ ακηίθδρδξ ηαζ απμδμπήξ, υπςξ ηαζ ζηδ
δζαιυνθςζδ ζηάζεςκ ακηίζημζπμο πενζεπμιέκμο. Ζ εκ θυβς ιεηααμθή πνμτπμεέηεζ, αέααζα,
ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ηαζ ζημ θμνέα οθμπμίδζδξ ηδξ κέαξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ μ μπμίμξ,
δεκ είκαζ άθθμξ απυ ημ ζπμθζηυ εεζιυ. Ο κέμξ ηφπμξ ζπμθείμο, ημ απμηαθμφιεκμ «Αεζθυνμ
πμθείμ», οζμεεηεί ηαζ εθανιυγεζ ηζξ ανπέξ ηδξ ΔΑΑ ηαζ ζοκζζηά ημ «κέμ εηπαζδεοηζηυ
πανάδεζβια» (Jensen 2005). ηδκ μοζία ημ αεζθυνμ ζπμθείμ ένπεηαζ κα πνμζδχζεζ έκα κέμ
πενζεπυιεκμ ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ ημοθημφναξ, πμο
δεκ αθμνά απθά ζηδκ οζμεέηδζδ ηςκ γδηδιάηςκ ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ αθθά ένπεηαζ κα
ειααεφκεζ ζημκ δεζηυ ζημπυ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ κα ηδξ πνμζδχζεζ έκα κέμ πθαίζζμ
ακαθμνάξ.
Ζ γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε
Απμδεπυιεκμζ ηδκ άπμρδ υηζ δ ΔΑΑ εεςνείηαζ ηαζ πνμηείκεηαζ ζήιενα ςξ ημ ιμκαδζηυ
απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πμθφπθμηςκ πνμαθδιάηςκ ηα μπμία
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή, ζοθθμβζηή ηαηακυδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ
μζημκμιζηχκ εηθνάζεςκ ημο ζφβπνμκμο ηυζιμο, ηυηε πνμηφπηεζ ααίαζηα δ άιεζδ
δζαζφκδεζδ ηδξ βεςβναθζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε ηδκ ΔΑΑ ηαεχξ ηαζ δ ζοκεζζθμνά ηδξ ζηδ
δζαιυνθςζδ ημο ιεθθμκηζημφ πμθίηδ, μ μπμίμξ εα ζοιαάθεζ ζηδκ επίθοζδ ηςκ παναπάκς
πνμαθδιάηςκ.
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Ζ «Δπζηνμπή βζα ηδ Γεςβναθζηή Δηπαίδεοζδ ηδξ Γζεεκμφξ Γεςβναθζηήξ Έκςζδξ»
εκζηενκίγεηαζ απυθοηα ηδκ άπμρδ ημο Ονβακζζιμφ Ζκςιέκςκ Δεκχκ βζα «κηα εθπαίδεπζε
ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ε νπνία νξακαηίδεηαη θαη αγσλίδεηαη γηα έλαλ θφζκν φπνπ
θάζε άηνκν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηνηρεηψδε κφξθσζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα
αμηνπξεπή δηαβίσζε ζε έλαλ αεηθφξν θαη βηψζηκν πιαλήηε» (Luzerner Erklärung,
http://portal.unesco.org/education/).
Οζ πνμδζαβναθέξ βζα ηδ δμιή ηαζ ηδκ οπυζηαζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ βεςβναθίαξ,
πνμζανιμζιέκεξ ζημοξ ζηυπμοξ ιζαξ εηπαίδεοζδξ βζα ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ, έπμοκ
δζαηοπςεεί ζε ιζα ζεζνά δδιμζζεφζεςκ ηαζ δζαηδνφλεςκ ζδιακηζηυηενεξ ηςκ μπμίςκ είκαζ δ
«International Charta on Geographical Education» (Haubrich (Hrsg.) 1992) (ζε πνχζιμ
ιάθζζηα πνυκμ), υπςξ ηαζ δ «Luzerner Erklärung über Geographische Bildung und
Entwicklung» (Haubrich, Reinfried & Schleicher 2007), ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα ακαηνέλεζ μ
ακαβκχζηδξ βζα ηδκ άκηθδζδ πενζζζυηενςκ πθδνμθμνζχκ.
Τπμβναιιίγεηαζ υηζ μζ παναπάκς πνμδζαβναθέξ πενζθαιαάκμοκ ηαζ πενζβνάθμοκ ηζξ
ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ηαζ ζηυπμοξ ιζαξ βεςβναθζηήξ εηπαίδεοζδξ πνμζανιμζιέκδξ ζηζξ
απαζηήζεζξ ημο ιέθθμκημξ δ μπμία πνμεημζιάγεζ ημοξ ιαεδηέξ χζηε κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηα
βεςβναθζηά, θοζζηά, ημζκςκζηά, πενζααθθμκηζηά θαζκυιεκα, κα ηα ζοζπεηίγμοκ ιεηαλφ ημοξ
κα απμδίδμοκ ηα απμηεθέζιαηα ζε αίηζα, ακελάνηδηα απυ ημπζηά ή ζδζαίηενα ζημζπεία, ζημ
πθαίζζμ ηδξ ζοκηεθμφιεκδξ παβημζιζμπμίδζδξ (DGfG (Hrsg.) 2003, 2008).
Ζ εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε ηνπ «δαζθάινπ γεσγξαθίαο»
Δίκαζ θακενυ υηζ δ ζοιαμθή ημο ιαεήιαημξ ηδξ βεςβναθίαξ ζηδ ιεηαηνμπή ημο
εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ζηδ εεζιζηή πανμοζία ημο ζημ ιεηαααθθυιεκμ ηυζιμ δεκ
ιπμνεί κα έπεζ ηδκ ακαιεκυιεκδ επζηοπία, εάκ δεκ ζοκμδεφεηαζ απυ απαναίηδηεξ αθθαβέξ ζε
μνβακςηζηυ, επζζηδιμκζηυ, βκςζηζηυ ηαζ δζδαηηζηυ επίπεδμ. Ηδζαίηενα μζ δζανενςηζηέξ
ιεηααμθέξ ζε δφμ ημιείξ εεςνείηαζ υηζ απμηεθμφκ επζαεαθδιέκδ οπμπνέςζδ ημο
εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακαδζάνενςζδ ηςκ ακαθοηζηχκ
πνμβναιιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηδ βεςβναθζηή εηπαίδεοζδ ηςκ «δαζηάθςκ βεςβναθίαξ». ηα
παναηάης εα ακαθενεμφιε ζδζαίηενα ζηδ «βεςβναθζηή οπυζηαζδ» ημο εηπαζδεοηζημφ
βεςβναθίαξ, δεδμιέκδξ ηδξ ακαβκςνζζιέκδξ οζηένδζδξ ηςκ δζδαζηυκηςκ βεςβναθία ζημ
ηυπμ ιαξ, ηυζμ ζε εέιαηα ηαημπήξ ηαζ πεζνζζιμφ ηδξ βεςβναθζηήξ βκχζδξ ηαζ ηςκ
πναηηζηχκ εθανιμβχκ ηδξ, υζμ ηαζ ζε εέιαηα δζδαηηζηήξ ημο βεςβναθζημφ ιαεήιαημξ. Δη
ηςκ δφμ πνμακαθενεεζζχκ πνμτπμεέζεςκ, ήημζ ηδξ αθθαβήξ ηςκ Α.Π ηαζ ηδξ βεςβναθζηήξ
εηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημ ιεκ πνχημ ιπμνεί κα θάαεζ εφημθα εεςνδηζηή οπυζηαζδ
ηαζ (ίζςξ) κα εθανιμζεεί, ημ δεφηενμ υιςξ απαζηεί ζοζηδιαηζηή μνβάκςζδ, πνμεημζιαζία
ηαζ πίζηςζδ πνυκμο, δεδμιέκμο υηζ αθμνά ζημ έιροπμ δοκαιζηυ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Δλάθθμο
ηαιία εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ επζηοπήξ εάκ δεκ θάαεζ πχνα πνχηα δ
«ιεηαιυνθςζδ» ημο ηφνζμο εηθναζηή οθμπμίδζδξ ηςκ εκ θυβς αθθαβχκ, δδθ. ημο
εηπαζδεοηζημφ. Δθυζμκ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο πμθίηδ ημο 21μο αζ. δ ακαδζάνενςζδ ημο
εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ εεςνείηαζ «εη ηςκ ςκ μοη άκεο», ημ ίδζμ απαναίηδηδ εεςνείηαζ
ηαζ δ ακακέςζδ ηδξ βκςζηζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ημο νυθμο ημο εηπαζδεοηζημφ
(Καηζίηδξ 2007).
Πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο γεσγξαθηθήο θαηάξηηζεο
Ζ αέθηζζηδ απυδμζδ ηδξ βεςβναθζηήξ δζδαζηαθίαξ απαζηεί ηδκ φπανλδ ζοβηεηνζιέκςκ
πνμτπμεέζεςκ, ηαεχξ ηαζ εζδζηχκ πνμζυκηςκ πμο εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ μ «δάζηαθμξ
βεςβναθίαξ» βζα κα εκηαπεεί ζημ ηθίια ηςκ κέςκ εηπαζδεοηζηχκ αθθαβχκ ηαζ κα
ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ βζα ημ ιέθθμκ. Πνμτπυεεζδ πνχηδ: δ βεςβναθία, θυβς ηαζ ηδξ
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ελεζδζηεοιέκδξ οθήξ ηδξ, εα πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ ζηα ζπμθεία απυ εζδζηά εηπαζδεοιέκμοξ
δαζηάθμοξ. Πνμτπυεεζδ δεφηενδ: δ εηπαίδεοζδ ηςκ «δαζηάθςκ βεςβναθίαξ» πνέπεζ κα
είκαζ μθμηθδνςιέκδ. Δλαζηίαξ ηδξ παναπάκς δζαπίζηςζδξ-ακάβηδξ ηαζ αέααζα θυβς ηδξ
πμθοπθμηυηδηαξ-ελέθζλδξ ηςκ βεςβναθζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηδξ εζδζηήξ δζδαηηζηήξ
ακηζιεηχπζζήξ ημοξ, δ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βεςβναθίαξ (πνέπεζ κα) θαιαάκεζ
πχνα ζε ηνία επίπεδα: α) βαζηθή θαηάξηηζε: αοηή ηδκ μπμία πνμζθένμοκ ζε πνμπηοπζαηυ
επίπεδμ πακεπζζηδιζαηέξ ζπμθέξ μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ζημκ Οδδβυ πμοδχκ ημοξ
ακηζηείιεκα Γεςβναθίαξ-Δπζζηδιχκ ηδξ Γδξ ηαζ Γζδαηηζηή ηςκ ακηζηεζιέκςκ αοηχκ
(ζοκήεςξ είκαζ ηα Παζδαβςβζηά Σιήιαηα Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ηα Σιήιαηα
Γεςβναθίαξ), α) εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, δ μπμία αθμνά ζημοξ κεμδζμνζγυιεκμοξ
εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ζεκηλάξηα θαηά πεξίπησζε, υηακ ζοιααίκμοκ αθθαβέξ ζηα ακαθοηζηά
πνμβνάιιαηα ηαζ ηα εβπεζνίδζα, β) επηκφξθσζε ζε επίπεδν Γηδαζθαιείνπ ή
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Οζ δφμ ηεθεοηαίεξ ιμνθέξ εηπαίδεοζδξ ζοιαάθθμοκ ζηδ δζανηή
ακακέςζδ-επζηαζνμπμίδζδ ηδξ εκδιένςζδξ ζε εέιαηα βκςζηζημφ παναηηήνα-ιεεμδμθμβίαξ
ηαζ ηαείζηακηαζ εκηεθχξ απαναίηδηεξ (υπςξ επίζδξ ηαζ δ ααζζηή ηαηάνηζζδ). Σα ηνία
επίπεδα εηπαίδεοζδξ θεζημονβμφκ ζοιπθδνςιαηζηά, ηαθφπημοκ ηζξ κέεξ ακάβηεξ ζε βκςζηζηυ
ή δζδαηηζηυ-ιεεμδμθμβζηυ επίπεδμ, υηακ αοηέξ ειθακίγμκηαζ (θέν‘ εζπείκ αθθαβέξ
ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ) ηαζ πνμζδίδμοκ ηφνμξ ζηδ δζδαζηαθία ημο βεςβναθζημφ
ιαεήιαημξ ηαεζζηχκηαξ ημκ εηπαζδεοηζηυ βεςβναθίαξ ζηακυ κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ
μπμζεζδήπμηε ιεηααμθέξ ηαζ απαζηήζεζξ ηςκ ηαζνχκ. Ηδζαίηενα εα πνέπεζ κα ημκζζεεί εδχ δ
αθθδθεπίδναζδ ηςκ ΑΔΗ ιε ηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα ιέζς ηςκ ιεηεηπαζδεουιεκςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηδ ζοκενβαζία ζπμθείςκ (ιάπζιδ εηπαίδεοζδ-πχνμζ εθανιμβήξ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ-δζδαηηζηχκ πναηηζηχκ) ιε ημοξ πχνμοξ παναβςβήξ ηδξ βεςβναθζηήξ βκχζδξ
ηαζ ηδξ (βεςβναθζηήξ) δζδαηηζηήξ ηαζκμημιίαξ (ΚΜΚ 2008).
Ζ γεσγξαθηθή γλσζηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(ε επίδξαζε ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο)
Ζ πμθζηή Γεςβναθία ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημκ ακηίζημζπμ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ δεδμιέκμο υηζ
απυ αοηυκ, ήημζ ηδ βεςβναθζηή επζζηήιδ, πνμζπμνίγεηαζ α) ηδκ φθδ ημο βεςβναθζημφ
ιαεήιαημξ ηαζ α) πνδζζιμπμζεί ιεευδμοξ ηαζ πναηηζηέξ ηδξ βεςβναθζηήξ επζζηήιδξ. Ζ
επζζηήιδ δδθαδή ηδξ Γεςβναθίαξ απμηεθεί ημ εειαηζηυ «ηνμθμδυηδ» ημο ζπμθζημφ
ακηζηεζιέκμο ηδξ Γεςβναθίαξ. ημ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ ιε αάζδ ηζξ πνμδζαβναθέξ
ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ζε ζπμθζηή φθδ ηδξ Δζδζηήξ Γζδαηηζηήξ ηδξ
Γεςβναθίαξ (Καηζίηδξ 1999, ζ. 82). Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ βεςβναθίαξ βζα κα
οθμπμζήζεζ ημοξ βκςζηζημφξ ηαζ θμζπμφξ ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ εα πνέπεζ κα ηαηέπεζ
ημοθάπζζημκ έκα minimum βεςβναθζηχκ βκχζεςκ αθθά ηαζ βεςβναθζηχκ ιεεμδμθμβζηχκ
πναηηζηχκ.
Ζ μθμηθδνςιέκδ ηαηάνηζζδ ημο «δαζηάθμο βεςβναθίαξ», ιέζα απυ έκα πνυβναιια ααζζηήξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ζοκεπμφξ επζιυνθςζδξ, εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηαηά πνχημκ ααζζηέξ
βκχζεζξ απυ ημοξ ηφνζμοξ ηθάδμοξ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ Γεςβναθίαξ (ήημζ ηδξ Φοζζηήξ
Γεςβναθίαξ, ηδξ Ακενςπμβεςβναθίαξ ηαζ ηδξ Οζημβεςβναθίαξ), μζ μπμίεξ εα απμηεθμφκ ημ
εειαηζηυ ημο οπυααενμ ηαζ ηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ, ηαηά πενίπηςζδ, κα ζοιπθδνχκεζ ηαζ
ηνμπμπμζεί. Ζ δζαπναβιάηεοζδ ηαηά ηδ δζδαζηαθία εειάηςκ απυ ηδκ ημπζηή βεςβναθία ηαζ δ
δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ακενχπμο - πενζαάθθμκημξ (πνέπεζ κα) ζοβηαηαθέβμκηαζ επίζδξ ζηδ
δζδαηηέα φθδ ηςκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ «δαζηάθςκ
βεςβναθίαξ». Καηά δεφηενμκ ιεεμδμθμβζηέξ δελζυηδηεξ μζ μπμίεξ ζοκάδμοκ ιε ηδ θφζδ ηαζ
ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο βεςβναθζημφ ιαεήιαημξ (υπςξ ακάβκςζδ-πνήζδ πανηχκ, ιεθέηδ
πεδίμο, βκχζδ - πεζνζζιυ μνβάκςκ, ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ, δζαβναιιάηςκ η.θπ.).
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Ηδζαίηενδ αανφηδηα ζηδ ααζζηή εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία (εα) πνέπεζ κα απμδίδεηαζ ζηδκ
εηιάεδζδ-πεζνζζιυ ηαζ πνήζδ ηαηά ηδ δζδαηηζηή πνάλδ ηςκ ιέζςκ πμο πνμζθένεζ δ
ηεπκμθμβία. Συζμ ηα απμηαθμφιεκα ζοιααηζηά υζμ ηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ ζφβπνμκδξ
ηεπκμθμβίαξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ ζδιενζκήξ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ηδξ
ιεθθμκηζηήξ δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ .
Απυ ηδκ ίδζα ηδξ ηδ θφζδ δ Γεςβναθία απμηεθεί βέθονα δζαζφκδεζδξ ηςκ πναηηζηχκ ηαζ ηςκ
εεςνδηζηχκ ιαεδιάηςκ. Δπμιέκςξ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βεςβναθίαξ (εα)
πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ηαζ κα οπδνεηεί ηδ δζαεειαηζηυηδηα, ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα ηαζ ηδ
δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ηςκ απμηηδεέκηςκ βκχζεςκ ηαζ πναηηζηχκ ζε ζπμθζηυ επίπεδμ
(Köck 2008). Σα παναηάης βκςζηζηά πεδία ηδξ βεςβναθζηήξ επζζηήιδξ εεςνμφκηαζ ααζζηά,
βζα ηδ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ: Θεςνία ηαζ Ηζημνία ηδξ Γεςβναθίαξ, Φοζζηή
Γεςβναθία-Οζημβεςβναθία, Ακενςπμβεςβναθία, πέζεζξ Ακενχπμο-Πενζαάθθμκημξ,
Σμπζηή Γεςβναθία, Μέεμδμζ ηαζ πναηηζηέξ. Ζ ημιή ημοξ ζοκζζηά ημ πξφγξακκα ζπνπδψλ
πμο ηαθφπηεζ ηζξ βκςζηζηέξ ακάβηεξ ημο «δαζηάθμο βεςβναθίαξ» (KMK 2008).
Ζ θαηάξηηζε ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο ηεο Γεσγξαθίαο
(ε κεζνδνινγία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο)
Ζ επζθμβή ηαζ δζαηφπςζδ ηςκ ζημπχκ ηαζ ηςκ ζηυπςκ ηαζ δ δζαιυνθςζδ, ακηίζημζπα, ηςκ
δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ ηδξ ζπμθζηήξ βεςβναθίαξ δδθ. δ δδιζμονβία ηςκ Ακαθοηζηχκ
Πνμβναιιάηςκ Γεςβναθίαξ, εα είπε απθά ηαζ ιυκμ εεςνδηζηή ζδιαζία ηαζ εα πανέιεκε
βνάιια ηεκυ εάκ δεκ αημθμοεμφζε ημ ζηάδζμ οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ ιέζς ηδξ δζδαηηζηήξ
πνάλδξ. Οοζζαζηζηά ιέζα απυ ηδκ επελενβαζία ημο δζδαηηζημφ ακηζηεζιέκμο οθμπμζμφκηαζ
ηαζ πνμάβμκηαζ ακηίζημζπα μζ ζημπμί ηδξ ιάεδζδξ. Δπμιέκςξ μ δζδάζηςκ βεςβναθία εα
πνέπεζ, εηηυξ απυ ηδκ ηαημπή ηδξ βεςβναθζηήξ βκχζδξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ δελζμηήηςκ, κα
έπεζ απμηηήζεζ, ιέζς ηςκ ηαηάθθδθςκ ζπμοδχκ, ηα εθυδζα χζηε κα οθμπμζεί ηαηά ηδ
δζδαηηζηή πνάλδ ημοξ ζηυπμοξ ημο βεςβναθζημφ ιαεήιαημξ. Σμ δεφηενμ επμιέκςξ ζοζηαηζηυ
ζημζπείμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο «δαζηάθμο βεςβναθίαξ» αθμνά ζηδ Γζδαηηζηή ηδξ
Γεςβναθίαξ.
Ζ ηαημπή ηςκ ανπχκ ηαζ ηακυκςκ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ Γεςβναθίαξ εα ηαηαζηήζμοκ ζηακυ
ημκ εηπαζδεοηζηυ κα επζθέβεζ, δζαηοπχκεζ, μνβακχκεζ ηαζ ζηδνίγεζ ιεεμδμθμβζηά έκα πθαίζζμ
δζδαηηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ δ επελενβαζία ημο βεςβναθζημφ
ακηζηεζιέκμο εα ηαηαζηήζεζ δοκαηή ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ ιζαξ εειαηζηήξ εκυηδηαξ, ημ
ζημπυ ημο ιαεήιαημξ ηαζ ηδξ αβςβήξ βεκζηυηενα. Οζ παναπάκς ιεεμδεφζεζξ επζπεζνμφκ κα
δχζμοκ απακηήζεζξ ζημοξ ιεεμδμθμβζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, δδθαδή ζημ
πχξ ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ ηαζ βζ αοηέξ ηζξ απακηήζεζξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα
ηαηανηζζιέκμξ μ εηπαζδεοηζηυξ βεςβναθίαξ.
Ζ Γζδαηηζηή ηδξ Γεςβναθίαξ ςξ ημιή ηςκ επζζηδιμκζηχκ πενζμπχκ ηδξ Γεςβναθίαξ ηαζ ηςκ
Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ «ιεζμθααεί» χζηε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζπμθζηήξ βεςβναθίαξ,
πνμενπυιεκμ απυ ηζξ ενεοκδηζηέξ ακαγδηήζεζξ ηθάδςκ ηδξ επζζηήιδξ ηδξ Γεςβναθίαξ κα
ηαηαζηεί πνμσυκ ιάεδζδξ εη ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ. Δλάθθμο δ Γζδαηηζηή ηδξ Γεςβναθίαξ
παίγεζ ηαζ έκακ άθθμ ζδιακηζηυ νυθμ, αοηυκ ηδξ δζαζφκδεζδξ ημο ζπμθζημφ πχνμο ηαζ ηςκ
πακεπζζηδιζαηχκ ηιδιάηςκ, ηυζμ ηδξ βεςβναθζηήξ επζζηήιδξ υζμ ηαζ ηςκ Δπζζηδιχκ
Αβςβήξ. Φοζζημί εηθναζηέξ αοηήξ ηδξ δζαζφκδεζδξ είκαζ μζ εηπαζδεοηζημί μζ μπμίμζ
μοζζαζηζηά είκαζ μζ ιεηαθμνείξ πνμξ ημ ζπμθζηυ πχνμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηδκ μπμία
απέηηδζακ ζηα ακηίζημζπα Παζδαβςβζηά Σιήιαηα ή ηα ηιήιαηα Γεςβναθίαξ (βζα ηδ
Β/αάειζα εηπαίδεοζδ), υζμκ αθμνά εέιαηα βεςβναθζηήξ παζδείαξ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά μζ
ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημί απμημιίγμκηεξ δζδαηηζηή ειπεζνία απυ ηδ δζδαζηαθία ημο βεςβναθζημφ
ιαεήιαημξ ακαηνμθμδμημφκ ημοξ πχνμοξ παναβςβήξ πμνζζιάηςκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ

~ 992 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

βεςβναθίαξ, δδθ. ηα Σιήιαηα ή (ηαζ) ηα ενβαζηήνζα ηα αζπμθμφιεκα ιε εέιαηα Γζδαηηζηήξ
ηδξ Γεςβναθίαξ ζε αηαδδιασηυ επίπεδμ (Haubrich 2006).
Ζ Γζδαηηζηή ηδξ Γεςβναθίαξ, εηηυξ ηςκ δζδαηηζηχκ εθμδίςκ, πανέπεζ επίζδξ ζημκ
εηπαζδεοηζηυ ηα ηαηάθθδθα επζζηδιμκζηά εθυδζα, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμβναιιαηίγεζ,
μνβακχκεζ ηαζ αλζμθμβεί ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ
πνμεημζιαζίαξ ημο «δαζηάθμο βεςβναθίαξ» ηαζ υζμκ αθμνά γδηήιαηα δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ,
δ βκχζδ ηαζ δ «δζαπείνζζδ» εειάηςκ απυ ηζξ παναηάης πενζμπέξ εεςνείηαζ απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ημο εηπαζδεοηζημφ βεςβναθίαξ:
 ακάβκςζδ-βκχζδ -ενιδκεία ημο βεςβναθζημφ Curriculum
 μνζμεέηδζδ ζημπχκ - ζηυπςκ ημο ιαεήιαημξ, εκ βέκεζ ηαζ ηδξ ηάεε εκυηδηαξ
 δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία - ζηακυηδηα επζθμβήξ ηδξ ηαηάθθδθδξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο,
ηαηά πενίπηςζδ
 δοκαηυηδηα ζοκδοαζιμφ ηςκ βεςβναθζηχκ ιεευδςκ ηαζ πναηηζηχκ ιε ηζξ απυρεζξ
ηδξ Δλεθζηηζηήξ Φοπμθμβίαξ, πμθζηήξ Παζδαβςβζηήξ ηαζ ηδκ εθανιμβή ημοξ ζηδ
δζδαηηζηή πνάλδ
 βκχζδ-πνήζδ ηςκ δζδαηηζηχκ ιέζςκ ηδξ ηεπκμθμβίαξ
 δζαεειαηζηή- δζεπζζηδιμκζηή δζαπναβιάηεοζδ ηςκ βεςβναθζηχκ εκμηήηςκ. Ηδζαίηενα
ζήιενα, ιέζς ηςκ πενζααθθμκηζηχκ αθθαβχκ ζημ πχνμ ηαζ ηζξ πνμηθήζεζξ πνμξ
επίθοζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ αθθά ηαζ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ, δ ζφγεολδ ηδξ
Γεςβναθίαξ ιε ηζξ Δπζζηήιεξ ημο Πενζαάθθμκημξ, ηδκ Δηπαίδεοζδ βζα ημ
Πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ Αεζθμνία ηαζ ηδ Γζαπμθζηζζιζηή Δηπαίδεοζδ, εεςνείηαζ
επζαεαθδιέκδ
Δλοπαημφεηαζ υηζ ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηδ Γζδαηηζηή ηδξ Γεςβναθίαξ ηεηιδνζχκμκηαζ
επζζηδιμκζηά οπμζηδνζγυιεκα απυ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ ηαζ
ακαεεςνμφκηαζ -ζοιπθδνχκμκηαζ ιε αάζδ ηα ειπεζνζηά δεδμιέκα ιε ζηυπμ ηδκ επίηεολδ ηςκ
πνμηεεέκηςκ, ηαηά ηδ δζδαζηαθία, ζηυπςκ (Mosbrugger & Otto 2006).
Ο ξφινο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ «δαζθάινπ γεσγξαθίαο»
Γεδμιέκμο υηζ ηεθζηυξ ζηυπμξ ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ είκαζ δ πνμαβςβή ηδξ ιάεδζδξ, δ μπμία
αέααζα εεζιμεεηδιέκα θαιαάκεζ πχνα ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, δ ζοιιεημπή ηςκ
Δπζζηήιςκ ηδξ Αβςβήξ ζηδκ πνμεημζιαζία ημο «δαζηάθμο βεςβναθίαξ» εεςνείηαζ «εη ηςκ
ςκ μοη άκεο». Ζ οζμεέηδζδ απυ ιένμοξ ημο «δαζηάθμο βεςβναθίαξ» ηαζ δ εθανιμβή ζηδ
ζπμθζηή πναηηζηή ανπχκ ηαζ ιεευδςκ πμο δζαεέημοκ δεδμιέκδ αλζμπζζηία, ςξ πμνίζιαηα
ενεοκχκ ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ, ηονίςξ ζημοξ πχνμοξ πμο απμηεθμφκ ημιή ηςκ ηθάδςκ
ηδξ πμθζηήξ Παζδαβςβζηήξ, ηδξ Γεκζηήξ Γζδαηηζηήξ ηαζ ηδξ Φοπμθμβίαξ, ζοκζζημφκ έκα
επζπθέμκ πανάβμκηα ηεηιδνίςζδξ ηαζ κμιζιμπμίδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
εβηονυηδηαξ ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ. Οζ Δπζζηήιεξ ηδξ Αβςβήξ πανέπμοκ ηδ αάζδ ηςκ
ζδεμθμβζηχκ- ιεεμδμθμβζηχκ πνμδζαβναθχκ ζηδκ μπμία εδνάγεηαζ (ηαζ) μ εηπαζδεοηζηυξ
βεςβναθίαξ βζα κα ζοκεέζεζ ζε ζφκμθμ ηα ζημζπεία πμο ζοκαπμηεθμφκ ηδ βεςβναθζηή
εηπαίδεοζδ. Κάης απυ αοηυ ημ πνίζια μζ ζπέζεζξ ελάνηδζδξ ηδξ εζδζηήξ δζδαηηζηήξ ηδξ
Γεςβναθίαξ ιε- ηαζ απυ -ηδ Γεκζηή Γζδαηηζηή είκαζ πνμθακείξ, εθυζμκ ένβμ ηδξ πνχηδξ
απμηεθεί μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ δζελαβςβή ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ ηαεχξ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ δ πεναζηένς αλζμπμίδζή ημοξ (Καηζίηδξ 1999, ζ. 43).
Ζ πανμπή ηδξ βεςβναθζηήξ βκχζδξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα βεςβναθζηχκ δελζμηήηςκ ιέζα απυ ηδ
δζδαηηζηή πναηηζηή αημθμοεεί, υπςξ ελάθθμο ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα οπυθμζπα ζπμθζηά
ακηζηείιεκα ηαζ ιε βκχιμκα πάκηα ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ εκυξ εηάζημο απυ αοηά,
ζοβηεηνζιέκμοξ ιαεδζζαημφξ ηακυκεξ. Πνμηφπημοκ επίζδξ ζαθείξ ζπέζεζξ αθθδθεπίδναζδξ
ιεηαλφ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ Γεςβναθίαξ ηαζ ηςκ δζαθυνςκ ηθάδςκ ηδξ Φοπμθμβίαξ. Ηδζαίηενα
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ζδιακηζηή θαίκεηαζ κα είκαζ δ ζπέζδ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ Γεςβναθίαξ ιε ημοξ ηθάδμοξ ηδξ
Δλεθζηηζηήξ, ηδξ Δηπαζδεοηζηήξ ηαζ ηδξ Κμζκςκζηήξ Φοπμθμβίαξ.
Απυ ηδκ πανάεεζδ ηςκ παναπάκς απυρεςκ πμο αθμνμφκ ζηζξ ζπέζεζξ Γζδαηηζηήξ ηδξ
Γεςβναθίαξ ηαζ ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ ηαείζηαηαζ ζαθέξ υηζ μ «δάζηαθμξ βεςβναθίαξ»
εα πνέπεζ μπςζδήπμηε, ηαηά ηζξ ααζζηέξ, ηζξ ιεηαπηοπζαηέξ ημο ζπμοδέξ ή ηδκ επζιυνθςζδ,
κα έπεζ μπςζδήπμηε δζδαπεεί ακηζηείιεκα ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ. Σα ααζζηά εειαηζηά
πεδία (πενζεπυιεκμ ηαζ ιεεμδμθμβία) ηδξ ηαηάνηζζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βεςβναθίαξ ιε
έιθαζδ ζημκ ημιέα ηςκ Δπζζηδιχκ ηδξ Αβςβήξ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ (ακαθένμκηαζ
ιυκμ μζ πενζμπέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ζηεκά ηαζ άιεζα ιε ηδ δζδαηηζηή πνάλδ):
 μ νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο αηυιμο
 δζδαηηζηή επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ -ιεεμδμθμβία -ανπέξ ηαζ πναηηζηέξ
 αλζμθυβδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ -ιέζα ηαζ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ
 εηπαζδεοηζηή ένεοκα
 μ νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ημο ιαεδηή
(DGfG 22010).
Δπίινγνο- πξνηάζεηο
Tα ηεθεοηαία πνυκζα ηα εζδμπμζά παναηηδνζζηζηά ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ βεςβναθζηήξ
εηπαίδεοζδξ ζημκ ηυπμ ιαξ έπμοκ απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ ενεοκχκ, ηυζμ απυ εζδζημφξ ζημ
πχνμ ηδξ Γεςβναθίαξ ηαζ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ Γεςβναθίαξ, υζμ ηαζ απυ εηπνμζχπμοξ ηδξ
ιάπζιδξ εηπαίδεοζδξ. Απυ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα, αθθά ηαζ ιέζα απυ ημ ζφζηδια
αλζμθυβδζδξ ηαζ ςξ απυννμζα εθανιμβχκ ζηα ηαεδιενζκά δνχιεκα, δζαπζζηχκεηαζ δ
φπανλδ εκυξ «βεςβναθζημφ εθθείιιαημξ» πμο αθμνά ζηδ βεςβναθζηή πθδνμθυνδζδ ηαζ
ζηδκ πναηηζηή. Σμ ζδιακηζηυηενμ, δ βεςβναθζηή εηπαίδεοζδ ακηαπμηνίκεηαζ ηαηά
πθδιιεθή ηνυπμ ζηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ηα μνάιαηα ηςκ ηαζνχκ βζα ιζα εηπαίδεοζδ ακμζπηχκ
μνζγυκηςκ, δ μπμία «ελμπθίγεζ» ηαηάθθδθα ημ ιαεδηή ηαζ ημκ πνμεημζιάγεζ ακηίζημζπα χζηε
κα εκηαπεεί μιαθά, ςξ πμθίηδξ ζημκ ηυζιμ (Ρέκηγμξ 1984, Καηζίηδξ 1999, 2001, 2004,
Κθςκάνδ 2002, 2004, Ρέθθμο & Λαιπνζκυξ 2004).
Πμθθμί είκαζ μζ πανάβμκηεξ, ζημοξ μπμίμοξ απμδίδεηαζ δ παιδθή ηαηάηαλδ ημο ιαεήιαημξ
ηδξ Γεςβναθίαξ ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ ζηάειδ ημο
επζπέδμο ηδξ βεςβναθζηήξ παζδείαξ ζημκ ηυπμ ιαξ. Μεηαλφ αοηχκ ηονίανπδ εέζδ ηαηέπμοκ:
δ οπμααειζζιέκδ εέζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Γεςβναθίαξ ζηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα, δ ιέπνζ
πνυηζκμξ έθθεζρδ εζδζηχκ πμθχκ Γεςβναθίαξ (δ ακοπανλία Σιήιαημξ Γεςβναθίαξ ζηα
εθθδκζηά ΑΔΗ επδνέαγε ηαζ επδνεάγεζ άιεζα ηδ βεςβναθζηή εηπαίδεοζδ επεζδή, αηυιδ ηαζ
ιεηά ηδκ ίδνοζδ Σιδιάηςκ Γεςβναθίαξ, δεκ ζηεθεπχκμκηαζ ηα ζπμθεία ιε εζδζημφξ ζηδ
δζδαζηαθία ηδξ βεςβναθίαξ ηαζ επμιέκςξ δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πανμπήξ ζημοξ ιαεδηέξ
ιζαξ, ηαηά ηεηιήνζμ, ζςζηήξ βεςβναθζηήξ εηπαίδεοζδξ), δ πακηεθήξ έθθεζρδ βεςβναθζηήξ
ηαηάνηζζδξ απυ πμθθμφξ εηπαζδεοηζημφξ ή ηαζ ζοκδοαζηζηά, επίζδξ, δ πακηεθήξ έθθεζρδ
βκχζεςκ απυ ηδ Γζδαηηζηή ημο ιαεήιαημξ, δ εθθζπήξ ηαηάνηζζδ υζςκ έπμοκ έθεεζ ζε
ηάπμζα επαθή ιε ηα βεςβναθζηά ακηζηείιεκα ζε επίπεδμ ζειζκανίμο ή επζιυνθςζδξ, δ
πενζμνζζιέκδ οπμζηήνζλδ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζημ ένβμ ημοξ, ζε βκςζηζηυ, ιεεμδμθμβζηυ –
δζδαηηζηυ επίπεδμ. ημ πθαίζζμ ηςκ παναπάκς δζαπζζηχζεςκ ηαζ βζα ηδ δζυνεςζδ ηςκ ηαηχξ
ηεζιέκςκ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, απαζηείηαζ: α) δ ηαηάνηζζδ (ζε ανπζηυ-ααζζηυ επίπεδμ) ή δ
πθδνέζηενδ-ζοιπθδνςιαηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βεςβναθίαξ, α) δ ζηεθέπςζδ
ηςκ ζπμθείςκ ιε εηπαζδεοηζημφξ «επαββεθιαηζηά χνζιμοξ» κα δζδάλμοκ βεςβναθία.
Καηά ζοκέπεζα ηαζ επεζδή ηα Σιήιαηα Γεςβναθίαξ ηαζ ηα Παζδαβςβζηά Σιήιαηα Γδιμηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βεςβναθίαξ, δ εοεφκδ ηδξ
βεςβναθζηήξ εηπαίδεοζδξ ημο «δαζηάθμο βεςβναθίαξ» ακήηεζ ζημοξ οπεοεφκμοξ ηδξ
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ηαηάνηζζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηςκ παναπάκς Σιδιάηςκ ηςκ ΑΔΗ (δμιή ηαζ
πενζεπυιεκμ) ηαζ αέααζα ηδ ζηεθέπςζή ημοξ ιε ημοξ ανιυδζμοξ ελεζδζηεοιέκμοξ επζζηήιμκεξ
–εηπνμζχπμοξ ηςκ ηθάδςκ «Γεςβναθία-Γζδαηηζηή ηδξ Γεςβναθίαξ».
ε ηεθζηή ακάθοζδ ηαζ ιε αάζδ υζα ακαθένεδηακ πζμ πάκς βζα ηδ ιμνθή, ημ είδμξ ηαζ ημ
πενζεπυιεκμ ηδξ βεςβναθζηήξ-δζδαηηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ εηπαζδεοηζηχκζδιενζκχκ θμζηδηχκ, εα πνέπεζ κα ακηζπνμζςπεφεηαζ δ Γζδαηηζηήξ ηδξ Γεςβναθίαξ ζηα
Σιήιαηα Γεςβναθίαξ, δεδμιέκμο υηζ ηα βεςβναθζηά ακηζηείιεκα οθίζηακηαζ ήδδ, ζηα δε
Παζδαβςβζηά Σιήιαηα κα εκηαπεεί μπςζδήπμηε δ Γεςβναθία ηαζ δ Γζδαηηζηή ηδξ (υπμο δεκ
οθίζηαηαζ ήδδ).
Ακηίζημζπα εα πνέπεζ κα ζηεθεπςεμφκ ηαζ ηα ηιήιαηα επζιυνθςζδξ (εζζαβςβζηήξπενζμδζηήξ ή ηαηά πενίπηςζδ), δεδμιέκμο υηζ δ (γδημφιεκδ) ακααάειζζδ ηδξ βεςβναθζηήξ
εηπαίδεοζδξ ζημκ ηυπμ ιαξ ζοκεπάβεηαζ ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδκ πανμοζία ηδξ Γεςβναθίαξ ηαζ
μπςζδήπμηε ηδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ «δαζηάθςκ
βεςβναθίαξ» (απυ ημ πνμπηοπζαηυ έςξ ηαζ ημ ιεηαπηοπζαηυ). Δλοπαημφεηαζ υηζ δ οθμπμίδζδ
ηςκ παναπάκς ιέηνςκ ζηήνζλδξ ημο ηθάδμο (ηαζ ημο ιαεήιαημξ), ζοκζζηά έηθναζδ ηδξ
αμφθδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ (άνα ηδξ Πμθζηείαξ) κα ακαααειίζεζ ηδ
Γεςβναθζηή Δηπαίδεοζδ ζηδ πχνα ιαξ.
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Παρουςύαςη εκπαιδευτικού λογιςμικού για τη διδαςκαλύα τησ
Γεωγραφύασ
Βαξζάκε Δπαγγειία
Γαζθάια ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν εξξψλ «Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο» evarsami@sch.gr
Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία πενζθαιαάκεζ ηδκ πανμοζίαζδ ηαζ πενζβναθή εκυξ ακμζπημφ θμβζζιζημφ ηαζ ημο
ηνυπμο, πμο αοηυ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί, βζα µζα εκαθθαηηζηή δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ηονίςξ ημο
ιαεήιαημξ ηδξ Γεςβναθίαξ ηδξ Δ΄ Γδιμηζημφ, αθθά ηαζ ηδξ Μεθέηδξ ημο Πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ
Ηζημνίαξ ηδξ Γ΄. Πνυηεζηαζ βζα µζα ζεζνά δζαδναζηζηχκ πανηχκ, µε πθμφζζμ εζημκζζηζηυ οθζηυ, πμο
δδιζμονβήεδηακ απυ ηδ βνάθμοζα ζημ PowerPoint. Οζ πάνηεξ αοημί πενζθαιαάκμοκ ζημζπεία ημο
μνζγυκηζμο ημο ηάεεημο δζαιεθζζιμφ, ηςκ πυθεςκ, κδζζχκ, θαναββζχκ, Γέθηα πμηαιχκ, κμιχκ,
πνςηεομοζχκ, ηςκ δζαιενζζιάηςκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ έκα µμκηέθμ πανημβνάθδζδξ ζημ PowerPoint.
Δίκαζ «ζπεδζαζµέκμζ» µε έκακ ζδζαίηενμ ηνυπμ, πμο μδδβεί ζηδκ εηιάεδζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ
βεςµμνθoθμβζηχκ ζημζπείςκ ηδξ Δθθάδαξ, άθθμηε µέζς εκκμζχκ πμο ζπδιαηίγμοκ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ
µε ηδ αμήεεζα θφθθςκ ενβαζίαξ, άθθμηε µέζς ιζαξ μνβακςιέκδξ δζαεεµαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ
άθθςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηζ άθθμηε µέζς δναζηδνζμηήηςκ µε παζβκζχδδ παναηηήνα. Γεκ έπμοκ
αλζμθμβζηυ παναηηήνα, αθθά δζενεοκδηζηυ ηαζ ακαηαθοπηζηυ, ααζζγυιεκμ ηονίςξ ζηδκ ανπή ηδξ
πμθθαπθήξ ακαπανάζηαζδξ .

Abstract
The present work includes the presentation of an educational software and the possible ways it can be
used as an alternative instructive approach of the course of Geography for the fifth class of primary
school, as well as for the course of ‗Environmental Study‘ and History of the fourth grade of primary
school. This method includes seven interactive maps, enriched with a variety of images, created by the
responsible teacher. These maps have elements of horizontal and vertical dismemberment of many
cities, islands, gorges, rivers, prefectures, capitals as well as of the apartments of Greece and a model
of mapping in PowerPoint. They are designed with a special way, that helps pupils to shape by
themselves definitions in order to learn and comprehend the geographic elements of Greece via either
the help of drawings of work, or with the help of a well organised project-activities including a game
character. This software hasn‘t got an evaluative character, but instead it has an exploratory and
training aim.

1.Δηζαγσγή
Οζ δζδαηηζημί ζηυπμζ ηαζ μζ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ Γεςβναθίαξ ζημ Γδιμηζηυ έπμοκ
αθθάλεζ πμθφ απυ ημ πανεθευκ. Οζ ζηυπμζ, πμο ηίεεκηαζ ζημ ζζπφμκ Ακαθοηζηυ, είκαζ πζμ
δζεονοιέκμζ, ηαεχξ ιέζα απυ ημ ιάεδια αοηυ επζδζχηεηαζ πθέμκ ιζα μθζζηζηή εζηυκα ημο
ζφβπνμκμο ηυζιμο. Οζ πνμζεββίζεζξ επίζδξ είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηέξ υπςξ δ πνήζδ ημο
θμβζζιζημφ, πμο εεςνείηαζ πμθφ απμδμηζηή ζημ ιάεδια ηδξ Γεςβναθίαξ. (ΤΠΔΠΘΠ.Η., 2002)
Πανυθεξ ηζξ αθθαβέξ υιςξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ ιεθέηδ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ,
δ ζδιαζία ηδξ ακάβκςζδξ ημο πάνηδ ηαζ δ ενβαθεζαηή ημο πνήζδ, υπζ ιυκμ δεκ
αιθζζαδηήεδηε, αθθά ακηζεέηςξ αολήεδηε αηυια πενζζζυηενμ, ηαζ ιάθζζηα ζήιενα πμο
δ Σεπκμθμβία ημο πνμζθένεζ κέεξ ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκεξ ιεευδμοξ πνμζέββζζδξ ηαζ
πνδζζιμπμίδζήξ ημο.
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Οζ πάνηεξ ςξ επμπηζηά ιέζα έπμοκ ιεβάθδ ζδιαζία, δεδμιέκμο υηζ απμηεθμφκ εοδζάηνζηα
εζημκζηά ιμκηέθα, πμο ζοιπθδνχκμοκ ηζξ αζςιαηζηέξ ειπεζνίεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ αμδεμφκ ημ
δάζηαθμ κα πνμζθένεζ ζοιααηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ βζα µδ πνμζεββίζζια θαζκυιεκα.
((Κμοηζυπμοθμξ,, η.α π.δ. α). Δπίζδξ αμδεμφκ ημοξ ιαεδηέξ ζηδ ζςζηή ακηίθδρδ ηαζ
ηαηακυδζδ ηςκ πμζηίθςκ βεςβναθζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ζπέζεςκ, ζοκηεθμφκ ζηδκ ενιδκεία ηαζ
ηαηακυδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηςκ βεβμκυηςκ µε ημκ πνμζδζμνζζιυ
ημοξ, δδιζμονβμφκ κέεξ παναζηάζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ βζα άβκςζηα ζ' αοημφξ ηιήιαηα ηδξ
επζθάκεζαξ ηδξ βδξ ηαζ ηέθμξ εοκμμφκ ηδκ επζζηυπδζδ ιεβάθςκ ηιδιάηςκ ηδξ (Λαµπνζκυξ,
2001). Ζ πανημβνάθδζδ ααζίγεηαζ ζε ζοιαμθζζιμφξ ηαζ δ ηαηακυδζή ηδξ απυ ηα παζδζά
πνμτπμεέηεζ ηαζ ακαπηφζζεζ ηδκ αθαζνεηζηή ημοξ ζηακυηδηα αμδεχκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ
ηνζηζηήξ ημοξ ζηέρδξ. H ζςζηή πνήζδ ημο πάνηδ πνμτπμεέηεζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα
βκςνίγμοκ ηδκ εζδζηή ημο βθχζζα, κα πνδζζιμπμζμφκ ηδ θακηαζία ημοξ, ηδκ
παναηδνδηζηυηδηά ημοξ ηαζ ηδκ ικήιδ ημοξ, χζηε απυ ηα ηεπκδηά ζπήιαηα ηαζ ζφιαμθα κα
ζοθθαιαάκμοκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα (Κμοηζυπμοθμξ,η.α π.δ. α)
Απυ ηδκ άθθδ ιενζά δ επζηοπήξ παζδαβςβζηή πνήζδ ηςκ ΣΠΔ, πνέπεζ κα πναβιαηχκεηαζ ζηδ
αάζδ ανπχκ, υπςξ είκαζ δ δοκαηυηδηα πμθθαπθχκ ακαπαναζηάζεςκ ηδξ ίδζαξ βκχζδξ ζε
δζαθμνεηζηά επίπεδα πενζβναθήξ, απυ ημ πμζμηζηυ ιέπνζ ημ πμζμηζηυ, δ δοκαηυηδηα
έηθναζδξ ηςκ ζδεχκ ηαζ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ ηαθθζένβεζα βκςζηζηχκ
δελζμηήηςκ ορδθμφ επζπέδμο, υπςξ αζηζμθυβδζδ, ηνζηζηή ακάθοζδ, ενιδκεία ηαζ αθαζνεηζηή
ζηακυηδηα. (Κμοθασδήξ, 2007). Δπίζδξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε έκα πθαίζζμ, πμο κα ελαζθαθίγεζ
ηδκ εκενβή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ εκχ μ νυθμξ ημο δαζηάθμο εα είκαζ ηαεμδδβδηζηυξ
ηαζ ζοκημκζζηζηυξ.
Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ πενζθαιαάκεζ επηά ανπεία PowerPoint ιε
δζαδναζηζημφξ πάνηεξ. Λεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ιε ημ εβπεζνίδζμ ζημο μπμίμο ηδκ φθδ
ακηαπμηνίκεηαζ πςνίξ κα ημ οπμηαεζζηά. Δκζςιαηχκεζ ηδκ αλία ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ
πανηχκ ζηδκ επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Γεςβναθίαξ, αθθά ηαζ
ηάπμζςκ ηδξ Ηζημνίαξ. Ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηςκ ΣΠΔ βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ
ηεθζηά ελοπδνεηεί ημοξ παναηάης δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ.
1.Πθμήβδζδ ζημ πάνηδ ηαζ ακεφνεζδ υθςκ ηςκ πενζμπχκ ηαζ ζημζπείςκ ημο, 2.Καηακυδζδ
υθςκ ηςκ βεςβναθζηχκ υνςκ, πμο ζοκδέμκηαζ µε ηα βεςιμνθμθμβζηά ζημζπεία ιζαξ
πενζμπήξ, 3.δδµζμονβία εκκμζχκ ηαζ μνζζιυξ ηςκ βεςιμνθμθμβζηχκ ηαζ ακενςπμβεκχκ
ζημζπείςκ, 4.βκςνζµία µε βεςιμνθμθμβζηά ηαζ ακενςπμβεκή ζημζπεία ηδξ Δθθάδαξ,
5.βκςνζµία µε ηα πμθζηζζηζηά ζημζπεία ηαζ ηα αλζμεέαηά ηδξ Δθθάδαξ, 6.ζπεδζαζµυξ πανηχκ,
7.ζφκδεζδ πανημβναθζηήξ απεζηυκζζδξ ηαζ πναβιαηζηήξ εζηυκαξ ημο ηυζιμο.
Σέθμξ, ημ θμβζζιζηυ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ηαηδβμνζμπμζδιέκμ ιε αάζδ ηζξ οπμηείιεκεξ
εεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ ηζξ ζοκεπαβυιεκεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ, ηζξ ηεπκμθμβίεξ ακάπηολδξ
ηαζ ηα παζδαβςβζηά νεφιαηα, ακήηεζ ηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ ηαεμδδβμφιεκδξ (απυ ημ
ζφζηδια) δζδαζηαθίαξ - δζδαζηαθίαξ (tutorials) - πναηηζηήξ ηαζ εηβφικαζδξ (drill and
practice), πμο ζηδνίγεηαζ ζε ζοιπενζθμνζζηζηέξ ηαζ βκςζηζηέξ ηονίςξ εεςνίεξ ιάεδζδξ, ηαζ
ζηδκ ηαηδβμνία ηαεμδδβμφιεκδξ ακαηάθορδξ ηαζ δζενεφκδζδξ, πμο ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζε
βκςζηζηέξ ηαζ ημκζηνμοηηζαζζηζηέξ εεςνίεξ ιάεδζδξ, αθθά ηαζ ζηδκ ηαηδβμνία έηθναζδξ,
επζημζκςκίαξ, οκενβαζίαξ, Γδιζμονβίαξ, πμο ζηδνίγμκηαζ ηονίςξ ζε ημκζηνμοηηζαζζηζηέξ
ηαζ ημζκςκζμπμθζηζζιζηέξ εεςνίεξ ιάεδζδξ. ((Π.Α.Κ.Δ, πδ).
2.Πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ
Σμ θμβζζιζηυ, πμο εα πανμοζζάζς απμηεθείηαζ απυ επηά εηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ πμο
δδιζμονβήεδηακ ζημ PowerPoint. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ανπεία PowerPoinη, πμο υιςξ δεκ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ απθέξ πανμοζζάζεζξ, υπςξ ζοκήεςξ, απυ ημ δάζηαθμ. Δίκαζ θηζαβιέκα
έηζζ χζηε κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ είηε δδιζμονβζηά ζπεδζάγμκηαξ
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πάνηεξ, είηε δζαδναζηζηά, πθμδβμφιεκμζ ιε οπενζοκδέζεζξ, είηε εβηοηθμπαζδζηά ακηθχκηαξ
πθδνμθμνίεξ. Σαοημπνυκςξ εκέπμοκ έκα παζβκζχδδ παναηηήνα, ηαεχξ είκαζ δζανενςιέκμζ
ζε επίπεδα δοζημθίαξ ηα μπμία μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα λεπενάζμοκ θηάκμκηαξ ζε έκα
ηένια. Σα ανπεία αοηά πενζέπμοκ δζαδναζηζημφξ πάνηεξ ηαζ άθεμκμ εζημκζζηζηυ οθζηυ.
θμ ημ οθζηυ, πμο πνδζζιμπμζήεδηε (θςημβναθίεξ, πάνηεξ), πνμήθεε απυ ημ internet, ηαζ
απυ ηα θμβζζιζηά Google earth ηαζ Google map. Δζδζηά μζ πάνηεξ εζζήπεδηακ ζηα ανπεία
είηε αοημφζζμζ απυ ημ internet, είηε ιεηά απυ επελενβαζία ζημ πνυβναιια Εςβναθζηήξ ηςκ
windows, είηε απυ ημ Google map. Ζ θεζημονβία ημοξ ςξ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ ααζίζηδηε
ηονίςξ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ οπενζοκδέζεςκ ηαζ ζηδκ ανπή ηδξ πμθθαπθήξ ακαπανάζηαζδξ.
Κάεε ανπείμ πενζέπεζ απυ 250 έςξ 400 πενίπμο δζαθάκεζεξ πμο πενζέπμοκ πάνηεξ, ζπήιαηα
ηαζ θςημβναθίεξ µε οπενζοκδέζεζξ, έηζζ χζηε ηα παζδζά κα ηζκμφκηαζ απυ ηδ µζα ζηδκ άθθδ,
ακάθμβα µε ημ ηζ ημοξ γδηείηαζ. πεδυκ υθμζ έπμοκ παζβκζχδδ παναηηήνα ηαεχξ είκαζ
δμιδιέκμζ ζε επίπεδα δοζημθίαξ ηαζ γδημφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ λεπενκχκηαξ ηα, κα θηάζμοκ
ζε ηάπμζμ ηένια.
Σα ανπεία ιε ημοξ πάνηεξ είκαζ πςνζζιέκα ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ, ακάθμβα ιε ημοξ ζημπμφξ,
πμο ελοπδνεηεί ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ηαζ ημκ ηνυπμ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία.
ηελ πξψηε θαηεγνξία ακήημοκ ηα δομ ανπεία ιε πάνηεξ ηςκ θαναββζχκ ηαζ ηςκ Γέθηα
ηςκ πμηαιχκ ηαζ δομ ανπεία πμο πενζθαιαάκμοκ πάνηεξ ιε ζημζπεία ημο ηάεεημο ηαζ
μνζγυκηζμο δζαιεθζζιμφ. Οζ δομ ηεθεοηαίμζ είκαζ δμιδιέκμζ ζε δομ επίπεδα δοζημθίαξ. ημ
πνχημ επίπεδμ οπάνπμοκ πάνηεξ ηαζ άθεμκμ εζημκζζηζηυ οθζηυ ηαζ μ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ είκαζ
δ δζενεφκδζδ ηςκ βεςβναθζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία εκκμζχκ ηαζ μνζζιχκ ημοξ.

εζηυκα 1:πάνηεξ Α΄ ηαηδβμνίαξ (μνζγυκηζμξ δζαιεθζζιυξ)
ημ δεφηενμ επίπεδμ οπάνπμοκ ιυκμ δζαδναζηζημί πάνηεξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ιαεδηέξ
ιεηαθένμκηαζ απυ ημκ έκα ζημκ άθθμκ, υηακ ακαηαθφπημοκ ημ ζημζπείμ πμο ημοξ γδηείηαζ.
Με αοημφξ μζ ιαεδηέξ ελαζημφκηαζ ζηδκ ακεφνεζδ ηαζ ζηδκ εηιάεδζδ ηςκ
βεςιμνθμθμβζηχκ ζημζπείςκ. ηζξ πνχηεξ δζαθάκεζεξ ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ ανπείςκ οπάνπεζ
έκα ανπζηυ ιεκμφ, πμο οπμδεζηκφεζ υθα ηα ζημζπεία πμο πενζέπμκηαζ ζημ ανπείμ (υνδ,
πεδζάδεξ, αηνςηήνζα ηηθ). Απυ εηεί µε οπενζφκδεζδ μ ιαεδηήξ ιπμνεί κα ιεηαθενεεί ζε µζα
δζαθάκεζα, πμο πενζέπεζ ημκ πνχημ πάνηδ µε ημκ μπμίμ λεηζκάεζ ημ ζημζπείμ πμο εα
ενεοκδεεί. H ααζζηή ζδέα πάκς ζηδκ μπμία ααζίγεηαζ δ δζδαζηαθία µε ημοξ πάνηεξ αοημφξ
είκαζ δ δοκαηυηδηα ημο οπμθμβζζηή κα αθθάγεζ ημ δείηηδ ζε µζα μνζμεεηδιέκδ πενζμπή ζηδκ
μπμία εθανιυγεηαζ οπενζφκδεζδ θακενχκμκηαξ έηζζ ζηα παζδζά πμζα είκαζ δ πενζμπή αηνζαχξ
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ηαζ ηα υνζα ηδξ. Έηζζ π.π. υηακ δ γδημφιεκδ πενζμπή είκαζ ηα Βυνεζα ζφκμνα ηδξ Δθθάδαξ, μ
δείηηδξ αθθάγεζ µυκμ ζηδκ πενζμπή πμο αοηά μνίγμκηαζ ζημ πάνηδ. Ο ιαεδηήξ, πμο δεκ ηα
έπεζ αηυιδ δζδαπεεί, ηα αθέπεζ ζημ πάνηδ ηαζ ιε έκα εζδζηυ θφθθμ ενβαζίαξ ή ιε
ζοβηεηνζιέκεξ ενςηήζεζξ απυ ημ δάζηαθμ δμιεί ημκ μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ημο πανημβναθζημφ
κμδημφ ζοκυνμο ηαζ ηαοηυπνμκα ιαεαίκεζ πμζεξ είκαζ μζ πχνεξ ιε ηζξ μπμίεξ ζοκμνεφεζ δ
Δθθάδα. ηδ ζοκέπεζα δ οπενζφκδεζδ ημοξ µιεηαθένεζ ζε µζα άθθδ δζαθάκεζα, δ μπμία
πενζέπεζ θςημβναθίεξ απυ ηζξ πενζμπέξ ηςκ ζοκυνςκ ηαζ μ ιαεδηήξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ
έκκμζα ημο θοζζημφ ζοκυνμο. Ακ ημ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ είκαζ μζ Υενζυκδζμζ, (εζηυκα 1), δ
αθθαβή ημο δείηηδ εα δείλεζ ζημ ιαεδηή ημ ζδιείμ, πμο ανίζηεηαζ δ ηάεε Υενζυκδζμξ δ
εέζδ ηδξ δδθαδή ηαζ ηα υνζά ηδξ. Ζ οπενζφκδεζδ εα ημκ ιεηαθένεζ ζε µζα δζαθάκεζα, πμο
ηαεχξ εα επζζδιαίκμκηαζ πενζζζυηενμ ηα υνζα ηδξ πενζμκήζμο μ
ιαεδηήξ
πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηδκ ηνίζδ ημο εα μδδβείηαζ ζε ζπεηζηά µε ιμνθή
ηδξ πενζμπήξ. Ζ πενζυκδζμξ ανέπεηαζ µε εάθαζζα απυ ηνεζξ ιενζέξ, ημ αηνςηήνζμ είκαζ δ
ιφηδ ηδξ πενζμκήζμο η.ά . Καεχξ αοηυ εα ζζπφεζ βζα υθα ηα μιμεζδή ζημζπεία μ ιαεδηήξ
πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ αθαζνεηζηή ημο ζηακυηδηα εα μδδβδεεί ζε βεκζηεφζεζξ ηαζ εα δχζεζ
μνζζιμφξ βζα ηάεε πενζμπή. Θα ζπδιαηίζεζ έκκμζεξ ηαζ εα δμιήζεζ µυκμξ ημο ηδ βκχζδ.
Ακηί βζα ημκ παπαβαθζζιυ ηςκ παθαζυηενςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ εα ακαπηοπεεί δ ηνζηζηή
ημο ζηέρδ ηαζ δ ιεηαβκςζηζηή ημο ζηακυηδηα ζφιθςκα µε ηδκ ζημπμηαλζκμµία ηδξ ηνζηζηήξ
ζηέρδξ. (Μαηζαββμφναξ, 2002,. Ζ βκχζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ εα επεηηαεεί µε ηδ
πνδζζιμπμίδζδ δομ άθθςκ πανηχκ ημο ηάεεημο δζαιεθζζιμφ ηαζ ηςκ θαναββζχκ ηαζ ηςκ
δέθηα ηςκ πμηαιχκ. Με
οπενζοκδέζεζξ, πμο εθανιυγμκηαζ πάκς ζηα μνζμεεηδιέκα
ζφιαμθα ημο πάνηδ (υνδ, πμηάιζα, ηηθ) μζ ιαεδηέξ ιεηαααίκμοκ ζε δζαθάκεζεξ, πμο
απεζημκίγμοκ ημ πναβιαηζηυ θοζζηυ πενζαάθθμκ. Σα παζδζά ιέζα απυ ημοξ ζοιαμθζζιμφξ
μδδβμφκηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ µε ημκ ίδζμ ηνυπμ, πμο πενζβνάθδηε παναπάκς,
ζπδιαηίγμοκ έκκμζεξ ηςκ ζημζπείςκ ημο ηάεεημο δζαιεθζζιμφ, μθμηθδνχκμοκ ηζξ βκχζεζξ
ημοξ βζα ηδ βεςβναθζηή ημοξ εέζδ ηαζ ιέζα απυ ηζξ εηαημκηάδεξ εζηυκεξ ιαεαίκμοκ ημ
θοζζηυ πενζαάθθμκ ημο ηυπμο πμο γμοκ.
ηακ υθα ηα ζημζπεία ημο ηάεε πάνηδ ενεοκδεμφκ ζφιθςκα ιε ημκ παναπάκς ηνυπμ μζ
ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ημοξ πάνηεξ αοημφξ ηαζ ιε έκα δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, πθμδβμφιεκμζ
παίγμκηαξ,
βζα κα ελαζηδεμφκ. Μαεαίκμοκ ηα ζημζπεία ηαζ ηζξ εέζεζξ ημοξ (πμηαιμί,
πενζυκδζμζ, αμοκά, θίικεξ ηηθ). ιεηαθενυιεκμζ απυ ημκ έκακ ζημκ άθθμκ ζφιθςκα ιε ηζξ
οπμδείλεζξ, ιυκμζ ημοξ ηαζ πςνίξ ηδ αμήεεζα ημο δαζηάθμο είηε αημιζηά είηε μιαδζηά.
Ξεηζκμφκ απυ ημ πνχημ επίπεδμ ηαζ ηενιαηίγμοκ ιυθζξ ηεθεζχζμοκ ηαζ ημ δεφηενμ.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία ακήημοκ άθθα δφμ ανπεία ιε δομ εζδχκ πάνηεξ. Ο έκαξ είκαζ
πθμήβδζδξ ηαζ μ άθθμξ δναζηδνζμηήηςκ, πμο ακηζηείιεκυ ημοξ είκαζ ηα δζαιενίζιαηα ηδξ
Δθθάδαξ. Ο πάνηδξ πθμήβδζδξ ααζίγεηαζ ζηδκ δζδαηηζηή φθδ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηςκ
ακάθμβςκ εκμηήηςκ ηδξ Μεθέηδξ ημο Πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ
δδιμηζημφ ηαζ ηαεχξ έβζκε µε µζα πνμζπάεεζα εκκμζμηεκηνζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ βκχζδξ
ζοιθςκεί ηαζ µε ηάπμζεξ ανπέξ ηδξ δζαεεµαηζηυηδηαξ. (Μαηζαββμφναξ,2003).
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εηθφλα 2. ράξηεο Β΄ θαηεγνξίαο πινήγεζεο (δηακεξίζκαηα)
Ο ιαεδηήξ ιπμνεί ανπζηά κα πενζδβδεεί πάκς ζημ πάνηδ απυ ημ έκα δζαιένζζια ζημ άθθμ
βζα κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ηδ εέζδ ημο εηεί. Μεηά κα ιεηααεί ζε υπμζμ δζαιένζζια εέθεζ ηαζ
κα ιεθεηήζεζ ηα ζημζπεία ημο( εζηυκα 2). Θα ιεηαθενεεί δδθαδή ζηα αλζμεέαηα, ζηα αμοκά,
ζηζξ θίικεξ, ζηα πμηάιζα, ζηζξ πεδζάδεξ, ζημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ ηαζ ζηα ιμοζεία ημο
ηάεε δζαιενίζιαημξ( εζηυκα 3). Δπίζδξ ιπμνεί κα ιεηαθενεεί ζε έκακ πάνηδ Παναβςβήξ
πνμσυκηςκ ή ζε επζθεβιέκεξ ζζημζεθίδεξ, πμο δίκμοκ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα
δζαιενίζιαηα. Οοζζαζηζηά είκαζ µζα ιζηνή εβηοηθμπαίδεζα πςνίξ ιεβάθδ πθδεχνα
ζημζπείςκ, πενζηηχκ βζα ημοξ ζηυπμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ, πνάβια πμο ηδκ ηαεζζηά θεζημονβζηή
ηαζ εφπνδζηδ βζα ημ δάζηαθμ ηαζ ηα παζδζά υπζ µυκμ ζημ ιάεδια ηδξ Μεθέηδξ ημο
Πενζαάθθμκημξ, αθθά ηαζ ηδξ Γθχζζαξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ, υηακ αοηή πνμζεββίγεηαζ µέζς ηδξ
ηέπκδξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ.

Eηθφλα 3. Xάνηεξ Β΄ ηαηδβμνίαξ πθμήβδζδξ (δζαιενίζιαηα - ανπαζμθμβζημί πχνμζ, εηεέιαηα )

Κονίςξ υιςξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε δζαεεµαηζηά ζπέδζα δζδαζηαθίαξ, ηαεχξ βφνς
απυ ηδκ ηεκηνζηή έκκμζα «δζαιένζζια» (εδχ Μαηεδμκία), ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί ηαζ κα
ιεθεηδεεί υηζ έπεζ ζπέζδ µε αοηυ, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ ανπαζμθμβζημί ημο πχνμζ
(εζηυκα3). Δπίζδξ ιπμνεί ηαζ ημ ίδζμ ημ θμβζζιζηυ κα επεηηαεεί ηαζ κα ειπθμοηζζηεί απυ ηα
παζδζά, ηαεχξ ημ εέια «Μαηεδμκία» ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί, υπςξ αοηά εεθήζμοκ, κα
ιεθεηήζμοκ δδθαδή ηαζ άθθα ζημζπεία
υπςξ βζα πανάδεζβια έεζια ηαζ παναδυζεζξ,
αζαθζμεήηεξ η.ά ηαζ ημ οθζηυ, πμο εα ζοβηεκηνχζμοκ, κα πνμζηεεεί ζημ ανπείμ
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ζοβηεηνζιέκμ ανπείμ.
Ζ πνμηεζκυιεκδ δζδαζηαθία, ιζαξ ηέημζαξ πνμζέββζζδξ δε ιπμνεί
μιαδμζοκενβαηζηή. (Μαηζαββμφναξ, 01-2003).

Διαφάνεια 2

πανά κα είκαζ

Διαφάνεια 3

Eηθφλα 4. Xάνηεξ Β΄ ηαηδβμνίαξ δναζηδνζμηήηςκ (Μαηεδμκία)

Ο ράξηεο δξαζηεξηνηήησλ είκαζ έκα ανπείμ PowerPoint ιε ηέζζενζξ δζαθάκεζεξ. Ζ πνχηδ
πενζέπεζ ημ ιμκηέθμ εκυξ πάνηδ, ηδξ Μαηεδμκίαξ, πμο ζπεδζάζηδηε ζημ PowerPoint ηαζ
πνδζζιεφεζ ζακ πνυηοπμ βζα κα πανημβναθήζμοκ μζ ιαεδηέξ ημ δζηυ ημοξ πάνηδ ιε ημκ ίδζμ
ηνυπμ. Πνυηεζηαζ βζα έκα δζάβναιια ημο πάνηδ ηδξ Μαηεδμκίαξ πμο ηα δζάθμνα ζημζπεία
ημο (αμοκά, μζ θίµκεξ, ηα πμηάµζα) ζοιαμθίγμκηαζ
ιε αοηυιαηα ζπήιαηα,. πμο
εζζήπεδηακ ηαζ δζαιμνθχεδηακ απυ ηδκ εθανιμβή ημο PowerPoint ζε ηακμκζηή πνμαμθή.
Οζ μκμιαζίεξ ηςκ ζημζπείςκ δίκμκηαζ ιέζα ζε πθαίζζα ηεζιέκμο, πθάζ ημοξ. ηδ δεφηενδ
δζαθάκεζα (εζηυκα 4), έπμοκ ιεηαηζκδεεί ηα μκυιαηα ζε έκα πθαίζζμ ζημ ηάης ιένμξ ημο
πάνηδ ηαζ μζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα ηα αάθμοκ µε ιεηαθμνά ηαζ απυεεζδ ζηδ ζςζηή ημοξ εέζδ
δίπθα ζηα ζημζπεία πμο ακήημοκ. ηδκ ηνίηδ δζαθάκεζα (εζηυκα 4) έπεζ βίκεζ ημ ακηίεεημ,
πανέιεζκακ ηα μκυιαηα ηαζ ιεηαηζκήεδηακ ηα ζημζπεία. ηδκ ηεθεοηαία δίκεηαζ µυκμ ημ
δζάβναιια ηαζ ηα παζδζά ιπμνμφκ κα θηζάλμοκ ημ δζηυ ημοξ πάνηδ εζζάβμκηαξ ηαζ
δζαιμνθχκμκηαξ ιυκα ημοξ ηα ζημζπεία, υπςξ εέθμοκ. ε επυιεκεξ δζαθάκεζεξ ηα παζδζά
ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ηδ δζηή ημοξ εβηοηθμπαίδεζα, ανίζημκηαξ υηζ πθδνμθμνίεξ ή
εζηυκεξ εέθμοκ βζα ημ δζαιένζζιά ημοξ. Μπμνμφκ ιάθζζηα ηάκμοκ ημ πάνηδ ημοξ
δζαδναζηζηυ.
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Eηθφλα 5. Xάνηεξ Γ΄ ηαηδβμνίαξ ( κμιμί)

Σέινο ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ακήημοκ ηα ανπεία ιε ημοξ δομ πάνηεξ ηςκ κμιχκ
(εζηυκα 5) ηαζ ηςκ πνςηεομοζχκ ηδξ Δθθάδαξ. Οζ πάνηεξ έπμοκ παζβκζχδδ παναηηήνα ηαζ
έπμοκ ζηυπμ κα αμδεήζμοκ ηα παζδζά κα ανίζημοκ εφημθα ηαζ βνήβμνα ημοξ κμιμφξ ηαζ ηζξ
πνςηεφμοζέξ ηδξ Δθθάδαξ παίγμκηαξ, εκχ ηαοηυπνμκα απμικδιμκεφμοκ πςνίξ ηαιζά
απμθφηςξ πνμζπάεεζα ηα μκυιαηα ηαζ ηζξ εέζεζξ. ε αοηυ αμδεάεζ δ δμιή ηαζ δ μνβάκςζδ
ηςκ πανηχκ, πμο αζημφκ ηδ ικήιδ ηαζ ηδκ παναηήνδζδ. Δίκαζ πάνηεξ ηθζιαημφιεκδξ
δοζημθίαξ απυ ημ εφημθμ ζημ δφζημθμ, χζηε ηα παζδζά κα ιπμνμφκ κα ημοξ πνδζζιμπμζμφκ
πςνίξ κα ημονάγμκηαζ ηαζ κα πθήηημοκ. Έπμοκ παζβκζχδδ ιμνθή ηαεχξ είκαζ δμιδιέκμζ ζε
επίπεδα δοζημθίαξ πμο ηα παζδζά πνέπεζ κα λεπενάζμοκ βζα κα θηάζμοκ ζε ηάπμζμ ηένια. ε
ηάεε δζαθάκεζα γδηείηαζ απυ ηα παζδζά κα δείλμοκ ημ κμιυ ή ηδκ πνςηεφμοζα πμο
ακαβνάθεηαζ δίπθα. ηακ ανίζημοκ ημ ζςζηυ ηζκμφκηαζ ζημ επυιεκμ γδημφιεκμ, εκχ υηακ
ηάκμοκ θάεμξ µιεηαθένμκηαζ ιενζηέξ δζαθάκεζεξ πζμ πίζς ηαζ πνέπεζ κα ηζξ επακαθάαμοκ. Σα
βναθζηά ημοξ έπμοκ ζπέζδ είηε µε ηδ θοζζηή ημπμεεζία ηδξ πενζμπήξ, πμο ακήηεζ ηάεε κμιυξ
ή δ πνςηεφμοζα είηε µε ηάπμζμ παναηηδνζζηζηυ ημο ηυπμο πμο ημκ πνμζδζμνίγεζ
3. δηδαζθαιία

Σμ ζοβηεηνζιέκμ θμβζζιζηυ , ηαεχξ δεκ είκαζ ζεζνζαηυ, ιπμνεί κα πςνζζηεί ζε ημιιάηζα ηαζ
κα πνμζανιμζηεί ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ ημο ιαεήιαημξ, ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ
δαζηάθςκ. Οζ δε πάνηεξ είκαζ πςνζζιέκμζ ηαηά ηαηδβμνίεξ ακάθμβα µε ημοξ δζδαηηζημφξ
ζηυπμοξ ηαζ ημκ ηνυπμ πνδζζιμπμίδζήξ ημοξ. Γεκζηά υθμζ μζ πάνηεξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα
πνδζζιμπμζδεμφκ ηυζμ ζε µζα ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία, υζμ ηαζ ζε µζα
μµαδμζοκενβαηζηή. ακ πανάδεζβια μιαδμζοκενβαηζηήξ δζδαζηαθίαξ εα πανμοζζάζς ηδ
εκκμζμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο πμνεµμφ πμο απμηεθεί ιένμξ ιζαξ εκυηδηαξ ηδξ Γεςβναθίαξ
ηδξ Δ΄ δδιμηζημφ ηαζ ηδκ εηιάεδζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο μνζγυκηζμο δζαιεθζζιμφ πμο είκαζ
έκαξ βεκζηυηενμξ ζηυπμξ πενζζζυηενςκ εκμηήηςκ. ηδκ εκυηδηα πμο δζδάζηεηαζ μ πμνειυξ
ιεθεημφκηαζ ηαζ άθθεξ έκκμζεξ, υπςξ ζζειυξ, αηνςηήνζμ, αηημβναιιέξ, η.α. Αοηέξ
πνμζεββίγμκηαζ ιε ημκ ίδζμ αηνζαχξ ηνυπμ πμο εα πανμοζζάζς βζα ημκ πμνειυ. Γζα ηδ
δζδαζηαθία ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ θμβζζιζηυ, υθςκ ηςκ υνςκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ ηαζ
ηδκ επίηεολδ ηςκ δζδαηηζηχκ ηδξ ζηυπςκ μ πνυκμξ, πμο απαζηείηαζ, ελανηάηαζ ζοκήεςξ απυ
ηδκ ελμζηείςζδ πμο έπμοκ μζ ιαεδηέξ ιε ημ PowerPoint, απυ ημ επίπεδυ ημοξ ηαζ ηδκ
επζεοιία ημο δαζηάθμο κα πνδζζιμπμζήζεζ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ηα επμπηζηά ιέζα, πμο
ημο πνμζθένεζ ιζα δζδαζηαθία ζημ ενβαζηήνζμ. ίβμονα έκα δίςνμ είκαζ οπενανηεηυ,
αηυιδ ηαζ ζε ιαεδηέξ, πμο δεκ έπμοκ ιεβάθδ ελμζηείςζδ ιε ημοξ οπμθμβζζηέξ. ημ πνυκμ
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αοηυ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ πνήζδ ημο εβπεζνζδίμο, ηαεχξ ημ θμβζζιζηυ αοηυ θεζημονβεί
ζοιπθδνςιαηζηά ηαζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα ημ ακηζηαηαζηήζεζ ελ μθμηθήνμο.
Ζ δζδαζηαθία πενζθαιαάκεζ δομ θάζεζξ:

Eηθφλα 6. Xάνηεξ δζδαζηαθίαs πμνειμφ

ηδκ πνχηδ θάζδ μ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ημο πμνειμφ ηαζ δ
δδιζμονβία ημο μνζζιμφ ημο. Ζ δζδαζηαθία ανπίγεζ ςξ ελήξ. Γίκμοιε ζηδκ ηάεε μιάδα έκα
θφθθμ ενβαζίαξ ζημ μπμίμ πνέπεζ κα απακηήζμοκ ζε ηάπμζεξ ενςηήζεζξ µε ηζξ μπμίεξ
ηαθμφκηαζ κα µαξ δχζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ήδδ ζπδιαηζζιέκεξ βκχζεζξ ημοξ. Οζ
ενςηήζεζξ είκαζ ημο ηφπμο ηζ είκαζ πμνειυξ ή ηζ βκςνίγεηε βζ αοηυκ. Αθμφ δ ηάεε μιάδα µαξ
ακαημζκχζεζ αοηά πμο έβναρακ ηα παζδζά ηαζ βίκεζ ηάπμζα ζογήηδζδ, μ δάζηαθμξ ημοξ γδηάεζ
κα ιεηαθενεμφκ απυ ηδκ πνχηδ δζαθάκεζα µε οπενζφκδεζδ ζε αοηή πμο έπεζ ημοξ πμνειμφξ.
Με ημκ αθθαβιέκμ δείηηδ ακαηαθφπημοκ υηζ μ πμνειυξ ημο Ρίμο είκαζ µζα εάθαζζα.
Μεηαααίκμκηαξ ζηδ επυιεκδ θςημβναθία αθέπμοκ θςημβναθίεξ ημο πμνειμφ απυ ρδθά, ηδ
γεφλδ ημο µε βέθονα ηαζ δζαπζζηχκμοκ υηζ δ εάθαζζα αοηή είκαζ µζα ζηεκή θςνίδα πμο
πςνίγεζ δομ ζηενζέξ. Δπίζδξ δζαπζζηχκμοκ υηζ αοηυ πμο απεζημκίγεηαζ ζημ πάνηδ δεκ είκαζ
πανά δ πναβιαηζηή ιμνθή ημο ηυπμο ζε ζιίηνοκζδ (εζηυκα 6). Ζ οπενζφκδεζδ ημοξ
πδβαίκεζ ζηδκ επυιεκδ δζαθάκεζα µε ημκ πμνειυ ημο Δονίπμο ηαζ απυ εηεί ζημκ Αιαναηζηυ.
Ζ ανπζηή δζαπίζηςζδ επακαθαιαάκεηαζ ηαζ ζημοξ άθθμοξ δομ πμνειμφξ. Με βεκίηεοζδ
μδδβμφκηαζ ζημκ μνζζιυ ημο πμνειμφ. Σα θφθθα ενβαζίαξ είκαζ έηζζ δμιδιέκα, πμο κα ημοξ
αμδεμφκ ζηδκ δζαηφπςζδ ηςκ μνζζιχκ. Οζ μνζζιμί ακαημζκχκμκηαζ ζηδκ ηάλδ, βίκεηαζ
ζογήηδζδ ηαζ υζμζ είκαζ ζςζημί δζαηδνμφκηαζ, υζμζ είκαζ θάεμξ δζμνεχκμκηαζ. Ο
ζπδιαηζζιυξ ηδξ έκκμζαξ µέζς ημο οπμθμβζζηή ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδ ανπή ηδξ πμθθαπθήξ
ακαπανάζηαζδξ ηαζ ζοκζζηά ηδκ πνμζηζεέιεκδ αλία ημο. Ζ μνεή δζαηφπςζδ εκυξ μνζζιμφ
ελοπδνεηεί ηαοηυπνμκα ηαζ βθςζζζημφξ ζηυπμοξ.
ηακ ενεοκδεμφκ ηαζ μνζζεμφκ υθα ηα ζημζπεία ηαζ μζ έκκμζεξ ημο μνζγυκηζμο δζαιεθζζιμφ
ηαζ ιεθεηδεμφκ υθεξ μζ δζαθάκεζεξ, πενκάιε ζηδ δεφηενδ θάζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ δ μπμία
υιςξ εα βίκεζ ζημ ηέθμξ ηςκ εκμηήηςκ πμο πενζέπμοκ ηδκ φθδ ζηδκ μπμία ακηαπμηνίκεηαζ ημ
ζοβηεηνζιέκμ θμβζζµζηυ. ΄ αοηή ηδ θάζδ μ δζδαηηζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ ακεφνεζδ ζημ
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πάνηδ υθςκ ηςκ παναπάκς βεςβναθζηχκ ζημζπείςκ ηαζ δ εηιάεδζή ημοξ. Οζ πάνηεξ
πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαθμνεηζηά απ΄ υηζ ζηδκ πνχηδ θάζδ, απυ έκακ ή απυ δομ ιαεδηέξ ζε µζα
πενζζζυηενμ ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία. Έηζζ ακ π.π είκαζ δομ μζ ιαεδηέξ, ακμίβμοκ ημ
ανπείμ ζε ηαηάζηαζδ πνμαμθήξ ηαζ λεηζκμφκ ηδκ εθανιμβή µυκμζ ημοξ (πςνίξ ηδ αμήεεζα ημο
δαζηάθμο),
πθμδβμφιεκμζ εκαθθάλ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ οπενζοκδέζεζξ, µε ζημπυ κα
ηενιαηίζμοκ λεπενκχκηαξ ηαζ ηα δομ επίπεδα δοζημθίαξ. Ο έκαξ αμδεάεζ ημκ άθθμκ ηαζ ζε
ιζα πνχηδ θάζδ, αθμφ αοηυ εα επακαθδθεεί πμθθέξ θμνέξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ
άθθμζ πάνηεξ απυ αζαθία π.π βζα αμήεεζα. Μάθζζηα ζημ πνχημ επίπεδμ, ημ πζμ εφημθμ, ηα
βεςβναθζηά ζημζπεία είκαζ ημπμεεηδιέκα µε ηδ ζεζνά, υπςξ ειθακίγμκηαζ ζημ πάνηδ ηδξ
Δθθάδαξ λεηζκχκηαξ απυ Β.Α πνμξ ημ κυημ, έηζζ χζηε κα ηα ανίζημοκ μζ ιαεδηέξ πμθφ
εφημθα. ημ δεφηενμ επίπεδμ, ημ πζμ δφζημθμ, ηα ζημζπεία πμο γδημφκηαζ κα ανεεμφκ είκαζ
ακαηαηςιέκα ζε ζπέζδ µε ηδ πανημβναθζηή ημοξ δζάηαλδ. Καεχξ μ ιαεδηήξ ιεηαθένεηαζ
απυ ηδ µζα δζαθάκεζα ζηδκ άθθδ έπεζ αθέπμκηαξ θςημβναθίεξ απυ ηάεε πενζμπή ηδκ εοηαζνία
κα βκςνίζεζ υθμ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ κα ζπδιαηίζεζ µζα ζαθή άπμρδ βζα
ημ πχνμ πμο γεζ.
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Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα ενβαζία πενζβνάθεηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ακάπηολδ ιζαξ πμθοιεζζηήξ εθανιμβήξ βζα
ηδ δζδαζηαθία πεζναιάηςκ Υδιείαξ ζε ηςθμφξ ιαεδηέξ Γοικαζίμο. H εθανιμβή ζπεδζάζεδηε ιε
αάζδ ημ δίβθςζζμ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ, δδθαδή ηδκ ηαοηυπνμκδ πανμοζίαζδ ημο
ιαβκδημζημπδιέκμο πεζνάιαημξ, ημο ακηίζημζπμο ηεζιέκμο ηαζ ηδξ απυδμζήξ ημο ζηδκ Δθθδκζηή
Νμδιαηζηή Γθχζζα (ΔΝΓ). Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δίβθςζζδξ δζδαηηζηήξ ιεευδμο βζα ηςθμφξ
ιαεδηέξ έπεζ δζαπζζηςεεί απυ πμθοάνζειεξ ένεοκεξ δζεεκχξ. Με ημ θμβζζιζηυ αοηυ μ ιαεδηήξ ιπμνεί
κα ένεεζ έκα αήια πζμ ημκηά ζηδκ επζζηήιδ ηδξ Υδιείαξ, παναημθμοεχκηαξ ηαζ ιεθεηχκηαξ ηα
πεζνάιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ. Γζα ηδκ ακάπηολδ ημο θμβζζιζημφ πνδζζιμπμζήεδηε ημ πνυβναιια
Director ηδξ Adobe ηαζ ςξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ επζθέπεδηακ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ μλέςκ ηαζ ηςκ αάζεςκ,
αθμφ απμηεθμφκ μνζζιέκεξ απυ ηζξ ααζζηυηενεξ έκκμζεξ ηδξ Υδιείαξ πμο πνέπεζ κα βκςνίγεζ μ
ιαεδηήξ ηαζ εα ηζξ ζοκακηήζεζ ηαζ ζε επυιεκεξ ηάλεζξ.
Abstract
In the present work we describe the design and development of a multimedia educational application
concerning the teaching of chemistry experiments to deaf students in lower secondary education. The
application has been designed using the bilingual model, which is the concurrent use of the video of
the experiment, the corresponding text and its presentation in Greek Sign Language (GSL). The
effectiveness of the bilingual educational method has been proven worldwide by a plethora of research
results. The educational tool developed gives the opportunity to deaf students approach the Chemistry
science by studying the experiments presented. The software has been developed within the Adode
Director development environment and the subject of the experiments has been chosen this of the
properties of acids and bases due to its central role in Chemistry and its prerequired nature the higher
levels of education.

Δηζαγσγή
Ζ βθχζζα ηάεε ημζκςκίαξ ή μιάδαξ είκαζ ιμκαδζηή. Δίκαζ μ εδζαονυξ ηςκ ζοιαυθςκ ηαζ
ηςκ εκκμζχκ πμο ηναηά ηδκ μιάδα εκςιέκδ ηαζ εηθνάγεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ζηέρδξ
ηαζ γςήξ. ηδκ Δθθάδα, ιυθζξ πνζκ απυ 10 πνυκζα δ Δθθδκζηή Νμδιαηζηή Γθχζζα (ΔΝΓ)
ακαβκςνίζηδηε ςξ δ επίζδιδ βθχζζα ηςκ ηςθχκ (N.2817/2000) ηαζ ζήιενα δ βκχζδ ηδξ
ΔΝΓ απμηεθεί απαναίηδημ πνμζυκ πνυζθδρδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε ζπμθεία ιε ηςθμφξ
ιαεδηέξ. Έηζζ, έπμοκ δδιζμονβδεεί κέεξ απαζηήζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ ηςθχκ
ιαεδηχκ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ δίβθςζζμ ιμκηέθμ
δζδαζηαθίαξ (Λαιπνμπμφθμο 2004).
Γίβθςζζδ εηπαίδεοζδ ζδιαίκεζ πνήζδ δφμ βθςζζχκ, ιία εη ηςκ μπμίςκ είκαζ δ βθχζζα ηδξ
πθεζμρδθίαξ. Καζ μζ δφμ βθχζζεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ δζδαζηαθία ημο ζοκυθμο ή ιένμοξ
ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε ζημζπεία ζζημνίαξ ηαζ ημοθημφναξ ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ
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ηαζ απεοεφκεηαζ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Δπζπθέμκ, δ πνήζδ ηςκ δφμ βθςζζχκ εκζζπφεζ
ηαζ ακαπηφζζεζ ηδκ αοημεηηίιδζδ ηαζ ημ αίζεδια οπενδθάκεζαξ ηαζ βζα ηζξ δφμ ημοθημφνεξ
(Λαιπνμπμφθμο 1999).
Δπζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ δίβθςζζδ εηπαίδεοζδ είκαζ ζε εέζδ κα ζοιαάθθεζ
ιε μοζζαζηζηυ ηνυπμ ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βθχζζαξ, ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ
ηδξ ημζκςκζηήξ έκηαλδξ. Ακαβκςνίγεζ ημ δζηαίςια ηδξ ζδζαίηενδξ βθχζζαξ ημο ιαεδηή, πμο
είκαζ ζζυηζιδ ιε ηδκ μιζθμφιεκδ ζημ ημζκςκζηυ ημο πενζαάθθμκ (Παπαζπφνμο 1998).
Σα ζπμθεία, πμο αημθμοεμφκ ηδ δίβθςζζδ εηπαίδεοζδ, έπμοκ δζαθμνεηζηή δζάνενςζδ ζημ
πνυβναιια ζπμοδχκ. θμζ μζ εηπαζδεοηζημί ζ‘ αοηά ηα ζπμθεία, αημφμκηεξ ηαζ ηςθμί, είκαζ
δίβθςζζμζ. Χξ πνχηδ βθχζζα δζδάζηεηαζ δ ΔΝΓ ηαζ ςξ δεφηενδ δ Νέα Δθθδκζηή, ζηδκ μπμία
δίκεηαζ ιεβαθφηενδ αανφηδηα ζημ βναπηυ θυβμ (Λαιπνμπμφθμο 1997-99).
ηδ Γακία ηαζ ηδ μοδδία, μζ πνχημζ ηςθμί ιαεδηέξ πμο εηπαζδεφηδηακ ιε ημ δίβθςζζμ
ιμκηέθμ, είπακ απμηηήζεζ ημ ίδζμ πενίπμο βκςζηζηυ επίπεδμ ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηα
ιαεδιαηζηά ιε ημοξ αημφμκηεξ ιαεδηέξ ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ (Ζansen 1989). Πνζκ ηδκ εθανιμβή
ηδξ δίβθςζζδξ εηπαίδεοζδξ ζηδ Γακία, ιυκμ ημ 10-15% ηςκ ηςθχκ ιαεδηχκ ηαηάθενκε κα
δζααάγεζ ηαζ κα ηαηακμεί βναπηά ηείιεκα. Μεηά ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ, ημ
πμζμζηυ ακήθεε ζημ 55%.
Σα πμθοιεζζηά ενβαθεία βζα ηδ δίβθςζζδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ζδζαίηενα
ηδξ Υδιείαξ είκαζ εθάπζζηεξ δζεεκχξ. Μζα ζδιακηζηή πνμζπάεεζα έβζκε ζημ Σιήια Υδιείαξ
ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, υπμο ακαπηφπεδηε ηυζμ έκα θελζθυβζμ υνςκ Υδιείαξ ζηδκ
ΔΝΓ, υζμ ηαζ ιζα πμθοιεζζηή εθανιμβή βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ ιε αάζδ ημ
δίβθςζζμ ιμκηέθμ (Panselina 2002). Ζ εθανιμβή αοηή πνμζακαημθίγεηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ
πανμοζίαζδ ηδξ εεςνίαξ ηαζ θζβυηενμ ζηδκ πανμοζίαζδ πεζναιάηςκ.
ηδκ πανμφζα ενβαζία, ακαπηφπεδηε ιία πμθοιεζζηή εθανιμβή, δ μπμία ιέζς ημο
δίβθςζζμο ιμκηέθμο δζδαζηαθίαξ, έπεζ ζημπυ ηδ δζδαζηαθία πεζναιάηςκ Υδιείαξ ζε ηςθμφξ
ιαεδηέξ Γοικαζίμο. ηδκ εθανιμβή αοηή ηάεε πείναια πανμοζζάγεηαζ ζοζηδιαηζηά ιε ηδκ
πανμοζίαζδ ηδξ εζζαβςβήξ-εεςνίαξ, ηςκ απαναίηδηςκ ακηζδναζηδνίςκ ηαζ μνβάκςκ, ηςκ
ηακυκςκ αζθαθείαξ, ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ημο θφθθμο ενβαζίαξ ηαζ
αλζμθυβδζδξ.
Γζα ηδκ ακάπηολδ ημο θμβζζιζημφ, ςξ οθζηυ απυ ηδ δζδαηηέα φθδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο ηδξ
Γ‘ Γοικαζίμο (Θεμδςνυπμοθμοξ, Παπαεεμθάκμοξ, ζδένδ 1997), επζθέπεδηακ μζ ζδζυηδηεξ
ηςκ μλέςκ ηαζ ηςκ αάζεςκ (Γζμφνδ-Σζμπαηγή 2000). Ζ επζθμβή αοηή έβζκε ηονίςξ βζα ημοξ
ελήξ θυβμοξ:
 Σα μλέα ηαζ μζ αάζεζξ απμηεθμφκ δφμ απυ ηζξ ααζζηυηενεξ έκκμζεξ ηδξ Υδιείαξ πμο πνέπεζ
κα ηαηακμήζεζ μ ιαεδηήξ πνζκ πνμπςνήζεζ ζε επυιεκεξ εκυηδηεξ.
 Ο ιαεδηήξ εα ζοκακηήζεζ ηζξ έκκμζεξ αοηέξ ηαζ ζηζξ ηάλεζξ ημο Λοηείμο, μπυηε είκαζ πμθφ
πνήζζιμ κα ηζξ αθμιμζχζεζ απυ ηχνα ηαζ κα είκαζ ζςζηά πνμεημζιαζιέκμξ βζα ηζξ
επζπθέμκ πθδνμθμνίεξ πμο εα πνεζαζηεί κα ιάεεζ ανβυηενα.
 Σα πεζνάιαηα, πμο ζοιπενζθαιαάκμοκ ηα μλέα ηαζ ηζξ αάζεζξ ζηδ δζαδζηαζία ημοξ, είκαζ
ζπεηζηά αζθαθή. Αοηυ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ ηαεδβδηή κα ηα εηηεθέζεζ ηαζ μ ίδζμξ ζημ
πδιζηυ ενβαζηήνζμ ημο ζπμθείμο, ηαεχξ επίζδξ κα γδηήζεζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα
ζοιιεηάζπμοκ ηαζ μζ ίδζμζ, χζηε κα πάρμοκ κα εεςνμφκ υθα ηα πεζνάιαηα επζηίκδοκα.
 Σα μλέα ηαζ μζ αάζεζξ, είκαζ εκχζεζξ πμο πενζέπμκηαζ ζε πμθθά οθζηά ηαεδιενζκήξ πνήζδξ,
υπςξ ηνμθέξ, ηαεανζζηζηά, η.θ.π. Κάπμζα απυ ηα πεζνάιαηα ζοιπενζθαιαάκμοκ αοηά
ηαεαοηά ηα οθζηά. Έηζζ, μ ιαεδηήξ ανπίγεζ κα ζηέθηεηαζ πζμ ζθαζνζηά βζα ηα μλέα ηαζ ηζξ
αάζεζξ.
 Ζ εεςνία ηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ πενζθαιαάκμοκ ηαεδιενζκέξ
θέλεζξ ηαζ υπζ επζζηδιμκζηέξ ή αθδνδιέκεξ έκκμζεξ ηαζ έηζζ μ ηςθυξ ιαεδηήξ δε εα
ζοκακηήζεζ ζδζαίηενδ δοζημθία ζηδκ ηαηακυδζή ημοξ. Γζα ηδκ απυδμζδ ηςκ απαναίηδηςκ
υνςκ Υδιείαξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ θελζθυβζμ πμο έπεζ ήδδ ακαπηοπεεί (Panselina 2002).
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Πεξηερφκελα ινγηζκηθνχ
ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ πμο ακαπηφπεδηε, πενζέπμκηαζ επηά πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ
ηαζ ημ ακηίζημζπμ εεςνδηζηυ ιένμξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ μλέςκ ηαζ ηςκ
αάζεςκ. Παναηάης ακαθένμκηαζ μζ ηίηθμζ ηαζ μζ πενζθήρεζξ ηςκ πεζναιάηςκ.
 Πείναια 1: «Γζαπςνζζιυξ δζαθοιάηςκ ζε μλέα ηαζ αάζεζξ ιε πεπαιεηνζηυ πανηί»
Γίκεηαζ ακαθμνά ζημκ μνζζιυ ημο pH, ηαεχξ ηαζ ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί
κα ιεηνδεεί. ηδ ζοκέπεζα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηέζζενα δζαθφιαηα (δφμ δζαθφιαηα μλέςκ
ηαζ δφμ δζαθφιαηα αάζεςκ). Με ηδ αμήεεζα πεπαιεηνζημφ πανηζμφ ιεηνάηαζ ημ pH ημοξ
ηαζ βίκεηαζ δ δζάηνζζδ ημο ηάεε δζαθφιαημξ ςξ υλζκμ ή ααζζηυ.
 Πείναια 2: «Γζαπςνζζιυξ δζαθοιάηςκ ζε μλέα ή αάζεζξ ιε δείηηεξ»
Ανπζηά, βίκεηαζ θυβμξ βζα ημ ηζ είκαζ μζ δείηηεξ. Πανμοζζάγεηαζ έκαξ πίκαηαξ, μ μπμίμξ
πενζθαιαάκεζ ηζξ μκμιαζίεξ δζαθυνςκ δεζηηχκ, ηζξ πενζμπέξ ημο pH υπμο αθθάγμοκ
πνχια, ηαεχξ ηαζ ηα πνχιαηά ημοξ ιε ηδκ πνμζεήηδ μλέμξ ή αάζδξ. ηδκ πεζναιαηζηή
δζαδζηαζία, βίκεηαζ ιέηνδζδ ημο pH ηεζζάνςκ δζαθοιάηςκ ιε ηδκ πνμζεήηδ
θαζκμθμθεαθεΐκδξ ηαζ δθζακείκδξ, μπυηε ιε ηδ ζφβηνζζδ ηςκ πνςιάηςκ ημοξ ιε αοηά ημο
πίκαηα, βίκεηαζ μ δζαπςνζζιυξ ημοξ ζε υλζκα ή ααζζηά.
 Πείναια 3: «Σα μλέα ηαζ μζ αάζεζξ αθθάγμοκ ημ πνχια ηςκ θοζζηχκ δεζηηχκ»
ε ζοκέπεζα ημο πνμδβμφιεκμο πεζνάιαημξ, πανμοζζάγμκηαζ μζ θοζζημί δείηηεξ ηαζ
ζοβηεηνζιέκα ημ ηυηηζκμ θάπακμ. Πνμζεέημκηαξ ημ οβνυ ημο ηυηηζκμο θάπακμο ζε δφμ
δζαθφιαηα, εκυξ μλέμξ ηαζ ιζαξ αάζδξ, παναηδνμφκηαζ μζ αθθαβέξ ημο πνχιαηυξ ημο ηαζ
επαθδεεφεηαζ μ υλζκμξ ηαζ μ ααζζηυξ παναηηήναξ ημο ηάεε δζαθφιαημξ ακηίζημζπα.
 Πείναια 4: «Έκα παζπκίδζ ιε ημοξ δείηηεξ. Σμ «ηναζί» βίκεηαζ «κενυ».»
ημ ζοβηεηνζιέκμ πείναια ιε ηδ πνήζδ εκυξ μλέμξ, ιζαξ αάζδξ ηαζ εκυξ δείηηδ, βίκεηαζ
απμπνςιαηζζιυξ ημο ηεθζημφ δζαθφιαημξ ιέζς ιζαξ πμθφ απθήξ δζαδζηαζίαξ. Σμ πείναια
αοηυ ιπμνεί ανπζηά κα πανμοζζαζηεί απμηθεζζηζηά απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, χζηε μζ ιαεδηέξ
κα δμοκ ημ εκηοπςζζαηυ απμηέθεζια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ημοξ ελδβήζεζ ημ «ιοζηζηυ» πμο
ηνφαεηαζ απυ πίζς.
 Πείναια 5: «Σα μλέα ηαζ μζ αάζεζξ άβμοκ ημ δθεηηνζηυ νεφια»
Ανπζηά, ελδβείηαζ πμφ μθείθεηαζ δ αβςβζιυηδηα πμο πανμοζζάγμοκ ηα δζαθφιαηα ηςκ
μλέςκ ηαζ ηςκ αάζεςκ. Μέζς ηνζχκ δζαθοιάηςκ (εκυξ ζζπονμφ μλέμξ, εκυξ αζεεκμφξ
μλέμξ ηαζ εκυξ ιδ δθεηηνμθφηδ) ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ απθμφ δθεηηνζημφ ηοηθχιαημξ,
μ ιαεδηήξ ιπμνεί κα δεζ ημ θαιπάηζ ημο ηοηθχιαημξ κα ακάαεζ ιε έκημκμ ή θζβυηενμ
έκημκμ θςξ, ή κα ιδκ ακάαεζ, ακάθμβα ιε ημ δζάθοια πμο πανειαάθθμοιε ηάεε θμνά ζημ
ηφηθςια.
 Πείναια 6: «Σα μλέα ακηζδνμφκ ιε ηα ακεναηζηά άθαηα»
ημ ζοβηεηνζιέκμ πείναια δίκμκηαζ δφμ παναδείβιαηα πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ μλέςκ ιε
ακεναηζηά άθαηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ ιία απυ αοηέξ, μπυηε ιέζς ημο
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο εηθφεηαζ, ηαηαθένκμοιε κα ζαήζμοιε ηδ θθυβα εκυξ ηενζμφ.
 Πείναια 7: «Ααβυ ιε εθαζηζηυηδηα»
ε ζοκέπεζα ημο πνμδβμφιεκμο πεζνάιαημξ, βίκεηαζ άθθδ ιία εθανιμβή ηδξ ακηίδναζδξ
μλέςκ ιε ακεναηζηά άθαηα, αοηή ηδ θμνά ιε οθζηά πμο μ ιαεδηήξ πνδζζιμπμζεί ζηδκ
ηαεδιενζκή ημο γςή. Βοείγμκηαξ έκα ααβυ ιέζα ζε λίδζ, πανμοζζάγεηαζ δ εθαζηζηυηδηα
πμο απμηηά ημ ηέθοθμξ ημο ααβμφ ιεηά απυ 24 χνεξ, θυβς ηδξ ακηίδναζδξ πμο βίκεηαζ
ακάιεζα ζηα δφμ οθζηά.
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Γεκηνπξγία ινγηζκηθνχ
Ζ ακάπηολδξ ημο θμβζζιζημφ έβζκε ζημ πενζαάθθμκ ακάπηολδξ Director ηδξ Adobe, υπμο
ζπεδζάζεδηε δ δζεπαθή πνμβνάιιαημξ - πνήζηδ ιε αάζδ ηδ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ
Lingo. H αζκηεμζηυπδζδ υθςκ ηςκ πεζναιάηςκ πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ ενβαζηδνζαηή
αίεμοζα ηδξ Ακυνβακδξ Υδιείαξ ημο Σιήιαημξ Υδιείαξ ημο Α.Π.Θ. ιε ηδ πνήζδ ηάιεναξ
θήρδξ αίκηεμ ορδθήξ ακάθοζδξ (High Definition) 720p/30fps, έηζζ χζηε μ πνήζηδξ ημο
θμβζζιζημφ κα έπεζ ιεβάθδ εοηνίκεζα ζηδκ μευκδ ημο οπμθμβζζηή ημο. Ζ επελενβαζία ηςκ
αίκηεμ, δδθαδή μζ πενζημπέξ δζάθμνςκ ζηδκχκ, μζ μιαθέξ εκαθθαβέξ ιεηαλφ ημοξ, αθθά ηαζ δ
πνμζανιμβή ηαηάθθδθςκ εθέ ζηα ζδιεία υπμο ήηακ απαναίηδημ, πναβιαημπμζήεδηε ιε ημ
πνυβναιια iMovie ηδξ Apple. Έηζζ, μθμηθδνχεδηε ημ ιμκηάγ.
Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ πεζναιάηςκ, ηνίεδηε ακαβηαία ηαζ δ πνμζεήηδ
ζοκμδεοηζηχκ ηαζ επελδβδιαηζηχκ εζηυκςκ, μζ μπμίεξ δδιζμονβήεδηακ ιε ημ Photoshop ηδξ
Adobe. Ζ πνμζεήηδ ηςκ οπυηζηθςκ ηαζ ηςκ δζαθυβςκ πμο απμδυεδηακ ζηδκ Δθθδκζηή
Νμδιαηζηή Γθχζζα ηαζ μ απαναίηδημξ ζοβπνμκζζιυξ ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηςκ αίκηεμ
επζηεφπεδηε ιε ηδ πνήζδ πνμβναιιαηζζιμφ ζε Lingo. Οζ ζδιεζχζεζξ ηςκ πεζναιάηςκ ηαζ ηα
θφθθα ενβαζίαξ ιεηαηνάπδηακ ζε ιμνθή Portable Document Format (PDF) ηαζ
εκζςιαηχεδηακ ζημ θμβζζιζηυ βζα ηδκ άιεζδ δζάεεζή ημοξ ζημ πνήζηδ.
Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ημ θμβζζιζηυ είκαζ οανζδζηυ, πμο ζδιαίκεζ υηζ εηηεθείηαζ πςνίξ
ηακέκα πνυαθδια ηυζμ ζε θεζημονβζηυ Mac OS (Apple), υζμ ηαζ ζε Windows (Microsoft).
Οξγαλφγξακκα ινγηζκηθνχ
ηδκ εζηυκα 1 δίκεηαζ δ δμιή ημο θμβζζιζημφ, δδθαδή μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοκδέμκηαζ
ιεηαλφ ημοξ υθεξ μζ ζεθίδεξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζ‘ αοηυ.

Δηθφλα 1: Ονβακυβναιια θμβζζιζημφ.

Καηά ηδκ ζπεδίαζδ ηαζ ακάπηολδ ημο θμβζζιζημφ δυεδηε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ δοκαηυηδηα
ηςκ πνδζηχκ (ηςθχκ ιαεδηχκ) κα έπμοκ απυθοημ έθεβπμ ζηδ νμή ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ζημ
ζοβπνμκζζιυ ημο αίκηεμ ηαζ ημο ηεζιέκμο.
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Πεξηγξαθή πινήγεζεο θαη ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ
Απυ ηδκ ανπζηή μευκδ ημο θμβζζιζημφ, μ πνήζηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα:
 κα ιεηααεί ζηδκ ηεκηνζηή ζεθίδα ημο θμβζζιζημφ (εζηυκα 2), υπμο ιπμνεί κα επζθέλεζ ημ
πείναια πμο επζεοιεί κα παναημθμοεήζεζ,
 κα ιεηααεί ζηδ «Βμήεεζα», υπμο πενζθαιαάκμκηαζ ακαθοηζηέξ μδδβίεξ βζα ηδκ πθμήβδζδ,
ηδ δμιή ηαζ ηδ θεζημονβία ημο θμβζζιζημφ,
 κα ιεηααεί ζηζξ «Πθδνμθμνίεξ», υπμο ακαθένμκηαζ υθμζ μζ ζοκηεθεζηέξ πμο ενβάζηδηακ
ηαζ αμήεδζακ βζα ηδ δδιζμονβία ημο θμβζζιζημφ,
 κα ελέθεεζ απυ ημ θμβζζιζηυ.
Σα ημοιπζά «Βμήεεζα», «Πθδνμθμνίεξ» ηαζ «Έλμδμξ» είκαζ πνμζαάζζια ηαζ εκενβά ζε υθεξ
ηζξ ζεθίδεξ ημο θμβζζιζημφ.

Δηθφλα 2: Κεκηνζηή ζεθίδα.

Απυ ηδκ ηεκηνζηή ζεθίδα, επζθέβμκηαξ ηάπμζμ πείναια, μ πνήζηδξ ιεηαθένεηαζ ζηδκ
εζζαβςβζηή ζεθίδα ημο πεζνάιαημξ (εζηυκα 3). ημ πάκς ιένμξ ημο παναεφνμο οπάνπεζ έκα
μνζγυκηζμ ιεκμφ ιε πέκηε ηανηέθεξ ιέζς ηςκ μπμίςκ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα ιεθεηήζεζ
δζελμδζηά ηζξ ακηίζημζπεξ εκυηδηεξ ημο ηάεε πεζνάιαημξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα:
"Δζζαβςβή":
Γίκμκηαζ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ημο
πεζνάιαημξ.
"Ακηζδναζηήνζα ηαζ ζηεφδ": Πανμοζζάγμκηαζ ηα απαζημφιεκα οθζηά βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο
πεζνάιαημξ ιε ηδ πνήζδ εζηυκςκ, video ζηδκ ΔΝΓ ηαζ
ηεζιέκμο.
"Κακυκεξ αζθαθείαξ":
Γίδμκηαζ μζ ηακυκεξ αζθαθείαξ πμο πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ηαηά
ηδκ εηηέθεζδ ηάεε πεζνάιαημξ.
"Δηηέθεζδ πεζνάιαημξ":
Πανμοζζάγεηαζ δ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ ιε ηδ πνήζδ video
ζηδκ ΔΝΓ ηαζ ηεζιέκμο (εζηυκα 4). Ζ απυδμζδ ζηδκ ΔΝΓ
βίκεηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ εηπαζδεοηζηυ πμο εηηεθεί ημ πείναια
ηαζ ημ video είκαζ έηζζ δμιδιέκμ, χζηε μ ηςθυξ ιαεδηήξ κα
ιπμνεί εφημθα κα παναημθμοεεί ηδκ εηπαζδεοηζηυ, αθθά ηαζ
ηδκ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ ιε ηαηάθθδθεξ ημπμεεηήζεζξ ηαζ
εζηζάζεζξ ηδξ ηάιεναξ.
ε ηάεε ηανηέθα ηαζ ζημ πάκς ιένμξ ημο παναεφνμο ακαβνάθεηαζ μ ηίηθμξ ημο πεζνάιαημξ.
Ο πνήζηδξ ιπμνεί κα δεζ ημ αίκηεμ ηδξ ακηίζημζπδξ εκυηδηαξ ημο πεζνάιαημξ πμο επέθελε.
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Κάης αηνζαχξ απυ ημ αίκηεμ, οπάνπμοκ ηα πθήηηνα εθέβπμο, ιε ηα μπμία ιπμνεί κα
εηηζκήζεζ, κα ζηαιαηήζεζ, κα επακεηηζκήζεζ ή κα δεζ ημ αίκηεμ ζε πθήνδ μευκδ. Δπίζδξ,
ιεηαηζκχκηαξ ανζζηενά ή δελζά ημ ημοιπί πνμκζηήξ ιεηάααζδξ, μ πνήζηδξ ιπμνεί κα
παναημθμοεήζεζ υπμζμ πνμκζηυ ζδιείμ ημφ αίκηεμ επζεοιεί.
ηδκ πενζμπή δελζά απυ ημ αίκηεμ, οπάνπμοκ μζ δζάθμβμζ πμο εηείκδ ηδ ζηζβιή δ
εηπαζδεοηζηυξ απμδίδεζ ζηδκ Δθθδκζηή Νμδιαηζηή Γθχζζα. Μάθζζηα, υπμζα πνυηαζδ
πανμοζζάγεηαζ ζημ αίκηεμ, αοηυιαηα πνςιαηίγεηαζ ιε έκα δζαηνζηζηυ ηυηηζκμ πνχια. Δπίζδξ,
μ πνήζηδξ ιπμνεί κα επζθέλεζ υπμζα πνυηαζδ επζεοιεί απυ ηδκ πενζμπή ηςκ δζαθυβςκ, μπυηε
ημ αίκηεμ αοηυιαηα ιεηαπδδά ζημ ζδιείμ υπμο λεηζκά κα πανμοζζάγεηαζ δ πνυηαζδ αοηή.
Κάης απυ ηα πθήηηνα εθέβπμο ημο αίκηεμ, ειθακίγεηαζ ιε ηδ ιμνθή οπυηζηθςκ ημ ηείιεκμ
πμο κμδιαηίγεζ δ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ αηνζαχξ ηάης απυ ημοξ οπυηζηθμοξ, ειθακίγμκηαζ
δζάθμνεξ εζηυκεξ πμο ζοκμδεφμοκ ημ ηείιεκμ ηαζ αμδεμφκ ημ πνήζηδ κα ημ ηαηακμήζεζ
ηαθφηενα.

Δηθφλα 3: Δζζαβςβζηή ζεθίδα πεζνάιαημξ

Δηθφλα 4: εθίδα εηηέθεζδξ πεζνάιαημξ

ημ ηάης ιένμξ ημο παναεφνμο οπάνπμοκ δφμ ημοιπζά, ιε ηα μπμία μ πνήζηδξ ιπμνεί
μπμζαδήπμηε ζηζβιή κα ιεηααεί ζημ επυιεκμ ή ημ πνμδβμφιεκμ πείναια.
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Σέθμξ, επζθέβμκηαξ ηδκ ηανηέθα «Τθζηυ», μ πνήζηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακμίλεζ ηαζ κα
απμεδηεφζεζ ζημκ δθεηηνμκζηυ ημο οπμθμβζζηή:
 ηζξ ζδιεζχζεζξ ηςκ πεζναιάηςκ, μζ μπμίεξ έπμοκ δδιζμονβδεεί βζα ηάεε πείναια ηαζ
πενζθαιαάκμοκ ακαθοηζηά υθεξ ηζξ μδδβίεξ πμο πνεζάγεηαζ μ πνήζηδξ βζα κα εηηεθέζεζ μ
ίδζμξ ημ πείναια, ζοκμδεουιεκεξ απυ εζηυκεξ.
 ηα θφθθα ενβαζίαξ ηςκ πεζναιάηςκ, ηα μπμία πενζέπμοκ ενςηήζεζξ πμο πνέπεζ κα
απακηήζμοκ μζ ιαεδηέξ, ιεηά ηδκ παναημθμφεδζδ ημο εεςνδηζημφ ιένμοξ ηαζ ηδξ
πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηάεε πεζνάιαημξ.
Μειινληηθή εξγαζία
ημ άιεζμ ιέθθμκ πνυηεζηαζ κα εκηαπεμφκ ζημ θμβζζιζηυ πενζζζυηενα πεζνάιαηα πδιείαξ.
Δπίζδξ εα ακαπηοπεεί ιζα έηδμζδ ημο θμβζζιζημφ δ μπμία εα δζαηίεεηαζ ςξ αοηυκμιμ
ιαεδζζαηυ ενβαθείμ βζα ηδκ ελ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ ηςκ Κςθχκ ιέζς ημο World Wide
Web. Σέθμξ, πνμβναιιαηίγεηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημο θμβζζιζημφ ζε
ηάλεζξ Κςθχκ ιαεδηχκ.
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Πεξίιεςε
Σμ eYES SpeNA (Early Years Education System for Special Needs - Autism), απμηεθεί έκα
μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ εηπαίδεοζδξ αοηζζηζηχκ παζδζχκ. Ο
αοηζζιυξ ςξ δζαηαναπή παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ακμιμζμβέκεζα ηςκ ζοιπηςιάηςκ, ηςκ δοζημθζχκ
ηαζ ηςκ ααειχκ αανφηδηαξ ηάεε αηυιμο λεπςνζζηά. Έηζζ ηα αοηζζηζηά άημια, απυ ηδ ιζα δζαθένμοκ
ζδιακηζηά απυ ημ θοζζμθμβζηυ εκχ απυ ηδκ άθθδ, δζαθένμοκ ηαζ ιεηαλφ ημοξ Σμ eYES SpeNA
ακηζιεηςπίγεζ ημ πνυαθδια αοηυ εμαηνκηθεχνληαο ηζξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ημο ηάεε παζδζμφ ιε
αοηζζιυ. Οζ βκςζηζηέξ ανπέξ ημο δμιδηζζιμφ ηαζ μνζζιέκεξ ημζκςκζημπμθζηζζηζηέξ εεςνίεξ
απμηεθμφκ ηαζ ημοξ εεςνδηζημφξ άλμκεξ ημο ζοζηήιαημξ. Ζ αθθδθεπίδναζδ ηςκ αοηζζηζηχκ παζδζχκ
ιε ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ πμθοιεζζηέξ εθανιμβέξ ιπμνεί κα αολήζεζ ηζξ ζηακυηδηεξ βζα ακάβκςζδ
ηαζ επζημζκςκία, πανέπμκηάξ ημοξ εοηαζνίεξ ζημοξ ημιείξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ επζημζκςκίαξ, ηδξ
δδιζμονβζηυηδηαξ, ημο εθεφεενμο πνυκμο ηαζ ηδξ ενβαζίαξ. Σμ eYES SpeNA ιπμνεί κα απμηεθέζεζ
έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ ζημκ Νδπζαβςβυ ηαζ Γάζηαθμ Δζδζηήξ Αβςβήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ αοηζζηζηχκ
παζδζχκ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Δμαηνκίθεπζε, εηδηθή αγσγή, λέεο ηερλνινγίεο, απηηζκφο

Abstract
The eYES SpeNA (Early Years Education System for Special Needs - Autism), is an integrated system
to cope with the educational problems of autistic children. Autism is a disorder characterized by the
variety of symptoms, difficulties and degrees of severity of each person separately. Thus, autistic
individuals from the one hand are significantly different than normal while from the other hand differ
among themselves. The eYES SpeNA faces up this problem by personalizing learning disabilities of
each child with autism. The cognitive principles of constructivism and some socio-cultural theories
constitute the theoretical structures of the system. The interaction of autistic children with
appropriately designed multimedia, can increase their skills for reading and communication, providing
them opportunities for education, communication, creativity, leisure and work. The eYES SpeNA may
be an important tool for the kindergarten teacher and the special needs education teacher in the
education of autistic children.
Keywords: Personalization, special needs education, new technologies, autism

Δηζαγσγή
ηδ ζδιενζκή επμπή οπάνπεζ δζάποηδ δ επζεοιία βζα δδιζμονβία δοκαιζηχκ ιαεδζζαηχκ
πενζααθθυκηςκ ιε πνήζδ Σεπκμθμβζχκ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ ηςκ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ), βζα
ηδκ επίηεολδ ηςκ ηαζκμφνζςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ. Ζ επζθμβή αοηή θαίκεηαζ κα πνμζθένεζ
εκδζαθένμοζεξ ηαζ μθυηεθα κέεξ πνμμπηζηέξ (McGee at al. 1994), ακμίβμκηαξ κέμοξ μνίγμκηεξ
αηυιδ ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ αοηζζηζηχκ παζδζχκ. Με ηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ

~ 1013 ~

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

ιπμνεί κα βίκεζ ιία ζςζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ ηαεμδήβδζδ ηςκ αοηζζηζηχκ παζδζχκ
πνμηεζιέκμο κα ακαπηφλμοκ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ηζξ βκςζηζηέξ ημοξ ζηακυηδηεξ.
φιθςκα ιε ημοξ Heimann et al. (2005) δ αθθδθεπίδναζδ αοηζζηζηχκ παζδζχκ ιε
ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ πμθοιεζζηέξ εθανιμβέξ ζε οπμθμβζζηέξ ιπμνμφκ κα αολήζμοκ ηζξ
ζηακυηδηεξ ημοξ βζα ακάβκςζδ ηαζ επζημζκςκία. Αηυιδ, μζ Bernard-Opitz et al. (2004)
παναηηδνίγμοκ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ εζδζηυηενα ημκ οπμθμβζζηή ςξ έκα εοέθζηημ ηαζ
πνήζζιμ ιέζμ, πμο πανέπεζ ζηα άημια ιε αοηζζιυ εοηαζνίεξ ζημοξ ημιείξ ηδξ εηπαίδεοζδξ,
ηδξ επζημζκςκίαξ, ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ημο εθεφεενμο πνυκμο ηαζ ηδξ ενβαζίαξ.
Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, υζμκ αθμνά ημ πθαίζζμ ηδξ δζαηαναπήξ ημο αοηζζιμφ, οπάνπεζ
πμζηζθία ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ηςκ ζοιπηςιάηςκ, ημ ζοκδοαζιυ δοζημθζχκ ηαζ ημ ααειυ
αανφηδηαξ. Δπμιέκςξ ηα αοηζζηζηά άημια, απυ ηδ ιζα δζαθένμοκ ζδιακηζηά απυ ημ
θοζζμθμβζηυ εκχ απυ ηδκ άθθδ, δζαθένμοκ ηαζ ιεηαλφ ημοξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηαεζζηά
επμιέκςξ πμθφ ζδιακηζηή ηδ ιεθέηδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηάεε πενίπηςζδξ λεπςνζζηά, ηαεχξ
ηαζ ηδκ επζεοιία βζα ιία εμαηνκηθεπκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο.
Παναηζκμφιεκμζ απυ ηδ ζπμοδαζυηδηα ακαβκχνζζδξ ηςκ ακαβηχκ ηαζ ζηακμηήηςκ ηάεε
αοηζζηζημφ παζδζμφ λεπςνζζηά, ηαζ εηιεηαθθεουιεκμζ ηζξ κέεξ ηάζεζξ δζδαζηαθίαξ, ιέζα απυ
αοηή ηδκ ενβαζία πανμοζζάγμοιε ημ eYES SpeNA (Early Years Education System for Special
Needs - Autism), έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια, ιε ζηυπμ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εμαηνκίθεπζεο
ζηδκ εηπαίδεοζδ παζδζχκ ιε αοηζζιυ. Σμ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ημο eYES SpeNA ζηδνίγεηαζ ζηζξ
βκςζηζηέξ ανπέξ ημο δμιδηζζιμφ ηαζ ζηζξ ημζκςκζημπμθζηζζηζηέξ εεςνίεξ ημο Vygotsky
(1978), υπμο δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ
ειπθεηυιεκςκ ιενχκ, ηαεχξ ηαζ ζημ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ πμο θαιαάκεζ πχνα.
Σμ eYES SpeNA ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ζηα πθαίζζα ηδξ Δζδζηήξ Αβςβήξ ζηα Σιήιαηα
Έκηαλδξ ηυζμ ημο Νδπζαβςβείμο υζμ ηαζ ημο Γδιμηζημφ πμθείμο, ςξ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ
ζε πμθθαπθέξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ βζα ηδ δζδαζηαθία βθχζζαξ, ανζειδηζηήξ ηηθ.
ηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγμοιε ηδ ζδιαζία ηδξ πνήζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ παζδζχκ
ιε αοηζζιυ (Δκυηδηα 2). Δπίζδξ, πανμοζζάγμοιε ηεπκζηέξ ελαημιίηεοζδξ πνδζηχκ, έηζζ υπςξ
πενζβνάθμκηαζ ιέζα απυ ζπεηζηέξ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ (Δκυηδηα 3). Δπζδεζηκφμοιε ηδκ
ανπζηεηημκζηή ημο δζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ (Δκυηδηα 4), ηαηαθήβμκηαξ ζε εκδζαθένμκηα
ζοιπενάζιαηα (Δκυηδηα 5).
Απηηζκφο θαη Γνκεκέλε Γηδαζθαιία
Ο αοηζζιυξ είκαζ ιζα αανζά ακαπηολζαηή δζαηαναπή, δ μπμία ειπμδίγεζ ημ άημιμ κα
ηαηακμήζεζ ζςζηά αοηά πμο αθέπεζ, αημφεζ ηαζ αζζεάκεηαζ. ακ απμηέθεζια ημ άημιμ έπεζ
πνμαθήιαηα ζηδ επζημζκςκία, ζηδκ ημζκςκζηή επαθή, ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, ζηδ
ζοιπενζθμνά ηαζ ζηδ δδιζμονβζηή ζηέρδ (Frith 1989,·Mesibov et al. 1997). Ο αοηζζιυξ
εηδδθχκεηαζ πμθφ κςνίξ ζηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ ζοκήεςξ δζανηεί βζα ημ ζφκμθμ ηδξ γςήξ
εκυξ ακενχπμο, επδνεάγμκηαξ ηδκ ακηίθδρδ, ηδ ζηέρδ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο.
Ο Kanner (1943) πενζέβναρε βζα πνχηδ θμνά ημκ αοηζζιυ, εεςνχκηαξ ημκ ςξ ιζα εββεκή
δζαηαναπή ημο ζοκαζζεήιαημξ. Ο αοηζζιυξ πανμοζζάγεηαζ ζε υθεξ ηζξ θοθεηζηέξ, εεκζηέξ ηαζ
ημζκςκζημμζημκμιζηέξ μιάδεξ ζε ίζδ ακαθμβία (Tsai et al. 1982), εκχ ακαθμνζηά ιε ημ θφθμ
οπενηενμφκ ηαηά πμθφ ηα αβυνζα (Lord & Schopler 1987).
οπκά παναηδνείηαζ πςξ μζ ιαεδηέξ ιε αοηζζιυ ηαηαθεφβμοκ ζε ιμκαπζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ υηακ ημοξ γδηείηαζ κα επζημζκςκήζμοκ, ηάκμκηαξ
επακαθαιαακυιεκεξ ηζκήζεζξ, υπςξ π.π. ηαηακαβηαζηζηή δζαννφειζζδ ακηζηεζιέκςκ ζημκ
πχνμ. Αηυιδ, δεκ ιπμνμφκ κα αθθδθεπζδνάζμοκ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, υπζ βζαηί δε
εέθμοκ αθθά βζαηί δεκ ιπμνμφκ.
Ο ααειυξ ζμαανυηδηαξ δζαθένεζ ζε ηάεε άημιμ ηαζ έηζζ πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ
«δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο», ηαεχξ πμζηίθεζ δ κμδηζηή ζηακυηδηα, πμο ιπμνεί κα
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ζοκοπάνπεζ ιε κμδηζηή οζηένδζδ ηαζ ιε ζμαανέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. Ζ έβηαζνδ
δζάβκςζδ οθίζηαηαζ δζυηζ ακαηυπηεηαζ δ θοζζμθμβζηή ελεθζηηζηή πμνεία ημο παζδζμφ, ηαζ έηζζ
εζδζημί επζζηήιμκεξ ιπμνμφκ κα επέιαμοκ άιεζα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο παζδζμφ ηαηά ηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.
Ζ Γνκεκέλε Γηδαζθαιία (Structured Teaching) είκαζ ιία απυ ηζξ επζηναηέζηενεξ
εηπαζδεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζημκ πχνμ ημο αοηζζιμφ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ηςκ
εεςνζχκ ιάεδζδξ ηαζ αλζμπμζεί ηα εονήιαηα ηδξ βκςζηζηήξ ροπμθμβίαξ βζα ηα ζδζαίηενα
βκςζηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιαεδηχκ ιε αοηζζιυ (Mesibov et al. 2005). Δίκαζ ιία
ζηναηδβζηή πμο αμδεά ημ άημιμ ιε αοηζζιυ κα ακηαπμηνζεεί ηαθφηενα ζηζξ απαζηήζεζξ ημο
πενζαάθθμκημξ ηαζ κα ακαπηφλεζ ηδκ αοημκμιία ημο. οκίζηαηαζ ζηδκ ακαδυιδζδ ημο
ιαεδζζαημφ πενζαάθθμκημξ ιε ααζζηή ιέεμδμ ηδκ νπηηθή νξγάλσζε, δ μπμία έπεζ ακαδεζπεεί
ςξ ηαηάθθδθδ πνμζέββζζδ βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαζ δζδαηηζηή έκηαλδ ηςκ παζδζχκ ιε αοηζζιυ
(Hodgdon 1995, Quill 1995, Mesibov & Howley 2003).
Οζ ανπέξ ηδξ Γμιδιέκδξ Γζδαζηαθίαξ είκαζ: (i) δ ζθαηξηθή αμηνιφγεζε ηςκ δελζμηήηςκ
ηαζ βκχζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ιε αοηζζιυ ηαζ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ιαεαίκμοκ, (ii) δ
εμαηνκίθεπζε ημο διενδζίμο πνμβνάιιαημξ, ημο ζοζηήιαημξ ενβαζίαξ, ηςκ δναζηδνζμηήηςκ
ηαζ ηςκ οθζηχκ, (iii) δ ζηαζεξφηεηα ηαζ δ πξνβιεπηηθφηεηα ηςκ βεβμκυηςκ, (iv) δ δηεπθξίληζε
ηςκ πνμζδμηζχκ πμο έπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ απυ ημκ ιαεδηή ιε έιθαζδ ζηδκ ηαηά ημ δοκαηυκ
ιεβαθφηενδ αοημκμιία ημο, (v) δ θαιιηέξγεηα ηαζ πιήξεο αμηνπνίεζε ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημο
ιαεδηή, (vi) δ ακάβηδ κα έπμοκ λφεκα βζα ημοξ ιαεδηέξ ηυζμ ηα πνμβνάιιαηα ενβαζίαξ υζμ
ηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ εα αζπμθδεμφκ (Μαβαθζμφ & Σζαηπίκδ 2006).
Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε Παηδηψλ κε Απηηζκφ
Σα αοηζζηζηά παζδζά θαίκεηαζ κα εζηζάγμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζε ιειμκςιέκα ακηζηείιεκα
πμο ηα αθέπμοκ απμιμκςιέκα απυ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ. Δπζπθέμκ, δ δοζημθία πμο
πανμοζζάγμοκ ηα πενζζζυηενα αοηζζηζηά παζδζά ιε ηδ θεηηζηή επζημζκςκία μδδβεί ζηδ πνήζδ
ιεευδςκ μπηζηήξ δζδαζηαθίαξ, υπμο πνέπεζ κα οπάνπεζ μπηζηή ζαθήκεζα, μπηζηή μνβάκςζδ
ηαζ μπηζηέξ μδδβίεξ.
Ζ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ παζδζχκ ιε αοηζζιυ είκαζ έκα ζδακζηυ ιέζμ
δζδαζηαθίαξ, βζαηί επζηνέπεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ, αθήκμκηαξ ημοξ εζδζημφξ παζδαβςβμφξ κα
ιπμοκ ζημ πεδίμ πνμζμπήξ ημο αηυιμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εηπαίδεοζδ ιε ηδκ αμήεεζα
δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή μδδβεί ζε ιεβαθφηενδ ηζκδημπμίδζδ ηαζ εκεμοζζαζιυ ηςκ
αοηζζηζηχκ ιαεδηχκ, θζβυηενα πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή
εηιάεδζδ (Moore & Calvert 2000, Williams et al. 2002).
Οζ ιαεδηέξ εζηζάγμοκ ζηδκ μευκδ ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή αβκμχκηαξ ηα ελςηενζηά
βεβμκυηα ηαζ επζηεκηνχκμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ζηδ δζδαηηζηή εκυηδηα πμο ηαθμφκηαζ κα
ηαηακμήζμοκ ηαζ κα αθμιμζχζμοκ. Έηζζ, δ πενζμπή ζοβηέκηνςζδξ πενζμνίγεηαζ απυ ηα υνζα
ηδξ μευκδξ ηαζ αοηυ είκαζ ηαζ δ αζηία πμο ηα άημια ιε αοηζζιυ ιπμνμφκ κα ακεπεμφκ
ιεβαθφηενδ είζμδμ ενεεζζιάηςκ ιέζς ημο οπμθμβζζηή, απυ αοηή πμο ιπμνμφκ κα ακεπεμφκ
μπμοδήπμηε αθθμφ. φιθςκα ιε ιεθέηεξ, έπεζ παναηδνδεεί αφλδζδ ημο εκεμοζζαζιμφ ηςκ
αοηζζηζηχκ ιαεδηχκ υηακ ημ ιάεδια βίκεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα οπμθμβζζηή, ηαεχξ ηαζ εεηζηή
επίδναζδ ζηα πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ, υπςξ δ απμθοβή ηδξ αθειιαηζηήξ επαθήξ ηαζ δ
δπμθαθία, δ αεθηίςζδ ζηδκ αοευνιδηδ επζημζκςκία ηαζ δ ηαθφηενδ εηιάεδζδ (BernardOpitz et al. 1990, Chen & Bernard-Opitz 1993).
Δίκαζ ζαθέξ, θμζπυκ, υηζ δ δδιζμονβία ηαζ δ εθανιμβή εκυξ μθμηθδνςιέκμο
οπμθμβζζηζημφ ζοζηήιαημξ πνμζανιμζιέκμ ζηζξ ζφβπνμκεξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ημο ηάεε
αοηζζηζημφ ιαεδηή λεπςνζζηά ηαζ ηαοηυπνμκα ααζζζιέκμ ζηζξ ανπέξ ηδξ Γμιδιέκδξ
Γζδαζηαθίαξ, απμηηά ηαίνζα ζδιαζία βζα ηδ ζφβπνμκδ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηςκ αηυιςκ
αοηχκ. Έηζζ μδδβμφιαζηε ζηδκ ακάβηδ δδιζμονβίαξ ηαηάθθδθςκ ηεπκζηχκ πμο εα ιπμνμφκ
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κα ακαβκςνίζμοκ ηαζ κα ελαημιζηεφζμοκ ημκ ηάεε πνήζηδ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμζςπζηέξ
ακάβηεξ ηαζ ζδζαζηενυηδηέξ ημο.
Σν Οινθιεξσκέλν χζηεκα eYES SpeNA
Σμ μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια eYES SpeNA δζαεέηεζ έκα δζαδναζηζηυ πενζαάθθμκ, εφημθμ
ηαζ θζθζηυ ζηδ πνήζδ, ιέζς ημο μπμίμο μ ιαεδηήξ πθμδβείηαζ ηαζ αθθδθεπζδνά ιε ημ
ζφζηδια. Ανπζηή πνμτπυεεζδ, βζα κα ιπμνεί κα ακαβκςνίγεζ ημ ζφζηδια ηάεε ιαεδηή, είκαζ
δ δδιζμονβία ηαζ πνήζδ πνμζςπζημφ θμβανζαζιμφ βζα ημ ηάεε παζδί. Τπεφεοκμξ βζα ηδ
δδιζμονβία ηςκ θμβανζαζιχκ είκαζ μ δάζηαθμξ εζδζηήξ αβςβήξ, πμο ιέζς ιζαξ εφημθδξ ηαζ
βνήβμνδξ δζαδζηαζίαξ ηαθείηαζ κα εζζάβεζ ζημ ζφζηδια μνζζιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ
ιαεδηή. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ δδιζμονβία ημο πνμθίθ ημο αοηζζηζημφ
παζδζμφ ηαζ ηδκ πνχηδ πνμζανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ζηζξ πνμζςπζηέξ ημο ακάβηεξ.
Αξρηηεθηνληθή ηνπ eYES SpeNA
Ζ ανπζηεηημκζηή ζπεδίαζδ ημο eYES SpeNA ααζίγεηαζ ζηδκ ανπζηή δμιή ημο ζοζηήιαημξ
eYES υπςξ πνμηάεδηε απυ ημοξ Κςθέηζμο & Υαιάθδ (2010), ηαζ απμηεθείηαζ απυ έλζ
ααζζηά δμιζηά ζημζπεία: (i) ζηνηρείν δηεπαθήο πξνζαξκνζκέλν γηα παηδηά κε απηηζκφ, (ii)
ζηνηρείν παξνρήο δξαζηεξηνηήησλ, (iii) ζηνηρείν εμσηεξηθψλ πεγψλ, (iv) ζηνηρείν
εμαηνκίθεπζεο, (v) ζηνηρείν θαηαγξαθήο, (vi) ζηνηρείν ελεκέξσζεο απφδνζεο.
Ακαθοηζηυηενα, μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο eYES SpeNA πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Δζηυκα 1. Ο
ιαεδηήξ ιέζς ημο ζηνηρείνπ δηεπαθήο πθμδβείηαζ ιέζα ζε έκα εφπνδζημ ηαζ θζθζηυ
πενζαάθθμκ, υπμο ιέζα απυ ημ παζπκίδζ ιε ημκ οπμθμβζζηή ένπεηαζ ζε επαθή ιε
εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαηάθθδθα πνμζανιμζιέκεξ βζα παζδζά ιε αοηζζιυ. Σμ
ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ βζα υθεξ ηζξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ, πνμένπεηαζ απυ ημ ζηνηρείν
παξνρήο δξαζηεξηνηήησλ, ημ μπμίμ εκδιενχκεηαζ ηαζ ζοκηδνείηαζ απυ ιία μιάδα
ελεζδζηεοιέκςκ επζζηδιυκςκ. Ζ μιάδα αοηή απυ ροπμθυβμοξ, παζδαβςβμφξ, ζπμθζημφξ
ζοιαμφθμοξ, ιδπακζημφξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ βναθίζηεξ. Σμ eYES SpeNA πανέπεζ επζπθέμκ ηδ
δοκαηυηδηα ζοκημκζζιμφ ηαζ ζοκδοαζιμφ δναζηδνζμηήηςκ ιε επίηαζνα εέιαηα, ιέζς ημο
ζηνηρείνπ εμσηεξηθψλ πεγψλ. Με ηδ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ RSS, ημ ζημζπείμ ελςηενζηχκ πδβχκ
ειπθμοηίγεζ επζπθέμκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πανέπμκηαζ απυ ημ ζημζπείμ πανμπήξ
δναζηδνζμηήηςκ. ημ ζηνηρείν εμαηνκίθεπζεο πνμςεμφκηαζ υθεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ εηείκδξ
ηδξ εειαηζηήξ εκυηδηαξ πμο αζηήεδηε ιέζς ημο ζημζπείμο δζεπαθήξ. Σμ ζημζπείμ
ελαημιίηεοζδξ ‗θζθηνάνεζ‘ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ δεπυιεκμ ζακ είζμδμ πθδνμθμνία απυ ημ
ζηνηρείν θαηαγξαθήο. Οοζζαζηζηά, ημ ζημζπείμ ηαηαβναθήξ είκαζ ιία αάζδ δεδμιέκςκ ζηδκ
μπμία βίκεηαζ ηαηαβναθή ημο ζζημνζημφ απυδμζδξ ηάεε παζδζμφ. Δλαζηίαξ ηδξ
ζοβπνμκζζιέκδξ θεζημονβίαξ ηυζμ ημο ζημζπείμο ελαημιίηεοζδξ υζμ ηαζ ημο ζημζπείμο
ηαηαβναθήξ, πνμςεμφκηαζ ζημοξ ιαεδηέξ δναζηδνζυηδηεξ δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ
ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ ηαζ ηζξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ πμο έπμοκ πανμοζζάζεζ ζημ
πανεθευκ απυ ακάθμβεξ δναζηδνζυηδηεξ. Σέθμξ, ιέζς ημο ζηνηρείνπ ελεκέξσζεο απφδνζεο
ημο ηάεε αοηζζηζημφ παζδζμφ απμζηέθθεηαζ δζαδζηηοαηά πθδνμθμνία βζα ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηενδ εκδιένςζδ (i) ηδξ εζδζηήξ μιάδαξ, (ii) ημο δαζηάθμο εζδζηήξ αβςβήξ,
ηαζ (iii) ηςκ βμκέςκ. Αλζμπμζχκηαξ αοηή ηδκ πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε ηδκ πνυμδμ ηςκ
αοηζζηζηχκ παζδζχκ, ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ επζπθέμκ δναζηδνζυηδηεξ ηυζμ απυ ηδκ
πθεονά ηδξ εζδζηήξ μιάδαξ, ειπθμοηίγμκηαξ πεναζηένς ημ ζφζηδια, υζμ ηαζ απυ ηδκ πθεονά
ημο δαζηάθμο εζδζηήξ αβςβήξ, δδιζμονβχκηαξ ζοκδοαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ εηηυξ ηδξ
αίεμοζαξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ.
Σμ eYES SpeNA δίκεηαζ αηυιδ ηδ δοκαηυηδηα ηδθεδζάζηερδξ ημο δαζηάθμο εζδζηήξ
αβςβήξ ιε ακηζπνμζχπμοξ ηδξ εζδζηήξ μιάδαξ ή/ηαζ ημκ ζπμθζηυ ζφιαμοθμ, βζα ηοπυκ
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πνμαθήιαηα ή απμνίεξ ημο πάκς ζηδ πνήζδ ημο ζοζηήιαημξ. Δπζπθέμκ, ημ ζφζηδια πανέπεζ
ηδ δοκαηυηδηα βζα δζελαβςβή online ζειζκανίςκ ιεηαλφ δαζηάθςκ εζδζηήξ αβςβήξ βζα
έβηαζνδ εκδιένςζή ημοξ, ηαεχξ ηαζ εζδζηυ wiki βζα ακάπηολδ αζφβπνμκςκ ζοκμιζθζχκ, υπμο
παναηίεεκηαζ απυρεζξ, κέεξ ζδέεξ ηαζ ακηαθθάζζμκηαζ ειπεζνίεξ πμο αθμνμφκ ηδ πνήζδ ημο
eYES SpeNA ηαηά ηδκ εηπαίδεοζδ παζδζχκ ιε αοηζζιυ.

Δηθφλα 1: Ανπζηεηημκζηή ημο eYES SpeNA

Μεραληζκφο Δμαηνκίθεπζεο
ημ eYES SpeNA, μ ιδπακζζιυξ ελαημιίηεοζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, πμο πνμςεμφκηαζ
ζημοξ πνήζηεξ, ααζίγεηαζ ζε ηέζζενα ζηάδζα: (i) ηδ ζπιινγή δεδνκέλσλ, (ii) ηδκ
πξνεπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, (iii) ηδκ αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηαζ (iv) ηδ ιήςε απνθάζεσλ γηα
παξνρή ζπζηάζεσλ θαη πξνβιέςεσλ.
πςξ ακαθένεδηε ηαζ πζμ πάκς, ηάεε ιαεδηήξ εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια ηάκμκηαξ πνήζδ
ημο πνμζςπζημφ ημο θμβανζαζιμφ, ημκ μπμίμ μ δάζηαθμξ ηδξ εζδζηήξ αβςβήξ εα πνέπεζ κα
έπεζ δδιζμονβήζεζ πνςηφηενα. ζμ μ ιαεδηήξ είκαζ ζοκδεδειέκμξ ζημ ζφζηδια ηαζ
πθμδβείηαζ ζε αοηυ, έκκεζα ηαζ άκεζα δεδνκέλα ζοθθέβμκηαζ βζα ιεηέπεζηα επελενβαζία. Σα
έιιεζα δεδμιέκα πνμηφπημοκ απυ πνμδβμφιεκεξ εκένβεζεξ ηςκ παζδζχκ ιέζα ζημ ζφζηδια
ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ ζηα ανπεία ζζημνζημφ ηςκ ελοπδνεηδηχκ ιέζς ηιδιάηςκ ηαηαβναθήξ
cookies ηαζ sessions, εκχ ηα άιεζα δεδμιέκα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ανπζηή θυνια εββναθήξ
ζημ ζφζηδια.
ηα δεδμιέκα πμο ζοθθέβμκηαζ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ ζηα ανπεία ζζημνζημφ ηςκ
ελοπδνεηδηχκ βίκεηαζ ιία πνμεπελενβαζία χζηε κα πάνμοκ ηαηάθθδθδ ιμνθή βζα πνήζδ ημοξ
ζηδκ επυιεκδ θάζδ ηδξ ακάθοζδξ. Ζ πνμεπελενβαζία αοηή πενζθαιαάκεζ ηαεανζζιυ απυ
αζοκέπεζεξ, απυννζρδ ιδ ζπεηζηχκ ιε ημ ζηυπμ ηδξ ακάθοζδξ πθδνμθμνζχκ, ζοιπθήνςζδ
ηςκ ζοκδέζιςκ πμο απμοζζάγμοκ, ηονίςξ θυβς caching, ζε ιδ μθμηθδνςιέκεξ δζαδνμιέξ
απυ ηθζη. Δπζπθέμκ, βίκεηαζ εκημπζζιυξ ηςκ ιμκαδζηχκ-λεπςνζζηχκ sessions ιε ηα
δζαθμνεηζηά αζηήιαηα, πνδζζιμπμζχκηαξ εονζζηζηέξ θφζεζξ.
ηδκ επυιεκδ θάζδ εθανιυγμκηαζ ηεπκζηέξ ελαβςβήξ δεδμιέκςκ βζα ηδκ ακαηάθορδ
εκδζαθενυκηςκ πνμηφπςκ πνήζδξ. Αοηέξ μζ ηεπκζηέξ ααζίγμκηαζ ζηα ιμκηέθα πνυαθερδξ ηςκ
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ζεηξηαθψλ πξνηχπσλ (sequential pattern discovery). Σα ζεζνζαηά πνυηοπα είκαζ ιζα επέηηαζδ
ηδξ ελυνολδξ ηακυκςκ ζοζπέηζζδξ, ηαεχξ εκημπίγμοκ πνυηοπα ημζκήξ ειθάκζζδξ
ακηζηεζιέκςκ, αθθά εκζςιαηχκμοκ ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ πνμκζηήξ αθθδθμοπίαξ (Mobasher,
2004). ημ eYES SpeNA, αοημφ ημο είδμοξ ηα πνυηοπα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ εκημπζζιυ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν- ιζαξ ζεζνάξ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα πνέπεζ κα πνμζπεθαφκμκηαζ
αιέζςξ ιεηά απυ ιζα ζεζνά άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ. Σα ζεζνζαηά πνυηοπα πνεζάγμκηαζ ςξ
είζμδμ ηυζμ ηδκ πθδνμθμνία πμο πνμένπεηαζ απυ μνζζιέκα ζηαηζηά ηνζηήνζα πμο έπεζ εέζεζ δ
εζδζηή μιάδα βζα ηδκ επίδμζδ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ζοζηήιαημξ, υζμ ηαζ απυ ηζξ
πνμζςπζηέξ επζδυζεζξ ημο ηάεε παζδζμφ ζημ ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, πθδνμθμνία πμο
είκαζ ηαηαβεβναιιέκδ ζημ ζημζπείμ ηαηαβναθήξ ηαζ δζαθένεζ βζα ηάεε παζδί. Σα ζεζνζαηά
πνυηοπα ιμκηεθμπμζμφκ ιε ιεβάθδ πζζηυηδηα ηα ιμκμπάηζα πθμήβδζδξ ηςκ πνδζηχκ ιέζα
ζημ ζφζηδια, πανέπμκηαξ ανηεηή πθδνμθμνία. ηδκ ηεθεοηαία θάζδ, αλζμπμζείηαζ αοηή δ
πθδνμθμνία χζηε κα βίκεζ εθζηηή δ εθανιμβή δζαδζηαζζχκ πνυαθερδξ βζα ηζξ επυιεκεξ
δναζηδνζυηδηεξ δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ πμο πνυηεζηαζ κα ειθακζζημφκ ζημοξ πνήζηεξ,
ηαζ πανάθθδθα κα παναπεμφκ ζοζηάζεζξ βζα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ χζηε κα
αμδεήζμοκ ημ ηάεε παζδί κα ηαηακμήζεζ πθήνςξ ηδ δζδαηηέα φθδ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ
ημο ηαζ ηζξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ.
Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ γηα Απηηζηηθά Παηδηά
Σμ eYES SpeNA πανέπεζ ιία πθμφζζα ζοθθμβή απυ εειαηζηέξ εκυηδηεξ, υπςξ βθχζζα,
ανζειδηζηή, γςβναθζηή ηαζ παζπκίδζα βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηα γχα, δζαααειζζιέκδξ
δοζημθίαξ χζηε κα ιπμνμφκ κα πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε παζδζμφ. Ο
ζπεδζαζιυξ ηαζ μ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ηςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ ζηα παζδζά ααζίγμκηαζ ζηζξ
ανπέξ ηδξ Γμιδιέκδξ Γζδαζηαθίαξ, υπςξ αοηέξ πενζβνάθηδηακ ακαθοηζηά πζμ πάκς. Χζηυζμ,
μζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα αημθμοεμφκ ηάεε θμνά ημ εηάζημηε
εβηεηνζιέκμ πνυβναιια ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ. Κάεε εκυηδηα πανέπεζ δναζηδνζυηδηεξ
πμο δζαηνίκμκηαζ ζε ηνία επίπεδα δοζημθίαξ. Οζ ιαεδηέξ αθέπμοκ υιςξ έκα ημζκυ
πενζαάθθμκ δζεπαθήξ (interface). Ο ααειυξ δοζημθίαξ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ επζθέβεηαζ απυ ημ
ζφζηδια αοηυιαηα ιέζς ηαηάθθδθςκ ηεπκζηχκ ελαημιίηεοζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ.
Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ πμο πανμοζζάγεηαζ ιέζα απυ ημ eYES SpeNA, είκαζ
πνμζανιμζιέκμ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ παζδζχκ ιε αοηζζιυ. Σα εηπαζδεοηζηά
θμβζζιζηά βζα παζδζά ιε αοηζζιυ δζαθένμοκ ζε ζπέζδ ιε άθθα πμο απεοεφκμκηαζ ζε
‗ηακμκζηά‘ παζδζά. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί ηα άημια ιε αοηζζιυ έπμοκ έκακ δζαθμνεηζηυ
ιδπακζζιυ ιάεδζδξ. οκεπχξ, ζε ηέημζμο είδμοξ θμβζζιζηά, πνδζζιμπμζμφιε πμθφ απθέξ
εζηυκεξ, πςνίξ πμθθέξ θεπημιένεζεξ, ηαεχξ ηαζ πμθφ απθέξ εκημθέξ, έηζζ χζηε ημ παζδί κα
ιδκ απμπνμζακαημθίγεηαζ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα εκημπίζεζ εφημθα ηδ ζδιακηζηή
πθδνμθμνία. Δπίζδξ, πνδζζιμπμζείηαζ ηάεε θμνά έκα ιυκμ αζζεδηδνζαηυ ηακάθζ, βζαηί ημ
παζδί ιε αοηζζιυ δεκ ιπμνεί κα επελενβαζηεί ηαοηυπνμκα δζαθμνεηζημφ είδμοξ ενεείζιαηα
(π.π. μπηζηά ηαζ αημοζηζηά). Αηυιδ, απμθεφβεηαζ δ πνήζδ έκημκςκ ήπςκ, δζυηζ ηα αοηζζηζηά
άημια έπμοκ οπενεοαζζεδζία ζε έκημκα αημφζιαηα. Δπζθέβμοιε ημ ηυηηζκμ πνχια βζα κα
ηνααήλμοιε ηδκ πνμζμπή ημοξ, ηαεχξ ηαζ θςηεζκά ακηζηείιεκα. Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα
αοηζζηζηά παζδζά έπμοκ ηαθή θςημβναθζηή ικήιδ, ακαβκςνίγμοκ υιμζα ζπήιαηα, ημοξ
ανέζεζ δ ζφκεεζδ ηαζ μζ ηαοηίζεζξ εζηυκςκ, έπμοκ μπηζημηζκδηζηυ ζοκημκζζιυ ηαζ είκαζ ζε
εέζδ κα ηαλζκμιήζμοκ ακηζηείιεκα ιε αάζδ ημ πνχια, ημ ιέβεεμξ, ηδ εέζδ ηηθ (Noesi,
2010). Με δεδμιέκα αοηά ηα απμηεθέζιαηα, δδιζμονβμφιε εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
υπςξ παγθ, ικήιδ, ακηζζημίπδζδ, εφνεζδ υιμζςκ ακηζηεζιέκςκ, ηηθ. ηδκ Δζηυκα 2
πανμοζζάγεηαζ ημ πενζαάθθμκ δζεπαθήξ ημο eYES SpeNA απυ ηδκ πθεονά ημο ιαεδηή, υηακ
πθέμκ έπεζ ηάκεζ είζμδμ ζημ ζφζηδια.
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Δηθφλα 2: Σμ πενζαάθθμκ δζεπαθήξ ημο eYES SpeNA απυ ηδκ πθεονά ημο ιαεδηή

πκπεξάζκαηα
Σμ πενζαάθθμκ ημο μθμηθδνςιέκμο ζοζηήιαημξ eYES SpeNA, πανέπεζ έκακ ηαζκμηυιμ
ηνυπμ εηπαίδεοζδξ ηςκ παζδζχκ ιε αοηζζιυ. Οζ ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ εεςνίεξ ζηζξ μπμίεξ
ααζίγεηαζ, ηαζ είκαζ πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ακάβηεξ ηζξ εζδζηήξ αβςβήξ, ηαεχξ ηαζ μζ κέεξ
ηεπκμθμβίεξ πμο πνδζζιμπμζεί, ημ ηαεζζημφκ ζζπονυ ηαζ αζοκαβχκζζημ ενβαθείμ πμο πνμάβεζ
ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ αοηζζηζηχκ παζδζχκ, αμδεχκηαξ ημοξ δαζηάθμοξ εζδζηήξ αβςβήξ ζημ
δφζημθμ ένβμ ημοξ ηαζ ζοκεζζθένμκηαξ ζηδκ αεθηίςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ εεζιμφ.
Ζ ελαημιίηεοζδ ηδξ εθανιμβήξ θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ ανπή ηδξ εηενμβέκεζαξ ηςκ
αοηζζηζηχκ παζδζχκ ηαζ αλζμθμβεί ηδκ πμθοπθμηυηδηα ςξ πδβή ειπθμοηζζιμφ, ηδκ μπμία
πνδζζιμπμζεί ζοζηδιαηζηά, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ιαεδζζαηή δζενβαζία ορδθήξ
πμζυηδηαξ ηαζ κα επζηεοπεεί ορδθυηενμ αημιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ υθεθμξ. Βμδεάεζ ημ παζδί κα
ακαπηφλεζ ιζα εεηζηή αοημβκςζία, κα εκζζπφζεζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ, ηδκ αοηεπίβκςζδ ημο, ηδκ
αοημννφειζζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο, κα δζαεέηεζ ιεηαζοκαζζεδιαηζηή ζηακυηδηα, κα έπεζ
εκδμβεκή ηίκδηνα ηαζ κα πνμάβεζ ηδκ πκεοιαηζηή ημο ακάπηολδ.
Έηζζ, ημ eYES SpeNA απμηεθεί έκα πνυηοπμ εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ ιάεδζδξ πμο
ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ ηδκ ελαημιζηεοιέκδ ιάεδζδ ηςκ παζδζχκ ιε αοηζζιυ ιε πνήζδ κέςκ
ηεπκμθμβζχκ, εκχ ηαοηυπνμκα παναηζκεί ηαζ πνμηαθεί ηδκ ειπθμηή ημο ιαεδηή ζηδκ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα αμδεήζεζ ζηδκ άνζδ ηδξ ιέπνζ ζήιενα
ακαθμβίαξ ιεηαλφ ηδξ ζπμθζηήξ επζηοπίαξ εκυξ αοηζζηζημφ παζδζμφ ιε ηδκ μζημκμιζηή
ηαηάζηαζδ ηαζ ιυνθςζδ ηςκ βμκέςκ.
Θεςνχκηαξ πςξ ημ eYES SpeNA, εα ηαηαθένεζ κα επζηεθέζεζ ημ ένβμ ημο ζημ ιέβζζημ
ααειυ, οπάνπεζ ιία ζοκεπήξ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ, ιε ηδκ
ακακέςζδ ζοκεπχξ ημο εηπαζδεοηζημφ ημο οθζημφ ηαεχξ ηαζ ηδκ επέηηαζδ ηςκ δοκαημηήηςκ
ημο.
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Πεξίιεςε
ημ πθαίζζμ έκηαλδξ ιαεδηχκ πςνίξ υναζδ ζημ βεκζηυ ζπμθείμ ιεθεηήζαιε ζηδκ ενβαζία ιαξ αοηή
ηζξ πνμζανιμβέξ ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηδξ
ιδπακζηήξ ηδξ Α΄ ηάλδξ ημο Γεκζημφ Λοηείμο. Ακαθφμκηαξ ημ πενζεπυιεκμ ημο ενβαζηδνζαημφ
μδδβμφ εκημπίζηδηακ ηα υνβακα ιέηνδζδξ, μζ ζοζηεοέξ ηαζ ηα οθζηά πμο πνμηείκεηαζ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ
εκένβεζεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηςκ αζηήζεςκ. Ζ ηνζηζηή ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ
ηδξ αζαθζμβναθίαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ ενβαζηδνζαηέξ πνμζανιμβέξ, έδεζλε υηζ μζ απηζηέξ πνμζανιμβέξ
ζηα υνβακα ιέηνδζδξ ηαζ ηζξ ζοζηεοέξ ημο ζπμθζημφ ενβαζηδνίμο, υπςξ επίζδξ ηαζ δ ελαζθάθζζδ ημο
απαναίηδημο πνυκμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δοκαηυηδηα πανέιααζδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εηηέθεζδξ
ηςκ πεζναιάηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ πςνίξ υναζδ, απμηεθμφκ ημοξ απαναίηδημοξ πανάβμκηεξ βζα ηδκ
μοζζαζηζηή / εκενβυ απυ ημζκμφ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ενβαζηδνζαηή ελάζηδζή ημοξ.
Abstract
In this article we studied the adaptations that the teachers of physics could make in the laboratory
exercises of mechanics in the first grade of lyceum in order to contribute to the integration of the
children with no vision in the mainstream school. Analyzing the content of the laboratory textbook we
identified the laboratory instruments, the devices and the materials that are proposed to be used for the
realization of laboratory exercises as well as the students‘ actions during the experiments. As for the
laboratory adaptations the critical analysis of the data that obtained from the literature research showed
that the haptic adjustments in the laboratory instruments and in some devices and the appropriate time
that could be given to the students with no vision in conjunction to their intervention in the ongoing
experiments seem to contribute to their participation in the laboratory exercises of mechanics with the
other students.

Δηζαγσγή
Ζ ακάβηδ οθμπμίδζδξ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ζημ πθαίζζμ δζδαζηαθίαξ ηδξ Φοζζηήξ
(Φ.Δ.Κ. 131/η.Β΄/7-2-2002), πνμηφπηεζ απυ ηα ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ ΓΦΔ (Hofstein
& Lunetta 2004, 1982), ηα μπμία δείπκμοκ υηζ δ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζηδ
δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ, ζοκεζζθένεζ ζηδκ μοζζαζηζηή ηαζ ζε αάεμξ ηαηακυδζδ ηςκ
δζδαζημιέκςκ εκκμζχκ. Οζ πςνίξ υναζδ / ιδ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ, ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ
ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ηδξ Φοζζηήξ ζοκακημφκ πμζηίθα ειπυδζα (Simone, Vozzola &
Worobey 2007) απυ ηα μπμία ηα πθέμκ ζοκήεδ ακαθένμκηαζ ζηδκ έθθεζρδ ηδξ δοκαηυηδηαξ:
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 ιέηνδζδξ ιεβεεχκ ιε ηδκ αμήεεζα ιεηνδηζηχκ μνβάκςκ ακαθμβζηήξ ηθίιαηαξ (ηακυκεξ,
ιμζνμβκςιυκζα, εενιυιεηνα ηθπ) ή/ηαζ ιε ακάβκςζδ ηςκ εκδείλεςκ ρδθζαηχκ
ιεηνδηζηχκ μνβάκςκ (πνμκυιεηνα, αιπενυιεηνα, αμθηυιεηνα ηθπ)
 μπηζηήξ παναηήνδζδξ ηςκ ηζκήζεςκ ακηζηεζιέκςκ αθθά ηαζ βεκζηυηενα αθθαβχκ ζημ
πνυκμ ηαζ εηηέθεζδξ πεζνζζιχκ μζ μπμίμζ απαζημφκ ηα παναπάκς.
 πνυζθδρδξ πθδνμθμνζχκ ηαζ επελδβήζεςκ ιέζς ακάβκςζδξ ζοκμδεοηζημφ ηεζιέκμο ή/ηαζ
παναηήνδζδξ εζηυκςκ θυβς ηδξ αηαηάθθδθδξ βζα αοημφξ πανμοζίαζήξ ηδξ.
Γεκζηυηενα, μζ ιδ αθέπμκηεξ είκαζ ακαβηαζιέκμζ κα πνδζζιμπμζμφκ δζαδζηαζίεξ ιέηνδζδξ
ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή βζα κα πνμζακαημθζζημφκ, ιε απμηέθεζια κα εηηζιμφκ ηαθφηενα
δζαζηάζεζξ ηαζ ιήηδ έκακηζ ηςκ αθεπυκηςκ (Κχηζδξ 2007). Δίκαζ επίζδξ πενζζζυηενμ
αηνζαείξ ζηδκ εηηίιδζδ / ιέηνδζδ δζαζηάζεςκ μζ μπμίεξ είκαζ άιεζα ακηζθδπηέξ απυ ημκ
άκενςπμ (Jones, Taylor & Broadwell 2009). ηδκ αζαθζμβναθία ακαθένεηαζ επίζδξ (Mason
& McCall 2004) υηζ μζ ιδ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ
ιεηαλφ ηδξ απυζηαζδξ ηαζ ημο πνυκμο. Έηζζ, δ δζενεφκδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πνμζανιμβήξ
ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, χζηε
κα ιπμνεί κα επζηεοπεεί μοζζαζηζηή ηαζ εκενβδηζηή ενβαζηδνζαηή άζηδζδ ηαζ βζα ημοξ ιδ
αθέπμκηεξ ιαεδηέξ απμηεθεί επμιέκςξ έκα ζδζαίηενα εκδζαθένμκ ενεοκδηζηυ ακηζηείιεκμ ζημ
πθαίζζμ ηδξ έκηαλδξ ιαεδηχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ζδζαίηενα ιαεδηχκ πςνίξ
υναζδ ζημ βεκζηυ Λφηεζμ (Ν. 2817/2000, Ν. 3699/2008).
ηδκ πανμφζα ενβαζία βίκεηαζ πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ πνμζανιμβήξ ηςκ
ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ Μδπακζηήξ ηδξ Α΄ Λοηείμο, χζηε κα ιπμνεί κα επζηεοπεεί
ηαοηυπνμκδ μοζζαζηζηή ηαζ εκενβδηζηή ενβαζηδνζαηή άζηδζδ βζα αθέπμκηεξ ηαζ ιδ
αθέπμκηεξ ιαεδηέξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ εκημπίζεδηακ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ
Φοζζηήξ ηδξ Α΄ Λοηείμο (Βθάπμξ η.ά., 2007) ηα υνβακα ιέηνδζδξ, μζ ζοζηεοέξ ηαζ ηα οθζηά
ηα μπμία πνμηείκεηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ, ηαεχξ ηαζ μζ εκένβεζεξ ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα
εηηεθέζμοκ μζ ιαεδηέξ ηαηά ηδκ άζηδζή ημοξ. Δκημπίζεδηακ επίζδξ απυ ηδκ ζπεηζηή
αζαθζμβναθία μζ εκδεπυιεκεξ πνμζανιμβέξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ηυζμ ζηα υνβακα
ιέηνδζδξ, ηζξ ζοζηεοέξ ηαζ ηα οθζηά, χζηε κα είκαζ πνμζαάζζια ηαζ απυ ημοξ ιδ αθέπμκηεξ
ιαεδηέξ υζμ ηαζ ζηζξ εκένβεζεξ μζ μπμίεξ εα πνέπεζ κα εηηεθεζημφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ
αζηήζεςκ.
Πξνζαξκνγέο ζηα φξγαλα κέηξεζεο
Πίλαθαο 1: νβακα ιέηνδζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηδξ ιδπακζηήξ

Γκχιμκαξ

Μήημξ

Γζαζηδιυιεηνμ

Μήημξ

√

Μζηνυιεηνμ

Μήημξ

√

Τπμδεηάιεηνμ

Μήημξ

√

Εοβυξ
διζακαθοηζηυξ

Μάγα

√

√

√

√

√
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√

√

Γζαηήνδζδ
ιδπακζηήξ εκένβεζαξ

Γζαηήνδζδ μνιήξ

Σνζαή μθίζεδζδξ

Κεκηνμιυθμξ
δφκαιδ

Δθεφεενδ πηχζδ

Ονζγυκηζα αμθή

Αδνακεζαηή ιάγα
(ηεηθζιέκμ επίπεδμ)

Αδνακεζαηή ιάγα
(F=mα)

Δπζαναδοκυιεκδ
ηίκδζδ

Μεηνμφιεκμ
θοζζηυ
ιέβεεμξ

Δπζηαποκυιεκδ
ηίκδζδ

νβακα
ιέηνδζδξ

Μήημξ, πνυκμξ,
ιάγα, δφκαιδ

Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ

√

√

√

√

√

√

Προφορικζσ Εργαςίεσ
Εοβυξ ιε
αενκζένμ

Μάγα

√

Μεηνμκυιμξ

Υνυκμξ

√

Υνμκυιεηνμ

Υνυκμξ

√

Γοκαιυιεηνμ

Γφκαιδ

√

Μμζνμβκςιυκζμ

√

√

√

√

√
√

Γςκία

√

√

√

πςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ πίκαηα 1 μζ ιαεδηέξ αζημφκηαζ ζηδκ ιέηνδζδ ημο ιήημοξ, ηδξ
ιάγαξ, ημο πνυκμο ηαζ ηδξ δφκαιδξ. Πενζζζυηενδ ελάζηδζδ θαίκεηαζ κα βίκεηαζ ζηδ ιέηνδζδ
ημο ιήημοξ πμο πενζθαιαάκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ιε ηδ πνήζδ ηεζζάνςκ
δζαθμνεηζηχκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ ηαζ ζηδ ιάγα πμο πναβιαημπμζείηαζ ζε πέκηε αζηήζεζξ.
Απυ ηα πνμακαθενεέκηα πνμηφπηεζ υηζ ζδζαίηενδ ζδιαζία έπμοκ μζ πνμζανιμβέξ πμο
αθμνμφκ ηα υνβακα ιέηνδζδξ ηαζ εα πανμοζζαζημφκ ζηδ ζοκέπεζα.
Όξγαλα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο
Ζ πνήζδ ημο οπμδεηάιεηνμο ζηδκ ιέηνδζδ ημο ιήημοξ βίκεηαζ ζε υθεξ ενβαζηδνζαηέξ
αζηήζεζξ εκχ πενζμνζζιέκδ είκαζ δ πνήζδ ημο βκχιμκα, ημο δζαζηδιυιεηνμο ηαζ ημο
ιζηνυιεηνμο. Γεδμιέκμο υηζ μ βκχιμκαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε δφμ ιυκμ αζηήζεζξ ιπμνεί
κα ακηζηαηαζηαεεί ιε ημ οπμδεηάιεηνμ ηαζ υηζ δ ελάζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ πνήζδ ημο
δζαζηδιυιεηνμο ηαζ ημο ιζηνυιεηνμο (πμο βίκεηαζ ιυκμ ζηδκ πνχηδ άζηδζδ) δεκ απμηεθμφκ
απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ οπμθμίπςκ, εεςνμφιε υηζ μζ
πνμζανιμβέξ ημο οπμδεηάιεηνμο ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιδ αθεπυκηςκ ιαεδηχκ. Ζ
δζενεφκδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ δείπκεζ υηζ μζ ιαεδηέξ πςνίξ υναζδ ιπμνμφκ κα ελαζηδεμφκ
ζηδκ ακάβκςζδ ηδξ ηθίιαηαξ μνβάκςκ ιέηνδζδξ ιε ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ, ακ μζ εκδείλεζξ
είκαζ ακάβθοθεξ. ε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ημοξ είκαζ ανηεηυ κα αζζεακεμφκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ
εέζεζξ ηςκ εκδείλεςκ ηδξ ηθίιαηαξ ηαζ έκαξ ζοιιαεδηήξ ημοξ κα ημοξ δζααάζεζ ηδκ έκδεζλδ.
Γεκζηά, ημ οπμδεηάιεηνμ ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηανθζηζχκ
δζαθμνεηζημφ ιεβέεμοξ ή ελμβηςιάηςκ έηζζ χζηε κα δζαπςνζζημφκ μζ ααζζηέξ ιμκάδεξ ηδξ
ηθίιαηάξ ημο (Dion, Hoffman & Matter 2000). Μζα άθθδ δοκαηυηδηα είκαζ κα βίκεζ πνήζδ
νάαδμο αθμοιζκίμο ιήημοξ 20cm υπμο έπμοκ παναπεεί μζ εκδείλεζξ ηςκ πζθζμζηχκ ζηα πνχηα
5cm, μζ εκδείλεζξ ηςκ εηαημζηχκ ζηα επυιεκα 5cm ηδξ νάαδμο ηαζ μζ εκδείλεζξ ηςκ 10cm ζηα
οπυθμζπα 20cm (Windelborn 1999). Δπίζδξ ζε λφθζκμ οπμδεηάιεηνμ είκαζ δοκαηυκ κα
παναπεμφκ εβημπέξ ζε απυζηαζδ 1cm δ ιία απυ ηδκ άθθδ. Οζ ιδ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ ιπμνμφκ
κα ιεηνμφκ ιήηδ ιε αηνίαεζα 0,5cm. Ζ ίδζα δζαδζηαζία πνμζανιμβήξ αημθμοεείηαζ ηαζ ιε
μνζζιέκμοξ πθαζηζημφξ πάναηεξ (Hill 1995). Μία ιέεμδμξ δ μπμία πνμηείκεηαζ βεκζηυηενα
βζα ηδκ ηαηαζηεοή ακάβθοθςκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ υπςξ ημ οπμδεηάιεηνμ, είκαζ δ
θςημηφπζζδ ηιδιάηςκ εκυξ οπμδεηάιεηνμο, δ ιεηαηνμπή ηδξ θςημηοπίαξ ζε δζαθάκεζα, δ
επζηυθθδζή ηδξ ζημ οπμδεηάιεηνμ ηαζ δ πνήζδ ζοκδεηήνςκ ή ηυθθαξ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ
ακάβθοθδξ έκδεζλδξ ζε ηάεε cm (Wagner 1995, Kumar, Ramasamy & Stefanich 2001).
Όξγαλα κέηξεζεο ηεο κάδαο
Απυ ημκ πίκαηα 1 πνμηφπηεζ υηζ δ ιάγα πνεζάγεηαζ κα ιεηνδεεί ζηζξ πενζζζυηενεξ αζηήζεζξ
ιε ηδ πνήζδ γοβμφ ιε αενκζένμ ηαζ ιυκμ ζηδκ πνχηδ άζηδζδ ιε διζακαθοηζηυ γοβυ. Ο
ηεθεοηαίμξ πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ζηαειχκ, ηα μπμία ιπμνμφκ ιέζς ηδξ αθήξ κα
ακαβκςνζζημφκ απυ ημοξ ιδ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ, ηαεχξ είκαζ απυ ημ ίδζμ οθζηυ ηαζ μζ
δζαζηάζεζξ ημοξ δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ηδ ιάγα ημοξ (Windelborn 1999). Γεκζηυηενα, μ γοβυξ
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ιε δίζημοξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί πςνίξ ζδζαίηενδ πνμζανιμβή ακ μ δείηηδξ ηδξ ηθίιαηαξ
ιεηνήζεςκ ιπμνεί κα ρδθαθζζηεί. Οζ ιδ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα δζδαπεμφκ ημκ ηνυπμ
ιε ημκ μπμίμ εα εκημπίγμοκ ηαζ εα ανίζημοκ ηδκ έκδεζλδ ημο δείηηδ πςνίξ κα ημκ ιεηαηζκμφκ,
ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μ δείηηδξ ημο γοβμφ είκαζ ανηεηά ημκηά ζηδκ ηθίιαηα ηαζ ζημ ίδζμ
φρμξ ιε ημ δείηηδ ή ορδθυηενα απυ αοηυκ. Έηζζ, εθανιυγμκηαξ εθάπζζηδ πίεζδ εα ιπμνμφκ
κα αββίλμοκ ηδκ ηθίιαηα ηαζ κα αζζεακεμφκ ημκ δείηηδ ιε έκα δάπηοθμ, ιεζχκμκηαξ ημ
πνυαθδια ηδξ ηοπαίαξ ιεηαηίκδζήξ ημο δείηηδ (Dion, Hoffman & Matter 2000). ζμκ αθμνά
ζημκ γοβυ ιε εθαηήνζμ υπμο δ ηθίιαηα ηαζ μ δείηηδξ ανίζημκηαζ ζοκήεςξ εκηυξ πθαζηζηήξ ή
ιεηαθθζηήξ εήηδξ, δ πνμζανιμβή ημο ιπμνεί κα βίκεζ ιε αθαίνεζδ ηδξ εήηδξ ηαζ πνμζεήηδ
ακάβθοθδξ ηθίιαηαξ (Dion, Hoffman & Matter 2000).
Όξγαλα κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ
ζμκ αθμνά ζηδ ιέηνδζδ ημο πνυκμο, εεςνμφιε υηζ ημ πνμκυιεηνμ ιπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζηδκ άζηδζδ υπμο πνμηείκεηαζ δ πνήζδ ιεηνμκυιμο. Σμ ρδθζαηυ
πνμκυιεηνμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί απυ ιδ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ, εθυζμκ έκαξ ζοιιαεδηήξ
ημοξ δζααάζεζ ηδκ έκδεζλδ (Dion, Hoffman & Matter 2000, Simone, Vozzola & Worobey
2007) ή πανέπεηαζ απυ ηδ ζοζηεοή θςκδηζηά (Wilbraham, Staley, Matta & Waterman,
Supalo et al, Kumar, Ramasamy & Stefanich 2001). Σμ μιζθμφκηα πνμκυιεηνα έπμοκ
αηνίαεζα έςξ 0,01s ηαζ θεζημονβίεξ πμο εκενβμπμζμφκηαζ ιε ηδ πνήζδ ημοιπζχκ πμο έπμοκ
εηζηέηεξ ζε βναθή Braille ή ιζηνμδζαηυπηεξ εοαίζεδημοξ ζε αζημφιεκδ δφκαιδ απυ ημ πένζ
(Supalo et al). Δπίζδξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιδπακέξ Braille πμο δζαεέημοκ
πνμκυιεηνμ (Windelborn 1999) ιε αηνίαεζα έςξ ηαζ 0,1s.
Όξγαλα κέηξεζεο ηεο δχλακεο θαη ηεο γσλίαο
Ζ ιέηνδζδ ημο θοζζημφ ιεβέεμοξ ηδξ δφκαιδξ πμο βίκεηαζ ζε δφμ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ,
αθμνά ηδ ιέηνδζδ ημο αάνμοξ ζε μνζζιέκα είδδ ακηζηεζιέκςκ. Ζ πνμζανιμβή ημο
δοκαιυιεηνμο βίκεηαζ ιε πνμζεήηδ ακάβθοθςκ εκδείλεςκ, ζφιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ πμο
πενζβνάθδηε ζηζξ πνμζανιμβέξ βζα ημ οπμδεηάιεηνμ ηαζ πνμηείκεηαζ κα εθανιυγεηαζ βεκζηά
ζηδκ ηαηαζηεοή ακάβθοθςκ εκδείλεςκ-εζηυκςκ-βναθδιάηςκ (Wagner 1995, Kumar,
Ramasamy & Stefanich 2001). Ακάθμβδ πνμζανιμβή πνμηείκεηαζ ηαζ βζα ημ ιμζνμβκςιυκζμ
πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ιέηνδζδ ηςκ βςκζχκ ζε ηνείξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (Dion,
Hoffman & Matter 2000, Simone, Vozzola & Worobey 2007).
Πξνζαξκνγέο ζηηο ζπζθεπέο θαη ηα πιηθά
Ζ ηαλζκυιδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, απυ ηα μπμία απμηεθμφκηαζ μζ πεζναιαηζηέξ δζαηάλεζξ, ζε
ζοζηεοέξ ηαζ οθζηά έβζκε ζφιθςκα ιε ημ ηνζηήνζμ υηζ ηα ακηζηείιεκα πμο απμηεθμφκηαζ απυ
δζάθμνα ελανηήιαηα ηαζ ιπμνμφκ κα εηηεθέζμοκ ιία ζοβηεηνζιέκδ ιδπακζηή θεζημονβία
ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζοζηεοχκ (δθεηηνζηυξ πνμκμιεηνδηήξ, ηνμπαθία ηθπ) εκχ ηα
ακηζηείιεκα πμο δεκ απμηεθμφκηαζ απυ επί ιένμοξ ελανηήιαηα (ζφνια, ιεηαθθζηή νάαδμξ
ηθπ) ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ οθζηχκ. ηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηδξ μνζγυκηζαξ
αμθήξ ηαζ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ ιδπακζηήξ εκένβεζαξ ζφιθςκα ιε ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ
πνμηείκεηαζ κα δμεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ έημζιεξ θςημβναθίεξ πμθθαπθχκ θήρεςκ πμο εα ηζξ
πνδζζιμπμζήζμοκ βζα κα ιεηνήζμοκ ηζξ απμζηάζεζξ ηαζ κα ηάκμοκ ημοξ απαναίηδημοξ
οπμθμβζζιμφξ. Ζ πνμζανιμβή πμο ιπμνεί κα βίκεζ ζηζξ θςημβναθίεξ είκαζ δ ιεηαηνμπή ημοξ
ζε ακάβθοθδ ιμνθή (Wagner 1995, Kumar, Ramasamy & Stefanich 2001).
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Πίλαθαο 2: οζηεοέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηδξ ιδπακζηήξ

Αενμζηάειδ

√

Αιαλίδζμ ενβαζηδνζαηυ
Ζθεηηνζηυξ πνμκμιεηνδηήξ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Σνζαυιεηνμ
Σνμπαθία

Γζαηήνδζδ μνιήξ

Σνζαή μθίζεδζδξ

Κεκηνμιυθμξ δφκαιδ

Δθεφεενδ πηχζδ

Αδνακεζαηή ιάγα
(ηεηθζιέκμ επίπεδμ)

Αδνακεζαηή ιάγα
(F=mα)

Δπζαναδοκυιεκδ
ηίκδζδ

Δπζηαποκυιεκδ
ηίκδζδ

οζηεοέξ

Μήημξ, πνυκμξ, ιάγα,
δφκαιδ

Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ

√
√

√
√

Απυ ηα δεδμιέκα ημο πίκαηα 2, ζε ζφκμθμ εκκέα αζηήζεςκ, θαίκεηαζ υηζ μ δθεηηνζηυξ
πνμκμιεηνδηήξ ηαζ ημ ενβαζηδνζαηυ αιαλίδζμ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ
ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. Ο δθεηηνζηυξ πνμκμιεηνδηήξ πενζθαιαάκεζ ιεηαθθζηή αηίδα δ
μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ζπδιαηίζεζ ημοηηίδεξ ζε πανημηαζκία, ιε ηδ αμήεεζα εκυξ
θφθθμο ηανιπυκ. Ζ αηίδα ζοκήεςξ δδιζμονβεί ακάβθοθεξ ημοηηίδεξ μζ μπμίεξ ακάθμβα ιε
ημ αάεμξ πμο έπμοκ απμηοπςεεί ιπμνμφκ κα εκζζποεμφκ ακ παηδεμφκ λακά ιε ηδ αμήεεζα
ιμθοαζμφ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ή ημκ αθέπμκηα ζοιιαεδηή. Ο ευνοαμξ απυ ηα ενβαζηδνζαηά
αιαλίδζα ηαηά ηδκ ηίκδζδ ημοξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ πςνίξ υναζδ κα εκημπίζμοκ
ηδ εέζδ ημοξ ή ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ηίκδζήξ ημοξ (Dion, Hoffman & Matter 2000) ηαζ έηζζ δεκ
πνεζάγεηαζ κα βίκεζ πνμζανιμβή. Ζ ηνμπαθία ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί απυ ημοξ ιδ αθέπμκηεξ
ιαεδηέξ ιέζς ηδξ αθήξ, πνεζάγμκηαζ υιςξ ανηεηυ πνυκμ βζα κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζφκδεζή ηδξ
ιε ηζξ οπυθμζπεξ ζοζηεοέξ ηδξ δζάηαλδξ, υπςξ άθθςζηε ζοιααίκεζ ιε ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ
ζοκμθζηήξ εζηυκαξ (ακηζθδπηζηυξ πάνηδξ) πμο πνμηφπηεζ απυ απηζηέξ πθδνμθμνίεξ (Dion,
Hoffman & Matter 2000). Δπίζδξ δ ελμζηείςζδ ημοξ ιε ημ ηνζαυιεηνμ ιπμνεί κα βίκεζ ιε
απηζηυ ηνυπμ. ζμκ αθμνά ηδ πνήζδ αενμζηάειδξ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ ιδ αθέπμκηεξ
ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ηδ πνδζζιμπμζήζμοκ ιυκμ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ αθεπυκηςκ ζοιιαεδηχκ
ημοξ, εεςνμφιε υιςξ υηζ δ πενζμνζζιέκδ ηδξ πνήζδ ιυκμ ζηδκ άζηδζδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ
μνιήξ δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ειπυδζμ βζα ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ πςνίξ υναζδ ζηζξ
οπυθμζπεξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ιδπακζηήξ. Σα οθζηά ημο πίκαηα 3 πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζε ιεηνήζεζξ ιεβεεχκ ή/ηαζ απμηεθμφκ ημ ηζκμφιεκμ ακηζηείιεκμ ιπμνμφκ κα ακαβκςνζζημφκ
ιε ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ απυ ημοξ ιαεδηέξ πςνίξ υναζδ. Ζ πνήζδ ζπεηζηά θίβςκ οθζηχκ ζε
ηάεε ενβαζηδνζαηή άζηδζδ βζα ιεηνήζεζξ ηαζ δ επακαθαιαακυιεκδ πνήζδ ηδξ πανημηαζκίαξ,
απμηεθμφκ εεηζηέξ εκδείλεζξ υηζ ηα παζδζά πςνίξ υναζδ εθυζμκ έπμοκ ημκ πνυκμ κα
επελενβαζημφκ ηα οθζηά, βζα κα ζπδιαηίζμοκ ημκ ακηίζημζπμ ακηζθδπηζηυ πάνηδ
(Argyropoulos 2002), εα ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ.
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Πίλαθαο 3: Τθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιεηνήζεζξ θοζζηχκ ιεβεεχκ ή/ηαζ απμηεθμφκ ημ
ηζκμφιεκμ ακηζηείιεκμ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ
πεζναιαηζηχκ δζαηάλεςκ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηδξ ιδπακζηήξ

Γζαηήνδζδ μνιήξ

Σνζαή μθίζεδζδξ

Κεκηνμιυθμξ
δφκαιδ

Αδνακεζαηή ιάγα
(ηεηθζιέκμ
επίπεδμ)
Δθεφεενδ πηχζδ

Αδνακεζαηή ιάγα
(F=mα)

Δπζαναδοκυιεκδ
ηίκδζδ

Δπζηαποκυιεκδ
ηίκδζδ

Μήημξ, πνυκμξ,
ιάγα, δφκαιδ

Δνβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ

Τθζηά
Βανάηζ/ζα

√

Μέηαθθα (ηφαμζ η.θπ.)

√

√

Ξφθζκμ παναθθδθεπίπεδμ

√

√

√

Πχιαηα ιε δφμ ηνφπεξ

√

Ρμδέθεξ ζζδενέκζεξ

√

ακίδα θεία

√

ηαειά

√

φνια

√

√

Σμφαθα

√

Υανημηαζκία

√

√

√

√

√

Βανφ ζχια

√

√

√

Βάζδ απυ ποημζίδδνμ

√

√

√

√

√

οιπθδνςιαηζηά οθζηά

Κμθθδηζηή ηαζκία

√

Νήια

√

√

√
√

√

Ξφθζκα ειπυδζα (πήπεζξ)

√

Ράαδμζ ιεηαθθζημί

√

√

√

φκδεζιμξ απθυξ

√

√

√

οκδεηήνεξ
θζβηηήναξ

√
√

√

√

ςθήκαξ βοάθζκμξ

√

√

√

√
√

ζμκ αθμνά ζηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοιπθδνςιαηζηά ζηζξ πεζναιαηζηέξ δζαηάλεζξ
(πίκαηαξ 3) εεςνμφιε υηζ ιπμνμφκ κα ρδθαθζζημφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ πςνίξ υναζδ ηαζ κα
βίκεζ ακηζθδπηυξ μ νυθμξ ημοξ ζηζξ δζαηάλεζξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημοξ δίκεηαζ ανηεηυξ
πνυκμξ. Δζδζηυηενα βζα ηζξ δφμ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηδξ αδνακεζαηήξ ιάγαξ ηαζ ηδξ
εθεφεενδξ πηχζδξ υπμο ειθακίγεηαζ μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ζοιπθδνςιαηζηχκ οθζηχκ, ηα
οθζηά ημθθδηζηή ηαζκία ηαζ ζθζβηηήναξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε πνμδβμφιεκεξ
ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ μπυηε μζ ιαεδηέξ πςνίξ υναζδ έπμοκ ελαζηδεεί ζηδ πνήζδ ημοξ.
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Πξνζαξκνγέο ζηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ
Ζ ακάθοζδ ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ, βζα ημκ εκημπζζιυ ηςκ εκενβεζχκ πμο πνέπεζ κα
εηηεθέζμοκ μζ ιαεδηέξ πςνίξ υναζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ
ιδπακζηήξ έβζκε πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιμκάδα ακάθοζδξ ηα νήιαηα ηςκ πνμηάζεςκ πμο
πενζέβναθακ μδδβίεξ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ. Ζ ακάθοζδ πενζεπμιέκμο έδεζλε υηζ μζ εκένβεζεξ
αοηέξ είκαζ α) δ ακάβκςζδ ηςκ μδδβζχκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ άζηδζδξ, α) δ
ζοκανιμθυβδζδ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζάηαλδξ, β) δ εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ, δ) δ ιέηνδζδ
θοζζηχκ ιεβεεχκ πμο ιεηααάθθμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ, ε) δ ηαηαβναθή ηςκ
ιεηνήζεςκ, ζη) δ επελενβαζία ηςκ ιεηνήζεςκ, γ) δ απάκηδζδ ενςηδιάηςκ ζπεηζηχκ ιε ημ
πενζεπυιεκμ ηςκ αζηήζεςκ, δ) δ ηαηαζηεοή βναθζηχκ παναζηάζεςκ, ε) δ εηηέθεζδ πνάλεςκ
ιε ηα ιέηνα ηςκ θοζζηχκ ιεβεεχκ ηαζ ζ) μζ οπμθμβζζιμί θοζζηχκ ιεβεεχκ ιέζς ηςκ
βναθζηχκ παναζηάζεςκ.
ε εκένβεζεξ υπςξ δ ακάβκςζδ μδδβζχκ, δ ηαηαβναθή ηαζ επελενβαζία ιεηνήζεςκ, δ
απάκηδζδ ενςηδιάηςκ, δ ηαηαζηεοή βναθζηχκ παναζηάζεςκ, δ εηηέθεζδ πνάλεςκ ηαζ μζ
οπμθμβζζιμί ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηςκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ, είκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ
ηδξ ιδπακήξ Braille. ζμκ αθμνά ζηδ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ δζαηάλεςκ, ηδκ εηηέθεζδ ημο
πεζνάιαημξ ηαζ ηδ ιέηνδζδ ιεβεεχκ πμο ιεηααάθθμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πεζναιάηςκ μζ
πνμζανιμβέξ πμο έπμοκ ήδδ ακαθενεεί βζα ηα υνβακα ιέηνδζδξ, βζα ηζξ ζοζηεοέξ ηαζ βζα ηα
οθζηά ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ημοξ ιδ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ κα ηζξ εηηεθέζμοκ. Δζδζηυηενα βζα
ηδκ εκένβεζα "εηηέθεζδ ημο πεζνάιαημξ" ζε πεζνάιαηα εοεφβναιιδξ μιαθά επζηαποκυιεκδξ
ηίκδζδξ, μιαθήξ ηοηθζηήξ η.θπ. μζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ πςνίξ
υναζδ κα ακηζθδθεμφκ ηδκ ηίκδζδ πανμηνφκμκηαξ ημοξ κα πανέιαμοκ ζηδκ ελέθζλή ηδξ π.π.
υπςξ κα αββίλμοκ εθαθνά ημ ενβαζηδνζαηυ αιαλίδζμ βζα κα έπμοκ αίζεδζδ ηδξ ανπζηήξ
ηαπφηδηαξ, κα ζηαιαηήζμοκ ημ αιαλίδζμ υηακ ηζκείηαζ χζηε κα έπμοκ αίζεδζδ ηδξ ζηζβιζαίαξ
ηαπφηδηαξ, κα αημφζμοκ ημκ ήπμ ηδξ ζφβηνμοζδξ ημο ακηζηεζιέκμο ιε ηδκ επζθάκεζα πμο
πνμζηνμφεζ ηαηά ηδκ εθεφεενδ πηχζδ η.θπ. (Dion, Hoffman & Matter 2000).
πδήηεζε
ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάζηδηακ πνμηάζεζξ πνμζανιμβήξ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ
αζηήζεςκ ιδπακζηήξ ηδξ Α΄ Λοηείμο χζηε ιδ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ
πναβιαημπμίδζδ ημοξ ζζυηζια ιε ημοξ αθέπμκηεξ ιαεδηέξ. Οζ απηζηέξ πνμζανιμβέξ πμο
πνμηάεδηακ ζηα υνβακα ιέηνδζδξ ηαζ ηζξ ζοζηεοέξ πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηζξ
ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ έπμοκ αλζμθμβδεεί εεηζηά βζα ηδ ζοκεζζθμνά ημοξ ζηδκ εκηαλζαηή
δζαδζηαζία ηςκ ιαεδηχκ πςνίξ υναζδ. Ζ αλζμθυβδζδ έπεζ βίκεζ είηε ζημ πθαίζζμ ενεοκδηζηχκ
πνμβναιιάηςκ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί απυ ζοκενβαζία θμνέςκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηα
παζδζά πςνίξ υναζδ, υπςξ ακχηαηα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα, ζοιαμοθεοηζημί θμνείξ η.ά
(Dion, Hoffman & Matter 2000, Supalo et al), είηε ζημ πθαίζζμ ιεθεηχκ πενίπηςζδξ, υπςξ ζε
επίπεδμ ιζαξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ (Hill 1995), ζε επίπεδμ εκυξ αηυιμο (Windelborn 1999) η.θπ.
ζμκ αθμνά ζηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ιέηνδζδ θοζζηχκ ιεβεεχκ ή βζα ηδ
ζοκανιμθυβδζδ ηςκ πεζναιαηζηχκ δζαηάλεςκ εεςνμφιε υηζ ακ δμεεί ζημοξ ιδ αθέπμκηεξ
ιαεδηέξ μ απαναίηδημξ πνυκμξ εα ιπμνέζμοκ κα ζπδιαηίζμοκ ημκ ακηίζημζπμ ακηζθδπηζηυ
πάνηδ. Γζα ηζξ πνμζανιμβέξ πμο αθμνμφκ ηζξ εκένβεζεξ ηςκ ιδ αθεπυκηςκ ιαεδηχκ μζ
εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ κα ημοξ πανμηνφκμοκ κα πανέιαμοκ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ηίκδζδξ ημο
ακηζηεζιέκμο ηαηά ημ πείναια χζηε κα ακηζθδθεμφκ ημ θαζκυιεκμ ηαζ ηα ζπεηζηά ιεβέεδ.
διακηζηυ νυθμ υιςξ έπμοκ ηαζ μζ αθέπμκηεξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαεχξ ιπμνμφκ ιε ηδκ
ηαεμδήβδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα αμδεήζμοκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ αζηήζεςκ.
Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ενβαζία ιαξ αοηή, εεςνμφιε υηζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή είκαζ επίζδξ δ
πανμοζία ηαζ ζοιιεημπή ημο εηπαζδεοηζημφ εζδζηήξ αβςβήξ ζηδκ ζοκμθζηή δζαδζηαζία ηαεχξ
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ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ επζθμβή ηαζ οθμπμίδζδ ηςκ πνμηεζκμιέκςκ πνμζανιμβχκ
θνμκηίγμκηαξ χζηε κα επζθεβεί ηαηάθθδθμξ ανζειυξ, αεθηζχκμκηαξ ηδκ ελάζηδζδ ζηζξ
ααζζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ δζαηδνχκηαξ αιείςηδ ηδκ επζημζκςκία ηςκ ιδ αθεπυκηςκ ιε ημοξ
αθέπμκηεξ ζοιιαεδηέξ ημοξ (Dion, Hoffman & Matter 2000).
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Ανϊπτυξη, εφαρμογό και αξιολόγηςη τησ διδακτικόσ
αποτελεςματικότητασ εκπαιδευτικού λογιςμικού χημεύασ για
μαθητϋσ με δυςλεξύα τησ Β΄ Λυκεύου Γενικόσ Παιδεύασ
Ησάλλα Πάηηα, Μαίξε Παπαξξεγνπνχινπ-Κακαξησηάθε
Μεηαπη. Φνηηήηξηα ΓηρεΝΔΣ, giannapatt@yahoo.gr
Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Υεκείαο, kamariotaki@chem.uoa.gr
Πεξίιεςε
ημπυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ ήηακ κα ηαηαζηεοαζηεί ηαζ κα δζενεοκδεεί δ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ζηδ ζπμθζηή επίδμζδ
ιαεδηχκ Β΄ Λοηείμο Γεκζηήξ Παζδείαξ ιε πζζημπμίδζδ δοζθελίαξ. Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ
ακαθένεηαζ ζηδκ ακάβκςζδ, ακαβκχνζζδ ηαζ βναθή ηςκ ζοκεπηοβιέκςκ ζοκηαηηζηχκ ηφπςκ ηςκ
μιμθυβςκ ζεζνχκ ηςκ αθηακίςκ, αθηεκίςκ, αθημμθχκ, αζεένςκ, αθδετδχκ. Δίκαζ ειπθμοηζζιέκμ ιε
πνςιαηζζιμφξ, animation, πνήζδ ιμνζαηχκ ιμκηέθςκ ιπάθαξ ηαζ δζαδναζηζηέξ εθανιμβέξ. Ζ
εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία έθααε πχνα ζε δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ ζε είημζζ εκκέα δοζθελζημφξ ιαεδηέξ
ηδξ Β΄ Λοηείμο. Ζ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ δ πεζναιαηζηή ιε πνμέθεβπμ ηαζ ιεηέθεβπμ
εκχ αημθμφεδζε ηαζ ζοκέκηεολδ. Απυ ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ επαθδεεφηδηε δ ενεοκδηζηή ιαξ
οπυεεζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ εθανιμβή ημο οπμθμβζζηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ ηςκ κέςκ
ηεπκμθμβζχκ, ακηίεεηα ιε ηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία, αμδεάεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδ δζάηνζζδ
ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εκκμζχκ-ζοιαμθζζιχκ, πνμάβεζ ημ εκδζαθένμκ βζα ιάεδζδ ηαζ έπεζ ςξ
απμηέθεζια κα αεθηζχκεηαζ δ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε δοζθελία.
Abstract
The aim of this study was to construct an educational software especially for students with dyslexia
and then to apply to the sample population and investigate its effectiveness. This educational software
refers to reading recognition and spelling of compact syntactic types of homologous series of alkanes,
alkenes, alcohols, ethers and aldehydes. It is enriched with color, animation, the use of molecular ball
models and interactive applications. The educational process took place at two teaching hours at
twenty-nine dyslexic students of second grade of lyceum. The method used was experimental with pre
and post- control. From the survey data was verified our initial research assumption that the
application of computer program and new technologies, in contrast to traditional teaching, helps to
understand and distinguish the specific concepts of symbolism, promotes interest in learning and is
thereby improving the performance of students with dyslexia.

Δηζαγσγή
Ζ ιάεδζδ ακέηαεεκ ηέκηνζγε ημ εκδζαθένμκ ηυζμ απυ ηδκ μπηζηή ηδξ απθήξ ακενχπζκδξ
πενζένβεζαξ υζμ ηαζ ηδξ πζμ δζεζζδοηζηήξ επζζηδιμκζηήξ ζημπζάξ. Οζ ιδπακζζιμί πμο
ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηαηάηηδζήξ ηδξ απμηέθεζακ ζδζαίηενμ γήηδια εζδζηυηενα ηδ
πνμκζηή ζηζβιή πμο πανμοζζάζηδηακ δοζημθίεξ ιάεδζδξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ. Αημθμοεεί δ
ηαηδβμνζμπμίδζδ ημοξ ηαζ δ μνζμεέηδζή ημοξ. Χζηυζμ, μ μνζζιυξ ηςκ εζδζηχκ ιαεδζζαηχκ
δοζημθζχκ ελαημθμοεεί κα απμηεθεί ακηζηείιεκμ ακηζπανάεεζδξ ηαεχξ απμηέθεζε πεδίμ
εκδζαθένμκημξ βζα πμθθέξ επζζηήιεξ υπςξ ηδκ Ηαηνζηή, ηδκ Παζδαβςβζηή ηαζ ζδζαίηενα ηδκ
Φοπμθμβία. Ο πζμ πνυζθαημξ μνζζιυξ ηςκ Μαεδζζαηχκ Γοζημθζχκ είκαζ αοηυξ ζημκ μπμίμ
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ηαηέθδλε ημ «Δεκζηυ οιαμφθζμ Μαεδζζαηχκ Γοζημθζχκ» ηςκ ΖΠΑ (National Joint
Committee of Learning Disabilities). Έηζζ, ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ αοηυ:
« Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε κηα εηεξνγελή νκάδα
δηαηαξαρψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ηεο
αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο
απηέο είλαη εγγελείο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ
πζηήκαηνο. πρλά Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζε άιιεο
ζπλζήθεο αλεπάξθεηαο π.ρ. αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θνηλσληθή ή
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. Μπνξεί επίζεο λα ζπλππάξρνπλ θαη κε πεξηβαιινληηθνχ ηχπνπ
πξνβιήκαηα φπσο π.ρ. πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε, αθαηάιιειε ή αλεπαξθή δηδαζθαιία θ.η.ι.
Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη δελ είλαη άκεζν απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ απηψλ». ήιενα ςξ
ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ εεςνμφκηαζ μζ ελήξ ηαηδβμνίεξ: α) δοζανζειία, α) δοζακαβκςζία, β)
δοζβναθία, δ) δζάζπαζδ πνμζμπήξ/οπενηζκδηζηυηδηα ηαζ ε) δοζθελία. Ζ δοζθελία απμηεθεί
εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα ακηζηείιεκμ εκηαηζηήξ παναηήνδζδξ, ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ ηαζ
εεναπεοηζηχκ πεζναιαηζζιχκ. φιθςκα ιε ηδ Γζεεκή Δηαζνεία Γοζθελίαξ(International
Dyslexic Association, IDA): «Ζ δπζιεμία είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δπζθνιία πνπ έρεη
λεπξνινγηθή πξνέιεπζε. Δκθαλίδεηαη φηαλ ε αθξίβεηα θαη ε επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ
παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, παξάιιεια ζπλνδεχεηαη κε κεησκέλεο ηθαλφηεηεο ζηελ νξζνγξαθεκέλε
γξαθή θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε. Απηέο νη δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ έλα
έιιεηκκα ζην θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο, πνπ είλαη ζπρλά απξνζδφθεην ζε ζρέζε κε
άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε.
Γεπηεξεχνπζεο ζπλέπεηεο κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαηά
ηελ αλάγλσζε θαη κεησκέλε αλαγλσζηηθή εκπεηξία, πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε
ιεμηινγίνπ θαη γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ». Ζ δοζθελία αθμνά ζηδκ εζδζηή δοζημθία ημο αηυιμο
ζηδκ ακάβκςζδ, ηδκ μνεμβναθδιέκδ βναθή θέλεςκ, ηδ αναποπνυεεζιδ ικήιδ, ηδκ
ιαηνμπνυεεζιδ ικήιδ, ημ ζοκημκζζιυ, δοζημθίεξ ζηδκ μνβάκςζδ, δοζημθίεξ ζηδκ
πνυζθδρδ πθδνμθμνζχκ ηαζ θςκμθμβζηέξ δοζημθίεξ (Peer & Reid, 2003), πμο ςζηυζμ
ηαοηυπνμκα επδνεάγεζ ηδκ εηιάεδζδ ηαζ άθθςκ ζοιαμθζηχκ ζοζηδιάηςκ υπςξ εηείκμ ηδξ
πδιείαξ (Πυνπμδαξ,1997). Ζ ζδζαζηενυηδηα ηδξ πδιείαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ εεηζηέξ
επζζηήιεξ είκαζ δ εηηεηαιέκδ πνήζδ πδιζηχκ ηφπςκ ηαζ ζοιαμθζζιχκ, μζ μπμίμζ
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πενζβνάρμοκ/ απεζημκίζμοκ ηζξ πδιζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ ηζξ
εκκμζμθμβζηέξ εκυηδηεξ (ιυνζα, άημια η.η.θ.).Οζ πδιζημί ζοιαμθζζιμί απαζημφκ απυ ημοξ
ιαεδηέξ ηδκ ακάπηολδ ζδζαίηενςκ πκεοιαηζηχκ ζηακμηήηςκ ιε ζοκέπεζα μζ πενζζζυηενμζ κα
εεςνμφκ ημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ ζδζαίηενα δφζημθμ ή αηυιδ ηαζ αανεηυ. Πνάβιαηζ, δ
ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα ηςκ πενζζζυηενςκ ιαεδηχκ έπεζ ηδκ ηάζδ κα πενζμνίγεηαζ ζημ
αζζεδηδνζαηυ επίπεδμ ιε απμηέθεζια κα δοζημθεφμκηαζ κα ζοθθάαμοκ κμενά ηαζ κα
ενιδκεφζμοκ ηζξ ιμνζαηέξ ηαζ άθθεξ ζοιαμθζηέξ παναζηάζεζξ. Σνείξ είκαζ ηονίςξ μζ
δοζημθίεξ πμο ζοκακημφκ μζ ιαεδηέξ ζπεηζηά ιε ημοξ πδιζημφξ ζοιαμθζζιμφξ (Hsin-Kai Wu,
Krajcik &. Soloway, 2001): α) ημ επίπεδμ ηδξ βοικαζζαηήξ εηπαίδεοζδξ πμθθμί ιαεδηέξ
δοζημθεφμκηαζ κα ενιδκεφζμοκ ημοξ πδιζημφξ ηφπμοξ. Δίκαζ πζεακυκ κα εεςνμφκ ημοξ
ηφπμοξ πενζζζυηενμ ςξ ζοκηιήζεζξ μκμιάηςκ πανά ςξ ηνυπμοξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ δμιήξ
ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ, α) μζ ιαεδηέξ ζοπκά ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ ζε πενζπηχζεζξ πμο
απαζηείηαζ κα πανέπμοκ ακηίζημζπμοξ πδιζημφξ ζοιαμθζζιμφξ ιε ηάπμζμοξ δμζιέκμοξ απυ ηα
δεδμιέκα ηςκ πνμαθδιάηςκ, β) δ ιεηαηνμπή ακάιεζα ζε δζζδζάζηαηεξ ηαζ ηνζζδζάζηαηεξ
απεζημκίζεζξ απμηεθεί έκα ηνίημ ζδιείμ δοζημθίαξ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ. Καηά ηδ
βναθή εκυξ πδιζημφ ηφπμο, βζα πανάδεζβια SO42-, ζοπκά μζ δοζθελζημί ιαεδηέξ ηάκμοκ θάεδ
ζπεηζηά ιε ημ θμνηίμ ή ημκ ανζειυ μλείδςζδξ ημο ζυκημξ ηαεχξ ηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ ενιδκεία
ημο δείηηδ «4». Δπίζδξ, επακεζθδιιέκα βνάθμοκ ακηί βζα ημ ζςζηυ ζημζπείμ «Pb» (ιυδοαδμξ)
ημ θάεμξ ζημζπείμ «Pd» (παθθάδζμ) ή ακηίζηνμθα (Ραβημφζδξ,2000). φιθςκα ιε ζπεηζηή
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δζδαηημνζηή δζαηνζαή (Kaminska-Ostep, 2005) μζ απμηεθεζιαηζηέξ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ
δοζθελζηχκ ιαεδηχκ πνέπεζ κα ααζίγμκηαζ ζηα παναηάης:





ηδ δδιζμονβία κμενχκ εζηυκςκ ηςκ εκκμζχκ ζημ ιοαθυ ηςκ ιαεδηχκ μζ μπμίεξ ζηδ
ζοκέπεζα εα ζοκδέμκηαζ μπηζηά ηαζ αημοζηζηά.
ηδκ ζοπκή επακάθδρδ ηςκ απαζημφιεκςκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ.
ηδ πνήζδ υθςκ ηςκ αζζεήζεςκ βζα ηδκ απυηηδζδ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ κέαξ
πθδνμθμνίαξ.
ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ηδξ πνμζμπήξ ηςκ δοζθελζηχκ ιαεδηχκ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ πανάδμζδξ.

Ζ πνήζδ ζπεδίςκ, εζηυκςκ ηαζ ζηίηζςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ πνήζδ απθχκ θέλεςκ ηαζ
πνμηάζεςκ ζηα ζπμθζηά αζαθία ιπμνμφκ επίζδξ κα απμηεθέζμοκ ζδιακηζηά αήιαηα ζηδ
αεθηίςζδ ηδξ ζπέζδξ ηςκ δοζθελζηχκ ιαεδηχκ ιε ηδ πδιεία (Γενμβζακκάηδ,2008). Ζ επμπή
ιαξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ αθιαηχδδ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, εκχ δ ζοιαμθή ημο
οπμθμβζζηή ζηδ ιάεδζδ είκαζ πθέμκ απμδεδεζβιέκδ. Ο οπμθμβζζηήξ δδιζμονβεί ηίκδηνα βζα
ιάεδζδ, αολάκεζ ηδκ πνμζμπή ηαζ ηδκ πνμζήθςζδ ημο ιαεδηή ζηδκ ενβαζία πμο ηάκεζ,
δδιζμονβεί εοηαζνίεξ βζα επζπθέμκ ελάζηδζδ ηαζ αολάκεζ ηδκ αοημεηηίιδζδ (Βθαζζμπμφθμο
& Παπαδδιδηνίμο, 2006). Έηζζ, ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ κα ηαηαζηεοαζηεί έκα
εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ βζα ιαεδηέξ ιε δοζθελία ααζζζιέκμ ζηζξ ζφβπνμκεξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ
βκςζζαηήξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ δζδαηηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, κα εθανιμζηεί ζε δείβια
πθδεοζιμφ ηαζ κα δζενεοκδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο. Σμ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ
ακαθένεηαζ ζηδκ ακάβκςζδ, ακαβκχνζζδ ηαζ βναθή ηςκ ζοκεπηοβιέκςκ ζοκηαηηζηχκ ηφπςκ
ηςκ μιμθυβςκ ζεζνχκ ηςκ αθηακίςκ, αθηεκίςκ, αθημμθχκ, αζεένςκ, αθδετδχκ, ηεημκχκ,
εζηένςκ ηαζ ηαναμλοθζηχκ μλέςκ. Δίκαζ ειπθμοηζζιέκμ ιε πνςιαηζζιμφξ, animation, πνήζδ
ιμνζαηχκ ιμκηέθςκ ιπάθαξ ηαζ δζαδναζηζηέξ εθανιμβέξ. Ζ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία
αθμνμφζε ζηζξ έλζ πνχηεξ μιυθμβεξ ζεζνέξ.
Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
Σμ πνμηεζκυιεκμ θμβζζιζηυ απμηεθείηαζ απυ 98 δζαθάκεζεξ πανμοζίαζδξ, ζπεδζαζιέκεξ ζημ
πνυβναιια powerpoint, πμο αθμνμφκ ζηζξ ελήξ μιυθμβεξ ζεζνέξ:
 Αθηάκζα,
 Αθηέκζα,
 Αθημυθεξ (Κμνεζιέκεξ/αηυνεζηεξ, Άηοηθεξ/ηοηθζηέξ, Ανςιαηζηέξ/ Φαζκυθεξ,
Μμκμζεεκείξ/Πμθοζεεκείξ),
 Αζεένεξ,
 Αθδεΰδεξ,
 Κεηυκεξ,
 Καναμλοθζηά Ολέα ηαζ
 Δζηένεξ.
Κάεε μιυθμβδ ζεζνά δζαεέηεζ ιενζηέξ δζαθάκεζεξ (5-7) υπμο πανμοζζάγμκηαζ ηα πνχηα ιέθδ
ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ ιεηάααζδξ απυ ημ έκα ιέθμξ ζημ επυιεκμ ιε πνήζδ animation.
Aημθμοεεί δ εθανιμβή δζαδναζηζηυηδηαξ πμο πςνίγεηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: δ πνχηδ
πνμηνέπεζ ημ πνήζηδ κα δζαθέλεζ ακάιεζα ζε δζάθμνεξ εκχζεζξ ηδ ζςζηή ηαζ δ δεφηενδ κα
θηζάλεζ ημκ ιμνζαηυ-ζοκεπηοβιέκμ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ πμο ημο γδηείηαζ. ε ηάεε
μιυθμβδ ζεζνά οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ 3 εθανιμβέξ απυ ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία ηαζ 2 απυ ηδ
δεφηενδ ηαηδβμνία. Να επζζδιάκμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ υηζ ημ πνυβναιια είκαζ ζπεδζαζιέκμ
έηζζ χζηε μ πνήζηδξ κα εκδιενχκεηαζ βζα ηζξ θάεμξ επζθμβέξ ημο ηαζ κα ειπμδίγεηαζ κα
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πνμπςνήζεζ ιέπνζ κα ανεζ ηδ ζςζηή επζθμβή. Σα πνμβνάιιαηα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ
ημ PowerPoint (Microsoft), ημ Authorware 6.5(Micromedia) ηαζ ημ ChemBioDraw Ultra
11.0. Σέθμξ, μζ ζηυπμζ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ πεζναιαηζηήξ δζδαζηαθίαξ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ
ακαβκχνζζδ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ:
1) ιέζα απυ ημ ζοιαμθζζιυ ημοξ ιε ηδ πνήζδ ημο οκεπηοβιέκμο οκηαηηζημφ Σφπμο
2) ιέζα απυ ημ ζοιαμθζζιυ ημοξ ιε ηδ πνήζδ ημο οκηαηηζημφ Σφπμο
3) ιέζα απυ ημ ζοιαμθζζιυ ημοξ ιε ηδ πνήζδ ημο οκηαηηζημφ Σφπμο ιε ηδ ιμνθή ιμνζαηχκ
ιμκηέθςκ ιπάθαξ
4) ηδ παναηηδνζζηζηή μιάδα πμο ανίζηεηαζ ζημ ιυνζμ ηδξ έκςζδξ
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Δίδνο έξεπλαο
Με αάζδ ηδκ πμζηζθία ηςκ πνμηάζεςκ πμο οπάνπμοκ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ
ένεοκαξ, εεςνμφιε υηζ δ δζενεφκδζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιαξ οπυεεζδξ ηαηαηάζζεζ ηδκ ένεοκά
ιαξ ζηδκ ηαηδβμνία ημο Πεζνάιαημξ ιε πνμέθεβπμ ηαζ ιεηέθεβπμ. Σμ μοζζχδεξ
παναηηδνζζηζηυ ηδξ πεζναιαηζηήξ ένεοκαξ είκαζ υηζ μζ ενεοκδηέξ δεεθδιέκα εθέβπμοκ ηαζ
πεζνίγμκηαζ ηζξ ζοκεήηεξ μζ μπμίεξ ηαεμνίγμοκ ηα βεβμκυηα βζα ηα μπμία εκδζαθένμκηαζ.. ηδκ
απθμφζηενδ ιμνθή ημο έκα πείναια ειπενζέπεζ ηδκ αθθαβή ζηδκ ηζιή ιίαξ ιεηααθδηήξ, δ
μπμία μκμιάγεηαζ ακελάνηδηδ ιεηααθδηή ηαζ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ επίδναζδξ αοηήξ ηδξ
ιεηααθδηήξ πάκς ζε ηάπμζα άθθδ πμο ηαθείηαζ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή. ηδκ πνμηεζιέκδ
πενίπηςζδ, ηδκ ακελάνηδηδ ιεηααθδηή απμηεθεί δ κέα ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ ηαζ δ
ελανηδιέκδ ιεηααθδηή είκαζ δ επίδμζδ ηςκ ιαεδηχκ .
Δξεπλεηηθά Δξγαιεία
Σα ιέζα ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ ζηδκ πανμφζα ένεοκα απμηεθμφκ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ δ
ζοκέκηεολδ. Καεχξ δ ενεοκδηζηή ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήζαιε ήηακ πεζναιαηζηή ιε
πνμέθεβπμ ηαζ ιεηέθεβπμ ζημ δείβια ηςκ ιαεδηχκ, ημ ηαηάθθδθμ ενεοκδηζηυ ενβαθείμ
απμηεθεί ημ δζαβκςζηζηυ ηεζη ηαζ ημ ηεζη αλζμθυβδζδξ ιε ιμνθή ενςηδιαημθμβίμο. Σμ
ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείηαζ απυ ενςηήζεζξ ηθεζζημφ ηφπμο αθθά πενζθαιαάκεζ ηαζ ιζα
ακμζπημφ ηφπμο ηαζ είκαζ ημ ίδζμ ηαζ ζηα δφμ ηεζη. Έηζζ, οπάνπμοκ δομ ενςηήζεζξ
ακηζζημίπζζδξ, ιία ενχηδζδ ζςζηυ-θάεμξ ηαζ ιία ενχηδζδ ακάπηολδξ. Ζ δμιή ημο ηεζη αθθά
ηαζ δ ιμνθή ηςκ ενςηήζεςκ είκαζ έηζζ ιεθεηδιέκεξ χζηε κα ζοιθςκμφκ ιε ημ βεκζηυηενμ
φθμξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο αθθά ηαζ ηςκ ζφβπνμκςκ εηπαζδεοηζηχκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ.
Σέθμξ, ζηζξ δζαδναζηζηέξ εθανιμβέξ, πμο οπάνπμοκ ζημ πνμηεζκυιεκμ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ,
πενζθαιαάκμκηαζ ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ πμο ηζξ πνδζζιμπμζήζαιε ζημ πθαίζζμ ηδξ
παναηήνδζδξ ημο οπυ ιεθέηδ θαζκμιέκμο. Ζ παναηήνδζδ βίκεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ ενεοκδηήελεηαζηή, μ μπμίμξ ηαηαβνάθεζ μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ζπεηζηή ιε ημ ενεοκχιεκμ εέια
ηαηά ηδ δζάνηεζα πμο εηηοθίζζεηαζ ημ οπυ ιεθέηδ θαζκυιεκμ. Δπζπθέμκ, πνδζζιμπμζήζαιε
ηαζ ηδ ιέεμδμ ηδξ ζοκέκηεολδξ. Χξ λεπςνζζηή ενεοκδηζηή ηεπκζηή δ ζοκέκηεολδ απμηεθεί
ηφνζμ ιέζμ ζοθθμβήξ πθδνμθμνζχκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε αλίεξ, πεπμζεήζεζξ, βκχζεζξ,
πνμηζιήζεζξ. Δπζπνυζεεηα, πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εθεβπεμφκ μζ οπμεέζεζξ, δδθαδή ςξ
ενιδκεοηζηυ ενβαθείμ. ηδ πανμφζα ένεοκα πνδζζιμπμζείηαζ ηυζμ ςξ ενιδκεοηζηυ ενβαθείμ
ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πεζναιαηζηήξ ιαξ ένεοκαξ, υζμ ηαζ ζοκδοαζηζηά δδθαδή βζα κα
απμηαθφρμοιε ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ πνμξ ηδκ πνμηεζκυιεκδ δζδαζηαθία.
Σν δείγκα – ρξφλνο απαζρφιεζεο
ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ημ δείβια απμηεθείηαζ απυ είημζζ εκκέα ιαεδηέξ ηδξ Β΄ Λοηείμο
Γεκζηήξ Παζδείαξ ιε πζζημπμίδζδ δοζθελίαξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ μιάδα πθδεοζιμφ είκαζ
δφζημθμ κα εκημπζζεεί ζε έκα ζδιείμ ζοβηεκηνςηζηά βζ΄αοηυ ηαζ δ ζοθθμβή ημο δείβιαημξ
έβζκε ζε ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ ηδξ Υαθηίδαξ αθθά ηαζ ηδξ Αεήκαξ. Σέθμξ, μ πνυκμξ
απαζπυθδζδξ ημο δείβιαημξ ήηακ δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ.
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Δηθφλα 1: Δνςηδιαημθυβζμ (Γζαβκςζηζηυ Σεζη ηαζ Σεζη Αλζμθυβδζδξ)
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Απνηειέζκαηα θαη πκπεξάζκαηα
Με ημ πέναξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ δζαπζζηχζαιε ηα ελήξ:
 Οζ ιαεδηέξ ιε δοζθελία έπμοκ παιδθυηενα πμζμζηά ζςζηχκ απακηήζεςκ ζε υθεξ ηζξ
ενςηήζεζξ πμο πενζθάιαακε ημ Γζαβκςζηζηυ ηεζη, ζε ζπέζδ ιε ημ Σεζη Αλζμθυβδζδξ.
Σμ βεβμκυξ αοηυ οπμδεζηκφεζ υηζ δ εθανιμβή ημο εκαθθαηηζημφ ηνυπμο δζδαζηαθίαξ,
ιε ηδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή ααζζζιέκδ ζηδκ πμθοαζζεδηδνζαηή ιέεμδμ, απμδίδεζ
ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ζε ζπέζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή δζδαζηαθία.
 ηδκ ενχηδζδ 1, μζ ιαεδηέξ ιε δοζθελία ζημ Γζαβκςζηζηυ ηεζη ειθακίγμοκ 69 %
πμζμζηυ θάεμοξ απάκηδζδξ. Δκχ, ημ πμζμζηυ θάεμοξ, ζηδκ ίδζα ενχηδζδ, ιεηά ηδκ
πνμηεζκυιεκδ δζδαζηαθία πανμοζζάγεηαζ 41%. Καεχξ δ ενχηδζδ 1 ελεηάγεζ ηδκ
ακαβκχνζζδ ηςκ οκεπηοβιέκςκ οκηαηηζηχκ Σφπςκ ηςκ Οιμθυβςκ εζνχκ
ιπμνμφιε κα ελάβμοιε ημ ζοιπέναζια υηζ ιε ηδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηή, ημο
animation ηαζ ηδξ δζαδναζηζηυηδηαξ μ ιαεδηήξ ιε δοζθελία ηαηακμεί ηαθφηενα ημ
ζοιαμθζζιυ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ ιε ηδ ιμνθή ημο οκεπηοβιέκμο οκηαηηζημφ
Σφπμο.
 ηδκ ενχηδζδ 2, ημ πμζμζηυ ηςκ θάεμξ απακηήζεςκ είκαζ 62 % ζημ Γζαβκςζηζηυ
ηεζη. Δκχ, ζημ Σεζη Αλζμθυβδζδξ είκαζ 49 %. Ανπζηά, παναηδνμφιε ηδ ζδιακηζηή
αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ πνυηενδ δοζημθία ακαβκχνζζδξ ημο
οκηαηηζημφ Σφπμο ηςκ μιμθυβςκ ζεζνχκ, ιεζχκεηαζ ζε αζζεδηά ζδιακηζηυ ααειυ
ιεηά απυ ηδκ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ιε ηδ πνήζδ ημο οπμθμβζζηζημφ πνμβνάιιαημξ.
Σμ βεβμκυξ αοηυ απμδίδεηαζ ζημ ζοκδοαζιυ ηδξ πνήζδξ εζηυκςκ, animation αθθά ηαζ
ηςκ ιμνζαηχκ ιμκηέθςκ. Δπζημονζηή αθθά ελίζμο ζδιακηζηή είκαζ δ ζοκεζζθμνά ηςκ
δζαδναζηζηχκ εθανιμβχκ, υπμο μ ηάεε ιαεδηήξ εθέβπεζ ηζ έιαεε ιε ημ πέναξ ηδξ
δζδαζηαθίαξ. Έηζζ, έπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ εθαπζζημπμίδζδξ ηςκ πανακμήζεςκ ηαζ
ηεθζηά ηδξ αοημαεθηίςζδξ.
 Ζ ενχηδζδ 3 έπεζ ζηυπμ ηδκ δζενεφκδζδ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο οκηαηηζημφ Σφπμο ηςκ
μιμθυβςκ ζεζνχκ ιε ηδ ιμνθή ιμκηέθςκ-ιπάθαξ. Σμ πμζμζηυ ηςκ θάεμξ
απακηήζεςκ ζημ Γζαβκςζηζηυ ηεζη είκαζ 45 %. ημ Σεζη Αλζμθυβδζδξ ημ πμζμζηυ
ηςκ θάεμξ απακηήζεςκ είκαζ 28 %. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ ενςηήζεζξ , εδχ
μζ ιαεδηέξ ιε δοζθελία έδεζλακ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα ήδδ απυ ημ
Γζαβκςζηζηυ ηεζη. Σμ βεβμκυξ αοηυ απμδίδεηαζ ζηδκ ζδζαζηενυηδηα ηςκ δοζθελζηχκ
ιαεδηχκ κα δζεοημθφκμκηαζ ζηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ, αθθά
ηαζ βεκζηυηενα, ιε ηδ ιμνθή ζπδιάηςκ ηαζ εζηυκςκ. Καη΄ επέηηαζδ δ ακαπανάζηαζδ
ημο οκηαηηζημφ Σφπμο ιζαξ μιυθμβδξ ζεζνάξ βίκεηαζ πζμ ηαηακμδηή ηαζ
πνμζεββίζζιδ ιέζα απυ ηα ιμνζαηά ιμκηέθα. Σα αολδιέκα πμζμζηά αεθηίςζδξ
απμδίδμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ιε ηδ πνήζδ ιμνζαηχκ- ιμκηέθςκ ηυζμ ιέζς οπμθμβζζηή
υζμ ηαζ in vivo ηαεχξ ηαζ ηδ πνήζδ εζηυκςκ ηαζ ζπδιάηςκ.
 Ζ ενχηδζδ 4 ελεηάγεζ ηδ βναθή ημο οκηαηηζημφ Σφπμο ηδξ Οιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ
αθημμθχκ. ηδκ ενχηδζδ αοηή παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ υπμο ιένμξ ηςκ ιαεδηχκ
δεκ δίκεζ ηαιία απάκηδζδ. ημ Γζαβκςζηζηυ ηεζη ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο δεκ
απάκηδζακ είκαζ 59 %, εκχ εηείκμ υπμο μζ ιαεδηέξ έδςζακ θάεμξ απάκηδζδ είκαζ
24%. Χζηυζμ, ιε ημ πέναξ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ δζδαζηαθίαξ θαίκεηαζ αεθηίςζδ ηςκ
ιαεδηχκ ηαεχξ ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο δεκ απάκηδζακ ηαευθμο ιεζχκεηαζ ζημ
24 %, εκχ εηείκμ ηςκ θάεμξ απακηήζεςκ ιεζχκεηαζ ζημ 17%. Σέθμξ, ζδζαίηενα
εκηοπςζζαηυ απμηεθεί ημ βεβμκυξ ηδξ εεηζηήξ επίδναζδξ ηςκ παναπάκς ζημζπείςκ
ζηδκ ροπμθμβία ημο δοζθεηηζημφ ιαεδηή ηαεχξ ηα εονήιαηά ιαξ απεζημκίγμοκ
αθθαβή ζηάζδξ ζε πμζμζηυ 35 %. Έηζζ, ημ 35 % ηςκ ιαεδηχκ εκχ ανπζηά ανκήεδηε
κα απακηήζεζ ζηδκ ενχηδζδ 4, ιε ημ πέναξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαηέααθθε πνμζπάεεζα.
Σέθμξ, δίκεηαζ δ ζπδιαηζηή απεζηυκζζδ ιε ιμνθή βναθήιαημξ νάαδμο υπμο
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απμηοπχκμκηαζ ηα πμζμζηά θάεμξ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζημ Γζαβκςζηζηυ Σεζη
ηαζ ζημ Σεζη αλζμθυβδζδξ.
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Πεξίιεςε
ηδ δζάνηεζα ηδξ πμθοεημφξ εκαζπυθδζήξ ιαξ ιε ηζξ Γζεεκείξ Οθοιπζάδεξ Φοζζηήξ (IPhOs), αθθά ηαζ
δζδάζημκηαξ ζηδκ ηάλδ, ακηζιεηςπίγμοιε ημ πνυαθδια ηδξ ακάπηολδξ ημο ηαθέκημο ιαεδηχκ ιε
ορδθέξ ζηακυηδηεξ ιάεδζδξ (ΤΦ.Η.Μ). Οζ επζδυζεζξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ ζηζξ
Γζεεκείξ Οθοιπζάδεξ Φοζζηήξ ακ ηαζ δεκ απμηεθμφκ αοημζημπυ, είκαζ έκαξ ακηζηεζιεκζηυξ ηαζ
ζοβηνζηζηυξ δείηηδξ ιέηνδζδξ ηδξ θοηεζαηήξ ιαξ εηπαίδεοζδξ ζηδ Φοζζηή, ζδιαημδμημφκ δε ηα υνζα
ηςκ εεςνδηζηχκ / βκςζζαηχκ δοκαημηήηςκ ηαζ ηςκ πεζναιαηζηχκ / πναηηζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ
Δθθήκςκ απμθμίηςκ ημο θοηείμο. Σα υνζα αοηά επζαάθθμκηαζ απυ ημκ αζθοηηζηυ παναηηήνα
θεζημονβίαξ ημο Λοηείμο, ηδκ εθθεζιιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ απμζπαζιαηζηυηδηα ηδξ βκχζδξ πμο
πνμζθένεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ. ηδκ ενβαζία αοηή πενζβνάθεηαζ έκα εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ημ μπμίμ
ζπεδζάζαιε βζα ιαεδηέξ ΤΦ.Η.Μ, υπςξ μζ πνςηεφμκηεξ ζημοξ Πακεθθήκζμοξ Γζαβςκζζιμφξ Φοζζηήξ,
ημ μπμίμ πνμεημζιάζαιε / δμηζιάζαιε ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε
πνμδβμφιεκεξ Γζεεκείξ Οθοιπζάδεξ Φοζζηήξ ηαζ εθανιυζαιε πθήνςξ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ
πέκηε ιαεδηχκ μζ μπμίμζ ζοιιεηείπακ ζηδκ 41δ Γζεεκή Οθοιπζάδα Φοζζηήξ ημο 2010 ζημ Zagreb ηδξ
Κνμαηίαξ. Απυ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ απμδεζηκφεηαζ υηζ αοηή δ πνμεημζιαζία έπεζ ζδιακηζηά
απμηεθέζιαηα ζδζαίηενα ζηα ενβαζηδνζαηά γδηήιαηα ζηα μπμία μζ ιαεδηέξ έθενακ αλζυθμβεξ
επζδυζεζξ ηαηαηηχκηαξ 5 εφθδιεξ ικείεξ. Σέθμξ, πνμηείκμοιε ηάπμζεξ αθθαβέξ ζημ θφηεζμ ηαζ ημκ
πονήκα εκυξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ θοζζηήξ. Μένμξ ημο πνμβνάιιαημξ αοημφ εα ιπμνμφζε κα
εθανιμζηεί ηαζ ζε πνςημεηείξ θμζηδηέξ.
Abstract
Dealing with International Physics Olympiads (IPhOs), as well as teaching in the classroom, we face
the problem on developing high ability students‘ Physics talent. Greek students‘ performance at
IPhOs, although it is not the one and only aim, is an objective and comparative index of lyceum
education. It reveals the limits of theoretical / cognitive and experimental / practical capabilities of our
lyceum graduate students. It is established beyond doubt that Greek lyceum students have
incomprehensive and scrappy knowledge in Physics. In this work we describe an educational program,
which we drew for high ability students, as well as its implementation to prepare the five students who
participated in the 41st International Physics Olympiad. Students‘ performance at IPhO shows that
this preparation has important results, particularly in the experimental questions, in which the students
brought appreciable records conquering 5 honorable mentions. Finally, we propose certain changes in
the lyceum character and the core of a Physics curriculum. Part of this program could be also applied
in first-year university students.
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Δηζαγσγή
Ο δζαπςνζζιυξ ηδξ θοηεζαηήξ θοζζηήξ ζε θοζζηή βεκζηήξ παζδείαξ ηαζ θοζζηή ηαηεφεοκζδξ,
δ ηαεζένςζδ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ απυ ηδ Β΄ θοηείμο, δ δζαηήνδζδ ηδξ βεκζηήξ παζδείαξ ζηδκ
Γ΄ θοηείμο, δ ηαηάνβδζδ ηςκ πακεθθδκίςκ ελεηάζεςκ ζηδ Β΄ θοηείμο, δ ηαεζένςζδ ηδξ
επζθμβήξ ιαεήιαημξ βεκζηήξ παζδείαξ ζηζξ πακεθθήκζεξ ελεηάζεζξ, ηαζ δ ιδ εκδιένςζδ ημο
ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ έπμοκ δδιζμονβήζεζ ιζα δφζημθδ ηαηάζηαζδ ζηδ
θοηεζαηή εηπαίδεοζδ ζηδ θοζζηή ηαζ υπζ ιυκμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηαηαβνάθεηαζ απυ ημοξ
πενζζζυηενμοξ ιαπυιεκμοξ εηπαζδεοηζημφξ.
Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ιαεδηχκ δεκ επζθέβεζ ηδ θοζζηή βεκζηήξ παζδείαξ ςξ
ελεηαγυιεκμ ιάεδια ζηδκ Γ΄ θοηείμο ηαζ δεκ αζπμθείηαζ ηαευθμο ιε ημ ιάεδια αοηυ.
Οοζζαζηζηά δ χνα αοηή πάκεηαζ άζημπα. Οζ ζοκέπεζεξ είκαζ μναηέξ ζε ηιήιαηα υπςξ ημ
Παζδαβςβζηυ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ υπμο παναηδνήεδηε οζηένδζδ ζηζξ βκχζεζξ ηςκ
δεοηενμεηχκ θμζηδηχκ ζε εέιαηα πμο πνζκ ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ επζθμβήξ ηαηείπακ ζε
ιεβαθφηενμ πμζμζηυ.
Οζ ιαεδηέξ ηδξ Β΄ θοηείμο ιπαίκμοκ απυ κςνίξ ζηδ θμβζηή ηςκ ηαηεοεφκζεςκ, ηαζ ζε
ιεβάθα πμζμζηά δεκ αζπμθμφκηαζ ιε ηα ιαεήιαηα βεκζηήξ παζδείαξ πμο δεκ ακηζζημζπμφκ
ζηδκ ηαηεφεοκζή ημοξ. Αθθά ηαζ ζηδ Φοζζηή ηαηεφεοκζδξ ηδξ Β΄ θοηείμο παναηδνείηαζ
ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ αθμφ δεκ ελεηάγεηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ζηα ΑΔΗ , ΣΔΗ.
Πμθθέξ εειαηζηέξ υπςξ μ δθεηηνμιαβκδηζζιυξ, δ εενιμδοκαιζηή, μζ ηζκήζεζξ ζε πεδία, δ
αημιζηή ηαζ δ πονδκζηή Φοζζηή, ηα ιεηαηθαζζηά πνυηοπα μ πεζναιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ,
γδηήιαηα ενβαζηδνζαηήξ πναηηζηήξ ηαζ επελενβαζίαξ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ, είκαζ εηηυξ
ηδξ ελεηαζηέαξ φθδξ βζα ηδκ εζζαβςβή ζηα ΑΔΗ, ΣΔΗ. Ζ φθδ πμο ελεηάγεηαζ ζηδ Φοζζηή ηδξ
Γ΄ θοηείμο είκαζ ιυθζξ 80 ζεθίδεξ ιε απμηέθεζια μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί κα
ακαθχκμκηαζ ζε ιζα αηαηάζπεηδ αζηδζζμθμβία ηαζ απμικδιυκεοζδ ακηί κα πνμάβμοκ ηδ
δζενεοκδηζηή ιάεδζδ, ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηςκ ιεηαηθαζζηχκ πνμηφπςκ, ημκ απμδεζηηζηυ
πεζναιαηζζιυ ηαζ κα ακαπηφζζμοκ ζηακυηδηεξ δδιζμονβζηήξ ζοκενβαηζηήξ επίθοζδξ
πνμαθδιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ. Πμθθμί απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο επζηοβπάκμοκ ορδθέξ
επζδυζεζξ ζηζξ ελεηάζεζξ δεκ έπμοκ ηαηακμήζεζ ηζξ έκκμζεξ ηαζ αηυια πενζζζυηενμ ηζξ
δζαδζηαζίεξ ηαζ ηζξ αλίεξ ηδξ επζζηήιδξ.
Τπάνπεζ έθθεζιια εθανιμβήξ / αλζμπμίδζδξ ζηδκ πνάλδ ηςκ ζφβπνμκςκ ρδθζαηχκ
ηεπκμθμβζχκ, πενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ πεζναιαηζζιμφ ηαζ
ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ πνμζμιμίςζδξ / μπηζημπμίδζδξ. Με ηδκ επζιυνθςζδ
ηάπμζςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδ δζδαηηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ, δ μπμία βίκεηαζ ηεθεοηαία,
πνμαθέπεηαζ κα βίκμοκ ηάπμζα ιζηνά αήιαηα ζημκ ημιέα αοηυ, αθθά δ δζάνενςζδ ημο
θοηείμο, ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ μζ Πακεθθήκζεξ Δλεηάζεζξ, δοζπεναίκμοκ ημ ένβμ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ πμο πνμζπαεμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηαζ ηζξ ΣΠΔ υπμο αοηυ ηεηιδνζςιέκα
εκδείηκοηαζ. Τπάνπεζ έθθεζρδ μπμζαζδήπμηε εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ζηδ
δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζηδ Φοζζηή. Ακηίεεηα εθανιυγεηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ
πενζπηχζεζξ δ θνμκηζζηδνζαηή πναηηζηή. Αηυια ηαζ επζιμνθςιέκμζ εηπαζδεοηζημί θοηείςκ
απμθεφβμοκ κα πνμζθένμοκ ζημοξ ιαεδηέξ έκα πθαίζζμ ημ μπμίμ ζηακμπμζεί ηζξ πνμζδμηίεξ
ημοξ θυβς ημο αζθοηηζημφ παναηηήνα θεζημονβίαξ ημο θοηείμο. Έηζζ μζ ιαεδηέξ
δοζημθεφμκηαζ κα αοημνοειζζημφκ ιδ έπμκηαξ εκενβυ νυθμ ηαζ δεκ απμηημφκ ηζξ δελζυηδηεξ
εηείκεξ πμο εα ημοξ είκαζ απαναίηδηεξ ζηδ γςή, υπςξ δ ηνζηζηή ζηέρδ, δ δδιζμονβζηυηδηα
ηαζ ή επζημζκςκία.
Έκα αηυια ζδιακηζηυ πνυαθδια, είκαζ δ ακάπηολδ ημο ηαθέκημο ηςκ ιαεδηχκ ζηδ Φοζζηή.
Γζεεκχξ, ημ πνυαθδια αοηυ ακηζιεηςπίγεηαζ ιε δζαθμνμπμζδιέκα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ,
ελαημιίηεοζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ, ηαζ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ υπςξ δ ζοιπίεζδ ημο
πνμβνάιιαημξ, δ επζηάποκζδ, μ ειπθμοηζζιυξ ηαζ άθθεξ. Έκα δζαθμνμπμζδιέκμ πνυβναιια
ζπμοδχκ πενζθαιαάκεζ ιζα πμζηζθία δναζηδνζμηήηςκ βζα ιαεδηέξ μζ μπμίμζ δζαθένμοκ ζε
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ζηακυηδηεξ ηαζ νοειμφξ ιάεδζδξ. ε έκα δζαθμνμπμζδιέκμ πνυβναιια ζπμοδχκ μζ
εηπαζδεοηζημί αημθμοεμφκ δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ζημ ηζ εα ιάεμοκ μζ ιαεδηέξ (πμζμ
δδθαδή εα είκαζ ημ πενζεπυιεκμ), ζημ πςξ εα ιάεμοκ μζ ιαεδηέξ (πμζα εα είκαζ δδθαδή δ
δζαδζηαζία) ηαζ ζημ πχξ μζ ιαεδηέξ εα πανμοζζάζμοκ ηαζ εθανιυζμοκ αοηά πμο έιαεακ
(πμζμ δδθαδή εα είκαζ ημ πνμσυκ ηδξ ιάεδζδξ). Μέζα απυ έκα ηέημζμ πνυβναιια,
ζηακμπμζμφκηαζ ηα ζδζαίηενα εκδζαθένμκηα ηςκ πνμζηζζιέκςκ ιαεδηχκ ηαζ εκεαννφκμκηαζ
μζ δοκαηυηδηεξ ζοθθμβζηήξ δνάζδξ αθθά ηαζ αοημ-ιάεδζδξ (self-learning), πμο είκαζ
αολδιέκεξ ζε αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ιαεδηχκ (Μαηζαββμφναξ 2008). Οζ δναζηδνζυηδηεξ
ειπθμοηζζιμφ ζοπκά ανίζημκηαζ ιυκμ ζε οπεναάζεζξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ
οπάνπεζ δ ακάβηδ κα ζοιπενζθδθεμφκ ζημ ακαθοηζηυ πνυβναιια πνμηεζιέκμο κα είκαζ
ζίβμονμ υηζ υθμζ μζ ιαεδηέξ εα έπμοκ πνυζααζδ ζε αοηέξ (Renzoulli 2003).
Τπάνπμοκ ηνία ιμκηέθα πνμβναιιάηςκ ηαζ δζδαζηαθίαξ ηα μπμία ζφιθςκα ιε ηδκ Joyce
VanTassel-Baska (1986) είκαζ απμηεθεζιαηζηά βζα ημοξ πανζζιαηζημφξ ιαεδηέξ ζε δζάθμνα
πθαίζζα ηαζ ζε δζάθμνεξ ααειίδεξ. Σα ιμκηέθα αοηά είκαζ:
1) Σμ ιμκηέθμ ημο πενζεπμιέκμο.
2) Σμ δζενεοκδηζηυ ιμκηέθμ δζαδζηαζίαξ ηαζ ένβμο.
3) Σμ επζζηδιμθμβζηυ / εκκμζμθμβζηυ ιμκηέθμ.
ημ ιμκηέθμ ημο πενζεπμιέκμο δίκεηαζ έιθαζδ ζηζξ ιαεδζζαηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ζηζξ έκκμζεξ
ιέζα ζε έκα πνμηαεμνζζιέκμ πθαίζζμ δζενεφκδζδξ ηαζ ελαημιζηεοιέκδξ δζδαζηαθίαξ. Οζ
πανζζιαηζημί ιαεδηέξ εκεαννφκμκηαζ κα πνμζπεθάζμοκ υζμ βίκεηαζ πζμ βνήβμνα ηδκ φθδ,
βζ‘ αοηυ ηονζανπεί δ πναηηζηή ηδξ επζηάποκζδξ.
ημ δζενεοκδηζηυ ιμκηέθμ δζαδζηαζίαξ ηαζ ένβμο, δίκεηαζ έιθαζδ ζηζξ δελζυηδηεξ
δζενεφκδζδξ μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ζημοξ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ ορδθήξ πμζυηδηαξ ένβα. Σμ
ιμκηέθμ αοηυ είκαζ ελυπςξ ζοκενβαηζηυ ηαζ απαζηεί ηδκ αθθδθεπίδναζδ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ
ιαεδηχκ ςξ ζοκδδιζμονβχκ ζηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδ δζενεφκδζδ εζδζηχκ
εειάηςκ πμο ημοξ εκδζαθένμοκ. Αημθμοεείηαζ δ επζζηδιμκζηή εηπαζδεοηζηή ιεεμδμθμβία.
ηδ Γζεεκή αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ ανηεηά ηαεζενςιέκα πνμβνάιιαηα ειπθμοηζζιμφ
υπςξ ημ ιμκηέθμ Purdue (Renzulli 1977, Feldhusen and Kolloff 1978), ηα μπμία
αημθμφεδζακ ημ δζενεοκδηζηυ ιμκηέθμ δζαδζηαζίαξ ηαζ ένβμο βζα πανζζιαηζημφξ ιαεδηέξ,
ηαζ αλζμθμβήεδηακ ςξ επζηοπδιέκα. Ηδζαίηενα ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, εζδζηά
πνμβνάιιαηα θοζζηήξ βζα πανζζιαηζημφξ έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ ημ ιμκηέθμ αοηυ
(VanTassel-Baska 1989).
ημ επζζηδιμθμβζηυ / εκκμζμθμβζηυ ιμκηέθμ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ
ακαβκχνζζδ ηςκ βκςζζαηχκ ζπδιάηςκ / ζοζηδιάηςκ πανά ζε ηιήιαηα αοηχκ ηςκ
ζοζηδιάηςκ.
Ζ ακηζπανάεεζδ ηςκ ηνζχκ αοηχκ ιμκηέθςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απμδοκάιςζδ ηδξ
δδιζμονβίαξ ζζπονχκ δζαθμνμπμζδιέκςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ βζα ημοξ πανζζιαηζημφξ
ιαεδηέξ. Ζ ζφκεεζδ ηςκ ηνζχκ αοηχκ ιμκηέθςκ είκαζ δ θφζδ βζα ενβαζία ιε κυδια ζηα
ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα βζα πανζζιαηζημφξ ιαεδηέξ (VanTassel-Baska 2003).
ηυπμξ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ ήηακ δ ζφκεεζδ ηαζ πνυηαζδ εκυξ δζαθμνμπμζδιέκμο
εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα ιαεδηέξ θοηείμο ιε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηδ Φοζζηή,
ημ μπμίμ είκαζ επεηηάζζιμ ιε ηδκ έκκμζα υηζ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ηδ ναπμημηαθζά
εκυξ κέμο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα ηδ Λοηεζαηή Φοζζηή ηαζ ημ μπμίμ πνμαθέπεζ:
ηδ ζοκεηηζηή / εκμπμζδηζηή, πθήνδ, υπζ απμζπαζιαηζηή, εκδιενςιέκδ, ζφιθςκδ ιε
ηδ βκχζδ ηδξ επμπήξ ηαζ ηδ δζεεκή ειπεζνία, πανμοζίαζδ ημο βκςζζαημφ ακηζηεζιέκμο ιε
ηνυπμ ζοκεπή ςξ πνμξ ηδ δζάνενςζδ / δμιή ημο,
ηδ ζοκεπή (ιε ηδκ επζζηήιδ) εθανιμβή ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεεμδμθμβίαξ (ηαζ) ηαηά
ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδ Φοζζηή, ιε απαναίηδηα εκζςιαηςιέκμ ημκ απμδεζηηζηυ πεζναιαηζζιυ
ζηδκ εθανιμγυιεκδ εηπαζδεοηζηή ιεεμδμθμβία,
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ηδ ζοιπθδνςιαηζηή εθανιμβή υθςκ –ηαηά ημ δοκαηυκ ηαζ ζημ ιέηνμ ηδξ
δζαεεζζιυηδηάξ ημοξ– ηςκ οπμζηδνζηηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
δζαδζηαζζχκ,
ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ δζδαζηαθίαξ πνμηοπμπμίδζδξ / ιμκηεθμπμίδζδξ ηαζ ηδξ επίθοζδξ
πνμαθδιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ.
Σμ εηπαζδεοηζηυ αοηυ πνυβναιια ημ ζπεδζάζαιε βζα ιαεδηέξ ΤΦ.Η.Μ, υπςξ μζ πνςηεφμκηεξ
ζημοξ Πακεθθήκζμοξ Γζαβςκζζιμφξ Φοζζηήξ ηαζ δζαιμνθχζαιε / δμηζιάζαιε ηαηά ηδκ
πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε πνμδβμφιεκεξ πνζκ ημ 2010 Γζεεκείξ
Οθοιπζάδεξ Φοζζηήξ. Σιήιαηα ημο πνμβνάιιαημξ αοημφ εθανιυζηδηακ ηαηά ηδκ
πνμεημζιαζία ηςκ πέκηε ιαεδηχκ μζ μπμίμζ επεθέβδζακ ιέζα απυ ηζξ δφμ θάζεζξ ημο
Πακεθθήκζμο Γζαβςκζζιμφ Φοζζηήξ 2010 ηαζ ζοιιεηείπακ ζηδκ 41δ Γζεεκή Οθοιπζάδα
Φοζζηήξ ημο 2010 ζημ Zagreb ηδξ Κνμαηίαξ. ημοξ Πακεθθήκζμοξ Γζαβςκζζιμφξ Φοζζηήξ,
μζ ιαεδηέξ δζαβςκίγμκηαζ ηυζμ ζε εεςνδηζηά εέιαηα υζμ ηαζ ζε πεζναιαηζηυ πνυαθδια
(πςνίξ ηδ θήρδ αθθά ιε επελενβαζία πναβιαηζηχκ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ), ζε ιζα
πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ηςκ εειάηςκ ηςκ Γζεεκχκ Οθοιπζάδςκ Φοζζηήξ, αθθά ηαζ ιζα
πνμζπάεεζα δμηζιαζηζηήξ εθανιμβήξ ηέημζςκ εειάηςκ ζε ελεηαζηζηυ πενζαάθθμκ απυ ημοξ
Έθθδκεξ ιαεδηέξ.
Σμ ενεοκδηζηυ ιαξ ενχηδια ήηακ ημ ακ αοηή δ πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ ηυζμ ζημ
Δνβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ ημο Πακεπζζηδιίμο
Αεδκχκ υζμ ηαζ ιέζα απυ πενζαάθθμκηα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ημοξ αμδεά κα επζηφπμοκ
ιζα δζάηνζζδ ζηδ Γζεεκή Οθοιπζάδα Φοζζηήξ.
Ζ έξεπλα – ε εθαξκνγή –ε κεζνδνινγία
ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ μζ 5 ιαεδηέξ πμο απμηεθμφζακ ηδ ιαεδηζηή Οθοιπζαηή μιάδα.
Πνζκ ηδκ πνμεημζιαζία ιε αάζδ ημ πνμηεζκυιεκμ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια, μζ ιαεδηέξ
ζοιπθήνςζακ έκα ενςηδιαημθυβζμ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ απυ ημ
μπμίμ πνμέηορε υηζ δεκ είπακ ειπεζνία ζε εέιαηα ενβαζηδνζαηήξ πναηηζηήξ υπςξ, μζ
ααεααζυηδηεξ ζηζξ ιεηνήζεζξ, μζ πμθθαπθέξ ιεηνήζεζξ, ηα ζδιακηζηά ρδθία, δ
ζηνμββοθμπμίδζδ, δ δζάδμζδ ηςκ ζθαθιάηςκ, δ ιέεμδμξ ηςκ εθάπζζηςκ ηεηναβχκςκ, δ
δζαζηαηζηή ακάθοζδ, δ ζοθθμβή, πανμοζίαζδ ηαζ επελενβαζία πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ, μ
ηαεμνζζιυξ, δ δζάηνζζδ δ επζθμβή ημο πθήεμοξ ηςκ ιεηααθδηχκ ηαζ δ ελμζηείςζδ ιε ηζξ
ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκζχκ, υπςξ ηα ζοζηήιαηα ζοβπνμκζηήξ θήρδξ ηαζ
απεζηυκζζδξ ηαζ δ video ακάθοζδ ηδξ ηίκδζδξ.
Δζδζηά βζα ηδκ πνμεημζιαζία αοηχκ ηςκ ιαεδηχκ δδιζμονβήζαιε έκα πενζαάθθμκ
ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ζημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ είπακ πνυζααζδ δφμ ιήκεξ πνζκ ηδκ
Οθοιπζάδα. Ακαεέηαιε ενβαζίεξ ηαζ πνμαθήιαηα υπςξ εηείκα ηςκ Γζεεκχκ Οθοιπζάδςκ
Φοζζηήξ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ πνμζθέναιε πανμοζζάζεζξ βζα ηδ ιεθέηδ εειάηςκ ηα μπμία
δε δζδάζημκηαζ ζημ Δθθδκζηυ Λφηεζμ. Δπίζδξ δδιζμονβήζαιε εζδζηέξ ζδιεζχζεζξ ιε ζημπυ
ηδκ ηάθορδ ημο ηεκμφ ιεηαλφ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ημο Δθθδκζημφ Λοηείμο ηαζ ηδξ
φθδξ ή μπμία ελεηάγεηαζ ζηζξ Οθοιπζάδεξ. Σζξ ηεθεοηαίεξ 10 ιένεξ πνζκ ηδκ Οθοιπζάδα μζ
ιαεδηέξ ζοιιεηείπακ ζηδκ πνμεημζιαζία δ μπμία έβζκε ζημ ενβαζηήνζμ θοζζηχκ επζζηδιχκ
ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ υπμο επέθοζακ πνμαθήιαηα ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ εηηέθεζακ
ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ιε ελμπθζζιυ πμο πνμένπεηαζ ηαζ απυ ηζξ Γζεεκείξ Οθοιπζάδεξ ηαζ
έπεζ αβμναζηεί βζα ηδ δεηαήιενδ αοηή πνμεημζιαζία. Δπίζδξ πνδζζιμπμίδζακ δζαδναζηζηυ
πίκαηα ενβαγυιεκμζ ιε δζενεοκδηζηά θμβζζιζηά, αθθδθεπζδναζηζηά θμβζζηζηά θφθθα ηαζ
παναιεηνζηέξ πνμζμιμζχζεζξ ζε εέιαηα βζα ηα μπμία δεκ δζαεέηαιε ημκ ηαηάθθδθμ
ελμπθζζιυ.
Ζ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήζαιε ήηακ δ επίθοζδ πνμαθήιαημξ ζημ ενβαζηήνζμ.
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Σα αήιαηα αοηήξ ηδξ ιεευδμο είκαζ πανυιμζα ιε εηείκα ημο ιμκηέθμο ημο Πακεπζζηδιίμο
ηδξ Minnesota ηαζ είκαζ ηα παναηάης:
Καεμνζζιυξ ημο πνμαθήιαημξ – πενζβναθή ημο δζαεέζζιμο ελμπθζζιμφ – ιμκηεθμπμίδζδ ημο
πνμαθήιαημξ (δζαίνεζή ημο ζε απθμφζηενα πνμαθήιαηα) – πνμεημζιαζία (ζοθθμβή
απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ ηονίςξ ιέζς ςηναηζηχκ ενςηήζεςκ) – Τπυεεζδ ηςκ ιαεδηχκ
– πεδίαζδ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ – Μεηνήζεζξ (Πεζναιαηζηά
δεδμιέκα ηαζ εηηίιδζδ ηςκ πνμζεββίζεςκ) – Ακάθοζδ ηςκ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ
(ζφκεεζδ ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ) – οιπενάζιαηα – Γεκζηεφζεζξ, εθανιμβέξ –
Γδιμζίεοζδ / πανμοζίαζδ ηδξ επίθοζδξ.

Δηθφλα 1: Δπίθοζδ
πνμαθήιαημξ ζημ
ενβαζηήνζμ ιε video
ακάθοζδ ηδξ
ηίκδζδξ

Δηθφλα 2: Δνβαζία
ιε παναιεηνζηή
πνμζμιμίςζδ ηαζ
θφθθμ ενβαζίαξ

Δηθφλα 3: Πανμοζίαζδ
ηδξ επίθοζδξ
πνμαθήιαημξ ζημκ
δζαδναζηζηυ πίκαηα

Δηθφλα 4: Άζηδζδ
ζημ ενβαζηήνζμ ιε
εζδζηά αβμναζιέκμ
ελμπθζζιυ.

ημ ενβαζηήνζμ εηηεθμφκηαζ ιυκμ μζ ιεηνήζεζξ ηαζ ημ ζηήζζιμ ηδξ δζάηαλδξ. ηακ μζ
ιαεδηέξ πνμζένπμκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ, ζηα πνχηα θεπηά ζοβηνίκμοκ ηζξ οπμεέζεζξ ημοξ ιε
εηείκεξ ηςκ ζοκενβαηχκ ημοξ ηαζ ζογδημφκ ημοξ θυβμοξ πζεακχκ δζαθμνχκ. Γεκ είκαζ
ακαβηαίμ μζ οπμεέζεζξ κα είκαζ ζςζηέξ, αθθά είκαζ ακαβηαίμ κα ηαηακμμφκ ημοξ θυβμοξ πμο
ημοξ μδήβδζακ ζ‘ αοηέξ. ηδ ζοκέπεζα πνμπςνμφκ ζημ ζηήζζιμ ηδξ δζάηαλδξ ηαζ ζηδ θήρδ
ηςκ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ. οιπθδνχκμοκ ημοξ πίκαηεξ δεδμιέκςκ. Δηηεθμφκ ηδκ
ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ζοιπθδνχκμοκ ημοξ πίκαηεξ ακάθοζδξ δεδμιέκςκ ζημ θφθθμ
ακαθμνάξ. Σέθμξ, βνάθμοκ ημ ζοιπέναζιά ημοξ ζοβηνίκμκηάξ ημ ιε ηδκ οπυεεζή ημοξ.
H Αμηνιφγεζε
ημοξ παναηάης πίκαηεξ θαίκμκηαζ επζδυζεζξ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ ζηδκ 41δ Γζεεκή
Οθοιπζάδα. ημκ πίκαηα 1 θαίκμκηαζ μζ πμθφ ηαθέξ ακαθοηζηέξ επζδυζεζξ ημοξ ζημ πνχημ
πεζναιαηζηυ πνυαθδια (Π1) ηαζ ζημκ πίκαηα 2 μζ ζοκμθζηέξ επζδυζεζξ ημοξ ζηα ηνία
εεςνδηζηά (Θ1, Θ2, Θ3) ηαζ ηα δφμ πεζναιαηζηά (Π1, Π2) πνμαθήιαηα. Δπίζδξ θαίκμκηαζ μζ
ζοκμθζηέξ επζδυζεζξ ημοξ ζηα εεςνδηζηά (Θμθ), ηα πεζναιαηζηά (Πμθ) ηαζ ηέθμξ δ ζοκμθζηή
ημοξ επίδμζδ (). Ζ άνζζηδ επίδμζδ ζε ηάεε πνυαθδια ήηακ ημ 10.
Πίλαθαο 1: Δπζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ πεζναιαηζηυ πνυαθδια 1. Π1.
Κςδζηυξ
ιαεδηή
S01
S02
S03
S04
S05

Εήηδια 1a

Εήηδια 1b

Εήηδια 2

Εήηδια 3

φκμθμ

1,9 /1,9
1,9 / 1,9
1,7 / 1,9
1,8 / 1,9
1,9 / 1,9

3,7 / 4,3
2,9 / 4,3
3,1 / 4,3
3,8 / 4,3
3,2 / 4,3

2,3 / 2,8
2,2 / 2,8
0 / 2,8
2,6 / 2,8
2,3 / 2,8

0,8 / 1
0,6 / 1
0,5 / 1
0,6 / 1
0,8 / 1

8,7 /10
7,6 / 10
5,3 / 10
8,8 / 10
8,2 / 10
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Πίλαθαο 2: Δπζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ηνία εεςνδηζηά, ζηα δφμ πεζναιαηζηά ηαζ ζοκμθζηέξ
επζδυζεζξ.

S01
S02
S03
S04
S05

Θ1
4,7
7,05
0
4,65
7,95

Θ2
0,6
1,2
0
0
0,4

Θ3
1,7
1,4
5,2
3,4
2,7

Π1
8,7
7,6
8,2
5,4
8,8

Π2
4,65
0,15
3,4
3,4
0,15

Θμθ
7,0
9,65
5,2
8,05
11,05

Πμθ
13,35
7,75
11,6
8,8
8,95


20,35
17,4
16,8
16,85
20

διεζχκμοιε εδχ υηζ δ ηαηχηενδ επίδμζδ βζα ηδκ εφθδιδ ικεία ήηακ ημ 16,8, βζα ημ
πάθηζκμ ιεηάθθζμ ήηακ 22,35 βζα ημ ανβονυ ιεηάθθζμ ήηακ 31 ηαζ βζα ημ πνοζυ 38,1. πςξ
θαίκεηαζ απυ ηζξ επζδυζεζξ δφμ Έθθδκεξ ιαεδηέξ πθδζίαζακ ημ πάθηζκμ ιεηάθθζμ.
Ακαθένμοιε υηζ 120 απυ ημοξ 382 ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ δεκ ηαηάθενακ κα δζαηνζεμφκ.
πκπεξάζκαηα-πδήηεζε
Οζ επζθμβή ηςκ ιαεδηχκ ιέζς ηςκ δφμ θάζεςκ ημο Πακεθθήκζμο Γζαβςκζζιμφ Φοζζηήξ
θαίκεηαζ υηζ βίκεηαζ ιε ηνυπμ πμο δζηαζχκεζ ηδκ πνμζπάεεζά ιαξ. Ζ πνμεημζιαζία ηςκ
ιαεδηχκ ηυζμ ζημ ενβαζηήνζμ υζμ ηαζ ιέζα απυ ημ πενζαάθθμκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ
απμδεζηκφεηαζ απυ ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ υηζ είπε εεηζηυ απμηέθεζια. Καζ μζ πέκηε
Έθθδκεξ ιαεδηέξ δζαηνίεδηακ ηαηαηηχκηαξ εφθδιδ ικεία. Οζ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ ζημ
πανεθευκ ήηακ δφμ εφθδιεξ ικείεξ (2005, 2006) ή έκα πάθηζκμ ιεηάθθζμ (2004).
Ακαδεζηκφεηαζ υιςξ ηαζ ημ υνζμ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ βζα δζάηνζζδ ζε
Γζεεκή Οθοιπζάδα θυβς ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο παναηηήνα θοηείμο ηα μπμία ακαθέναιε
ζηδκ εζζαβςβή, αθθά ηαζ θυβς ημο μθζβμήιενμο ηδξ πνμεημζιαζίαξ ημοξ. ε ζπέζδ ιε
πνμδβμφιεκα έηδ θαίκεηαζ υηζ δ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ αοημφ αμήεδζε υθμοξ ημοξ
ιαεδηέξ κα επζηφπμοκ ιζα δζάηνζζδ. Ζ πνμεημζιαζία αοηή βίκεηαζ ιεηά ηδξ Πακεθθήκζεξ
ελεηάζεζξ. Καηά ηδ βκχιδ ιαξ μζ επζηοπίεξ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ δείπκμοκ υηζ βίκεηαζ ιζα
αλζυθμβδ πνμζπάεεζα απυ εηπαζδεοηζημφξ θοηείςκ δ μπμία εα απέδζδε αηυια πενζζζυηενμ
ακ άθθαγακ μνζζιέκα πανάθμβα ημο Δθθδκζημφ Λοηείμο. Γζα πανάδεζβια είκαζ πανάθμβμ κα
παναημθμοεμφκ θοζζηή ηαηεφεοκζδξ ζηδκ Γ΄ Λοηείμο ιαεδηέξ μζ μπμίμζ εέθμοκ κα
εζζαπεμφκ ζε μζημκμιζηυ ηιήια ή απθχξ εέθμοκ κα ηεθεζχζμοκ ημ θφηεζμ βζα κα εζζέθεμοκ
ιε 0,8 ζε ηάπμζμ ΣΔΗ. Γζα ηδκ οπένααζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ αοηχκ πνμηείκμοιε ηάπμζεξ
αθθαβέξ ζημ παναηηήνα ημο Λοηείμο ηαζ ιζα πνυηαζδ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα ημ
Λφηεζμ. ηδκ πνυηαζδ αοηή ηαηαθήλαιε ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ιαξ ζημ International Board
of Physics Olympiad αθθά ηαζ αθμφ ιεθεηήζαιε ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ πνμβνάιιαηα
πνμεημζιαζίαξ πςνχκ μζ μπμίεξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ δζεεκείξ Οθοιπζάδεξ Φοζζηήξ.
Πξνηάζεηο
Σμ πνμηεζκυιεκμ πνυβναιια είκαζ ζπεδζαζιέκμ έηζζ χζηε ζηζξ δφμ πνχηεξ ηάλεζξ ημο
θοηείμο κα δζαηνέπμκηαζ ηα ζδιακηζηυηενα ηθαζζηά ηαζ ιεηαηθαζζηά πνυηοπα ζε έκα
πθαίζζμ βεκζηήξ παζδείαξ υπμο βζα ημοξ ιαεδηέξ δζαθαίκμκηαζ μζ αλίεξ ηαζ μζ ζπέζεζξ ηδξ
θοζζηήξ ιε ηδκ ημζκςκία, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ημ πενζαάθθμκ, πνμάβεηαζ δ εκενβυξ ηαζ
δζενεοκδηζηή ιάεδζδ, ακαπηφζζμκηαζ δελζυηδηεξ υπςξ δ δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ, δ δζαπείνζζδ
ηςκ ιεηααθδηχκ, δ ζοθθμβή πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ, δ ακάθοζδ βναθζηχκ παναζηάζεςκ, δ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ δ δζδαζηαθία πνμηοπμπμίδζδξ / ιμκηεθμπμίδζδξ.
ε ηάεε πνυηοπμ πμο πνμζεββίγμοκ μζ ιαεδηέξ ακαπηφζζμοκ πμθθαπθέξ ακαπαναζηάζεζξ ημο
(βναθζηέξ, δζαβναιιαηζηέξ, ιαεδιαηζηέξ, ζοιαμθζηέξ ηαζ θεηηζηέξ). Ο εηπαζδεοηζηυξ
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απεοεφκεζ ενςηήζεζξ χζηε μζ ιαεδηέξ κα ζοκμρίγμοκ ηδκ ενβαζηδνζαηή δζαδζηαζία, κα
ελδβμφκ ηαζ κα ζοζπεηίγμοκ δζαθμνεηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, κα δίκμοκ θεζημονβζημφξ
μνζζιμφξ, κα ακηζιεηςπίγμοκ ηζξ πανακμήζεζξ ημοξ, ηαζ κα δζαηοπχκμοκ εζηαζίεξ βζα ηδκ
επίθοζδ πνμαθδιάηςκ.
Πνμηείκμκηαζ ιέεμδμζ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ ιε ηδ πνήζδ ημο οπάνπμκημξ
ελμπθζζιμφ αθθά ηαζ ιε ηδ video-ακάθοζδ ηδξ ηίκδζδξ ιε πνήζδ ιζαξ ηάιεναξ ηαζ ημο
θμβζζιζημφ logger pro ή ημο εθεφεενμο δζαδζηηοαημφ Tracker. (A. Drolapas et al 2010). Ζ
εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ αεθηζζημπμζείηαζ ιε ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ βεκζηήξ
παζδείαξ ζηδ Γ΄ θοηείμο ηαζ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαηεφεοκζδξ ζηδ Β΄ θοηείμο. Με ηδκ
ηαηάνβδζδ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ ζηδ B΄ θοηείμο εα ιπμνεί κα αολδεεί μ ανζειυξ ηςκ ςνχκ βζα
ηδ θοζζηή βεκζηήξ παζδείαξ απυ ηζξ 2 ημοθάπζζημκ ζηζξ 3 χνεξ.
Με ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ βεκζηήξ παζδείαξ ζηδ Γ΄ θοηείμο εα ιπμνεί κα αολδεεί μ
ανζειυξ ηςκ ςνχκ βζα ηδ θοζζηή ηαηεφεοκζδξ ημοθάπζζημκ ζηζξ 5 χνεξ ηαζ πζεακυκ κα
ηαεζενςεεί ηαζ έκα ενβαζηδνζαηυ δίςνμ εκαθθάλ ιε άθθα ακηζηείιεκα.
Τπάνπμοκ 9 εκυηδηεξ ζηζξ δφμ πνχηεξ ηάλεζξ ημο θοηείμο, 4 ζηδκ Α΄ ηαζ 5 ζηδ Β΄ θοηείμο.
ηδκ ηνίηδ ηάλδ ημο θοηείμο οπάνπμοκ 10 εκυηδηεξ μζ μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ πάκς ζε εηείκεξ
ηςκ δφμ πνχηςκ ηάλεςκ πςνίξ κα οπάνπμοκ αθθδθμηαθφρεζξ. Κάεε εκυηδηα απμηεθείηαζ απυ
έκα ανζειυ οπμεκμηήηςκ. Ζ δζαπναβιάηεοζδ ηςκ εκμηήηςκ ηδξ Γ΄ θοηείμο απαζηεί επανηή
βκχζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ακηίζημζπςκ εκμηήηςκ ηδξ Α΄ ηαζ Β΄ θοηείμο.
Σμ πνυβναιια ακαπηφζζεηαζ πάκς ζε ηέζζενζξ βεκζημφξ ζημπμφξ. Ο ηάεε βεκζηυξ ζημπυξ
πενζθαιαάκεζ έκακ ανζειυ εζδζηυηενςκ ζημπχκ. Οζ δφμ πνχημζ βεκζημί ζημπμί ζπεηίγμκηαζ ιε
ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ κέαξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ημ ακηίηηοπυ ηδξ ζηδκ ημζκςκία, ηδκ
ηεπκμθμβία ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Οζ επυιεκμζ δφμ βεκζημί ζημπμί αθμνμφκ ζηδ πνήζδ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ.
ηδκ Α΄ θοηείμο πνμδβμφκηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηαζ δ εκένβεζα, ηαζ αημθμοεεί δ πενζβναθή
ηαζ μζ κυιμζ ηδξ ηίκδζδξ. ηδ Β΄ θοηείμο εζζάβμκηαζ ηα πνυηοπα ημο θςηυξ ηαζ ημ
θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ, ηα αημιζηά ηαζ πονδκζηά πνυηοπα ηαεχξ ηαζ ημ ηαεζενςιέκμ
πνυηοπμ. ηδ Γ΄ θοηείμο εζζάβμκηαζ ζπεηζηζζηζηά ηαζ ηαακηζηά πνυηοπα.
Κάεε εειαηζηή εκυηδηα λεηζκά ιε ιζα εζζαβςβζηή ενβαζηδνζαηή δναζηδνζυηδηα πμο
ακαδεζηκφεζ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο πνμηφπμο, ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ δ εκυηδηα. Αοηή
δ εζζαβςβζηή δναζηδνζυηδηα είκαζ ηέημζα χζηε μζ ιαεδηέξ κα ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε έκα
θοζζηυ ζφζηδια ηαζ πνέπεζ κα ηαεμνίζμοκ ηζξ ιεηααθδηέξ μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα
επδνεάζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ζοζηήιαημξ. Οζ ιαεδηέξ παναηδνμφκ, ενεοκμφκ,
δζαηοπχκμοκ ενςηήζεζξ, δμηζιάγμοκ οπμεέζεζξ, ακαθφμοκ δεδμιέκα, ζοζπεηίγμοκ
δζαβναιιαηζηέξ, βναθζηέξ, ιαεδιαηζηέξ, ζοιαμθζηέξ ηαζ θεηηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ,
παναδίδμοκ βναπηέξ ακαθμνέξ, ηαζ αλζμθμβμφκ ηα εονήιαηά ημοξ. Οζ ιαεδηέξ ιπμνεί ζηδ
ζοκέπεζα κα εηηεθμφκ ηαζ άθθεξ αοημπναηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.
Μεηά ηδκ εζζαβςβζηή ενβαζηδνζαηή δναζηδνζυηδηα, αημθμοεεί δζάθμβμξ υπμο μζ ιαεδηέξ
πανμοζζάγμοκ ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ημοξ βζα ημ θοζζηυ ζφζηδια. Πνυζεεηεξ ενςηήζεζξ
ηίεεκηαζ ζημοξ ιαεδηέξ πνμηεζιέκμο κα ελδβήζμοκ ημ πχξ ιζα ακαπανάζηαζδ ζπεηίγεηαζ ιε
ιζα άθθδ, κα ένεμοκ ακηζιέηςπμζ ιε ηζξ πανακμήζεζξ ημοξ, κα δζαηοπχζμοκ μνζζιμφξ ηαζ
εζηαζίεξ πμο αθμνμφκ ηαηαζηάζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ αηυια δεκ έπμοκ ειπεζνία.
ηδ ζοκέπεζα, δίκμκηαζ δζάθμνα θφθθα ενβαζίαξ ζημοξ ιαεδηέξ ακάθμβα ιε ημ ακηζηείιεκμ,
ηα μπμία ιπμνεί κα ηα δζαπναβιαηεοημφκ ηαζ ζημ ζπίηζ. Σα θφθθα αοηά ιπμνεί κα
πενζβνάθμοκ δναζηδνζυηδηεξ ιε θμβζζιζηά ή ιε απθά οθζηά, κα ειπενζέπμοκ μδδβίεξ ηαζ
ενςηήζεζξ βζα ζογήηδζδ. Ζ επελενβαζία ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ αημθμοεεί πανυιμζα πμνεία
ζηδκ μπμία μ εηπαζδεοηζηυξ δζεοημθφκεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή ακάπηολδ ηςκ ιαεδηχκ ιέζς
ςηναηζηχκ ενςηήζεςκ. Οζ ενςηήζεζξ αοηέξ έπμοκ ζημπυ κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ
επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ, ζηδ δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ, ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ πεζναιαηζηήξ
δζαδζηαζίαξ, ηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Κάπμζα θφθθα ενβαζίαξ, ηονίςξ ζημ ηέθμξ
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ηάεε εκυηδηαξ, ιπμνεί κα είκαζ ηαζ πνμαθήιαηα ζπεηζηά ιε ηα πνυηοπα πμο ιεθέηδζακ μζ
ιαεδηέξ. Γδθαδή, ηάπμζα απυ ηα πνμαθήιαηα αοηά είκαζ ενβαζηδνζαηά, ηαζ εα πνέπεζ κα
αημθμοεδεεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ επίθοζήξ ημοξ ζημ ενβαζηήνζμ.
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υνεδρύα 21: Διαθεματικϋσ και Εναλλακτικϋσ Εκπαιδευτικϋσ
Προςεγγύςεισ ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ
Οι Σεχνολογικϋσ Εφαρμογϋσ Παρωθούν το Ενδιαφϋρον για τισ
Υυςικϋσ Επιςτόμεσ, οι Υυςικϋσ Επιςτόμεσ Ερμηνεύουν τισ
Σεχνολογικϋσ Εφαρμογϋσ – H Περύπτωςη του Ηλιακού Θερμοςύφωνα
Δπαγγειία Μπνχξκπνπια, Οπξαλία Γθηθνπνχινπ, Γεσξγ. Θενθ. Καιθάλεο
Δξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο,
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αζελψλ, http://micro-kosmos.uoa.gr
linabour@gmail.com, gikopoulou@gmail.com, kalkanis@primedu.uoa.gr
Πεξίιεςε
Πενζβνάθεηαζ ιζα εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ μπμίαξ δζενεοκήεδηε δ δοκαηυηδηα
ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ηεπκμθμβζηχκ εθανιμβχκ κα πανςεμφκ ζζπονά ημ εκδζαθένμκ ηςκ
θμζηδηχκ / ιαεδηχκ ζε εέιαηα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ –ακηίζηνμθα– δ δοκαηυηδηα ηαζ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ κα επζαεααζχκμοκ ηαζ κα ενιδκεφμοκ ηδ θεζημονβία
αοηχκ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ εθανιμβχκ. Ζ εηπαζδεοηζηή αοηή δζαδζηαζία αθμνμφζε ημκ «ημζκυ» ηαζ
«εονφηαηα εθανιμγυιεκμ» δθζαηυ εενιμζίθςκα μ μπμίμξ απμηέθεζε ηδκ πανχεδζδ / αθυνιδζδ ή ημ
έκαοζια εκδζαθένμκημξ βζα ηδ ιεθέηδ υθςκ ζπεδυκ ηςκ εενιζηχκ θαζκμιέκςκ ηα μπμία δζδάζημκηαζ
ζηδκ ηοπζηή εηπαίδεοζδ, ιε δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ ηαζ απμδεζηηζηυ ενβαζηδνζαηυ πεζναιαηζζιυ βζα
ηάεε ιένμξ ηαζ θάζδ θεζημονβίαξ ημο, δζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ ηαζ ζφκεεζδ ηςκ ζπεηζηχκ
επζζηδιμκζηχκ πνμηφπςκ βζα ηδκ ενιδκεία ηάεε ιζαξ απυ ηζξ θάζεζξ θεζημονβίαξ ημο, βεκίηεοζδ ηςκ
εθανιμβχκ ημοξ πένακ ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα ηαεχξ ηαζ ζοζπέηζζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο ιε
δζαεειαηζηέξ παναιέηνμοξ ημοξ. Ζ εθανιμβή οθμπμζήεδηε ζε θμζηδηέξ μζ μπμίμζ βκχνζγακ
ζημζπεζςδχξ ηα ζπεηζηά εενιζηά θαζκυιεκα ηαζ πνυηοπα ςξ απυθμζημζ ηδξ θοηεζαηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ
πνζκ ηδκ παναημθμφεδζδ πακεπζζηδιζαηχκ ιαεδιάηςκ θοζζηήξ. Ζ ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ
μιάδςκ πεζναιαηζζιμφ ηαζ ακαθμνάξ ήηακ ζοκηνζπηζηή βζα ηδκ πνμηεζκυιεκδ ζοζπέηζζδ ηεπκμθμβίαξ
–ςξ εκαφζιαημξ εκδζαθένμκημξ– ηαζ θοζζηχκ επζζηδιχκ –ςξ ενιδκεοηζημφ ζημζπείμο.
Abstract
It is described an educational procedure, by the application of which, the potentiality and effectiveness
of technological application, that strongly stimulate the interest of students/pupils in science topics
and-vice versa-the potentiality and effectiveness of science to confirm and interpret the function of
these technological applications was investigated. The ―common‖ and ―widely applicable‖ solar heater
was the prompting/motivation or trigger of interest, for the study of almost all of thermal phenomena
which are taught during the formal education. The educational procedure followed, was by expressing
hypothesis and proving lab experiment for every part and stage of its function, by making conclusions
and composing the related scientific models for the interpretation of every single stage of solar
heater‘s function. The procedure has been completed by the generalization of the scientific models‘
applications beyond solar heater, as also by the correlation of its function with interdisciplinary
parameters. This educational procedure was applied to students who were aware at least of the relevant
thermal phenomena and models, as secondary education graduates and before attending the science
university courses. Benchmarking of experimentation and reference groups was overwhelming in
favor of the suggested correlation of technology –as trigger of interest– and science –as an
interpretative way.
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θεπηηθφ – Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα
H ζοκήεδξ πναηηζηή ηαηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ είκαζ,
δοζηοπχξ, δ ακαββεθία ηδξ εειαηζηήξ ηδξ, δ πενζβναθή θαζκμιέκςκ, δ δζαηφπςζδ μνζζιχκ
ηαζ δ απαίηδζδ απμικδιυκεοζή ημοξ, ηέθμξ δε δ επίθοζδ εεςνδηζηχκ αζηήζεςκ ή ηαζ δ
εηηέθεζδ πεζναιάηςκ επίδεζλδξ, πςνίξ –μοζζαζηζηά– κα ζοκδέεηαζ δ πνμζθενυιεκδ
πθδνμθμνία / βκχζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή, ηδκ επζζηήιδ, ηδκ ηεπκμθμβία. Αοηή δ πναηηζηή
πενζβνάθεζ ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ –ημοθάπζζημκ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ– ηαζ εηηείκεηαζ απυ
ηδκ πνχζιδ / βοικαζζαηή έςξ ηαζ ηδκ φζηενδ / θοηεζαηή δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, αθθά
ηαζ έςξ –ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ– ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ –
ημοθάπζζημκ ζε ηιήιαηα ζηα μπμία μζ θοζζηέξ επζζηήιεξ δεκ απμηεθμφκ ηα ηονίανπα
ιαεήιαηα. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ εηηυξ ηςκ άθθςκ απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοιιεημπήξ
Δθθήκςκ ιαεδηχκ ζηζξ Γζεεκείξ Οθοιπζάδεξ Φοζζηήξ, αθμφ επζηοβπάκμοκ ηαθέξ επζδυζεζξ
ζηα εεςνδηζηά γδηήιαηα εκχ οζηενμφκ ζηα πεζναιαηζηά (Οζημκμιίδδξ 2010). ηζξ φζηενεξ
ηάλεζξ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ δ πναηηζηή αοηή δεκ –ή ημοθάπζζημκ δε ζοκζζηάηαζ
απυ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα ακηίζημζπα εβπεζνίδζα κα– αημθμοεείηαζ, αθθά
αημθμοεείηαζ ημ ενεοκδηζηά ελεθζζζυιεκμ εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηδκ
επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδκ εηηέθεζδ πεζναιάηςκ βζα ηδκ ελαβςβή
ζοιπεναζιάηςκ (ΓΔΠΠ 2003, Απμζημθάηδξ ηά 2006).
Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια, πανυηζ δ επζζηήιδ ηαζ δ ηεπκμθμβία είκαζ μζ ηαηαθφηεξ ηςκ
αθθαβχκ μζ μπμίεξ ζοιααίκμοκ ζηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία, μζ ένεοκεξ κα δείπκμοκ υηζ δ
πθεζμρδθία ηςκ ζφβπνμκςκ πμθζηχκ / ακενχπςκ ζηενμφκηαζ ηςκ απαναίηδηςκ βκχζεςκ ηαζ
δελζμηήηςκ βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο ζφβπνμκμο ηυζιμο (BouJaoude 2002).
Γζ‘ αοηυ δ αεθηίςζδ ημο ηνυπμο εηπαίδεοζδξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ιαεδηχκ / θμζηδηχκ /
εηπαζδεοηζηχκ / πμθζηχκ πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζηεί επεζβυκηςξ (Chin 2005) ηαζ δ εηπαίδεοζδ
ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιζα αανεηή εκαζπυθδζδ (Thornton 1999) ιε
απμικδιυκεοζδ μνζζιχκ ηαζ ηακυκςκ πςνίξ ηδ δζαζφκδεζή ημοξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ
ηονίςξ ηδκ ηεπκμθμβία. Ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ / θμζηδηέξ ιαεαίκμοκ ηαθφηενα ηζξ
θοζζηέξ επζζηήιεξ υηακ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ ενιδκεία ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ
ηςκ ηεπκμθμβζηχκ εθανιμβχκ ημοξ (Donovan & Bransford 2005).
Σα –βεκζηυηενα– ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηα μπμία ακαηφπημοκ απυ αοηήκ ηδκ
πναβιαηζηυηδηα ηαζ μδήβδζακ ζε αοηή ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ήηακ:
- ιε πμζμκ ηνυπμ είκαζ δοκαηυ κα πνμηαθέζμοιε ή ηαζ κα εκζζπφζμοιε ημ εκδζαθένμκ ηςκ
ιαεδηχκ / θμζηδηχκ βζα ζοβηεηνζιέκα θαζκυιεκα ηαζ πνυηοπα / εεςνίεξ ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ ή βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ βεκζηυηενα;
- ιε πμζμκ ηνυπμ είκαζ δοκαηυ κα οπμηαηαζηήζμοιε ή ηαζ κα ακηζηαηαζηήζμοιε ηζξ
πανεπυιεκεξ ηαηά ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ βκχζεζξ ηςκ μνζζιχκ ιε βκχζεζξ
ηςκ δζαδζηαζζχκ;
- ιε πμζμκ ηνυπμ είκαζ δοκαηυ κα οπμηαηαζηήζμοιε ή ηαζ κα ακηζηαηαζηήζμοιε ηδ ζοκήεδ
πναηηζηή ηδξ απμικδιυκεοζδξ ιε ηδκ επζεοιδηή πναηηζηή ηδξ ηαηακυδζδξ;
- είκαζ δοκαηυ (ηαζ ζε πμζμ ααειυ) ή υπζ ιία ηεπκμθμβζηή εθανιμβή κα είκαζ έκαξ απυ ημοξ
ηνυπμοξ απάκηδζδξ / επίηεολδξ ηςκ παναπάκς ενςηδιάηςκ / γδηδιάηςκ; ηαζ
- είκαζ δοκαηυ (ηαζ ζε πμζμ ααειυ) ή υπζ ιζα ηέημζα εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία κα ενιδκεφζεζ
ζοβπνυκςξ ιενζηέξ ηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ ηαζ κα ηζξ απμιοεμπμζήζεζ χζηε κα ιδ
εεςνμφκηαζ «ιαφνα ημοηζά» απυ ημοξ ιαεδηέξ / θμζηδηέξ / ιεθθμκηζημφξ πμθίηεξ ηαζ
πνήζηεξ ημοξ;
Οζ –βεκζηυηενμζ– ενεοκδηζημί ζηυπμζ ήηακ ακηίζημζπα:
- δ ιεθέηδ ηδξ
εθζηηυηδηαξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιζαξ ημζκήξ ηαζ πνήζζιδξ
ηεπκμθμβζηήξ εθανιμβήξ ςξ εκαφζιαημξ εκδζαθένμκημξ ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα
ακηίζημζπεξ εειαηζηέξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ
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- δ «πνμζηζεέιεκδ αλία» ηδξ εθανιμβήξ ηςκ αδιάηςκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ
ιεεμδμθμβίαξ (οπμεέζεζξ, πεζναιαηζζιυξ, ζοιπενάζιαηα / πνυηοπα) ιε δζενεφκδζδ ηάεε
ηιήιαημξ ή θάζδξ θεζημονβίαξ ηδξ εθανιμβήξ
- δ επζηοπία (ηαζ ζε πμζμ ααειυ ή υπζ) ιζαξ πνμζπάεεζαξ βεκίηεοζδξ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ
εθανιμβήξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ή ηαζ ζηδκ επζζηήιδ, ζημ πθαίζζμ πάκημηε ηδξ
ζοβηεηνζιέκδξ δζενεοκδηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ.
Ζ Ηδέα
ημ πθαίζζμ ηςκ παναπάκς βεκζηχκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ ηαζ ζηυπςκ, απμθαζίζαιε ηδ
ζπεδίαζδ / δζεκένβεζα ιζαξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα ηδ δμηζιή ημο ημζκμφ ηαζ εονφηαηα
πνδζζιμπμζμφιεκμο δθζαημφ εενιμζίθςκα ςξ εκαφζιαημξ εκδζαθένμκημξ ηαζ ηδκ εθανιμβή
ηδξ επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε δζενεφκδζδ (Καθηάκδξ, 2007α) ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ζ εηπαζδεοηζηή αοηή δζαδζηαζία είπε βκςζζαηυ
ακηζηείιεκμ ηζξ ακηίζημζπεξ / απαναίηδηεξ / ενιδκεοηζηέξ εειαηζηέξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ
ηαζ εζδζηυηενα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηαζ ζηυπμοξ ηα βεκζηυηενα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα ηαζ
ζηυπμοξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ελεζδζηεοιέκα βζα ηδκ πενίπηςζδ ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα.
Ζ ιεεμδμθμβία δ μπμία αημθμοεήεδηε ηαηά ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία (ή ενεοκδηζηή
ιεεμδμθμβία) πενζβνάθεηαζ ζηδ ζοκέπεζα.
Ζ Δθαξκνγή
Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζημ Δνβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ
Πενζαάθθμκημξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο
Αεδκχκ ηαηά ημ αηαδδιασηυ έημξ 2009-2010. Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ απμηέθεζακ 72
δεοηενμεηείξ πνμπηοπζαημί θμζηδηέξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ,
πνζκ ηδκ παναημθμφεδζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ πνζκ ηδκ οπμπνεςηζηή άζηδζή
ημοξ ζημ Δνβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Ζ επζθμβή / αλζμθυβδζδ ημο δείβιαημξ ηςκ
θμζηδηχκ ημο ζοβηεηνζιέκμο Σιήιαημξ εεςνείηαζ επζηοπήξ βζα ηδ βεκίηεοζδ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ζε ιαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ βζαηί μζ θμζηδηέξ ηςκ Παζδαβςβζηχκ
Σιδιάηςκ Γ.Δ. ηαηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ θάζδ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ ζπμοδχκ ημοξ
εεςνμφκηαζ βκςζηζηά ηαζ βκςζζαηά ιαεδηέξ αθμφ έπμοκ ιυκμ ηζξ βκχζεζξ ηςκ απμθμίηςκ
ιαεδηχκ ηδξ θοηεζαηήξ εηπαίδεοζδξ.
Οζ θμζηδηέξ πςνίζηδηακ ιε ηοπαίμ ηνυπμ, ζε δφμ μιάδεξ ηςκ 36 αηυιςκ:
α. ηδκ μιάδα ακαθμνάξ, δ μπμία παναημθμφεδζε παναδμζζαηά εεςνδηζηά ιαεήιαηα
δζάνηεζαξ 6 ςνχκ (ηνία δίςνα) ιε εειαηζηέξ:
- «ιμνθέξ» εκένβεζαξ, ιεηαιμνθχζεζξ εκένβεζαξ, οπαβςβή ηςκ «ιμνθχκ» εκένβεζαξ ζηζξ
ααζζηέξ ιμνθέξ ηδξ, ακακεχζζιεξ ιμνθέξ ηαζ ηαεανέξ ιεηαιμνθχζεζξ εκένβεζαξ, …
- εενιζηή εκένβεζα / εενιμηναζία, εενιυηδηα, δθεηηνμιαβκδηζηή δζάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ
(ιε αηηζκμαμθία), ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ (ιε νεφιαηα), ακμδζηά εενιζηά νεφιαηα, …
- ακάηθαζδ / απμννυθδζδ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ, ελάνηδζδ απυ ημ πνχια, ηδκ οθή
ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ / ηθίζδ ηςκ επζθακεζχκ, δζάδμζδ εενιυηδηαξ ζηα ζηενεά (ιε
αηηζκμαμθία), εοεενιαβςβά / δοζεενιαβςβά ζχιαηα, …
- εενιζηή δζαζημθή / ζοζημθή ηςκ ζςιάηςκ, θεζημονβία / εηιεηάθθεοζδ ρδθζαηχκ
αζζεδηήνςκ εενιμηναζίαξ, … ηαζ
α. ηδκ μιάδα πεζναιαηζζιμφ, ζηδκ μπμία επί 6 χνεξ (ηνία δίςνα επίζδξ) αλζμπμζήεδηε ςξ
έκαοζια ηδξ ιεθέηδξ ιζα ακαθμνά ζηδ πνδζζιυηδηα ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα ηαζ ιζα
ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ηιδιάηςκ ημο. Εδηήεδηε απυ ηα ιέθδ ηδξ δ δζαηφπςζδ
οπμεέζεςκ βζα ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ, ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ηάεε
ηιήιαηυξ ημο. Δπζαεααζχεδηε ιε απμδεζηηζηυ πεζναιαηζζιυ δ αθήεεζα ηάπμζςκ
οπμεέζεςκ, γδηήεδηε δ ηαηαζηεοή εκυξ αοημζπέδζμο δθζαημφ εενιμζίθςκα ιε απθά οθζηά
ηαζ ιεθεηήεδηακ ηα αέθηζζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ηαεχξ ηαζ μζ αέθηζζηεξ
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ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ημο. Καηαβνάθδηακ ζοιπενάζιαηα ηαζ επζπεζνήεδηε δ ζφκεεζδ ηςκ
ζπεηζηχκ επζζηδιμκζηχκ πνμηφπςκ, εκχ ακαγδηήεδηακ ηνυπμζ ηαζ άθθεξ εθανιμβέξ
βεκίηεοζδξ ηςκ δθζαηχκ εενιμζζθχκςκ. οζπεηίζεδηακ ζοζηδιζηά ιε ηεπκμθμβζηέξ,
πενζααθθμκηζηέξ, μζημκμιζηέξ, αζζεδηζηέξ ηαζ άθθεξ παναιέηνμοξ, ηέθμξ δε ενιδκεφηδηακ
απυ ημοξ θμζηδηέξ υθα ηα ηιήιαηα ηαζ μζ θεζημονβίεξ εκυξ δθζαημφ εενιμζίθςκα ιε αάζδ
ηα επζζηδιμκζηά πνυηοπα ηα μπμία δζαηοπχεδηακ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηαζ ηα μπμία
απεδείπεδ υηζ ηάθοπηακ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εεςνίαξ υπςξ:
- «ιμνθέξ» εκένβεζαξ (ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δ δθζαηή ηαζ εενιζηή εκένβεζα), ιεηαιμνθχζεζξ
εκένβεζαξ (ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δ ιεηαιυνθςζδ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζε εενιζηή, δ μπμία
ζοιααίκεζ ζημκ δθζαηυ εενιμζίθςκα), οπαβςβή ηςκ «ιμνθχκ» εκένβεζαξ ζηζξ ααζζηέξ
ιμνθέξ ηδξ (οπαβςβή ηδξ «δθζαηήξ εκένβεζαξ» ζε δοκαιζηή εκένβεζα ηςκ πονήκςκ
οδνμβυκμο, οπαβςβή ηδξ «εενιζηήξ εκένβεζαξ» ζε ηζκδηζηή εκένβεζα ηςκ ζςιαηζδίςκ
φθδξ), ακακεχζζιεξ ιμνθέξ (υπςξ δ δθζαηή εκένβεζα) ηαζ ηαεανέξ ιεηαιμνθχζεζξ
εκένβεζαξ (υπςξ δ ιεηαιυνθςζδ δθζαηήξ ζε εενιζηή εκένβεζα), εηιεηάθθεοζδ ηδξ
εενιζηήξ εκένβεζαξ (υπςξ ηδξ πνήζδξ ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ απυ ηδ θεζημονβία ημο
δθζαημφ εενιμζίθςκα), …
- εενιζηή εκένβεζα / εενιμηναζία (ηδξ επζθάκεζαξ ημο ήθζμο, ηςκ δζαθυνςκ ιενχκ ημο
δθζαημφ εενιμζίθςκα, …), ιεηαθμνά εενιζηήξ εκένβεζαξ / εενιυηδηα (απυ ημκ ήθζμ έςξ
ηαζ ημ εενιυ κενυ ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα), δθεηηνμιαβκδηζηή δζάδμζδ / αηηζκμαμθία
ηδξ εενιυηδηαξ (υπςξ δ δζάδμζδ εενιυηδηαξ ιε δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα / θςηυκζα απυ
ημκ ήθζμ έςξ ηδκ επζθάκεζα ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα), …
- ακάηθαζδ / απμννυθδζδ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ (υπςξ δ ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ /
ηοιαηζηήξ εκένβεζαξ ζε εενιζηή / ηζκδηζηή εκένβεζα ηςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ επζθάκεζαξ ημο
δθζαημφ εενιμζίθςκα), ελάνηδζδ απυ ημ πνχια, ηδκ οθή ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ /
ηθίζδ ηςκ επζθακεζχκ (υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ πεζναιαηζζιυ), δζάδμζδ εενιυηδηαξ ζηα
ζηενεά ιε αηηζκμαμθία / αβςβή ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ημοξ ή ηαζ ιε ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ
ζηα ιέηαθθα (υπςξ πνμηφπηεζ απυ ζπεηζηυ πεζναιαηζζιυ), εοεενιαβςβά / δοζεενιαβςβά
ζχιαηα ηαζ δ πνήζδ ημοξ ζημκ δθζαηυ εενιμζίθςκα (υπςξ πνμηφπηεζ απυ ζπεηζηυ
πεζναιαηζζιυ), ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ ιε νεφιαηα / ακμδζηά εενιζηά νεφιαηα (υπςξ
πνμηφπηεζ, επίζδξ, απυ ζπεηζηυ πεζναιαηζζιυ), …
- εενιζηή δζαζημθή / ζοζημθή ηςκ ζςιάηςκ (υπςξ πνμηφπηεζ απυ ζπεηζηυ πεζναιαηζζιυ),
θεζημονβία / εηιεηάθθεοζδ ρδθζαηχκ αζζεδηήνςκ εενιμηναζίαξ (μζ μπμίμζ
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα ηαζ ηδ
αεθηζζημπμίδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο), …
Ζ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δζανενχεδηε / ζοζηδιαημπμζήεδηε ζφιθςκα ιε ηα αήιαηα ηδξ
επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε δζενεφκδζδ (Καθηάκδξ 2007α): α. έκαοζια
εκδζαθένμκημξ, α. δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ, β. απμδεζηηζηυξ πεζναιαηζζιυξ, δ. δζαηφπςζδ
ζοιπεναζιάηςκ / ζφκεεζδ πνμηφπμο, ε. βεκίηεοζδ, ζοζηδιζηή ζοζπέηζζδ, ενιδκείεξ.
α. Χξ εκαφζιαηα εκδζαθένμκημξ πνδζζιμπμζήεδηακ εκδεζηηζηέξ εζηυκεξ, θςημβναθίεξ ηαζ
ζπεηζηέξ εζημκμζημπίζεζξ μζ μπμίεξ επζδείπεδηακ ζημοξ θμζηδηέξ ηαζ άθθεξ ηζξ μπμίεξ
ακαγήηδζακ ηαζ πανέεεζακ μζ ίδζμζ θμζηδηέξ,

Δζηυκεξ «απυ ηδκ Ζθζαηή ζηδ Θενιζηή Δκένβεζα»
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μζ μπμίμζ ζογήηδζακ, εηηίιδζακ ηδ ζπμοδαζυηδηα αοηχκ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηςκ εθανιμβχκ
ημοξ ηαζ ακέθενακ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ –πνέπεζ κα– αθμνμφκ ηαζ κα εκδζαθένμοκ
ημκ ζφβπνμκμ άκενςπμ.
α. Οζ θμζηδηέξ πνμαθδιαηίζηδηακ ηαζ ηθήεδηακ κα δζαηοπχζμοκ οπμεέζεζξ βζα ηα ιένδ εκυξ
ηοπζημφ / ημζκμφ δθζαημφ εενιμζίθςκα υπςξ ηα είδακ ζε εζηυκεξ ηαζ ζε έκακ πναβιαηζηυ /
πνυηοπμ δθζαηυ εενιμζίθςκα (Καθηάκδξ 1997), αθθά ηαζ υπςξ οπέεεζακ βζα ηδ θεζημονβία
εκυξ μθμηθδνςιέκμο πνυηοπμο δθζαημφ εενιμζίθςκα ιε ιεηνήζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ
δζαθυνςκ ιενχκ ημο απυ αζζεδηήνεξ ζοκδεδειέκμοξ ιε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή,
οπμεέημκηαξ επίζδξ βζα ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ αζζεδηήνςκ (Kalkanis 2004):

Δζηυκεξ ηςκ ιενχκ δθζαημφ εενιμζίθςκα ηαζ οπμεέζεζξ βζα ηδ θεζημονβία ημοξ

β. Ο πεζναιαηζζιυξ ηαηά ηδκ πνυηοπδ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ
πνήζδ απθχκ πεζναιαηζηχκ οθζηχκ ππ. βζα ηδκ ελάνηδζδ ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ /
εενιμηναζίαξ ηςκ ζςιάηςκ απυ ημ πνχια ημοξ ηαζ ηδ βςκία πνυζπηςζδ ημο θςηυξ ζηδκ
επζθάκεζά ημοξ, ηδκ ηαθή / ηαηή εενιζηή αβςβζιυηδηα ηςκ ζςιάηςκ, ηδ θεζημονβία ηςκ
εενιζηχκ ακμδζηχκ νεοιάηςκ ζηα οβνά, … (εκδεζηηζηά).

Δζηυκεξ απυ ημκ πεζναιαηζζιυ

Ο πεζναιαηζζιυξ μθμηθδνχεδηε ιε ηδκ ηαηαζηεοή ή ηδκ παναημθμφεδζδ ιζαξ
εζημκμζημπδιέκδξ ηαηαζηεοήξ εκυξ πνμηφπμο αοημζπέδζμο –ιε απθά οθζηά ηαζ ιέζα–
δθζαημφ εενιμζίθςκα, ηδξ μπμίαξ παναηίεεκηαζ ζηαηζηέξ εζηυκεξ:

Τθζηά ηαζ ηνυπμξ / μδδβίεξ ηαηαζηεοήξ εκυξ πνμηφπμο δθζαημφ εενιμζίθςκα

Ο δθζαηυξ εενιμζίθςκαξ πμο ηαηαζηεοάζηδηε απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ θμζηδηέξ θεζημονβμφζε
ζηακμπμζδηζηά αθμφ μζ εενιμηναζίεξ ηςκ δζαθυνςκ ιενχκ ημο πμο ηαηαβνάθμκηακ απυ
δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή ζοκδεδειέκμ ιε αζζεδηήνεξ εενιμηναζίαξ ζηα δζάθμνα ιένδ ημο
ήηακ ακαιεκυιεκεξ. ηα ζπέδζα ενβαζίαξ απυ ημοξ θμζηδηέξ γδηείημ δ δζηαζμθυβδζδ ηάεε
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ηαηαζηεοαζηζημφ ζημζπείμο, δ ηαηαβναθή παναηδνήζεςκ ηαζ πνμηάζεζξ αεθηίςζδξ ηδξ
ηαηαζηεοήξ.
δ. Ζ ηαηαβναθή / αλζμθυβδζδ ηςκ παναηδνήζεςκ απυ ημοξ θμζηδηέξ ηαηέθδλε ζηδ
δζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ ηαζ ζφκεεζδ ηςκ ζπεηζηχκ ενιδκεοηζηχκ πνμηφπςκ υπςξ
ακαπηφπεδηακ παναπάκς.
ε. Ζ βεκίηεοζδ ηδξ πνήζδξ ηδξ ιεηαιυνθςζδξ ηδξ δθζαηήξ ζε εενιζηή εκένβεζα έβζκε ιε ηδ
ζοθθμβή / επζθμβή πθδνμθμνζχκ ηαζ εζηυκςκ –ηονίςξ– απυ ημ δζαδίηηομ (υπςξ εζηυκςκ
δθζαηήξ ορζηαιίκμο ηαζ πζζίκαξ, δθζαημφ εενιμηδπίμο, ημο εενιζημφ νεφιαημξ ημο Κυθπμο,
…).
Ζ ζοζηδιζηή ζοζπέηζζδ (Straga 1999) ηδξ πνήζδξ ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα ιε δζαεειαηζηέξ
παναιέηνμοξ ημο έβζκε απυ ημοξ θμζηδηέξ ιε αάζδ πνυηοπμ δζάβναιια (Καθηάκδξ 2007α) ημ
μπμίμ πνμηείκεζ ηδκ αηηζκζηή (αθθδθμ)ζοζπέηζζδ ηδξ υπμζαξ εειαηζηήξ ιε ηδκ επζζηήιδ, ηδκ
ηεπκμθμβία (ανπαία, ζφβπνμκδ, αζμιδπακία), ημ πενζαάθθμκ (επζαάνοκζδ, πνμζηαζία), ηδκ
ζζημνία (ανπαζμθμβία, θαμβναθία, θασηή πανάδμζδ), ημζκςκία (πμθζηζζιυξ, κμιμεεζία,
μζημκμιία, ειπυνζμ, οβεία), ηέπκδ (ιμοζζηή, θμβμηεπκία, εζηαζηζηά, εέαηνμ), βθχζζα
(εηοιμθμβία, θελζημβναθία, μνμθμβία), …
Οζ ενιδκείεξ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ έβζκακ απυ ημοξ θμζηδηέξ μζ μπμίμζ παναημθμφεδζακ
δοκαιζηέξ Monte Carlo πνμζμιμζχζεζξ / μπηζημπμζήζεζξ ημο ιζηνμηυζιμο (Καθηάκδξ ηά
2007α) ηαζ ζπεδίαζακ / πενζέβναρακ ή πανέεεζακ ζηαηζηά ζηζβιζυηοπα ηςκ ιζηνμζημπζηχκ
δζαδζηαζζχκ ηα μπμία ενιδκεφμοκ ηζξ ιεηαιμνθχζεζξ εκένβεζαξ ηαζ ηα εενιζηά θαζκυιεκα
(αβςβήξ, ιεηαθμνάξ, αηηζκμαμθίαξ, δζαζημθήξ / ζοζημθήξ, …) ηαηά ηδ θεζημονβία ημο
εενιμζίθςκα.

ηαηζηά ζηζβιζυηοπα πνμζμιμζχζεςκ / μπηζημπμζήζεςκ ημο ιζηνμηυζιμο

Ζ Αμηνιφγεζε
Χξ υνβακα ζοθθμβήξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ πνδζζιμπμζήεδηακ βναπηά
ενςηδιαημθυβζα ηα μπμία δυεδηακ ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ (πεζναιαηζζιμφ ηαζ ακαθμνάξ) πνζκ
ηαζ ιεηά ηδ δζδαζηαθία ηδξ εκυηδηαξ. Δπζπθέμκ δε ζηδκ μιάδα πεζναιαηζζιμφ
πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ακαθοηζηά θφθθα / ζπέδζα ενβαζίαξ ηα μπμία είπακ δζανενςεεί ιε
αάζδ ηα αήιαηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε δζενεφκδζδ. Πνζκ ηδκ
εθανιμβή ηδξ ένεοκαξ πνμδβήεδηε ιία πζθμηζηή δζαιμνθςηζηή ένεοκα ζε ιζηνυηενμ δείβια
θμζηδηχκ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ. Σα ηεθζηά ενςηδιαημθυβζα
πενζεθάιαακακ ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ
ακαπηφπεδηακ παναπάκς.
Ζ αλζμθυβδζδ έβζκε ιε ηδ δζάηνζζδ ηδξ επίδμζδξ / ηαηακυδζδξ ηςκ θμζηδηχκ ιε αάζδ ηζξ
απακηήζεζξ ημοξ ζηα ενςηδιαημθυβζα ηαεχξ ηαζ ζηα θφθθα / ζπέδζα ενβαζίαξ ζε
«εθθεζιιαηζηή» (υηακ απακημφζακ επανηχξ ζε θζβυηενα απυ ηα ιζζά ενςηήιαηα / αήιαηα),
«ζηακμπμζδηζηή» (υηακ απακημφζακ επανηχξ ζε πενζζζυηενα απυ ηα ιζζά ενςηήιαηα /
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αήιαηα), «πθήνδ» (υηακ απακημφζακ επανηχξ ζε υθα ηα ενςηήιαηα / αήιαηα) ηαζ
«ελαζνεηζηή» (υηακ απακημφζακ πθήνςξ ζε υθα ηα ενςηήιαηα / αήιαηα ηαζ είπακ
δζαπναβιαηεοηεί επζηοπχξ υθα ηα αήιαηα ηςκ ζπεδίςκ ενβαζίαξ).
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ δείπκμοκ υηζ εκχ πνζκ ηδκ δζδαηηζηή πανέιααζδ δεκ οπήνπακ
ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ δφμ μιάδεξ θμζηδηχκ (ακαθμνάξ ηαζ πεζναιαηζζιμφ),
ιεηά ηδκ πανέιααζδ δ επίδμζδ ηδξ μιάδαξ πεζναιαηζζιμφ έπεζ αεθηζςεεί ζε πμθφ
ζδιακηζηυηενμ ααειυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα ακαθμνάξ.
Ακαθοηζηυηενα, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ηα μπμία δυεδηακ ζε υθμ ημ δείβια
πνζκ ηδ δζδαηηζηή πανέιααζδ δεκ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηα δφμ ηιήιαηα
(ακαθμνάξ ηαζ πεζναιαηζζιμφ), ηαεχξ δ πθεζμρδθία ηςκ θμζηδηχκ ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ
έδςζε απακηήζεζξ μζ μπμίεξ ημοξ ηαηέηαζζακ ζηδκ ηαηδβμνία «εθθεζιιαηζηήξ» επίδμζδξ
(μιάδα ακαθμνάξ: 48%
ηαζ μιάδα πεζναιαηζζιμφ: 51%) ηαζ ζηδκ ηαηδβμνία
«ζηακμπμζδηζηήξ» επίδμζδξ (μιάδα ακαθμνάξ: 28 % ηαζ μιάδα πεζναιαηζζιμφ: 26 %), εκχ
παναηδνήεδηακ θζβυηενεξ επζδυζεζξ «πθήνεζξ» ή «ελαζνεηζηέξ» ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ (δ
ηαηδβμνζμπμίδζδ ακαθένεηαζ παναπάκς).
Σα απμηεθέζιαηα, υιςξ, βζα ηζξ δφμ μιάδεξ είκαζ ανηεηά δζαθμνεηζηά ιεηά ηδ δζδαζηαθία,
υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηα παναηάης νααδμβνάιιαηα:

Ρααδμβνάιιαηα επίδμζδξ ηςκ δφμ μιάδςκ, πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ πανέιααζδ

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο
Με αάζδ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ ζηα ενςηδιαημθυβζα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ
αλζμθυβδζδξ πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα ζε ακηζζημίπζζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ
ενςηδιάηςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ: επζαεααζχκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ δ εθζηηυηδηα ηαζ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνήζδξ ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα ςξ εκαφζιαημξ εκδζαθένμκημξ
ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα ηα ακηίζημζπα ηδξ θεζημονβίαξ ημο θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ
επζζηδιμκζηά πνυηοπα, δ εθζηηυηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εθανιμβήξ ηςκ αδιάηςκ
ηδξ επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ιε δζενεφκδζδ. Δπίζδξ δζαπζζηχκεηαζ δ
επζηοπία ηδξ πνμζπάεεζαξ βεκίηεοζδξ ηςκ ζπεηζηχκ εθανιμβχκ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζηδκ
ηαεδιενζκή γςή ή ηαζ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ επζηοβπάκεηαζ δ ενιδκεία ηδξ θεζημονβίαξ ημο
δθζαημφ εενιμζίθςκα ζφιθςκα ιε ηα ελαβυιεκα απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία
ζοιπενάζιαηα ηα μπμία δζαιμνθχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα ζπεηζηά επζζηδιμκζηά πνυηοπα.
Πνμηείκεηαζ ςξ εη ημφημο δ ακάθδρδ ηέημζςκ εκαθθαηηζηχκ / ζοιπθδνςιαηζηχκ –ηςκ
ηοπζηχκ– εηπαζδεοηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ δ βεκίηεοζή ημοξ πένακ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ
εειαηζηήξ / ηεπκμθμβζηήξ εθανιμβήξ (ημο δθζαημφ εενιμζίθςκα) ηαζ ιε άθθεξ εειαηζηέξ,
υπςξ, βζα πανάδεζβια, ημ δθεηηνζηυ ζφζηδια ημο αοημηζκήημο, ιε δεοηενμβεκείξ εενιζηέξ
εθανιμβέξ (εένιακζδ / λεπάβςια ηγαιζχκ, ...), ηζκδηζηέξ εθανιμβέξ (οαθμηαεανζζηήνεξ, ...),
ροηηζηέξ εθανιμβέξ (ηθζιαηζζιυξ, …), θςηεζκέξ εθανιμβέξ (θαιπηήνεξ θςηζζιμφ, ...),
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δθεηηνμιαβκδηζηέξ εθανιμβέξ (θεζημονβία ναδζμθχκμο, ...) ηηθ. ή δ θεζημονβία εκυξ
δζαζηδιμπθμίμο ιε ακηίζημζπεξ πμθθαπθέξ δεοηενμβεκείξ εθανιμβέξ (ηίκδζδ, πθμήβδζδ,
επζημζκςκίεξ, ακαπκμή ηαζ δζαηνμθή ακενχπςκ, ...)
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Πεξίιεςε
ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεηαζ μ ζπεδζαζιυξ, δ οθμπμίδζδ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα απυ ιζα
ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα πμο ζηυπμ είπε κα δζενεοκήζεζ ηαηά πυζμ είκαζ εθζηηυ κα ζογδηδεμφκ
ααζζηέξ έκκμζεξ ηςκ Φ.Δ. ιε έκακ ηνυπμ πμο κα αολάκεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδ πνμζεββίγμκηαξ ηαεδιενζκά ημζκςκζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά εέιαηα απυ
ημ μζηείμ πενζαάθθμκ ηςκ ιαεδηχκ. Ζ εειαηζηή πμο επζθέπεδηε ήηακ αοηή ηδξ εκένβεζαξ, ημ
ιεεμδμθμβζηυ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ πμο αημθμοεήεδηε ήηακ δ δζαεειαηζηυηδηα εκχ ςξ θφζδ ζημ
πνυαθδια ημο θοζζημφ πεζναιαηζζιμφ επζθέπεδηε μ εζημκζηυξ ιέζς αθθδθεπζδναζηζηχκ θμβζζηζηχκ
θφθθςκ ηφπμο Excel. Πανάπθεονα ιε ημ ηφνζμ ενεοκδηζηυ ενχηδια επζπεζνήεδηε κα δζενεοκδεεί ηαζ
ημ ηαηά πυζμ εα ιπμνμφζακ κα αημθμοεήζμοκ ιζα πανάθθδθδ πμνεία ακάπηολδξ ηαζ εθανιμβήξ
εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, ηεθεζυθμζημζ ημο Φοζζημφ ηιήιαημξ. Πενζβνάθεηαζ δ πμνεία πμο
αημθμοεήεδηε, ηα πνμαθήιαηα πμο πνμέηορακ ηαεχξ ηαζ μζ πνμμπηζηέξ βζα πεναζηένς δζεφνοκζδ ηδξ
πνμζπάεεζαξ ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ εειαηζηέξ πενζμπέξ.

Abstract
In this paper is presented the design, the effectuation and the conclusions that were made in an
investigation effort which aimed to explore if it is feasible to discuss basic science concepts in a way
that it raises students‘ interest by approaching common social and environmental issues. The chosen
topic was energy; the methodological educational framework was that of intersciplinary and as
solution to the problematic real experimentation was chosen the virtual one through interactive Excel
worksheets. In parallel, it was attempted to investigate the potentiality to develop an analogous
educational material, graduands of the Physics department. It is presented the progress that was made,
the arisen problems and also the perspectives for further amplification of the effort research at
different science regions.
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Δηζαγσγή
Ζ παζδαβςβζηή ζηδ ζπμθζηή επζζηήιδ ηείκεζ κα βίκεηαζ δαζηαθίζηζηδ, αοηανπζηή ηαζ πςνίξ
δοκαηυηδηα δζεφνοκζδξ, ιε ιζηνυ πενζεχνζμ βζα αοηυκμιδ ιάεδζδ ή βζα ηδκ ακάπηολδ
ηνζηζηήξ αζηζμθυβδζδξ. Δπζπθέμκ, μζ εηπαζδεοηζημί, μζ ίδζμζ ςξ ημ «πνμσυκ» ημο
ηοπμπμζδιέκμο πνυηοπμο ηδξ επζζηήιδξ εηπαίδεοζδξ, ζοπκά έπμοκ πνςηυθεζεξ απυρεζξ
ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηδξ επζζηήιδξ (Osborne J., Hennessy S. 2004), εβηθςαζγυιεκμζ ζηζξ
πνμζςπζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ. Καζκμηυιεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ πμο ζοκδοάγμοκ ηα ηαηάθθδθα
εηπαζδεοηζηά ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία ιπμνμφκ κα πνμςεήζμοκ δζενεοκδηζηέξ δζενβαζίεξ πμο
εα αμδεήζμοκ ζημκ απεβηθςαζζιυ ηυζμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ υζμ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ,
δδιζμονβχκηαξ ιζα δοκαιζηή βζα ακαηάθορδ ηδξ κέαξ βκχζδξ ηαζ δζαδζηαζζχκ. Αοηυ
ελάθθμο είκαζ γδημφιεκμ ηαζ απυ ηδ δδιυζζα δζααμφθεοζδ πμο έπεζ λεηζκήζεζ ημ εθθδκζηυ
οπμονβείμ παζδείαξ βζα ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, υπμο ζημπεφμκηαξ ζηδκ αθθαβή
ηδξ θοζζμβκςιίαξ ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά βζα ημκ
επζδζςηυιεκμ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ: « ημ Νέμ πμθείμ ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημί εα
πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα αοηεκενβμφκ ηαζ κα δζαπεζνίγμκηαζ ιε ηνζηζηυ ηαζ δδιζμονβζηυ
ηνυπμ ημκ ηενάζηζμ υβημ ηδξ πανεπυιεκδξ πθδνμθμνίαξ, χζηε κα ιεηελεθζπημφκ ζε
παναβςβμφξ πενζεπμιέκμο πμο εα ακηακαηθά ηζξ δζηέξ ημοξ αλίεξ ηαζ πνμηεναζυηδηεξ,
μζημδμιχκηαξ, ηαηά ζοκέπεζα, ηδ δζηή ημοξ εκαθθαηηζηή μπηζηή βζα ηδ «δζδαηηέα φθδ» ηδξ
ηάλδξ ημοξ.» (Μείγμκ Πνυβναιια Δπζιυνθςζδξ Δηπαζδεοηζηχκ «ΠΛΑΗΗΟ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ» 2010).
Ζ εκαζπυθδζδ ιε πηοπέξ ηςκ Φ.Δ. πμο άπημκηαζ άιεζα ιε ηα ζφβπνμκα ημζκςκζηά
πνμαθήιαηα, υπςξ αοηυ ηδξ εκενβεζαηήξ ηνίζδξ ηαζ ηδξ ιυθοκζδξ ημο πενζαάθθμκημξ, ιπμνεί
κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ πνμζπάεεζα έκηαζδξ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ Φ.Δ. πμο
αημθμοεεί ζοκεπχξ ιζα θείκμοζα πμνεία, εκχ πανάθθδθα ιπμνεί κα πνμηείκεζ ηαζ ιζα κέα
δζάζηαζδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνμζέββζζή ημοξ. Οζ ιαεδηέξ παναηζκμφκηαζ κα ηνίκμοκ
επζζηδιμκζηά επζπεζνήιαηα, κα ηαηακμμφκ ημ κυδια ηαζ ηδκ ειαέθεζα επζζηδιμκζηχκ
οπμεέζεςκ ηαζ δεδμιέκςκ, κα ακαγδημφκ ηαζ κα ηαηαθήβμοκ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηδξ
επμπήξ ημοξ, κα ιεηέπμοκ ζημκ ημζκςκζηυ δζάθμβμ (Anderson et al. 2006). Βζαθζμβναθζηά
έπμοκ απμηοπςεεί δφμ ηάζεζξ βφνς απυ ηδκ εζζαβςβή εειαηζηχκ ημζκςκζηχκ ηαζ
πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιαηζηχκ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ: ημ πνχημ πμο ημκίγεζ ηδκ
ακάβηδ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ βκχζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηςκ ααζζηχκ επζζηδιμκζηχκ ανπχκ
ηαζ, ηδξ δεφηενδξ, πμο οπμζηδνίγεζ ηδκ έιθαζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ
(Osborne & Hennessy 2004). Καζ ζηζξ δφμ πνμζεββίζεζξ μζ εειαηζηέξ αοηέξ ζοκανηχκηαζ
άιεζα ιε ηζξ Φ.Δ. ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή ιεεμδμθμβία ιε ηδκ μπμία αοηέξ πνμζεββίγμκηαζ
Πανάθθδθα, δ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ιπμνεί κα πνμζδχζεζ
επζπθέμκ χεδζδ ζηδκ πνμζπάεεζα, πνμζθένμκηαξ ημ ζζπονυ ενβαθείμ ηδξ ζοζηδιζηήξ
εεχνδζδξ ηαζ ιεθέηδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ηαοημπμζμφκηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο οπεζζένπμκηαζ
ζηδ ιεθέηδ υπςξ επίζδξ δζαθαίκμκηαζ ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ιε
ελςζοζηδιζηέξ ζοκζζηχζεξ ηαζ υθα αοηά ζε έκα πθαίζζμ πμο έπεζ κυδια βζα ημκ ιαεδηή.
Ο θοζζηυξ υιςξ πεζναιαηζζιυξ, ςξ εββεκέξ ημιιάηζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ άθθα ηαζ
εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ζηζξ Φ.Δ. (Καθηάκδξ 2007) ηαείζηαηαζ ζδζαίηενα δφζημθμξ,
υηακ οπεζζένπμκηαζ ημζκςκζημί πανάβμκηεξ. Σδ θφζδ ένπεηαζ κα δχζεζ εδχ δ ηεπκμθμβία,
υπμο ιε ηδ πνήζδ αθθδθεπζδναζηζηχκ θμβζζιζηχκ βίκεηαζ εθζηηή δ ιμκηεθμπμίδζδ ημο επί
παναηήνδζδ ζοζηήιαημξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα μ εζημκζηυξ πεζναιαηζζιυξ.

θνπφο ηεο εξγαζίαο - Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα

ηδκ πανμφζα ενβαζία ελεηάγεηαζ ηαηά πυζμ είκαζ εθζηηυ ηαζ εκ ηέθεζ πμζα δ εηπαζδεοηζηή
αλία ηδξ πνμζέββζζδξ ααζζηχκ ανπχκ Φ.Δ. πμο αζαθζμβναθζηά πανμοζζάγμοκ ζδζαζηενυηδηεξ
ζημκ εηπαζδεοηζηυ ημοξ ιεηαζπδιαηζζιυ ζε ζπμθζηή βκχζδ, ιέζς ηδξ εκαζπυθδζδξ, ιε
δζαεειαηζηυ ηνυπμ, ιε εειαηζηέξ απυ ηζξ πνμαθδιαηζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ ηαεδιενζκά ένπμκηαζ
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ζε επαθή μζ ιαεδηέξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ελεηάγεηαζ ημ θοζζηυ ιέβεεμξ ηδξ εκένβεζαξ
δζαιέζμο ηςκ ιμνθχκ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδξ αζμιάγαξ. Πανάθθδθα ελεηάγεηαζ δ
πνήζδ ηςκ αθθδθεπζδναζηζηχκ θμβζζηζηχκ θφθθςκ ςξ εηπαζδεοηζημφ ενβαθείμο εζημκζημφ
πεζναιαηζζιμφ.
Σέθμξ, βίκεηαζ ιζα πνχηδ πνμζπάεεζα κα δζενεοκδεεί ηαηά πυζμ είκαζ εθζηηή ιεθθμκηζημί
εηπαζδεοηζημί κα βίκμοκ δδιζμονβμί ηέημζςκ πνμηάζεςκ, ιε ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ακάθμβςκ
εηπαζδεοηζηχκ ζεκανίςκ.
οκεπχξ, ηα ενςηήιαηα εκαζπυθδζδξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ:




Καηά πυζμκ είκαζ εθζηηή δ πνυηαζδ δζαεειαηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ζεκανίςκ βζα ηδκ
πνμζέββζζδ ημο θοζζημφ ιεβέεμοξ «εκένβεζα», ιέζς ηςκ ιμνθχκ ηδξ αζμθζηήξ
εκένβεζαξ ηαζ ηδξ αζμιάγαξ βζα ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ;
Πμζα δ πνδζζιυηδηα ηςκ αθθδθεπζδναζηζηχκ θμβζζηζηχκ θφθθςκ ςξ εηπαζδεοηζημφ
ενβαθείμο εζημκζημφ πεζναιαηζζιμφ;
Δίκαζ εθζηηή δ ακάπηολδ ακάθμβμο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ απυ ιεθθμκηζημφξ
εηπαζδεοηζημφξ;

Μεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο

Ζ ένεοκα πενζθαιαάκεζ ηδκ ακάπηολδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ ηαζ ιεηέπεζηα ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημο αλίαξ. Ζ ακάπηολδ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ έβζκε ζε δφμ
θάζεζξ: ηαηά ηδκ πνχηδ δ ενεοκδηζηή μιάδα ιεθέηδζε ηυζμ αζαθζμβναθζηά αθθά ηαζ
ενβάζηδηε ζε πναηηζηυ επίπεδμ χζηε κα ελαηνζαχζεζ ηαηά πυζμ είκαζ εθζηηυ κα ακαπηοπεεί
δζαεειαηζηυ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πμο κα πθδνμί ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο έπμοκ πνμακαθενεεί.
Μεηά ηα πνχηα εκεαννοκηζηά απμηεθέζιαηα δ ένεοκα πέναζε ζηδ δεφηενδ θάζδ υπμο δ
ενεοκδηζηή μιάδα ειπθμοηίζηδηε απυ δφμ ιεθθμκηζημφξ θοζζημφξ πμο μζηεζμεεθχξ
ζοκέδναιακ ζηδκ πνμζπάεεζα. Οζ δφμ θμζηδηέξ ήηακ ηεθεζυθμζημζ ηαζ είπακ παναημθμοεήζεζ
ημ οπμπνεςηζηυ ιάεδια δζδαηηζηήξ πμο βίκεηαζ ζημ Φοζζηυ ηιήια ημο Π.Α..
Καηυπζκ δζαδμπζηχκ ζοκακηήζεςκ ηδξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ ιε ημοξ ιεθθμκηζημφξ
εηπαζδεοηζημφξ απμθαζίζηδηακ μζ ηεκηνζημί άλμκεξ εκαζπυθδζδξ ηαεχξ ηαζ μζ ζοκζζηχζεξ
ηδξ πνμαθδιαηζηήξ πμο εα πνμζεββίγμκηακ. Δπίζδξ επζθέπεδηακ μζ ηεπκμθμβίεξ πμο εα
πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ οπμαμδεδηζηυ οθζηυ. ηζξ ζοκακηήζεζξ αοηέξ δ ενεοκδηζηή μιάδα
ηαηέβναθε ημοξ δζαθυβμοξ εκχ επίζδξ ανπεζμεεημφζε ημ οθζηυ πμο ηάεε θμνά
πανμοζζαγυηακ. Σα δεδμιέκα αοηά ακαθφεδηακ ιε πμζμηζηέξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ ημο
πενζεπμιέκμο (Erickson 1998).
Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ,
αημθμφεδζε δ δζαιμνθςηζηή αλζμθυβδζή ημο. Αοηή έβζκε ζε έκα ηιήια 35 αηυιςκ ζημ
ενβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ ημο Π.Σ.Γ.Δ. ζημ Π.Α.. Σμ
ηιήια ημ απμηεθέζακ ηνζημεηείξ θμζηδηέξ μζ μπμίμζ εεςνμφκηαζ ανηεηά ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδκ
πνμηεζκυιεκδ εηπαζδεοηζηή ιεεμδμθμβία, ηυζμ ςξ επζιμνθμφιεκμζ υζμ ηαζ ςξ επζιμνθςηέξ.
Οζ δφμ οπυ ιεθέηδ ιεθθμκηζημί θοζζημί δζεκένβδζακ ιία δζδαζηαθία πνδζζιμπμζχκηαξ ημ
οθζηυ πμο είπακ ακαπηφλεζ (θφθθα ενβαζίαξ ηαζ θμβζζιζηυ). Απμδεθηίςζακ ηα
ζοιπθδνςιέκα θφθθα ενβαζίαξ ηαζ φζηενα απυ ζογήηδζδ ιε ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα
ηαεμνίζηδηακ ηα ηνζηήνζα ηαζ μ ηνυπμξ αλζμθυβδζδξ. Δπζθέπεδηε ηάεε απάκηδζδ κα
ηαλζκμιδεεί ζφιθςκα ιε ιία πεκηάααειδ ηθίιαηα (1:επζζηδιμκζηά θακεαζιέκμ, 5:
επζζηδιμκζηά μνευ) πνμζπαεχκηαξ έηζζ κα οπάνλεζ ιζα οπμηοπχδδξ πμζμηζημπμίδζδ ηδξ
αλζμθυβδζδξ.
ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ
Σα εηπαζδεοηζηά ζεκάνζα ζπεδζάζηδηακ ιε ζηυπμ κα πνμαάθθμοκ ιζα εκμπμζδηζηή εεχνδζδ
ηυζμ ςξ εζςηενζηή ζοκέπεζα βζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, υζμ ηαζ ιεηαλφ ηςκ Φοζζηχκ
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Δπζζηδιχκ, ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ γδηδιάηςκ. Δπίζδξ, ζηδκ
πνμζπάεεζα αοηή επζζηναηεφηδηακ ηαζ δφμ ιεθθμκηζημί εηπαζδεοηζημί χζηε κα βίκεζ ιζα
πνςηυθεζα απυπεζνα δζενεφκδζδξ ημο ηαηά πυζμ είκαζ εθζηηυ κα ζπεδζαζηεί ηαζ κα
ακαπηοπεεί έκα ηέημζμ οθζηυ υπζ απυ ελεζδζηεοιέκα ηαζ έιπεζνα ζηεθέπδ ηδξ εηπαίδεοζδξ,
αθθά απυ άπεζνμοξ ιεθθμκηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ, ιε ημοξ υπμζμοξ πενζμνζζιμφξ εέηεζ ιζα
ηέημζα επζθμβή.
Δββεκέξ ημιιάηζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ, δ μπμία οπμζηδνίγεζ ηδκ ακαηάθορδ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ αθήεεζαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, είκαζ μ πεζναιαηζζιυξ, ςξ ιμκαδζηυξ ηαζ ηεθζηυξ
ηνζηήξ ηςκ ανπζηχξ δζαηοπςιέκςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ, πνμζςπζηχκ ημοξ οπμεέζεςκ ηαζ
ενιδκεζχκ (Καθηάκδξ 2007). ηδ ζοβηεηνζιέκδ υιςξ εειαηζηή, ιε ηδκ πνμηεζκυιεκδ
δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ, μ θοζζηυξ πεζναιαηζζιυξ ιε ηδ ζηεκή έκκμζα εκυξ ενβαζηδνίμο
είκαζ αδφκαημξ, αθμφ ειπθέημκηαζ βεκζηυηενμζ ημζκςκζημί πανάβμκηεξ Δπμιέκςξ, θφζεζξ
ιπμνμφκ κα ακαγδηδεμφκ ζηζξ ρδθζαηέξ εηπαζδεοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ, υπμο δίκμοκ ηδ
δοκαηυηδηα ηυζμ βζα ηδ ζοθθμβή πμθοπθδεχκ ηαζ εηενμβεκχκ ιεηαλφ ημοξ πθδνμθμνζχκ,
υζμ ηαζ επελενβαζία ημοξ, ηαεζζηχκηαξ εθζηηή ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή αλζμθυβδζή ημοξ.
Οζ εηπαζδεοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ μζ ηεπκμθμβίεξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ
επζημζκςκίαξ ηαεχξ ηαζ μζ ηεπκμθμβίεξ επελενβαζίαξ ηαζ απεζηυκζζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, ιέζς ημο δζαδζηηφμο ακαγδηήεδηακ πθδνμθμνίεξ ιε ηφνζα ηνζηήνζα ηδκ
εβηονυηδηα, ηδκ αοεεκηζηυηδηα ηδξ βκχζδξ (Osborne &Hennessy 2004) ηαζ ηδ δοκαηυηδηα
εηπαζδεοηζημφ ιεηαζπδιαηζζιμφ ημοξ απυ ημοξ δφμ ιεθθμκηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ. Ζ πνήζδ
ημο δζαδζηηφμο πνμηείκεηαζ βζα δζαδζηαζίεξ πμο απαζημφκ ένεοκα, πνμηζιχκηαξ ηονίςξ
ζζημηυπμοξ πμο θζθμλεκμφκ πνμζμιμζχζεζξ ή ιεβάθδ πμζυηδηα ανζειδηζηχκ δεδμιέκςκ
(Moore & Huber 2001)
Δπίζδξ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ Microsoft Excel 2007 ςξ πθαηθυνια ακάπηολδξ θμβζζιζημφ ιε
ααζζηή απαίηδζδ ηδ δοκαηυηδηα αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ πνήζηδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ
επζδζχπεδηε κα λεπεναζημφκ μζ αβηοθχζεζξ ηαζ δ εζςζηνέθεζα πμο ζοπκά δζαηαηέπεζ
αοζηδνχξ δμιδιέκα θμβζζιζηά, πανέπμκηαξ ηδ δζέλμδμ ηδξ αημιζηήξ ηαζ επζθεηηζηήξ
παναιεηνμπμίδζδξ. Ο πνήζηδξ δδθαδή, ιπμνεί κα επζθέβεζ ηάεε θμνά πμζεξ πανάιεηνμζ εα
είκαζ ζηαεενέξ ηαζ πμζεξ εα ιεηααάθθμκηαζ, χζηε κα ηαείζηακηαζ πζμ εφθδπηεξ μζ αζηζχδεζξ
ζπέζεζξ πμο πενζβνάθμοκ ημ ζφζηδια. Οζ αζηζχδεζξ αοηέξ ζπέζεζξ είκαζ ιαεδηζημπμζδιέκεξ ιε
ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα έπμοκ ιζα ζδζαίηενα θζθζηή ιμνθή. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζε πνχημ επίπεδμ
είκαζ ηνοθέξ ζημ πνήζηδ χζηε αθεκυξ κα ιεζχκμοκ ημ επίπεδμ πμθοπθμηυηδηα ηαηά ηδ
πνήζδ, αθεηένμο κα απμηεθμφκ ηαζ έκα ζηυπμ ένεοκαξ δίκμκηαξ κέεξ δζαζηάζεζξ ζηδ
δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ. ε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ, είκαζ πνμζαάζζιεξ ηυζμ απυ ημκ
εηπαζδεοηζηυ υζμ ηαζ απυ ημ ιαεδηή χζηε κα ιπμνμφκ κα ηζξ δζαθμνμπμζμφκ ηαζ
παναιεηνμπμζμφκ ηαηά ημ δμημφκ, αολάκμκηαξ ηζξ πενζβναθζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο ιμκηέθμο
βζα ημ ζφζηδια.
Ζ επζθμβή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πθαηθυνιαξ δεκ εέηεζ πενζμνζζιμφξ ζε υηζ αθμνά ημ
πνμαπαζημφιεκμ εβηαηεζηδιέκμ θμβζζιζηυ πνμηεζιέκμο κα θεζημονβήζεζ, δζυηζ αθεκυξ ηαζ ηα
εθεφεενα θμβζζιζηά είκαζ ζοιααηά ιε αοηυ ημ είδμξ ανπείμο (google documents, open office)
ηαζ αθεηένμο δ Microsoft πνμζθένεζ δςνεάκ θμβζζιζηυ πμο επζηνέπεζ κα «ηνέπεζ»
μπμζμζδήπμηε ηέημζεξ εθανιμβέξ.
Οζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ πμο επζθέπηδηακ κα ιεθεηδεμφκ ήηακ δ αζμθζηή εκένβεζα ηαζ δ
αζμιάγα. Ζ επζθμβή έβζκε αάζεζ ηςκ ηάηςεζ ηνζηδνίςκ:





Οζ εειαηζηέξ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ πμο εέηεζ δ δζαεειαηζηή
εέαζδ, ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ πνμεηηάζεζξ κα πανμοζζάγμοκ
έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ημοξ ιαεδηέξ, ηυζμ ζε πακεθθήκζμ-παβηυζιζμ επίπεδμ,
υζμ ηαζ ζημ πζμ πενζμνζζιέκμ ημπζηυ επίπεδμ ηδξ πενζμπήξ ημοξ.
Να είκαζ ζοκεπείξ ιε ηδκ πνμζπάεεζα πεζνζζιμφ ηδξ Δκένβεζαξ ςξ
εκμπμζδηζηήξ έκκμζαξ πμο δζαηνέπεζ μνζγυκηζα ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηςκ
Φ.Δ. ηυζμ ζηδκ πνςημαάειζα υζμ ηαζ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ.
Να ζοιααδίγεζ απυθοηα ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο
επζπεζνείηαζ ζηζξ Φ.Δ..
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Μέζα απυ ηδκ πθμήβδζδ ζημ θμβζζιζηυ πμο αθμνά ηδκ αζμθζηή εκένβεζα μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ
κα δζαπζζηχζμοκ ηδκ εηήζζα ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηςκ μζηζαηχκ ζοζηεοχκ ημοξ,
ακάθμβα ιε ηζξ χνεξ πμο ηζξ πνδζζιμπμζμφκ διενήζζα, κα οπμθμβίζμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ
εηπειπυιεκςκ νφπςκ, κα δζαπζζηχζμοκ ημ ηυζημξ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο ηνυπμο
παναβςβήξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε εκαθθαηηζηέξ ηςκ μνοηηχκ πνχηςκ οθχκ ηαεχξ
επίζδξ ηαζ κα ζπμθζάζμοκ ηα δοκαιζηά δζαβνάιιαηα πμο ζπεδζάγμκηαζ ακάθμβα ιε ηζξ
πνμδβμφιεκεξ επζθμβέξ ημοξ (αθέπε εζηυκα: 1).

Δηθφλα 1: Δπζθμβέξ ημο θμβζζιζημφ βζα ηδκ αζμθζηή εκένβεζα (Α)

Δπίζδξ, ζημ θμβζζιζηυ βζα ηδκ αζμθζηή εκένβεζα μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ ημ ιμκηέθμ
ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ιζαξ πενζμπήξ ηαζ ηαηυπζκ ζοιπθδνχκμκηαξ ημκ πθδεοζιυ ηδξ κα
οπμθμβζζημφκ μζ εηήζζεξ ακάβηεξ ζε δθεηηνζηήξ εκένβεζα ακά ηαηδβμνία ηαηακάθςζδξ
(μζηίεξ, ηαηαζηήιαηα, αζμηεπκίεξ, αζμιδπακίεξ) υπςξ επίζδξ ημ ακηίζημζπμ ηυζημξ ηαζ δ
πμζυηδηα ηςκ εηπειπυιεκςκ νφπςκ (αθέπε εζηυκα: 2).

Δηθφλα 7: Δπζθμβέξ ημο θμβζζιζημφ βζα ηδκ αζμθζηή εκένβεζα (Β)

Ακηίζημζπα, ζημ θμβζζιζηυ πμο αθμνά ηδ αζμιάγα, μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα πεζναιαηζζημφκ
ηαζ κα δμοκ ηα δζαβνάιιαηα πμο πενζβνάθμοκ ηζξ απαζηήζεζξ ζε ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ, ζε
άνδεοζδ ηαζ ηζξ πμζμζηχζεζξ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοκμθζηή έηηαζδ ηδξ Δθθάδαξ,
πνμηεζιέκμο κα ακηζηαηαζηαεεί ημ πεηνέθαζμ ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ ηίκδζδ ηςκ μπδιάηςκ,
ιε αζμηαφζζια πμο πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ ηανπμφξ (αθέπε εζηυκα:3).
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Δηθφλα 8: Δπζθμβέξ ημο θμβζζιζημφ βζα ηδ αζμιάγα (Α)

Δηθφλα 9: Δπζθμβέξ ημο θμβζζιζημφ βζα ηδ αζμιάγα (Β)

Αηυια, ζημ θμβζζιζηυ βζα ηδ αζμιάγα μζ πνήζηεξ πάθζ ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ ημ ιμκηέθμ ηδξ
μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ιζαξ πενζμπήξ ηαζ ηαηυπζκ ζοιπθδνχκμκηαξ ημκ πθδεοζιυ ηδξ κα
οπμθμβζζημφκ μζ εηήζζεξ ακάβηεξ ζε ηαφζζια, ημ ηυζημξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ
εηπειπυιεκςκ νφπςκ, ακά ηαηδβμνία μπδιάηςκ (ιμημζοηθέηεξ, Η.Υ. επζααηζηά, θμνηδβάθεςθμνεία, ιδπακήιαηα). Δπίζδξ ιπμνμφκ κα πεζναιαηζζημφκ ιε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ζε
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ηάπμζεξ ηαηδβμνίεξ μπδιάηςκ ημο πεηνεθαίμο ιε εκαθθαηηζηά αζμηαφζζια ηαζ κα δμοκ ηζξ
ιεηααμθέξ ηςκ παναπάκς ιεβεεχκ (αθέπε εζηυκα: 4).
Σμ θμβζζιζηυ αμδεά ζηδ ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ αθθδθεπζδναζηζηχκ ηακυκςκ ιεηαλφ ηςκ
ζοκζζηςζχκ πμο δδιζμονβμφκ ημ ζφζηδια, επζηνέπμκηαξ ζημ πνήζηδ κα ηάκεζ πνμαμθέξ ηαζ
επμιέκςξ κα δίκεζ ηζξ δζηέξ ημο απακηήζεζξ ηαζ πνμζεββίζεζξ ζε ζφβπνμκα ηαεδιενζκά
ημζκςκζηά πνμαθήιαηα. Δπίζδξ ημο επζηνέπεζ κα ανίζηεζ ηα υνζα εθανιμβήξ ηδξ ηάεε
πνυηαζδξ, ζηδνζγυιεκμξ ζε πναβιαηζηά δεδμιέκα ηαζ αάζεζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεευδμο.
Δίκαζ άλζμ ακαθμνάξ υηζ ζημ θμβζζιζηυ πμο αθμνά ηδ αζμιάγα, εάκ βίκεζ δ πνυηαζδ κα
οπμηαηαζηαεεί πθήνςξ ημ πεηνέθαζμ απυ ηαφζζιμ πμο πανάβεηαζ απυ ζζηάνζ, ηυηε εα
απαζηδεεί ιία έηηαζδ ίζδ ιε ημ 140% ημο ειααδμφ ηδξ Δθθάδαξ! Δπίζδξ, μζ πμζυηδηεξ
ζζηδνχκ πμο απαζημφκηαζ βζα κα οπμηαηαζηήζμοιε ημ ηαφζζιμ ηςκ Η.Υ. αοημηζκήηςκ ιε
αζμκηίγεθ, εα ανημφζε βζα κα ηαΐζεζ ζπεδυκ 27.000.000 ακενχπμοξ.

Αμηνιφγεζε - πκπεξάζκαηα

Οζ οπυ ιεθέηδ θμζηδηέξ, ακέπηολακ ημ θμβζζιζηυ ηαζ ακηίζημζπα θφθθα ενβαζίαξ ηαζ ηα
εθάνιμζακ ζε ιία πνυηοπδ δζδαζηαθία ζε 35 ηνζημεηήξ θμζηδηέξ ημο Π.Σ.Γ.Δ. ημο Π.Α.. Γζα
ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ πμο πνδζζιμπμίδζακ αθθά ηαζ ηδξ ιεεμδμθμβζηήξ
πνυηαζδξ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ, αζκεημζηυπδζακ ηδ δζδαζηαθία ημοξ ηδκ μπμία ηαζ
ακέθοζακ πανάθθδθα ιε ηδκ απμδεθηίςζδ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ. Με ηδκ επζθμβή αοηή δ
ενεοκδηζηή μιάδα εέθδζε κα εζζαβάβεζ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ θμζηδηέξ ηαζ ζηζξ ααζζηέξ
ανπέξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ, ιε ηα υπμζα εοάθςηα ζδιεία αοηή ακαιεκυηακ κα έπεζ.
Απυ ηδκ απμδεθηίςζδ ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ θάκδηε υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ
θμζηδηχκ (85%) ηαηάθενε κα δζαηοπχζεζ πνμζςπζηέξ οπμεέζεζξ ηζξ μπμίεξ ηαζ ανβυηενα
ελέηαζε πεζναιαηζηά. Σμ βεβμκυξ αοηυ εεςνείηαζ ζδζαίηενα εκεαννοκηζηυ δζυηζ ζε
πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ (Γνδβμνίμο & Καθηάκδξ 2007, Grigoriou & Kalkanis 2009) είπε
απμηοπςεεί δ εθθζπήξ πεζναιαηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ οπμεέζεςκ ηαζ ζοιπεναζιάηςκ. Ζ
επζηοπία αοηή απμδίδεηαζ ζημ μλοιέκμ εκδζαθένμκ ηςκ θμζηδηχκ βζα ημ ιάεδια ηαεχξ επίζδξ
ηαζ ζηζξ δοκαηυηδηεξ παναιεηνμπμίδζδξ ημο θμβζζιζημφ.
Δπίζδξ, απμηοπχεδηε δ εονεία δοκαηυηδηα ενιδκεοηζημφ πθαζζίμο πμο πανέπεζ δ
δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ημζκςκζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ, ζδζαίηενα υηακ
οπεζζένπμκηαζ ηαζ ζε ααζζηέξ έκκμζεξ Φ.Δ.. Οζ θμζηδηέξ ηαηάθενακ κα ηαηαθήλμοκ ζε έκακ
πμθφ ζηακμπμζδηζηυ μνζζιυ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ εκένβεζαξ, ηδξ εκηνμπίαξ ηαζ ηδξ απυδμζδξ
ηςκ εενιζηχκ ιδπακχκ εκχ ιπυνεζακ κα πεζνζζημφκ εέιαηα πμο αθμνμφζακ θοζζηά ιεβέεδ,
ιμκάδεξ ιέηνδζδξ, βναθζηή απεζηυκζζδ ηαζ ζπέζεζξ αθθδθελάνηδζδξ θοζζηχκ ιεβεεχκ ιε
ιζα δζαδζηαζία πμο ηαηά δζηή ημοξ μιμθμβία ήηακ άηνςξ εκδζαθένμοζα. Σμ ζοιπέναζια
αοηυ είκαζ ζοκεπέξ ιε ηδ αζαθζμβναθία (Edelson D. 2007).
Οζ ίδζμζ μζ επζιμνθμφιεκμζ θμζηδηέξ, ζε πνμζςπζηέξ ζοκεκηεφλεζξ δήθςζακ ζηακμπμζδιέκμζ
απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηάθενακ κα δδιζμονβήζμοκ ημ δζηυ ημοξ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ, ηυζμ ιε
ηδ ιμνθή ηςκ θφθθςκ ενβαζίαξ υζμ ηαζ ιε ηδ ιμνθή ημο θμβζζιζημφ. Υαναηηήνζζακ
ζδζαίηενα πνήζζιδ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ηδκ ενεοκδηζηή μιάδα ηαζ οπμαμδεδηζηή ζημ ένβμ
ημοξ. Γζαπίζηςζακ ηζξ εθθείρεζξ πμο δζαεέημοκ ζε εέιαηα εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ
δήθςζακ ηδ εέθδζή ημοξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε ηάπμζμ είδμξ επζιμνθςηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
Μέκεζ αηυια πνμξ ιεθθμκηζηή δζενεφκδζδ δ δοκαηυηδηα κα εθανιμζεεί δ πνμηεζκυιεκδ
δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ιεηαλφ Φ.Δ. ηεπκμθμβίαξ ηαζ ημζκςκζηχκ-πενζααθθμκηζηχκ
πνμαθδιαηζηχκ ηαζ ζε άθθεξ εειαηζηέξ, υπςξ επίζδξ ηαζ δ ζοζηδιαηζημπμίδζδ ηςκ
οπμζηδνζηηζηχκ εκενβεζχκ πνμξ ημοξ ιεθθμκηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ Φ.Δ..
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Πεξίιεςε
Οζ πμθθαπθέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ αθήβδζδξ ζηδκ επζημζκςκία ιε ηα παζδζά, πνμηαθμφκ βζα ηδκ
αλζμπμίδζή ηδξ ζηα πθαίζζα ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (ΓΦΔ). Πνμηεζιέκμο κα
δζδάλμοιε επζζηδιμκζηυ πενζεπυιεκμ ζπεηζηυ ιε ημοξ «ιαβκήηεξ» δδιζμονβήζαιε ιζα ζεζνά απυ
δναζηδνζυηδηεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ επζζηδιμκζηέξ μκηυηδηεξ βίκμκηαζ μζ ηεκηνζημί παναηηήνεξ
αθδβήζεςκ, πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηα παζδζά ιέζς θυβμο, εζηυκαξ, ηαζ εεάηνμο. Οζ δναζηδνζυηδηεξ
αοηέξ οθμπμζήεδηακ ζηα πθαίζζα ιζαξ ένεοκαξ- δνάζδξ, πμο δζελήπεδ ζε δδιυζζμ κδπζαβςβείμ, ημ
έημξ 2010. Σα πνχηα απμηεθέζιαηα είκαζ εκεαννοκηζηά, ηαζ δείπκμοκ πςξ δ ακάπηολδ
μθμηθδνςιέκςκ δζδαηηζηχκ πνμηάζεςκ πμο εα εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδ εεαηνζηή
έηθναζδ, βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ζδεχκ, εα δχζεζ πζεακυηαηα κέα πκμή ηαζ ζδιακηζηή
χεδζδ ζηδκ ΓΦΔ βζα ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ.
Abstract
Narrative is an age-old and powerful means of communication, yet compelling in its use through
Science Education. To explore its potentialities in teaching science, we created a course of narrativebased activities, introducing ―Magnets‖ to Kindergarten students. In these activities the scientific
entities become the central characters/ agents of stories, which are presented to children via verbal
narration, images and theatre genres (role-play, puppet-theatre etc). The activities took place at a
public Kindergarten in 2010, as a part of an action-research study performed by the teacher/
researcher. The first results are encouraging. It seems that the development of research-based teaching
approaches, which exploit narrative and theatre advantages in communicating science ideas, might
increase the effectiveness of Science Education in primary classroom.

Δηζαγσγή
Σα ζπμθζηά αζαθία, ηαεχξ ηαζ δ «δζάθεηημξ» πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδκ δζδαζηαθία ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ (ΦΔ), ιπμνεί κα είκαζ ελαζνεηζηά «θζθζηά πνμξ ηδκ επζζηήιδ» αθθά
απμδεζηκφμκηαζ «επενζηά πνμξ ημκ ιαεδηή». Βαζζζιέκα ζε ιζα ιδ- αθδβδιαηζηή βθχζζα
(Klein, 2006), πανμοζζάγμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ μκηυηδηεξ ηαζ ζπέζεζξ ιε ηνυπμ πμο ζηενείηαζ
ακενχπζκμο εκδζαθένμκημξ ηαζ ακαθμβζχκ πνμξ ηζξ θοζζηέξ, ακενχπζκεξ ειπεζνίεξ (Klassen,
2008). Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια δ επζημζκςκία ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ ιέζς ηςκ ΦΔ κα είκαζ
αανεηή, ιε ηείιεκα «ποηκά» ηαζ ζηνζθκά, υπμο μζ ζδέεξ πανμοζζάγμκηαζ «λεημιιέκεξ»
αηονχκμκηαξ ηδκ επζζηδιμκζηή εκδεθέπεζα (Norris et all, 2005), εκχ απμοζζάγεζ δ εζςηενζηή
ζφκδεζδ ακάιεζα ζημ οπμηείιεκμ (ακάβηδ, εκδζαθένμκ, ηίκδηνμ) ηαζ ζημ ακηζηείιεκμ
ιεθέηδξ (Martin & Brouwer, 1991).
Ζ αθδβδιαηζηή βθχζζα δίκεζ ζηα θεβυιεκά ιαξ «ζοκμπή» εκχ δ αθήβδζδ, ςξ ηεπκζηή
δζδαζηαθίαξ, ηαεζζηά ηζξ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ πζμ επζημζκςκίζζιεξ -ιε ιεβαθφηενδ «θμβζηή
εοζηάεεζα» ηαζ πενζζζυηενμ κυδια-, πεηοπαίκμκηαξ, έηζζ, κα ηζξ ηάκεζ ηαζ πζμ
απμικδιμκεφζζιεξ (Norris et all, 2005). Γζαηί δ ηαηακυδζδ ηαζ δ απμικδιυκεοζδ, δεκ
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πνμηφπημοκ ιε ηδκ εκαπμεέηδζδ ζδεχκ ζηα νάθζα εκυξ παεδηζημφ κμο. Σμ ιοαθυ επζθεηηζηά
δζαθέβεζ, δζαηδνεί, ιεηαζπδιαηίγεζ ηαζ δζαδίδεζ πθδνμθμνίεξ (Norenzayan & Atran, 2004).
Ο ηνυπμξ πμο εα δμεμφκ μζ αθδβήζεζξ ζηα παζδζά, ελανηάηαζ απυ ηδκ δθζηία ηαζ ηα
εκδζαθένμκηά ημοξ. Γζα ηδκ πνμζπμθζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηζξ πνχηεξ ηάλεζξ ημο δδιμηζημφ,
θαίκεηαζ πςξ ηαηάθθδθμ υπδια απμηεθεί ημ παζπκίδζ ηαζ ημ εέαηνμ, ζε δζάθμνεξ εηδμπέξ ημοξ
(δναιαημπμίδζδ, εεαηνζηυ παζπκίδζ, εέαηνμ ακηζηεζιέκςκ η.α). Αοηά, πένα απ‘ ημ υ,ηζ
απμηεθμφκ πμθζηζζηζηή βέθονα ακάιεζα ζημκ ηυζιμ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή γςή
ημο ιαεδηή (Papadopoulos & Seroglou, 2007), δίκμοκ ζηα παζδζά ηδκ ζηακυηδηα κα
πνδζζιμπμζήζμοκ υθδ ημοξ ηδκ ειπεζνία ηαζ βκχζδ (υπςξ αοηέξ πνμέηορακ απυ ηαοηυπνμκδ
ζοιιεημπή ζχιαημξ, κμο ηαζ αζζεήιαημξ). Αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ, ιζαξ ηαζ πνυζθαηεξ
ιεθέηεξ δείπκμοκ πςξ δ εέθδζδ βζα ιάεδζδ ηαζ δ ηαηακυδζδ, δεκ πδβάγμοκ απυ αοηυ πμο
απμηαθμφιε «ιοαθυ». Δίκαζ ιζα δζάεεζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηανδζά ηαζ ημ κμο,
ζοκαζζεήιαηα ηαζ ζηέρεζξ, θακηαζία ηαζ θμβζηή (Girod, Rau & Schepige, 2003).
Θεσξεηηθφ πιαίζην
ηακ μζ πθδνμθμνίεξ πμο δεπυιαζηε απυ ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ ζοιθςκμφκ ιε ηδκ
«δζαίζεδζδ» ιαξ, ηυηε ηαηημπμζμφκηαζ ζπεδυκ «δζεηπεναζςηζηά» ζημ κμο ηαζ ζφκημια ηζξ
λεπκάιε (Norenzayan et all, 2006). Ακηίεεηα, μζ «ηυκηνα ζηδκ δζαίζεδζδ» πθδνμθμνίεξ π.π
γχα πμο ιζθάκε, θακηάζιαηα πμο πενκάκε απυ ημίπμοξ ηθπ, πμο ζοκακηάιε ζηζξ
ενδζηεοηζηέξ παναδυζεζξ, ζε παναιφεζα ηαζ ιφεμοξ, ηαηαζηναηδβμφκ ηδκ «ημζκή θμβζηή»
ηαζ εκηοπχκμκηαζ ζημ κμο. Σα ζημζπεία ιζαξ εκηοπςζζαηήξ αθήβδζδξ είκαζ εθαζηζηά,
ακαπδδμφκ πάκς ζηδκ πεγή πναβιαηζηυηδηα ηαζ αθήκμοκ ακελίηδθμ ημ ζηίβια ημοξ ζηδ
ικήιδ. Οζ ΦΔ είκαζ βειάηεξ απυ εκηοπςζζαηέξ μκηυηδηεξ, ιε αθθυημηεξ μκμιαζίεξ ηαζ
οπενθοζζηέξ, βζα ηα ακενχπζκα ιέηνα, «ζοιπενζθμνέξ», μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ πνμξ υθεθμξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ιαξ.
φιθςκα ιε ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ αθήβδζδξ ζηδκ ΓΦΔ (Norris et
all, 2005), ιζα αθήβδζδ πνεζάγεηαζ δμιή ηαζ παναηηήνεξ πμο εα οπδνεημφκ ημ ζημπυ/
«δίδαβια» ηδξ, αθθά υπζ εζξ αάνμξ ηδξ ροπαβςβίαξ: ιζα ηαθή ζζημνία πνέπεζ, ηαηανπάξ, κα
ιαξ ακμίβεζ ηδκ «υνελδ» βζα κα ηδκ αημφζμοιε -ακ εέθμοιε ηάηζ αανεηυ ηαζ δζδαηηζηυ,
ακαηνέπμοιε ηαζ ζηα ζπμθζηά αζαθία!
Γζα κα εοιμφκηαζ ηα παζδζά υζα έιαεακ, μζ αθδβήζεζξ ιαξ μθείθμοκ κα αλζμπμζμφκ ηζξ
ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ακενχπζκδξ ικήιδξ, δ μπμία ακαπηφπεδηε βζα κα θεζημονβεί ζοκεεηζηά ηαζ
κα θφκεζ πνμαθήιαηα (Norenzayan & Atran, 2004). Δπμιέκςξ μζ ζζημνίεξ ιαξ πνέπεζ κα
έπμοκ ιζα οπυεεζδ, πμο κα απαζηεί ηδκ κμδηζηή ηζκδημπμίδζδ ημο παζδζμφ ηαζ, επίζδξ, κα
ελάπηεζ ηδκ πενζένβεζά ημο. Πνμηεζιέκμο, δε, κα ιέκμοκ ιαηνμπνυεεζια ζηδ ικήιδ, ιζα
«ζοκηαβή» είκαζ κα αθδβμφιαζηε ημζκά, πεγά δνχιεκα πμο εα δζακείγμκηαζ απυ εθάπζζηα
«ηυκηνα ζηδκ δζαίζεδζδ» πενζζηαηζηά.
Ζ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο
Βάζεζ ηςκ παναπάκς, ζπεδζάζαιε ιζα ένεοκα ιε ηνεζξ ηφνζεξ οπμεέζεζξ:
i.
Ζ ΓΦΔ πμο αλζμπμζεί ηεπκζηέξ αθήβδζδξ (ιέζς παζπκζδζμφ ηαζ εεάηνμο), πνμζθένεζ
ζηα παζδζά ηδκ εοηαζνία κα θεζημονβμφκ ςξ μθυηδηεξ –επζζηναηεφμκηαξ βζα ηδκ επίθοζδ
πνμαθδιάηςκ υπζ ιμκάπα ηδ κυδζδ, αθθά ηάεε ημοξ ζηακυηδηα (ζοκαζζεδιαηζηή,
κμδηζηή, ζςιαηζηή).
ii. Αοηή δ μθυπθεονδ ειπθμηή ηςκ παζδζχκ, ζε αθδβήζεζξ ηαζ εεαηνζηέξ ακαπαναζηάζεζξ
πμο ειπενζέπμοκ επζζηδιμκζηέξ μκηυηδηεξ, αμδεά ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ
επζζηδιμκζηχκ ζδεχκ ηαζ ζηδκ δζανηέζηενδ παναιμκή ημοξ ζηδ ικήιδ ηςκ ιαεδηχκ.
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Μέζα απυ ημ εεαηνζηυ παζπκίδζ ηαζ ηζξ αθδβήζεζξ πμο δδιζμονβμφκ μζ ιαεδηέξ βζα ηζξ
επζζηδιμκζηέξ μκηυηδηεξ, επζημζκςκεί δ ζπμθζηή ιε ηδκ ηαεδιενζκή ειπεζνία ηαζ
βκχζδ, δ επζζηδιμκζηή μνμθμβία πνδζζιμπμζείηαζ αοευνιδηα ζηδκ ηαεδιενζκή βθχζζα
ηαζ μζ «εεςνδηζηέξ» επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ ανίζημοκ εθανιμβή ζηδκ ηαεδιενζκή
«πνάλδ» ηςκ παζδζχκ.
Ζ ένεοκα ιαξ απεοεφκεηαζ ζε κήπζα ηαζ πναβιαηχκεηαζ ιε ιζα ζεζνά δναζηδνζμηήηςκ, ηζξ
μπμίεξ δζεκενβεί δ εηπαζδεοηζηυξ ιε ηδκ πανμοζία ή ηδκ μοζζαζηζηή αμήεεζα ηςκ παζδζχκ. Οζ
δναζηδνζυηδηεξ έπμοκ ζημπυ κα θένμοκ ηα παζδζά ζε αζςιαηζηή επαθή ιε έκακ εζημκζηυ
«ηυζιμ» (υπςξ είκαζ μ εεαηνζηυξ) υπμο μζ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ γμοκ εηδμπέξ ηδξ ζδζαίηενδξ
γςήξ ημοξ. Ο «ηυζιμξ» αοηυξ δεκ είκαζ μ ηυζιμξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηεζιέκςκ
(επαββεθιαηζηχκ ή δζδαηηζηχκ), ιε ημκ μπμίμ ηα παζδζά ημο Νδπζαβςβείμο δεκ έπμοκ, μφηε
επζδζχημοιε κα έπμοκ, ηάπμζα ζπέζδ. Γεκ είκαζ επίζδξ μ ηυζιμξ ηςκ εεηζηζζηχκ θζθμζυθςκ,
υπμο μζ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ απμηεθμφκ «πναβιαηζηυηδηεξ». Δίκαζ έκαξ ζπκβαηηθφο θφζκνο,
ημκ μπμίμ ηα παζδζά ακαβκςνίγμοκ ςξ ηέημζμ, ηαζ ζημκ μπμίμ ακαβκςνίγμοκ, επίζδξ, ηζ είκαζ
ημ ειπεζνζηά «πναβιαηζηυ» ηαζ άνα ιπμνεί κα ζζπφζεζ ηαζ εηηυξ ζφιααζδξ (π.π ηζξ ηδηφηεηεο
ηςκ ιαβκδηχκ). Οζ δναζηδνζυηδηεξ ελεθίζζμκηαζ ζε ζοκεήηεξ ηαεδιενζκμφ ιαεήιαημξ ηαζ
επακαθαιαάκμκηαζ ή δζαθμνμπμζμφκηαζ, ιε αάζδ ηα πναβιαηζηά πνμαθήιαηα/ ακάβηεξ πμο
πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημοξ. Σμ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ πμο πναβιαηεφεηαζ είκαζ μζ
«ιαβκήηεξ».
Οζ παναηάης δνάζεζξ, απμηεθμφκ ηζξ επζιένμοξ «πνάλεζξ» ημο εκζαίμο εεαηνζημφ, ηαηά αάζδ
δνχιεκμο, «δ Μαβκδημφπμθδ».
1.
Σν Μαγλεηνμελνδνρείν
Ηδέεξ πνμξ ηαηακυδζδ: μζ ιαβκήηεξ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα έθημοκ ζίδενα –ιε επαθή ή ηαζ
απυ απυζηαζδ∙ μζ ιαβκήηεξ δεκ έθημοκ πθαζηζηυ, βοαθί, λφθμ, φθαζια η.α
Τθμπμίδζδ: θδ δ ηάλδ ζοιιεηέπεζ ζε έκα εεαηνζηυ παζπκίδζ, ηαηά ημ μπμίμ πδβαίκμοιε έκα
«ηαλίδζ». Δηεί, αθμφ πενκάιε πμθθέξ πενζπέηεζεξ, δ Νδπζαβςβυξ θέεζ πςξ έρεη θνπξαζηεί θαη
πξέπεη λα βξνπλ έλα παλδνρείν λα μαπνζηάζνπλ. Πνάβιαηζ, ανίζημοκ έκα (δζαιμνθςιέκμξ
πχνμξ ζημ Νδπζαβςβείμ, ζακ ιζηνή νεζερζυκ λεκμδμπείμο). Ο ζδζμηηήηδξ πμο ειθακίγεηαζ
είκαζ έκαξ ιαβκήηδξ (αθδεζκυξ, ιεβάθμξ, πεηαθμεζδήξ ιαβκήηδξ, κηοιέκμξ ζακ «άκενςπμξλεκμδυπμξ», ημκ πεζνίγεηαζ δ Νδπζαβςβυξ ιε ηεπκζηέξ ημοηθμεέαηνμο). Ο ηον Μαβκήηδξ
ηαθςζμνίγεζ, νςηά πυζα δςιάηζα ηθπ, ηαζ φζηενα νςηά, αλ θνπβαιάεη θαλείο ηνπο κεηαιιηθά
αληηθείκελα πάλσ ηνπ. Ακαεέηεζ ζηα παζδζά ακά γεοβάνζα κα ράλμοκ μ έκαξ ημκ άθθμ βζα
μηζδήπμηε ιεηαθθζηυ ηαζ κα ημ αθήζμοκ πάκς ζηδ νεζερζυκ (ακαβκχνζζδ απυ παζδζά
ιεηαθθζηχκ ακηζηεζιέκςκ/ οθζημφ). ηακ ημκ νςηάκε ηη ηα ζέιεη, μ Μαβκήηδξ θένκεζ ηαζ
δείπκεζ δφμ αθδεζκέξ θςημβναθίεξ ημο, υπμο ζηδκ πνχηδ έπεζ βειίζεζ ηανθίηζεξ ηαζ ζηδ
δεφηενδ πνυηεξ ηαζ αίδεξ. Πενζβνάθεζ βθαθονά ηα «ηναοιαηζηά» πενζζηαηζηά, ιε έκακ
πεθάηδ νάθηδ ηζ έκακ λοθμονβυ. Γζα κα ημκ πζζηέρμοκ ηα παζδζά ημοξ δείπκεζ ηζ ζοιααίκεζ
υηακ πθδζζάγεζ ηα ιεηαθθζηά ακηζηείιεκα πμο έπμοκ ιαγέρεζ (ημηαθάηζα, κμιίζιαηα,
παναιάκεξ, ημοιπζά, ηθεζδζά, αοημηζκδηάηζα ηθπ). Ζ Νδπζαβςβυξ αθήκεζ ημκ Μαβκήηδ ζε
υπμζμ παζδί εέθεζ κα δμηζιάζεζ, αλ θνιιάεη απφ κφλνο ηνπ ή κήπσο έρεη θφιια πάλσ ηνπ; ηακ
βίκεζ ημ «πείναια» απ‘ ηα παζδζά, μ Μαβκήηδξ βονκά ηαζ ημοξ δζδβείηαζ πχξ ακαβηάζηδηε κα
αθθάλεζ ηα πάκηα ζπεδυκ ζημ λεκμδμπείμ βζα κα ιδκ ημθθά υθδ ηδκ χνα (βζα ηάεε ηζ πμο θέεζ,
πανμοζζάγεζ ημ ακηζηείιεκμ): ηα ιαπαζνμπίνμοκα είκαζ πθαζηζηά, ηα πζάηα πήθζκα, μζ
ηαηζανυθεξ βοάθζκεξ, μζ πνυηεξ λφθζκεξ ηαζ μζ ηθεζδανζέξ ακηζηαηαζηάεδηακ ιε ηάνηεξ.
Δπζδεζηκφεζ ζηδκ πνάλδ υηζ δεκ ηζκδοκεφεζ κα ημθθήζεζ ζε αοηά. Καηυπζκ ημφηςκ ημοξ δείπκεζ
ηα δςιάηζα ημοξ βζα κα ημζιδεμφκ. Ζ Νδπζαβςβυξ πάεζ κα ημο δχζεζ ημ πένζ ηδξ βζα πεζναρία
ηαζ ημθθάεζ πάκς ζημ ιεηαθθζηυ ιπναζεθέ ηδξ. Σδ ιαθχκεζ πμο δεκ πανέδςζε ηα ιεηαθθζηά
ηδξ ακηζηείιεκα!
2.
Σν Μαγλεηνζρνιείν

iii.
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Ηδέεξ πνμξ ηαηακυδζδ: μζ ιαβκήηεξ έθημκηαζ αθθά ηαζ απςεμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ∙ μζ ιαβκήηεξ
έπμοκ δομ πυθμοξ.
Τθμπμίδζδ: Πάιε κα δμφιε πχξ γμοκ μζ οπυθμζπμζ ιαβκήηεξ ζηδκ Μαβκδημφπμθδ; Ξεηζκάιε
απυ ημ Μαβκδημζπμθείμ (έκα πανηυημοημ ζοζηεοαζίαξ πμο ημ ιεηαιμνθχκμοιε ζε ζπμθζηή
αίεμοζα∙ δ ζηεπή/ ηαπάηζ αβαίκεζ ηαζ ιπμνμφιε κα δμφιε πχξ βίκεηαζ ημ ιάεδια ακάιεζα ζε
Γαζηάθα ηαζ ιαεδηέξ, πμο είκαζ νααδυιμνθμζ ιαβκήηεξ, ιε ζδιακηζηυ αάνμξ ηαζ δζαημιή
χζηε κα είκαζ εοζηαεείξ υηακ «ζηέημκηαζ» υνεζμζ, κηοιέκμζ ζακ «ακενςπάηζα»).
Παναηδνμφιε ημοξ ιαεδηέξ ζηα ενακία ημοξ, ημπμεεηδιέκμοξ πςνζζηά ακά πνχια: υζμζ
έπμοκ ιπθε ηαπέθα απ‘ ηδ ιζα, υζμζ έπμοκ ηυηηζκα απ‘ ηδκ άθθδ. Ζ Μαβκδημδαζηάθα
ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ πανμοζία ιαξ ηαζ ιαξ ιζθάεζ. ηδκ ενχηδζδ «βζαηί μζ ιαεδηέξ ηάεμκηαζ
έηζζ, πςνζζηά, ακά πνχια» δ Μαβκδημδαζηάθα δεκ πνμδίδεζ ηζ εα ζοιαεί ακ ηάηζμοκ
αθθζχξ, πανά πανμηνφκεζ ηα παζδζά κα δμηζιάζμοκ κα αάθμοκ ιαγί έκακ ιπθε ηζ έκακ ηυηηζκμ
(Πείναια 1: Με ηδ αμήεεζα 2-3 παζδζχκ αάγμοιε ημοξ ιπθε ηαζ ηυηηζκμοξ κα ζηαεμφκ ημκηά
ηαζ ημθθάκε υθμζ ιεηαλφ ημοξ). Ζ Μαβκδημδαζηάθα πάεζ κα ημοξ πςνίζεζ, ημθθάεζ ηαζ αοηή.
Βάγμοιε ιζα άθθδ μιάδα παζδζχκ κα ημοξ λεημθθήζμοκ. ηδκ ενχηδζδ «ηζ υηακ εέθμοκ κα
παίλμοκ ηάπμζμζ ίδζμζ ιεηαλφ ημοξ ηζ βίκεηαζ; Κμθθάκε έηζζ»; λακαδμηζιάγμοιε ζηδκ πνάλδ:
(Πείναια 2: Με ηδ αμήεεζα 2-4 παζδζχκ αάγμοιε ημοξ ιπθε κα πθδζζάζμοκ ημοξ ιπθε ηαζ
ηυηηζκμοξ ιε ηυηηζκμοξ· μ έκαξ ζπνχπκεζ ιαηνζά ημκ άθθμ). Γνάζδ/ Πείναια 3: δ
Νδπζαβςβυξ αάγεζ έκακ ιπθε ιαβκήηδ ημκηά ζε έκακ ηυηηζκμ, μ ιπθε θςκάγεζ «ηονία ιμο
ημθθάεζ, δε ιε αθήκεζ ήζοπμ, λεηυθθα απυ πάκς ιμο, ηονία πείηε ημο ηάηζ!». Καθμφιε 2-4
παζδζά κα ηάκμοκ άθθα γεοβάνζα ηαζ κα πμοκ ηζ θέκε μζ ιαβκήηεξ ιεηαλφ ημοξ· παγμβεθάκε
ηαζ δίκμοκ θζθζά; ηθπ. Υηοπά ημοδμφκζ: δ Μαβκδημδαζηάθα απμπςνεί απυ ηδκ ηάλδ. Γομ
ιαβκήηεξ πθδζζάγμοκ ηα παζδζά ιυθζξ θεφβεζ δ Μαβκδημδαζηάθα: είκαζ ηαζ μζ δομ ιε ιπθε
ηαπέθα. «Διείξ ιπμνεί κα ιδκ ιπμνμφιε κα βίκμοιε ημθθδημί ηακμκζηά, βζαηί μ έκαξ
απμιαηνφκεζ ημκ άθθμ (ημ αθέπμοιε) αθθά εέθμοιε κα ηάκμοιε πανέα, ηζ άια εεξ υθα
βίκμκηαζ (ηαζ ιε ιζα ηίκδζδ βονκά ακάπμδα -ιε ημ ηεθάθζ/ πυθμ ηάης- μπυηε ημθθάεζ ιε ημκ
θίθμ ημο). Βέααζα δεκ είκαζ ηαζ πμθφ αμθζηυ, κα πενπαηάξ ιε ηα πένζα αθθά…» ηαζ αβαίκμοκ
βζα δζάθεζιια.
3.
Μαγλεηνζρνιή Υνξνχ
Ηδεέξ πνμξ ηαηακυδζδ: μζ ιαβκήηεξ έπμοκ δφμ πυθμοξ∙ μζ ιαβκήηεξ έθημκηαζ ή απςεμφκηαζ
ιεηαλφ ημοξ
Τθμπμίδζδ: Αθμφ ηα παζδζά έπμοκ παίλεζ εθεφεενα ζημ Μαβκδημζπμθείμ, ιζα άθθδ ιένα
πάιε κα δμφιε πχξ βίκεηαζ ημ ιάεδια ζηδ πμθή Υμνμφ. Ζ Νδπζαβςβυξ βίκεηαζ Γαζηάθα
Υμνμφ ηαζ ηα κήπζα βίκμκηαζ ιαβκήηεξ, θμνχκηαξ απυ έκα ηαπεθάηζ, ιπθε ή ηυηηζκμ
(δζαδζηαζία εεαηνζημφ παζπκζδζμφ). Πνζκ λεηζκήζμοκ νςηάεζ ακ εοιμφκηαζ ημοξ ηακυκεξ ζηδ
γςή ηςκ ιαβκδηχκ: ιε πμζμοξ ιπμνμφκ κα ημθθήζμοκ ηαζ ιε πμζμοξ υπζ, πμζμζ έπμοκ
απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δεκ ημθθάκε ηθπ. Ζ Γαζηάθα Υμνμφ δίκεζ μδδβίεξ υπςξ: «ηαζ
ηχνα εα ιάεμοιε twist: ζημ twist πμνεφμοιε απυ ιαηνζά ημοκχκηαξ ημοξ βμθμφξ ιαξ ηθπ.
Βνείηε υθμζ έκα γεοβάνζ ιε ημ μπμίμ κα έπεηε ζοκεπχξ απυζηαζδ ακάιεζά ζαξ (υιμζμζ πυθμζ/
ηαπέθα)». Πενκά ηαζ εθέβπεζ ηα γεοβάνζα, δζμνεχκεζ ηα θάεμξ γεφβδ ηαζ αάγεζ ιμοζζηή κα
πμνέρμοκ twist. Σμ ίδζμ βίκεηαζ ιε waltz («ανείηε γεοβάνζ ιε ημ μπμίμ κα είζηε ημθθδηά») ηαζ
yanka/ «ηνεκάηζ» (υθμζ ιαγί εκςιέκμζ, ζε ζεζνά- εκαθθάλ). Αθμφ πμνέρμοιε, ακ ηα παζδζά
ακηέπμοκ ηζ έπμοκ υνελδ, ημοξ θέιε ακ εέθμοκ κα αμδεήζμοκ ηαζ ημοξ ιαβκήηεξ ζηδκ
πανάζηαζδ πμνμφ, χζηε κα ιδκ ηάκμοκ θάεδ ιπνμζηά ζημ ημζκυ.
ηδ ζοκέπεζα, έπμοιε δδιζμονβήζεζ ιζα πμθή Υμνμφ (έκα πανηυημοημ ιεηαιμνθςιέκμ ζε
ιζηνυ ημοηθμεέαηνμ). Ζ Νδπζαβςβυξ δίκεζ ηζξ μδδβίεξ «βνήβμνα, εημζιαζηείηε βζα waltz» ηαζ
ηα παζδζά, ζε γεοβάνζα, ηαθμφκηαζ κα αμδεήζμοκ ημοξ Μαβκήηεξ κα θηζάλμοκ ζςζηά
γεοβανάηζα, χζηε λα κελ ξεδηιεπηνχλ ζην ρνξφ. Γζα ηάεε πμνυ, εα πνέπεζ κα εοιμφκηαζ ημ
είδμξ ηδξ επαθήξ πμο γδηείηαζ (ημθθδηά/ έθλδ ή ιε απυζηαζδ ακάιεζά ημοξ/ άπςζδ). Σα
οπυθμζπα παζδζά είκαζ ημ ημζκυ, πμο πεζνμηνμηεί ημοξ πμνεοηέξ υηακ ημ πεηφπμοκ.
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4.
ηε κάληξα ζηδεξηθψλ ηεο γεηηνληάο καο.
Ηδέεξ πνμξ ηαηακυδζδ: μζ ιαβκήηεξ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα έθημοκ ζίδενα –ιε επαθή ή ηαζ
απυ απυζηαζδ
Τθμπμίδζδ: «Σζ δμοθεζά ηάκμοκ μζ ιαβκήηεξ; ημ δζηυ ημοξ ηυζιμ ηάκμοκ υπμζα δμοθεία
εέθμοκ, αθθά ιενζημί ενβάγμκηαζ ηαζ ζημκ δζηυ ιαξ ηυζιμ. Χξ ηζ; Γεκ ημοξ έπεηε δεζ εζείξ κα
ηάκμοκ ηαιζά δμοθεζά; Οζ ιζηνμί ενβάγμκηαζ ςξ ιαβκδηάηζα ροβείμο, ςξ ιαβκδηζηά πζυκζα ζε
ζηάηζ ςξ ιαβκδηζηά βνάιιαηα ζε πίκαηεξ ζπμθείςκ, ςξ ηθείζζιμ ζε ηζάκηεξ ηαζ πμνημθυθζα,
ςξ απμηςδζημπμζδηέξ ζε bar codes. Οζ ιεβάθμζ ενβάγμκηαζ ηονίςξ ςξ βενακμί».
Αθήκμοιε ηα παζδζά κα δέζμοκ/ ημθθήζμοκ ιαβκήηεξ ζε βενακμφξ, ιπμοθκηυγεξ ηαζ άθθα
παζπκίδζα, κα θηζάλμοκ ιδπακέξ πμο «ζδηχκμοκ» αοημηίκδηα, ζίδενα βζα πμθοηαημζηίεξ ηθπ.
Παίγμοκ ζηδκ ιάκηνα ζζδενζηχκ ζε μιάδεξ, υπμηε ημ εέθμοκ, πςνίξ ηαεμδήβδζδ.
5.
Σν ηζίξθν ζηελ Μαγλεηνχπνιε
Ηδέεξ πνμξ ηαηακυδζδ: μζ ιαβκήηεξ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα έθημοκ ζίδενα –ιε επαθή ή ηαζ
απυ απυζηαζδ∙ μζ ιαβκήηεξ έπμοκ δφμ πυθμοξ∙ μζ ιαβκήηεξ έθημκηαζ ή απςεμφκηαζ ιεηαλφ
ημοξ
Τθμπμίδζδ: Φηζάπκμοιε, ιε ηα παζδζά, έκα ηζίνημ πμο ηα ηυθπα εα βίκμκηαζ ιε ιαβκήηεξ. Οζ
ιεηαθθζημί αηνμαάηεξ εα ηνέιμκηαζ πμθθμί ιαγί απυ ηζξ αζχνεξ-ιαβκήηεξ, εα ζηέημκηαζ
υνεζμζ ζηδκ πθάηδ εκυξ ιαφνμο αθυβμο πμο βζα ζέθα εα είπε ιζα ζηνχζδ ιαβκδηζημφ
θφθθμο, θχηζεξ ιε ιαβκδηζηέξ ιφηεξ ζδηχκμοκ ιεηαθθζημφξ αυθμοξ πςνίξ κα πέθημοκ, θίδζα
απυ ζοκδεηήνεξ πμνεφμοκ ιε ηδκ πίπζγα-ιαβκήηδ ημο θαηίνδ ηαζ μ ιάβμξ θηζάπκεζ
«θμοθμφδζα ιέζα ζημ ιαφνμ κενυ» (ιαβκδηζηά πεδία ζε ferrofluid).
6.
Ο καγλήηεο Μίθεο θαη ε Λίλα Αηζαιίλα
Ηδέεξ πνμξ ηαηακυδζδ: μζ ιαβκήηεξ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα έθημοκ ζίδενμ ηαζ αηζάθζ, ιε
επαθή ή ηαζ απυ απυζηαζδ∙ ακ ηυρεζξ έκακ ιαβκήηδ δδιζμονβείξ δομ κέμοξ ιαβκήηεξ∙ μ
ιαβκήηδξ πάκεζ ηδκ ιαβκδηζηή ημο ζηακυηδηα ιε ηδ εενιυηδηα.
Τθμπμίδζδ: Παναιφεζ πμο ημ δζδβμφιαζηε ηαζ ακ ανέζεζ ζηα παζδζά ημ ηάκμοιε ζε
ημοηθμεέαηνμ, ακαθαιαάκμκηαξ υθμζ κα αμδεήζμοιε κα βίκμοκ ηα ζηδκζηά ηθπ. ηδκ
ζζημνία ιαξ, μ ζημονζαζιέκμξ θηςπυξ ιαβκήηδξ Μίηδξ, ανίζηεηαζ ηαηαθάεμξ ζε έκακ πμνυ
πμο ηάκεζ μ Οίημξ ηςκ Αηζαθίκςκ ηαζ ενςηεφεηαζ ηδκ ηυνδ ημο άνπμκηα, Λίκα. ηακ μ
παηέναξ ηδξ ηαθεί υθα ηα ανπμκηυπμοθα πμο εκδζαθένμκηαζ κα γδηήζμοκ ημ πένζ ηδξ Λίκαξ,
κα ηάκμοκ έκα αήια ιπνμζηά, ηάκεζ ηαζ μ Μίηδξ. Ο άνπμκηαξ δίκεζ ιζα δμηζιαζία βζα κα ανεζ
ημκ πζμ άλζμ κα πακηνεοηεί ηδκ ηυνδ ημο : κα ανμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ βνήβμνα ιζα αεθυκα
ιέζα ζη‘ άπονα, βζαηί λχθε ζαλ ηελ θφξε ηνπ είλαη ηφζν δχζθνιν λα βξεζεί φζν κηα βειφλα
κέζα ζη‟ άρπξα. Ο Μίηδξ ηδκ ανίζηεζ πνχημξ, αθθά μ παηέναξ δεκ ήεεθε κα δχζεζ ηδκ
αζηναθηενή ημνμφθα ημο ζε αοηυκ ημκ ιαονζζιέκμ ιαβκήηδ. Έηζζ αάγεζ κέα δμηζιαζία: κα
αβάθεζ ηδ Λίκα απυ έκα ιεβάθμ ιπμοκηνμφιζ, πμο ιακηαθχκεζ ιυκμ απυ ιέζα! Ο Μίηδξ
«έθηεζ απυ απυζηαζδ» ηαζ ημοκάεζ ημ ιάκηαθμ, πίζς απυ ημκ ημίπμ, εθεοεενχκμκηαξ ηδκ
Λίκα. ηακ ημ αθέπεζ μ παηέναξ ηδξ ηνεθαίκεηαζ. Γζα κα ημκ λεθμνηςεεί, απμθαζίγεζ κα ημκ
δςνμδμηήζεζ: ημκ παίνκεζ θμζπυκ ζδηςηυ ηαζ πάεζ ηαζ ημκ πεηάεζ ιέζα ζηα πνοζά θθμονζά
ζημ εδζαονμθοθάηζυ ημο: «εα ζμο δχζς υζμ πνοζάθζ ημθθήζεζ πάκς ζμο, πνοζάθζ κα
αβμνάζεζξ υηζ ηνααάεζ δ ροπή ζμο, υθμ ημ πνοζάθζ πμο ιπμνείξ κα ζδηχζεζξ, ανηεί κα
αθήζεζξ ηδ Λίκα ήζοπδ». Ο Μίηδξ υιςξ ζδηχκεηαζ ηζ μφηε έκα ηυζμ δα θθμονί δεκ έπεζ
ηναηήζεζ (ημθθήζεζ πάκς ημο). Συηε μ Άνπμκηαξ, δζαηάγεζ κα ημκ απμηεθαθίζμοκ! Μα υηακ
μ Γήιζμξ ημπακάεζ ιε θυνα, μ Μίηδξ ζπάεζ ζηα δφμ ηαζ βίκεηαζ δομ ιζηνυηενμζ ιαβκήηεξ, πμο
ιάθζζηα ημθθάκε ιεηαλφ ημοξ ζημ ιένμξ ημο ζπαζίιαημξ ηαζ λακαθηζάπκμοκ μθυηθδνμ ημκ
Μίηδ. Δ, αοηυ πζα ήηακ ημ απμημνφθςια. Ο παηέναξ ηδξ Αηζαθίκαξ δζέηαλε κα ημκ ηάρμοκ.
Καζ έηζζ ηζ έβζκε: ιζα ιεβάθδ θςηζά ζηήκεηαζ ζηδκ αοθή ζημ ανπμκηζηυ κα ηζιςνδεεί
παναδεζβιαηζηά μ ιαβκήηδξ πμο κμιίγεζ πςξ ιπμνεί κα ημνμσδέρεζ ημκ άνπμκηα ημο ηυπμο. Ζ
Αηζαθίκα ιυθζξ ημ ηαηαααίκεζ ηνέπεζ κα ημκ αμδεήζεζ, πνζκ πνμθάαμοκ κα ηδκ πζάζμοκ
πέθηεζ ιέζα ζηζξ θθυβεξ, ημθθάεζ πάκς ημο ηαζ ημοξ ηοθίβεζ ηαζ ημοξ δομ δ θςηζά. Ο
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άνπμκηαξ ιυθζξ ημ αθέπεζ δζαηάγεζ κα ζαήζμοκ ηα λφθα, ια ιέπνζ κα ηα ηαηαθένμοκ μ Μίηδξ
ηαζ δ Λίκα έπμοκ θζχζεζ ηζ έπμοκ εκςεεί ζε έκα δοκαηυ ηαζ θαιπενυ ημιιάηζ αηζάθζ.
Δθαξκνγή θαη αληαπφθξηζε
Ζ ένεοκα δζεκενβήεδηε ζε ζοκεήηεξ ηαεδιενζκμφ ιαεήιαημξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
απμβεοιαηζκήξ αάνδζαξ, ζε δδιυζζμ κδπζαβςβείμ ηδξ Αηηζηήξ. Σμ δείβια απμηεθμφκηακ,
ανπζηά, απυ ιζα μιάδα 8 παζδζχκ (εη ηςκ μπμίςκ ηα ιζζά ιε λέκδ ιδηνζηή βθχζζα ηαζ
ιεζςιέκδ θεηηζηή επζημζκςκία ζηδκ ηάλδ). ηδκ πμνεία, επεζδή δζαδυεδηε ημ
Μαβκδημπαζπκίδζ πμο βζκυηακ ζηδκ απμβεοιαηζκή αάνδζα, δ μιάδα αολακυηακ ηάεε ιένα απυ
1- 4 παζδζά (ιαεδηέξ πμο θμζημφζακ ζημ Κθαζζζηυ Σιήια ηαζ γδημφζακ κα παναιείκμοκ ζημ
Οθμήιενμ, βζα κα γήζμοκ ηζ αοηά ζηδκ Μαβκδηoφπμθδ). Ζ ζοθθμβή δεδμιέκςκ έβζκε ιε
ηάιενα, διενμθυβζμ παναηήνδζδξ απυ ηδκ Νδπζαβςβυ ηαζ δδιζμονβία θφθθςκ ενβαζίαξ απυ
ηα παζδζά.
Πανυηζ οπήνπε δ πνυαθερδ κα δζεκενβδεμφκ υθεξ μζ πνμζπεδζαζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, δ
ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ζδεχκ επζηεφπεδηε ζηζξ ηνεζξ πνχηεξ δνάζεζξ ηαζ ελεθίπεδηε
ιέζα απυ κέεξ δνάζεζξ πμο εθήονακ ηα παζδζά:
-«ηνοθηυ» (έθλδ ζίδενμο): έκα κήπζμ ηα θοθάεζ ηαζ μζ θίθμζ ημο ηνφαμοκ ημοξ
ιαβκδημιαεδηέξ, ιμκάπα ζε ιένδ ιέζα ζηδκ ηάλδ, ζηα μπμία ιπμνμφκ κα «ημθθήζμοκ»
ιυκμζ ημοξ. Σμ παζδί πμο ηα θοθάεζ, ράπκεζ κα ημοξ ανεζ. Σα θοθάεζ, ηάεε θμνά, ημ παζδί ημο
μπμίμο ημκ ιαβκδημιαεδηή ανίζημοκ πνχημ.
-«βάιμξ» (έθλδ- άπςζδ ιαβκδηχκ): παζπκίδζ νυθςκ, πμο μζ ιαβκήηεξ ακάθμβα ιε ημκ ακ
έθημκηαζ ή απςεμφκηαζ, ιαθχκμοκ ή αβαπζμφκηαζ, πςνίγμοκ ή πακηνεφμκηαζ, ηθπ. Πζμ πμθφ
ημοξ ανέζεζ κα ανίζημοκ πμζμζ «ημθθάκε δοκαηά» ηαζ κα ακαπανζζημφκ βάιμοξ ιαγί ημοξ.
-«βίβακηεξ» (έθλδ- άπςζδ ιαβκδηχκ): μζ ιαβκδημιαεδηέξ, ακ αάθεζξ έκακ ιπθε πάκς απυ
έκακ ηυηηζκμ η.μ.η, ζπδιαηίγμοκ «βίβακηεξ»/ρδθέξ ζηήθεξ. Σα παζδζά έθηζαλακ πμθθέξ
δζαθμνεηζηέξ αθδβήζεζξ ιε «βίβακηεξ» ειπεδχκμκηαξ ημ «ιπθε –ηυηηζκμ ημθθάεζ»
-«Ηκδζάκμζ ζηα άθμβα»: ημθθάκε ιε ζεθμηέζπ ζζδενάηζα πάκς ζε πθαζηζηά άθμβα, ηυαμοκ
πανηζά ηαζ «κηφκμοκ» ημοξ ιαβκήηεξ Ηκδζακάηζα πμο ημθθάκε ζηδ ζέθα, πεζναιαηίγμκηαζ ιε
ημ πυζμζ ιπμνμφκ κα ηάηζμοκ πάκς ζημ ίδζμ άθμβμ η.α
-«ηα ιαβκδημπαζδάηζα ημο κδπζαβςβείμο ιαξ» (έθλδ- άπςζδ ιαβκδηχκ, έθλδ ζζδενέκζςκ
ακηζηεζιέκςκ): ηδκ χνα ημο θαβδημφ, υζα παζδζά ηάεμκηακ δίπθα ηαζ θμνμφζακ ηάηζ ιπθε ή
ηυηηζκμ αοευνιδηα πθδζίαγακ ή ηνααμφζακ ιαηνζά ηζξ ηανέηθεξ ημοξ θςκάγμκηαξ «ιπθε ιε
ιπθε, ιε δζχπκεζξ» ή «ηυηηζκμ ιε ιπθε, ημθθήζαιε». Δπίζδξ δζαζηέδαγακ κα παίνκμοκ ημκ
ιαβκήηδ ηδκ χνα ημο θαβδημφ κα ημοξ «ηαΐγεζ» ιε ημ πζνμφκζ ημοξ ή κα ηθέαεζ ηα πζνμφκζα
ηςκ άθθςκ ηθπ.
ζμκ αθμνά ζηζξ ζπεδζαζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, ημ Μαβκδημλεκμδμπείμ ηαζ δ
Μαβκδημζπμθή πμνμφ, ελεθίπεδηακ ιε ιεβάθδ επζηοπίαξ ςξ πνμξ ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ
ημοξ. Ακηζεέηςξ, ημ Μαβκδημζπμθείμ δεκ ηαηάθενε κα θεζημονβήζεζ εεαηνζηά, ιζαξ ηαζ δ
αθήβδζδ ήηακ οπεναμθζηά ημκηά ζηα παζδζηά αζχιαηα ηαζ μζ ιαβκδημιαεδηέξ οπμηάπεδηακ
ζηδ ζπμθζηή νμοηίκα.
Απνηειέζκαηα θαη ζπδεηεζε
Πανυηζ δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ, ιενζηά πνχηα απμηεθέζιαηα είκαζ:
-Ζ «ιδ βναιιζηή» δμιή ηςκ βεβμκυηςκ35, ηέκηνζζε ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ εεαηχκ/ παζδζχκ ηαζ
…άκμζλε ηδκ «υνελδ βζα αθήβδζδ».
35

ημ ηάεε πνμδβμφιεκμ βεβμκυξ έπεζ πζεακυηδηεξ κα πνμηαθεί δζάθμνα επυιεκα, ηαζ ημ πμζμ ηάεε θμνά εα
πναβιαημπμζδεεί ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ζδέα πμο επζπεζνεί κα πνμαάθθεζ δ αθήβδζδ.

~ 1068 ~

Προφορικζσ Εργαςίεσ

-Σα αθδβδιαηζηά πνυηοπα (μζ «παναηηήνεξ» Μαβκδημλεκμδυπμξ, Μαβκδημιαεδηέξ η.α)
ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ, ζοκδέμκηαξ βκχζεζξ ιε ζοκαζζεήιαηα (π.π
ηυθθδια ιαβκήηδ: γδιζά, εκυπθδζδ ή πανά, ζοκηνμθζηυηδηα η.α).
-Οζ ζδέεξ πμο πανμοζζάζηδηακ ιμκάπα θεηηζηά έβζκακ ακηζθδπηέξ απυ θίβα παζδζά. ζεξ
πανμοζζαζηήηακ ιε θςημβναθία/ εζηυκα, είπακ εθάπζζηα ηαθφηενδ ηφπδ. Οζ ζδέεξ πμο
θεζημφνβδζακ ήηακ υζεξ πανμοζζάζηδηακ ιέζα απυ ηαοηυπνμκδ ηίκδζδ ηαζ θυβμ: υζεξ ζδέεξ
«έπαζλακ» ιπνμζηά ζηα παζδζά μζ Μαβκήηεξ, αοηέξ έζαδζακ ηάεε ηζ πνμδβμφιεκμ.
-Σμ ακαπάκηεπμ βεβμκυξ («ημθθάεζ», «δζχπκεζ»), ςξ ζημζπείμ ηυκηνα ζηδ δζαίζεδζδ, ιέκεζ
ζημ ιοαθυ ηςκ παζδζχκ πμο δζανηχξ πνμζπαεμφκ κα ακαηαθφρμοκ πχξ ζοιααίκεζ.
-ζμ πενζζζυηενδ «δναιαημονβζηή έκηαζδ» δδιζμονβεί έκα βεβμκυξ, ηυζμ πενζζζυηενμ
εκηοπςζζάγεζ: δ έθλδ δδιζμονβεί έκα αζηείμ πάμξ ζημ Μαβκδημζπμθείμ ηαζ «ηαπεθχκεζ» ηδκ
άπςζδ πμο είκαζ «άθςκδ» (δεκ εκμπθεί, δεκ πνμηαθεί θαζανία).
-Φαίκεηαζ κα οπάνπεζ ζαθήξ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ζφιααζδ ηαζ ηζξ ζδέεξ: υζμ πενζζζυηενμ
«έβζκακ» ηάπμζμζ ιαβκήηεξ ηυζμ πενζζζυηενμ «έκζςζακ» ηαζ άνα εκηυπζζακ ηζξ πνμξ
ακαπαναβςβή ζδέεξ. Χξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ δνάζδξ, ημ αζςιαηζηυ ημιιάηζ θαίκεηαζ
κα αμδεάεζ ζημ κα εκηοπςεμφκ μζ ζδέεξ ζηδ ικήιδ εκχ ημ ειπνάβιαημ ειπκέεζ βζα
ακαπαναβςβή ηςκ ζδεχκ, δεηάδεξ θμνέξ, λακά ηαζ λακά.
-ηα δνχιεκα πμο ημ εεαηνζηυ πθαίζζμ ήηακ οπεναμθζηά μζηείμ («ιαβκδημζπμθείμ»), ημ
εεαηνζηυ πθαίζζμ απέηοπε κα «ηαεδθχζεζ» ημοξ ιαεδηέξ: δ δζαίζεδζδ ελμοδεηένςζε ηδκ
υπμζα «ιαβεία», ηαζ μζ «ιαβκδημιαεδηέξ» δε ιπυνεζακ κα θεζημονβήζμοκ ςξ «εεαηνζηέξ
μκηυηδηεξ» ηαζ κα ηνααήλμοκ ηδκ πνμζμπή ζηδκ «ιαβκδηζηή» ζδζυηδηά ημοξ, αθμφ ηαπέθςζε
ηα πάκηα δ «ιαεδηζηή» ημοξ ηαοηυηδηα.
-Σμ παθανυ, «παζβκζχδεξ» πθαίζζμ, μδήβδζε ηα παζδζά κα «νζζηάνμοκ» θεηηζηά,
ζοιιεηέπμκηαξ πενζζζυηενμ, πνμααίκμκηαξ ιε άκεζδ ζε πνμζςπζηέξ απμνίεξ απεοεοκυιεκμζ
ζημοξ ιαβκήηεξ ηθπ. Αοηή δ πναηηζηή θαίκεηαζ κα αμδεάεζ ανηεηά ημοξ ιαεδηέξ ιε
πνμαθήιαηα βθχζζαξ ηαζ υζμοξ ακηζιεηςπίγμοκ εθθζπή ζοβηέκηνςζδ.
Με αάζδ ηα παναπάκς εεςνμφιε υηζ μζ εζημκζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο δζαιμνθχεδηακ οπήνλακ
ανηεηά εεθηηζηέξ, δδιζμονβχκηαξ ηαζ ηναηχκηαξ ημ «ημζκυ ημοξ», πμο υθμ ηαζ αολακυηακ.
Σα παζδζά παναημθμφεδζακ ιε ηέθζ ηαζ εκδζαθένμκ ηζξ ζδέεξ υπςξ πανμοζζάζηδηακ ηαζ
ζοιιεηείπακ ιε πνμεοιία ηαζ εκεμοζζαζιυ ζηζξ δζδαηηζηέξ ηαηαζηάζεζξ (δναιαημπμζήζεζξ,
εεαηνζηυ παζπκίδζ, εθεφεενμ παζπκίδζ ιε ιαβκήηεξ η.α).
Ζ εκζςιάηςζδ ηδξ αθήβδζδξ (ιέζς παζπκζδζμφ ηαζ εεάηνμο) ζηδκ ηαεδιενζκή δζδαζηαθία
ΦΔ, θάκδηε κα ιεζχκεζ ηζξ έκημκεξ ιαεδζζαηέξ ακζζυηδηεξ: ζημ εέαηνμ ακηζηεζιέκςκ ηα
πνμαθήιαηα θφκμκηαζ ιε ηδκ «πνάλδ», πνμζθένμκηαξ ίζεξ εοηαζνίεξ ζε αθθυβθςζζα παζδία
ή ιαεδηέξ ιε πνμαθήιαηα βθςζζζηήξ έηθναζδξ κα ζοιιεηάζπμοκ. Δπίζδξ, ημ παζπκίδζ
ηαηεοεφκεζ ηα παζδζά πνμξ κέεξ ζηναηδβζηέξ ή επζθμβέξ, επζηνέπμκηάξ ημοξ ιζα, εη κέμο,
ελενεφκδζδ ζημζπείςκ.
Ζ ηαεμιζθμοιέκδ βθχζζα πμο πνδζζιμπμζήεδηε, ιε ηδκ μζηεζυηδηα ηςκ πενζζηαηζηχκ ηαζ
παναηηήνςκ, μδήβδζε ηα παζδζά κα ημπμεεηήζμοκ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ ζημ ηαεδιενζκυ
ημοξ πθαίζζμ, ανίζημκηάξ ημοξ εέζδ ηαζ νυθμ (μζ ιαβκήηεξ ηαΐγμοκ ιε ηα ημοηάθζα, ηνααάκε
ηαζ «ηθέαμοκ» ηζξ ζζδενέκζεξ ιμθοαμεήηεξ ηδκ χνα ηδ γςβναθζηήξ η.α).
Ζ ιάεδζδ δεκ πενζμνίζηδηε βζα ζπμθζηή πνήζδ (ιαβκήηεξ βζα ημοξ ιαβκήηεξ), αθθά
αλζμπμζήεδηε ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ, ζε πμζηίθα γδηήιαηα (ήεεθακ κα παίλμοκ μζ
ιαβκήηεξ ιε ημοξ πάνηζκμοξ πζβημοίκμοξ πμο έθηζαλακ, ηζ έηζζ ηυθθαβακ ζοκδεηήνεξ επάκς
ζηα πανηζά∙ βζα κα «ζππεφζμοκ» μζ ιαβκήηεξ- ζκδζάκμζ ζηα πθαζηζηά άθμβα, ηυθθαβακ ζηα
γχα ζίδενα η.α.). Δπίζδξ ακαβκχνζγακ ημοξ ιαβκήηεξ υηακ ημοξ ζοκακημφζακ (π.π ζηα
αβαπδιέκα ημοξ παζπκίδζα, ηα bakugan, ηαηαθάααζκακ υηζ έπμοκ ιαβκήηδ ιέζα ηαζ βζ‘ αοηυ
ημθθάκε πάκς π.π ζηα ηάβηεθα ημο ζπμθείμο).
ηακ, δφμ ιήκεξ ανβυηενα, έβζκε ζογήηδζδ ζημ ζπμθείμ βζα Πθακήηεξ ηαζ ηέεδηε ημ εέια
«βζαηί μζ άκενςπμζ δεκ πέθημοκ απυ ηδ Γδ», ιζα ζδέα πμο αημφζηδηε ήηακ «δ Γδ έπεζ ιέζα
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ιαβκήηδ ηαζ ιαξ ηνααάεζ». ηακ ηάπμζμ άθθμ παζδί ακέθενε ηδ θέλδ «αανφηδηα» ηαζ ιαξ
είπε υηζ είκαζ «δ δφκαιδ ηδξ Γδξ», νςηήζαιε «ηζ ζυζ δφκαιδ είκαζ αοηή, ηδκ έπεζ δεζ ηακείξ
ζαξ;». Συηε ηα παζδζά ιίθδζακ βζα δοκάιεζξ πμο αθέπμοιε (ηα «ιπνάηζα»), ηαζ άθθεξ πμο δε
αθέπμοιε («ιαβκήηεξ»). Μυθζξ εζπχεδηε δ θέλδ «ιαβκήηεξ», έκα αθαθμφι επζηνάηδζε, υπμο
ζπεδυκ υθα ηα παζδζά άνπζζακ κα θέκε ημ ηαεέκα ηάηζ βζα ημοξ ιαβκήηεξ (εοιάζηε πμο
ηάκαιε ημοξ Ηκδζάκμοξ, ηαζ ημοξ βίβακηεξ, ηαζ ημθθάκε ιπθε ιε ηυηηζκμ ηθπ). ηακ
νςηήεδηακ αλ κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ηελ καγλεηηθή δχλακε θη αο κελ ηελ βιέπνπλ,
γςβνάθζζακ ηαζ ζπμθίαζακ ιε θακηαζία ηδκ ζςιαηζηή αίζεδζδ πμο ημοξ είπε αθήζεζ (π.π.
ηδκ άπςζδ ζακ «ιζα πέηνα ακάιεζα ημοξ», «ζηνμαίθμοξ» βζα ηζξ ηζκήζεζξ πμο ηάκμοκ μζ
ιαβκήηεξ υηακ ανεεμφκ ημκηά ή ιζα πεηαθμφδα πμο ακμζβμηθείκεζ ηα θηενά ηδξ ηαζ ιζα
θένκεζ ημοξ ιαβκήηεξ ημκηά, ιζα ιαηνζά, βζα ηδκ «έθλδ»-«άπςζδ»).
Θεςνμφιε υηζ δ αθήβδζδ, δίκμκηαξ πενζεχνζμ βζα πνμζςπζηή ειπθμηή ηαζ πνμζθένμκηαξ
δοκαηέξ ειπεζνίεξ ζηα παζδζά, αμδεάεζ ζηδκ μοζζαζηζηή ιάεδζδ ηαζ ηαηακυδζδ, ζηδκ
ιαηνμπνυκζα απμηφπςζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ζδεχκ ζηδ ικήιδ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ έκηαλή ημοξ
ζηδκ ηαεδιενζκή βθχζζα. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ημ πθαίζζμ αοηυ ιεηαζπδιαηίγεζ
ακαπυθεοηηα επζζηδιμκζηέξ ζδέεξ ηαζ πναηηζηέξ ζε ακζιζζηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ. Καηεοεφκζεζξ
πμο μφηςξ ή άθθςξ είκαζ ακαπυθεοηηεξ ηαζ θεζημονβζηέξ βζα ηα ιζηνά παζδζά εκχ
ειθακίγμκηαζ ηαζ ζημοξ εκενβμφξ επζζηήιμκεξ, ημοθάπζζημκ ηδξ πνχηδξ επζζηδιμκζηήξ
πενζυδμο (Case, 2007). Έηζζ, πζζηεφμοιε πςξ δ ακάπηολδ μθμηθδνςιέκςκ δζδαηηζηχκ
πνμηάζεςκ πμο εα εηιεηαθθεφμκηαζ ηα ακαθενυιεκα μθέθδ ηδξ αθήβδζδξ, ημο παζπκζδζμφ
ηαζ ημο εεάηνμο, ιπμνεί κα δχζεζ κέα πκμή ζηδκ ΓΦΔ ημοθάπζζημκ βζα παζδζά πνχηδξ
ζπμθζηήξ δθζηίαξ.
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Μια εφαρμογό Εκπαιδευτικού Δρϊματοσ ςτη διδαςκαλύα των
Υυςικών Επιςτημών:
Ο Αρχιμόδησ και η ηθικό τησ επιςτόμησ
Μαξία Μνπζηάθα
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Πεξίιεςε
Σμ Δηπαζδεοηζηυ Γνάια ςξ ιεεμδμθμβία ηαζ δ δζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδνίγμκηαζ ζε
ημζκέξ παζδαβςβζηέξ ανπέξ ηαζ απμαθέπμοκ ζε ημζκμφξ ζηυπμοξ, έηζζ ημ Δηπαζδεοηζηυ Γνάια ιπμνεί
κα ζοιαάθθεζ ζε ιζα μθζζηζηή δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ιέζα ζημ ζζημνζηυ, ημζκςκζηυ
ηαζ πμθζηζζιζηυ ημοξ πθαίζζμ. ηδκ πανμφζα ενβαζία πενζβνάθεηαζ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ πνμβνάιιαημξ
Δηπαζδεοηζημφ Γνάιαημξ βζα ημκ Ανπζιήδδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ εθανιμβή ηάπμζςκ εκμηήηςκ ημο ζε
ζπμθείμ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ. Οζ Δκυηδηεξ πμο ακαθένμκηαζ αθμνμφκ ζηδκ δεζηή ηδξ
επζζηήιδξ ηαζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ ιμοζείμο βζα ημκ Ανπζιήδδ.
Abstract
The Drama in Education as methodology and the didactics of Sciences are supported in common
pedagogic beginnings and they aim at common objectives, thus the Drama in Education can contribute
in a extended knowledge of Sciences, including his historical, social and cultural frame. In the present
project the planning of a program of Drama in Education for the Archimedes is described and then the
application of certain units in a school of Secondary Education. The units that are reported concern in
the ethics of science and in the creation of a museum for Archimedes.

Δηζαγσγή
ηδκ ενβαζία αοηή βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα δζενεφκδζδξ ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο Δηπαζδεοηζημφ
Γνάιαημξ (Δ.Γ.) ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ εζδζηυηενα ζημ πεδίμ ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ (Φ.Δ.). Βαζζηά ενεοκδηζηά ενςηήιαηα είκαζ:
Α) Μπμνεί δ πνήζδ ημο Δ. Γ. κα ζοιαάθθεζ χζηε κα αθθάλεζ δ ζηάζδ ηαζ δ δζάεεζδ ηςκ
ιαεδηχκ βζα αοηά ηα ιαεήιαηα; Β) Ζ ιέεμδμξ ημο Δ. Γ. ιπμνεί κα πνμαβάβεζ ηδ βκχζδ ηαζ
ηδκ εζςηενίηεοζή ηδξ; Γ) Μπμνμφιε ιέζς ημο Γνάιαημξ κα θςηίζμοιε ηζ άθθεξ πθεονέξ
ηςκ Φ. Δ., υπςξ ημ ημζκςκζηυ, πμθζηζζιζηυ ηαζ ζζημνζηυ ημοξ πθαίζζμ;
Ζ ενβαζία απμηεθεί ηιήια ηδξ δζάθελδξ ηδξ Μανίαξ Μμοζηάηα, ζηα πθαίζζα Γζπθςιαηζηήξ
Δνβαζίαξ, ζημ ηιήια Θεάηνμο, ηδξ πμθήξ Καθχκ Σεπκχκ ημο Α.Π.Θ., οπυ ηδκ επμπηεία ηδξ
η. Άαναξ Αοδή ηαζ η. Μεθίκαξ Υαηγδβεςνβίμο. Πενζθαιαάκεζ ανπζηά, ιία εεςνδηζηή
πνμζέββζζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ αλζμπμίδζδξ ημο Δ. Γ. ζηδ δζδαηηζηή ηςκ Φ. Δ. ηδ ζοκέπεζα
βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ζπεδζαζιυ εκυξ Δ. Γ. βζα ημκ Ανπζιήδδ ηαζ ηέθμξ πενζβνάθεηαζ δ
εθανιμβή ζοβηεηνζιέκςκ εκμηήηςκ ημο Δ. Γ. ζε ζπμθείμ ηδξ Β/ειζαξ εηπαίδεοζδξ.
Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Ανπζηά, εα πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ, μζ Φ.Δ., ςξ ιάεδια πμο δζδάζηεηαζ ζε υθεξ ηζξ
ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δεκ ήηακ πμηέ ζδζαίηενα εθηοζηζηυ βζα ηα παζδζά. φιθςκα ιε
ανηεηέξ ένεοκεξ (Mattews 2007, Bruner 2007, Κανζχημβθμο 2006), μζ ιαεδηέξ ζοκήεςξ
εεςνμφκ ηα ιαεήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ πμθφ αανεηά, αδζάθμνα,
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απςεδηζηά, δφζημθα, ηάπμηε ηαζ απάκενςπα. Ζ ανκδηζηή αοηή ζηάζδ ημοξ ιπμνεί κα
μθείθεηαζ ζε δζάθμνεξ αζηίεξ, πμο αθμνμφκ ηυζμ ζημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ ηςκ θοζζηχκ
επζζηδιχκ, υζμ ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο ημοξ ιεηαδίδεηαζ δ βκχζδ ζπεηζηά ιε ηζξ αοηέξ.
Σα ζδιεία πμο εα ήηακ ηαθυ κα επζηεκηνςεεί δ δζδαηηζηή χζηε κα οπάνλεζ εεηζηή δζάεεζδ
απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή ιάεδζδ εα ιπμνμφζακ κα είκαζ: Α) Ζ ίδζα δ θφζδ ηδξ
επζζηήιδξ, υπμο πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ ζημ πανειααηζηυ – επζζηδιμκζηυ ημιιάηζ (Σζεθθέξ
& Μμοζηάηα 2004). Β) Ζ βθχζζα ηδξ επζζηήιδξ, υπμο είκαζ εειζηυ κα πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά
ηδ ιαεδζζαηή ειπεζνία ιζα πνμζζηή, ηαεδιενζκή βθχζζα ηαζ μζ ακάθμβεξ ηεπκζηέξ πμο ηδκ
πνμάβμοκ, υπςξ αοηέξ ηδξ αθήβδζδξ, ηδξ ζογήηδζδξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ (Bruner 2007,
Mattews 2007). Γ) Ζ ιεεμδμθμβία, ζηδνζβιέκδ ζημ επμζημδμιδηζηυ ιμκηέθμ, πμο εεςνεί υηζ
μζ ιαεδηέξ μζημδμιμφκ ηδ βκχζδ, ζηδνζγυιεκμζ ηυζμ ζηζξ πνμτπάνπμοζεξ κμδηζηέξ
ακαπαναζηάζεζξ ημοξ υζμ ηαζ ζηδ δζδαζηαθία, αλζμπμζχκηαξ δ βκςζηζηή ζφβηνμοζδ ηαζ ηδ
ιεηαβκχζδ. (Bruner 1960, Lemeignan & Weil-Barais 1997, Driver et al 1998, Psilos &
Kariotoglou 1998).
Οζ ηαζκμηυιεξ πνμζεββίζεζξ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ πνμζδζμνίγμοκ πθέμκ ιζα δζδαζηαθία
ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, υπζ ιυκμ ςξ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ αθθά ηαζ ςξ
εηπαίδεοζδ βζα ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ. Οζ ενεοκδηέξ (Mattews 2007, Arons 1992, Bruner
2007) οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ ζοκηεθείηαζ δ επζζηήιδ, απμηεθεί
μοζζαζηζηά ηιήια ηδξ ηαζ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ είκαζ απαναίηδηδ
δ ζοιιεημπή ηςκ εεςνζχκ ηαζ ηδξ θζθμζμθίαξ. Πανάθθδθα, ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηςκ
Φ.Δ. μθείθεζ κα δζαιμνθχκεηαζ έηζζ, χζηε πάκς ζε ζζημνζηή αάζδ κα δζαπναβιαηεφεηαζ ηαζ
ηζξ ζζημνζηέξ, θζθμζμθζηέξ, πμθζηζζιζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ.
Σν Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Σμ Δηπαζδεοηζηυ Γνάια ζφιθςκα ιε ηζξ Αοδή & Υαηγδβεςνβίμο (2007) είκαζ ιζα ιμνθή
εεαηνζηήξ ηέπκδξ, πμο υιςξ έπεζ ηαεανά παζδαβςβζηυ παναηηήνα. Ο ααζζηυξ ζηυπμξ ημο
Γνάιαημξ είκαζ δ ιάεδζδ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ηαηακυδζδξ ημο εαοημφ ιαξ αθθά ηαζ ημο
ηυζιμο. Μέζα απυ ηζξ εεςνίεξ πμο οπμζηήνζλακ μ Bruner ηαζ μ Vygotsky, ημ Γνάια
ελεθίπεδηε πεναζηένς. Ακαβκςνίζηδηε δ αλία ημο ςξ ιέζμο ιάεδζδξ, εζηζάγμκηαξ ηυζμ ζηδ
δζενεφκδζδ εκυξ εέιαημξ, υζμ ηαζ ζηδ δζαπναβιάηεοζδ ηςκ κμδιάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ι‘
αοηυ, εκχ ςξ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ πνμχεδζε ηυζμ ηδκ εκενβδηζηή, αζςιαηζηή, ζοκενβαηζηή
ιάεδζδ, υζμ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ημζκςκζηή οπεοεοκυηδηα.
Ζ Heathcote οπμζηδνίγεζ (Αοδή & Υαηγδβεςνβίμο 2007) υηζ, δ δναιαηζηή πνάλδ ζπεηίγεηαζ
άιεζα ιε ημ κυδια, ιε ηδ δζαπναβιάηεοζδ ημο μπμίμο, ιπμνεί κα πνμπςνήζμοιε ζε ιζα
δζαδζηαζία αθθαβήξ, ηαζ κα απμηηήζμοιε ιζα κέα μπηζηή βζα ηα πνάβιαηα. Γζα κα θηάζεζ
ηακείξ ζηδ βκχζδ δεκ ανηεί απθά δ αίςζδ, δδθαδή δ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή. Υνεζάγεηαζ
κμδηζηή επελενβαζία ηαζ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ αζςιάηςκ, δ μπμία βζα κα επζηεοπεεί
απαζηείηαζ μ «ακαζημπαζιυξ», δδθαδή ζοκαζζεδιαηζηή απυζηαζδ απυ αοηά πμο αζχεδηακ.
Έκα άθθμ ααζζηυ ζημζπείμ ημο Δ.Γ., ζφιθςκα ιε ηζξ Αοδή & Υαηγδβεςνβίμο (2007), είκαζ δ
δναιαηζηή έκηαζδ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ δφκαιδ πμο ςεεί ημ Γνάια ηαζ δζαηδνεί ηδ δοκαιζηή ηδξ
μιάδαξ. εκζζπφμκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ έκηαζδξ ηςκ νυθςκ ηαζ μδδβχκηαξ έηζζ ζηδ ζφβηνμοζδ.
Οζ δελζυηδηεξ πμο ημ Γνάια ηαθθζενβεί, ζφιθςκα ιε ημκ Wooland (1999), είκαζ δ εκίζποζδ
ηδξ αοηυ-έηθναζδξ, δ εοαζζεδζία απέκακηζ ζημοξ άθθμοξ, δ αοημβκςζία ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ
ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ ζφιπναλδξ, εκχ ηα αηαηένβαζηα ζοζηαηζηά ημο είκαζ μ νυθμξ, δ
αθήβδζδ ηαζ δ βθχζζα, πμο ελανηχκηαζ απυ ημ εονφηενμ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ.
Σμ Δ.Γ., ςξ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ ηαζ δ δζδαηηζηή ηςκ Φ.Δ. ζηδνίγμκηαζ ζε ημζκέξ
παζδαβςβζηέξ ανπέξ ηαζ απμαθέπμοκ ζε ημζκμφξ ζηυπμοξ. Έηζζ:
 ηδνίγμκηαζ ζε ημζκέξ εεςνδηζηέξ ανπέξ, ααζζζιέκεξ ζημ επμζημδμιδηζηυ ιμκηέθμ.
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 Γζαεέημοκ δζενεοκδηζηυ παναηηήνα. οιαάθθμοκ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο εαοημφ ιαξ ηαζ
ημο ηυζιμο. Πνμςεμφκ ηδ δζαπναβιάηεοζδ ηςκ κμδιάηςκ ηαζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ
αθθαβήξ, αλζμπμζχκηαξ ημκ ακαζημπαζιυ ηαζ ηδ ιεηαβκχζδ. ηδ δζδαηηζηή ηςκ Φ.Δ. δ
αλζμπμίδζδ – ιέζς ημο Γνάιαημξ – ηδξ δναιαηζηήξ έκηαζδξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ
εκίζποζδ ηαζ ηδξ βκςζηζηήξ ζφβηνμοζδξ, χζηε κα πνμςεδεεί δ εκκμζμθμβζηή αθθαβή.
 Σμ Γνάια ειπθέηεζ ζοκαζζεδιαηζηά ηα παζδζά ηαζ ηαθθζενβεί ροπμηζκδηζηέξ ηαζ
ζοκαζζεδιαηζηέξ δελζυηδηεξ. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή επέκδοζδ ζημ πεδίμ ηδξ ιάεδζδξ,
ηαεζζηά ηδ ιάεδζδ πζμ πνμζςπζηή οπυεεζδ, πεζνμπζαζηή ηαζ ιε λεηάεανμ ζηυπμ,
ςεχκηαξ έηζζ ζε ααεφηενδ ηαζ πζμ μθμηθδνςιέκδ ηαηακυδζδ (Kelin 2007). Μέζς ημο
Γνάιαημξ, επμιέκςξ, ιπμνεί δ δζδαηηζηή ηςκ Φ.Δ. κα ελαζθαθίζεζ ζοκαζζεδιαηζηή
ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ ηαζ άνα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ.
 Αλζμπμζείηαζ δ αθήβδζδ. Γζα ημ Γνάια δ αθήβδζδ απμηεθεί ααζζηυ ζημζπείμ. Μέζς
θμζπυκ ημο Γνάιαημξ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί δ αθήβδζδ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ Φ.Δ, ςξ
ενβαθείμ ζηδκ οπδνεζία ηδξ – ηαηά Ong (1997 ) – πνμθμνζηυηδηαξ.
 Πνμςεείηαζ δ δζαεειαηζηή / δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ. Ζ αλζμπμίδζδ ημο Γνάιαημξ ζηδ
δζδαηηζηή ηςκ Φ.Δ. ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ μθζζηζηή εεχνδζδ ημο ηυζιμο ηαζ δ
ηαηακυδζδ ημο εαοημφ ιέζα ζημκ ηυζιμ.
Πξφγξακκα Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο γηα ηνλ Αξρηκήδε: ε εζηθή ηεο επηζηήκεο –
Δθαξκνγή ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Σμ Πνυβναιια Δ. Γ. βζα ημκ Ανπζιήδδ, ζπεδζάζηδηε ζε ιζα πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ
εκκμζχκ ηδξ θοζζηήξ ιέζα ζε έκα εονφηενμ ζζημνζηυ, ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ πθαίζζμ.
Κφνζμ ενέεζζια, οπήνλε ημ αζαθίμ ηδξ Σγίθθζακ Μπνάκηζμμο Ο άλζξσπνο πνπ κεηξνχζε ηελ
άκκν. Σμ αζαθίμ αοηυ πνδζζιμπμζχκηαξ ζζημνζηά ζημζπεία, δδιζμονβεί έκα ιοεμπθαζηζηυ
ηείιεκμ ιε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, βφνς απυ ημκ Ανπζιήδδ, ηζξ εθεονέζεζξ ημο ηαζ ηδ γςή ημο.
Πανάθθδθα αλζμπμζήεδηακ ζημζπεία ηαζ απυ άθθεξ πδβέξ, υπςξ απυ ηδ ιδ ηενδμζημπζηή
εηαζνεία «Θαθήξ ηαζ θίθμζ», ηαεχξ ηαζ ημ αζαθίμ ημο Υνήζημο Γ. Λάγμο Αξρηκήδεο ν Δπθπήο
κεραληθφο, πμο πενζβνάθεζ πμθθά ζημζπεία βζα ηζξ εθεονέζεζξ ημο.
Σμ πνυβναιια ημο Δ. Γ. είκαζ πςνζζιέκμ ζε εκυηδηεξ ιε πμζηίθεξ ζοκζζηχζεξ, πμο άθθεξ
ειααεφκμοκ πενζζζυηενμ ζε ιζα ιαεδζζαηή, ημζκςκζηή ή ζοκαζζεδιαηζηή πνμζέββζζδ. Οζ
εκυηδηεξ αοηέξ ακ ηαζ απμηεθμφκ μπηζηέξ ημο ίδζμο πθαζζίμο, επζηεκηνχκμκηαζ ζε
δζαθμνεηζηά εέιαηα, απμηεθχκηαξ έηζζ δ ηάεε ιζα ηαζ έκα λεπςνζζηυ Δ. Γ. Αοηυξ ήηακ
ελάθθμο ηαζ μ θυβμξ πμο μκμιάζαιε υθμ ημ ζπεδζαζιυ Πνυβναιια Δ. Γ.
Οζ εκυηδηεξ ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ηαη΄ επζθμβή ηαζ ιειμκςιέκα, βζ‘ αοηυ ηαζ εεςνήεδηε
θεζημονβζηυ κα ιδκ οπενααίκμοκ ηζξ 4 χνεξ εθανιμβήξ δ ηάεε ιία.
1. Δκυηδηα 1δ : Ανπζιήδδξ, δ αοεεκηία – θηζάπκμκηαξ ημ ιμοζείμ ημο Ανπζιήδδ
2. Δκυηδηα 2δ : Ζ ιμκαλζά ημο επζζηήιμκα – ιμκαπζηή ή ζοθθμβζηή δ ενβαζία εκυξ
επζζηήιμκα
3. Δκυηδηα 3δ : Ζ δεζηή ηδξ επζζηήιδξ
4. Δκυηδηα 4δ : Ζ άκςζδ – δ αζζπνμηένδεζα
5. Δκυηδηα 5δ : Ο εάκαημξ ημο Ανπζιήδδ – Ζ θήεδ ιεηά ημ εάκαημ – θυνμξ ηζιήξ ζε έκακ
ιεβάθμ άκενςπμ – μθμηθήνςζδ ημο ιμοζείμο.
Απυ ημ Πνυβναιια Δ.Γ. πμο ζπεδζάζηδηε, ηαηέζηδ δοκαηυ κα εθανιμζημφκ ιυκμ ηάπμζεξ
απυ ηζξ εκυηδηεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα, δ 2δ, δ 3δ ηαζ έκαξ ζοιπηοβιέκμξ ζοκδοαζιυξ ηδξ 1δξ ηαζ
4δξ. ηδ ζοκέπεζα εα πενζβναθεί δ εθανιμβή ηδξ 3δξ εκυηδηαξ, πμο αθμνά ζηδκ δεζηή ηδξ
επζζηήιδξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα εειαηζηή πμο αθμνά ζε υθα ηα επζζηδιμκζηά πεδία ηαζ
πνμηαθεί ημ εκδζαθένμκ ηςκ ενεοκδηχκ αθθά ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ βεκζηυηενα. Δδχ βίκεηαζ ιζα
πνμζπάεεζα επζηέκηνςζδξ ηδξ δεζηήξ ζημ πεδίμ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ιέζα ζημ πθαίζζμ
ηδξ μθζζηζηήξ δζδαζηαθίαξ ηδξ θοζζηήξ. ηδ ζοκέπεζα, εα βίκεζ ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηδκ
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εθανιμβή ημο ζοκδοαζιμφ 1δξ ηαζ 4δξ εκυηδηαξ, πμο αθμνμφζε ηδ δδιζμονβία εκυξ ιμοζείμο
βζα ημκ Ανπζιήδδ ηαζ ηδκ πανμοζίαζή ημο ζε ημζκυ.
Σμ πνυβναιια ημο Δ.Γ. εθανιυζηδηε ζηδ Β‘ ηαζ Γ‘ ηάλδ ημο Γοικαζίμο Πεκηαανφζμο
Καζημνζάξ ηαζ ζε ζφκμθμ δεηαπέκηε ιαεδηχκ (12 ηδξ Β‘ ηάλδξ ηαζ 3 ηδξ Γ‘ ηάλδξ). Ζ 2 δ
εκυηδηα πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 23/4/2010 ηαζ ζε δζάζηδια ηνζχκ ςνχκ. Σμ Γνάια
παναημθμφεδζακ μζ δφμ θζθυθμβμζ ημο ζπμθείμο. ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί πενζβνάθμκηαζ
ζοκμπηζηά μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ ζηυπμζ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζπεδίμο Δηπαζδεοηζημφ
Γνάιαημξ, εκχ πανάθθδθα ζπμθζάγμκηαζ ηα ηονζυηενα ζδιεία πμο πνμέηορακ απυ ηδκ
εθανιμβή ημο.
Πίλαθαο 1. Ζ Δθανιμβή ημο Δηπαζδεοηζημφ Γνάιαημξ
Δθαπμογή 3ηρ ενόηηηαρ: η ηθική ηηρ επιζηήμηρ
Άζθεζε δεζηάκαηνο
ηφρνο: Να παθανχζμοκ ηα παζδζά ηαζ κα αζζεακεμφκ άκεηα.
Αθήγεζε: Οζ Ρςιαίμζ απεζθμφκ ηζξ οναημφζεξ
Απμζπάζιαηα απυ ημ: Πθμφηανπμξ: Βίμζ Πανάθθδθμζ [Πεθμπίδαξ – Μάνηεθθμξ Βίμξ Μάνηεθθμο § 14 – 19]
ηφρνο: Μέζα απυ ιζα ζζημνζηή πδβή, κα πανμοζζαζηεί ιζα ζοκεήηδ πμθέιμο – απεζθήξ.
Εεπγάξηα: Σζ έθεβακ ή ηζ ζηέθημκηακ.
ηφρνο: Να ακηζθδθεμφκ πχξ αζζεάκεηαζ ηαζ εηθνάγεηαζ ηακείξ, υηακ πθδζζάγεζ μ ηίκδοκμξ ιζαξ ηαηάζηαζδξ
πμο ιπμνεί κα ζηενήζεζ ηα αβαεά, ηδκ εθεοεενία ημο, ίζςξ ηαζ ηδ γςή ημο.
ρφιηα: Σα παζδζά ζε νυθμ οναημφζζςκ, «πήνακ» νυθμοξ δζαθυνςκ δθζηζχκ ηαζ μζημβεκεζαηχκ ηαηαζηάζεςκ,
δείπκμκηαξ έηζζ ημ ζφκμθμ ιζαξ ημζκςκίαξ. Δλέθναζακ πνμαθδιαηζζιμφξ ζπεηζηά ιε ηδκ απχθεζα ηδξ γςήξ ημοξ
ή ηδξ γςήξ ηάπμζμο δζημφ ημοξ, ηδκ ηζιή, ηδκ αλζμπνέπεζα, ηδ δμοθεζά ημο ηαζ μζ ζηέρεζξ ημοξ πμζηίθακ, απυ ημ
κα θφβμοκ απυ ηδκ πυθδ, κα ιδκ πμθειήζμοκ, ιέπνζ κα εοζζαζημφκ.
Αθήγεζε: Ζ ζςηήνζα επέιααζδ ηςκ ιδπακχκ ημο Ανπζιήδδ
ημζπεία ηαζ απμζπάζιαηα απυ ημ: Πθμφηανπμξ: Βίμζ Πανάθθδθμζ, υ.π.
ηφρνο: Μέζα απυ ιζα πενζβναθή ιε ζζημνζηά ζημζπεία, κα πανμοζζαζηεί δ εεηζηή έηααζδ ηδξ 1 δξ επίεεζδξ βζα
ημοξ οναημφζζμοξ.
Κπθιηθφ δξάκα: πμθζάγμκηαξ ημκ Ανπζιήδδ - ςηήνα
ηφρνο: Να βίκεζ ηαηακμδηυ πχξ έκα πνυζςπμ ιπμνεί κα βίκεζ ήνςαξ ηαζ ηζ πνμζδμηίεξ έπμοκ μζ ζοιπμθίηεξ
ημο.
ρφιηα: Πνέπεζ κα επζζδιακεεί εδχ, υηζ υηακ είπε βίκεζ εθανιμβή ηδξ 2 δξ εκυηδηαξ: δ ιμκαλζά ημο επζζηήιμκα –
ζε πνμδβμφιεκδ ιένα – ηα παζδζά ζε νυθμ οναημφζζςκ δεκ απμδέπμκηακ ημκ Ανπζιήδδ, ημκ ημνυζδεοακ ηαζ
ημκ πενζβεθμφζακ, επεζδή θενυηακ πενίενβα ηαζ δεκ ημκ ηαηαθάααζκακ. οκέδεζακ θμζπυκ, πμθφ ηδκ
εοβκςιμζφκδ πμο έκζςεακ ηχνα βζα ημκ Ανπζιήδδ, ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ ανκδηζηή ζοιπενζθμνά ημοξ, ςξ
οναημφζζμζ, βζα ηδκ μπμία έδεζλακ ιεηακζςιέκμζ. θα ηα παζδζά εηθνάζηδηακ εεηζηά βζα ημκ Ανπζιήδδ.
Ρφινο ζηνλ ηνίρν: Σζ θέκε μζ άθθμζ
ηφρνο: Πχξ δδιζμονβείηαζ έκα είδςθμ.
ρφιηα: Σα παζδζά έβναρακ ιυκα ημοξ ιε ιανηαδυνμ έλς απυ έκα ακενχπζκμ πενίβναιια – ζηενεςιέκμ ζημκ
ημίπμ – ηζ πζζηεφμοκ, ςξ οναημφζζμζ βζα ημκ Ανπζιήδδ. Οζ παναηηδνζζιμί πμο έβναρακ ήηακ πμθφ εεηζημί. Οζ
πενζζζυηενμζ εζηίαζακ ζηδκ εοθοΐα ημο, βεβμκυξ πμο δείπκεζ ηδκ ακαιεκυιεκδ ζφκδεζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ
βκχζδξ ιε ηδκ ελοπκάδα.
Ρφινο ζηνλ ηνίρν: Σζ ζηέθηεηαζ μ Ανπζιήδδξ
ηφρνο: Να δζαηοπςεμφκ μζ ζηέρεζξ ημο Ανπζιήδδ, απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ, υπςξ έπμοκ πνμηφρεζ ιεηά
ηδκ επζηοπία ημο.
ρφιηα: Σα παζδζά ζε νυθμ Ανπζιήδδ έβναρακ, ιέζα ζημ ακενχπζκμ πενίβναιια, δείπκμκηαξ έκα εοιυ απέκακηζ
ζημοξ οναημφζζμοξ ηαζ ιζα απμβμήηεοζδ, πμο ιυκμ ηχνα ημκ απμδέπμκηαζ, επεζδή ημκ έπμοκ ακάβηδ.
Γζαηνίκεηαζ επίζδξ, ιζα οπενμρία ημο Ανπζιήδδ· λένεζ ηδκ αλία ημο ηαζ δδθχκεζ ηδκ οπενμπή ημο.
Αθήγεζε: Οζ ιδπακέξ ημο Ανπζιήδδ ηνμιμηναημφκ ημοξ Ρςιαίμοξ Απμζπάζιαηα απυ ημ: Πθμφηανπμξ: Βίμζ
Πανάθθδθμζ υ.π.
ηφρνο: Ξακά ιέζα απυ ιζα ζζημνζηή πδβή κα θςηζζηεί δ άθθδ πθεονά.
Κχθινο ηνπ θνπηζνκπνιηνχ: Καηά ιακηάηα
ηφρνο: Με αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα ηα παζδζά απμηημφκ ιζα άθθδ μπηζηή βςκία ημο εέιαημξ ηαζ εηθνάγμκηαζ
ακαθαιαάκμκηαξ νυθμοξ Ρςιαίςκ ζηναηζςηχκ.
Ρφινο ζηνλ ηνίρν: Υαναηηδνζζιυξ απυ ημκ επενυ
ηφρνο: Να δδιζμονβδεεί έκα ιςζασηυ ιε απυρεζξ ακηζιαπυιεκςκ πθεονχκ.
ρφιηα: Σα παζδζά ζε νυθμ Ρςιαίςκ έβναρακ θνάζεζξ πμο δήθςκακ πςξ εα ήεεθακ ημκ Ανπζιήδδ κεηνυ.
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Προφορικζσ Εργαςίεσ
Πανάθθδθα υιςξ, παναδέπμκηαζ ηδκ αλία ημο.
Κχθινο αλάγλσζεο: Ζ μπηζηή ημο Ανπζιήδδ
ηφρνο: Μέζα απυ ιζηνέξ θνάζεζξ– απυ ημ αζαθίμ ν άλζξσπνο πνπ κεηξνχζε ηελ άκκν ηδξ Μπνάκηζμμο – κα
δμεεί μ πνμαθδιαηζζιυξ ημο επζζηήιμκα. Πανάθθδθα κα ακαδεζπεμφκ ηα θμκζηά απμηεθέζιαηα ηςκ ιδπακχκ
ημο Ανπζιήδδ, ιε αίαζμ ηαζ ακαηνζπζαζηζηυ ηνυπμ.
Παξαθνινχζεζε ζθέςεο: Σζ ζηέθηεηαζ μ Ανπζιήδδξ
ηφρνο: Με αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα ηα παζδζά απυ ηδ ιζα ακηζθαιαάκμκηαζ πχξ ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζμφκηαζ μζ
ζηέρεζξ ημο Ανπζιήδδ ηαζ απυ ηδκ άθθδ εηθνάγμοκ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημοξ.
ρφιηα: ηδ δναζηδνζυηδηα αοηή ηα παζδζά ελέθναζακ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ, ζε νυθμ Ανπζιήδδ, ιεηά ηδκ ακάβκςζδ
ηςκ αίαζςκ θνάζεςκ ηαζ εηθνάζηδηακ ιε οπενμρία. Ζ αζαζυηδηα ηςκ θνάζεςκ πμο δζααάζηδηακ δεκ ηθυκζζε
ηα παζδζά. Αοηυ ιπμνεί κα δείπκεζ ημκ επζθακεζαηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δζααάζηδηακ μζ θνάζεζξ ή πυζμ
ελμζηεζςιέκα είκαζ ηα παζδζά ιε ηδ αία.
θελέο: κεζνμ, Φνζηζαζηζηή ζηδκή / επενζηή απεζθή
ηφρνο: Να ακηζθδθεμφκ μζ ιαεδηέξ πχξ ιπμνεί κα αζζεάκεηαζ έκαξ επζζηήιμκαξ, ηζ δζθήιιαηα ημκ πκίβμοκ,
υηακ ακαβηάγεηαζ κα ηάκεζ πνάβιαηα πμο δεκ ζοιθςκμφκ ιε ηδ θζθμζμθία ημο. Πανάθθδθα ιπαίκμκηαξ ζηδ
εέζδ ημο κα πνμαθδιαηζζημφκ ηαζ ζπεηζηά ιε «εηπηχζεζξ», πμο ηαζ μζ ίδζμζ ιπμνεί κα ηάκμοκ ηάπμζεξ θμνέξ, ζε
δζηέξ ημοξ ανπέξ.
ρφιηα: Σα παζδζά, ζε ηνεζξ μιάδεξ, πανμοζίαζακ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βζα ημοξ εθζάθηεξ.
Ζ 1δ μιάδα έδεζλε ημκ Ανπζιήδδ κα ημκ ηαηαηνέπμοκ μζ ηφρεζξ βζα ημοξ εακάημοξ πμο πνμηάθεζακ μζ ιδπακέξ
ημο. Σα παζδζά επζζήιακακ υηζ, ιπμνεί κα ήηακ ηαηυ πμο μ Ανπζιήδδξ ζηυηςκε ακενχπμοξ, αθθά ήηακ
ακαβηαζιέκμξ κα ημ ηάκεζ.
Ζ 2δ μιάδα έδεζλε υηζ μ Ανπζιήδδξ είδε ζακ εθζάθηδ υηζ ηάπμζμξ Ρςιαίμξ ζηυηςζε ηδκ μζημβέκεζα ημο ηαζ
έπεζηα ηαζ ημκ ίδζμ. ηακ ζπμθζάζηδηε ημ βεβμκυξ απυ ηδκ μιήβονδ, επζζδιάκεδηε υηζ δ απεζθή απυ ημοξ
Ρςιαίμοξ ήηακ αηυιδ εηεί, βζα ημκ Ανπζιήδδ.
Ζ 3δ μιάδα έδεζλε υηζ μ Ανπζιήδδξ ηαεχξ έδζκε ηα ζπέδζα ιζα ιδπακήξ ζε ηάπμζμοξ ενβάηεξ ή αμδεμφξ ημο,
λαθκζηά έπεζε ηάης κεηνυξ. Σα παζδζά πνυηεζκακ δζάθμνεξ εηδμπέξ. ηζ ιπμνεί κα ζημηχεδηε απυ ηδκ ίδζα ημο
ηδ ιδπακή, υηζ ιπμνεί κα ζημηχεδηε απυ ηάπμζμ αέθμξ ηςκ Ρςιαίςκ, υηζ μζ επενμί ημο έζηδζακ εκέδνα
ιεηαιθζεζιέκμζ ζε οναημφζζμοξ ή υηζ ιπμνεί κα ζημηχεδηε απυ ηάπμζμοξ δζημφξ ημο, πμο ίζςξ ημκ γήθεοακ.
ε αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα ηα παζδζά έδεζλακ πάνα πμθθέξ μπηζηέξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ ημο Ανπζιήδδ.
Πανάθθδθα αθέπμκηαξ ηα υκεζνα ηςκ άθθςκ μιάδςκ, ζηέθηδηακ, ζπμθίαζακ, ηαηέθδλακ ζε ζοιπενάζιαηα.
Έηζζ εκχ ζηδκ πνμδβμφιεκδ δναζηδνζυηδηα, ζημ νυθμ ημο Ανπζιήδδ, έδεζλακ ιζα ηνμιενή αοημπεπμίεδζδ ηαζ
ζζβμονζά, ζε αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα ημκ πανμοζίαζακ πνμαθδιαηζζιέκμ, ζηεθηζηυ ηαζ ιεηακμζςιέκμ. Γφμ
δζαθμνεηζηέξ ακηζιαπυιεκεξ ζηέρεζξ ημο ίδζμο πνμζχπμο, πμο ζοκζζημφκ δίθδιια.
Γηάδξνκνο ηεο ζπλείδεζεο: Ζ δναζηδνζυηδηα αοηή δεκ οπήνπε ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ηδξ εθανιμβήξ, αθθά
πνμζηέεδηε εηείκδ ηδ ζηζβιή. Δίκαζ ζδιακηζηυ ζηδκ εθανιμβή ημο Γνάιαημξ, μ ειροπςηήξ κα είκαζ ζε
εβνήβμνζδ ηαζ απυ ηα ενεείζιαηα πμο ηάεε θμνά παίνκεζ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα ηνμπμπμζεί, ακ πνεζάγεηαζ,
ηζξ δναζηδνζυηδηεξ.
ε νυθμ Ηένςκα θμζπυκ, γήηδζα απυ ηα παζδζά, ζε νυθμ κα ηαηαζηεοάζμοκ ηζ άθθεξ ιδπακέξ υπζ ιυκμ βζα κα
ζζβμονέρμοκ ηδ κίηδ ιαξ αθθά ηαζ βζα κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ αίβθδ ηαζ ηδ δυλα ηδξ πυθδξ. Σμ δίθδιια: Να
θηζάλεζ μ Ανπζιήδδξ ηαζ άθθα κέα υπθα ελαζθαθίγμκηαξ ηδ κίηδ ημοξ ηαζ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ αίβθδ ηαζ δυλα
ηςκ οναημοζχκ, έπμκηαξ υιςξ ςξ πνμτπυεεζδ ηδ δζαζχκζζδ ηςκ ζημηςιχκ ηαζ ημο ιαηεθεζμφ ή υπζ.
ηφρνο: Να ακαθάαμοκ ηα παζδζά ηδκ εοεφκδ ηδξ απυθαζδξ. Απυ ηδ ιζα δ ζςηδνία ηδξ πυθδξ αθθά ηαζ δ αίβθδ
– δυλα ηδξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ δεζηή ημο Ανπζιήδδ.
ρφιηα: ημ δζάδνμιμ ηδξ ζοκείδδζδξ αημφζηδηακ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ θςκέξ ηαζ ηεθζηά ηα παζδζά πήνακ
δζαθμνεηζηέξ απμθάζεζξ, μζ πενζζζυηενμζ απμθάζζζακ υηζ δεκ εα έθηζαπκακ άθθα υπθα, ηάπμζμζ υηζ εα
έθηζαπκακ ηζ άθθεξ ιδπακέξ ηαζ δφμ παζδζά είπακ υηζ εα έθηζαπκακ ιδπακέξ πμο εα πνμζηάηεοακ αθθά δεκ εα
ζηυηςκακ ακενχπμοξ.
Οζ πενζζζυηενμζ θμζπυκ απμθάζζζακ κα ιδκ θηζάλμοκ άθθα υπθα. Σμ ζοιπέναζια πμο πνμέηορε ήηακ, πςξ υ,ηζ
δεκ ιπυνεζακ κα πνμζθένμοκ μζ αίαζεξ θνάζεζξ πμο δζααάζαιε πνμδβμοιέκςξ, ημ ακαηάθορακ ιυκα ημοξ ηα
παζδζά δδιζμονβχκηαξ ηαζ αζχκμκηαξ ημοξ εθζάθηεξ. Δοαζζεδημπμζήεδηακ ηαζ ακηζθήθεδηακ ηζξ πμθφπθεονεξ
δζαζηάζεζξ ηςκ επζηεοβιάηςκ ηδξ επζζηήιδξ. Φαίκεηαζ θμζπυκ δ ιεβάθδ αλία ηδξ πνμζςπζηήξ ειπθμηήξ, ηδξ
απεθεοεένςζδξ ηδξ θακηαζίαξ, ηδξ δναιαημπμίδζδξ ζηδκ μθζζηζηή εεχνδζδ ηςκ πναβιάηςκ.
θελέο: Ο Ανπζιήδδξ ακηζιέηςπμξ ιε ηδκ ελμοζία. Θα δχζεζ ηα ζπέδζα ηςκ πμθειζηχκ ιδπακχκ πμο έπεζ
ηαηαζηεοάζεζ;
ηφρνο: Σα παζδζά κα ανεεμφκ ζηδ εέζδ ημο Ανπζιήδδ, κα ακηζιεηςπίζμοκ ηαηαζηάζεζξ πίεζδξ ηαζ κα πάνμοκ
απμθάζεζξ.
ρφιηα: Μεηά ηδκ αθήβδζδ ηα παζδζά πςνίζηδηακ ζε ηνεζξ μιάδεξ ηαζ έδεζλακ δζάθμνεξ μπηζηέξ. Ζ ελμοζία
ιπμνεί κα είκαζ πμθφ δοκαηή· κα πνμζθένεζ ή κα ζηενήζεζ ηα πάκηα. Μπμνεί κα ελαβμνάγεζ ή κα πνμζθένεζ
πνμζηαζία. Ο Ανπζιήδδξ απυ ηδκ άθθδ πανμοζζάζηδηε απυθοηα δεζηυξ ηαζ ακέκδμημξ ή άκενςπμξ ιε
αδοκαιίεξ ηαζ πάεδ ή δζαθθαηηζηυξ ιε επζπεζνήιαηα.
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Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Φ.Ε. & Ν.Τ. ςτην Εκπαίδευςη
πδήηεζε
ηφρνο: Ακαζημπαζηζηή δναζηδνζυηδηα.
ρφιηα: Έβζκε βεκζηή ζογήηδζδ βζα ηδκ δεζηή ηδξ επζζηήιδξ, ιε ηδ ζοιιεημπή ηαζ ηςκ δφμ θζθμθυβςκ ημο
ζπμθείμο ηαζ είπηδηακ δζάθμνα εέιαηα. πςξ μ Γαθθζθαίμξ, ημ νακηάν, δ αημιζηή αυιαα, μ δμφνεζμξ ίππμξ, δ
ηθςκμπμίδζδ, ηα ζηενευηοπα. Σα παζδζά θάκδηακ κα πνμαθδιαηίζηδηακ απυ ηδ ζογήηδζδ. Γζαθχκδζακ,
ζογήηδζακ, επζπεζνδιαημθυβδζακ. ε ηάπμζα ζδιεία, πανμοζζάζηδηακ ηαζ δζενεοκήεδηακ μζ πνμτπάνπμοζεξ
βκχζεζξ ημοξ, εκχ ηάπμζεξ δζαθμνμπμζήεδηακ ή άθθαλακ, ηαζ πανάθθδθα πνμζηέεδηακ ηαζ κέεξ. θα αοηά
έβζκακ ιέζα απυ ηδ ζογήηδζδ αλζμπμζχκηαξ μ ηαεέκαξ ηζξ βκχζεζξ ημο άθθμο.

Δθαπμογή ζςνδςαζμού 1ηρ και 3ηρ ενόηηηαρ: Απσιμήδηρ η αςθενηία, ηο μοςζείο ηος Απσιμήδη, ηο
επγαζηήπιο ηος Απσιμήδη

ε επυιεκεξ διένεξ πναβιαημπμζήεδηε δ εθανιμβή ημο ζοκδοαζιμφ 1 δξ ηαζ 3δξ εκυηδηαξ. Πενζθάιαακε
δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ, ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ ηαζ ενβαζηδνζαηή άζηδζδ βζα ηδκ άκςζδ, υπμο ηα παζδζά ήηακ
ζε νυθμ αμδεχκ ημο Ανπζιήδδ. Σεθζηά δδιζμονβήζαιε έκα ιμοζείμ βζα ημκ Ανπζιήδδ ημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ ηδξ
Β‘ ηαζ Γ‘ ηάλδξ ημο Γοικαζίμο Πεκηαανφζμο πανμοζίαζακ ζημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ημο ζπμθείμο,
δδθαδή ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α‘ ηάλδξ ημο Γοικαζίμο Πεκηαανφζμο, ηαεχξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ
ημο Γοικαζίμο Υζθζμδέκηνμο, πμο απμηεθεί πανάνηδια ημο Γοικαζίμο Πεκηαανφζμο.

Παποςζίαζη ηος μοςζείος ηος Απσιμήδη
Ζ πανμοζίαζδ έβζκε ζημ ενβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ημο ζπμθείμο, απυ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ πμο
ζοιιεηείπακ. Τπήνπε ιζα αθίζα πμο δδιζμονβήζαιε ιε ζημζπεία βζα ημκ Ανπζιήδδ, έκαξ πάβημξ ιε ηαηαζηεοέξ
ηςκ εθεονέζεςκ, έκαξ πάβημξ ιε έκα ιζηνυ ενβαζηήνζμ ηαζ έκαξ πάβημξ ιε ημ παζβκίδζ tangram. Δζδζηυηενα
ζημκ πάβημ ημο ιζηνμφ ενβαζηδνίμο, οπήνπακ δφμ ημιιάηζα πθαζηεθίκδξ, ιία ηακμκζηή ηαζ ιία κμεεοιέκδ –
πνμζμιμζάγμκηαξ ζημ πνυαθδια ιε ημ πνοζυ ζηέιια ημο Ηένςκα – ηαζ μζ εεαηέξ ηαθμφκηακ κα απμθακεμφκ βζα
ημ πμζα ήηακ δ κμεεοιέκδ, έπμκηαξ ζηδ δζάεεζή ημοξ ηζ άθθδ πθαζηεθίκδ, δμπεία, κενυ, γοβυ. Αθμφ έβζκε δ
πανμοζίαζδ μζ εεαηέξ ιπμνμφζακ κα πενζδβδεμφκ ζημ πχνμ ηαζ κα δζααάζμοκ, κα παναηδνήζμοκ, κα παίλμοκ,
κα πεζναιαηζζημφκ ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ ιαεδηχκ πμο ζοιιεηείπακ ζημ πνυβναιια.

πκπεξάζκαηα
Σα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ εθανιμβή ημο δνάιαημξ ααζίζηδηακ ζε ηάπμζα
δζενεοκδηζηά ενβαθεία πμο είπαιε ηαεμνίζεζ απυ ηδκ ανπή: Α) Ζ παναηήνδζδ ηαζ ηα
ζοιπενάζιαηα απυ ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ. Β) Ζ αζκηεμζηυπδζδ ημο
πνμβνάιιαημξ. Γ) Τθζηυ πμο πνμέηορε απυ ηα παζδζά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ. Γ)
Δνςηδιαημθυβζα ιαεδηχκ ηαζ ηαεδβδηχκ. Σα ζοιπενάζιαηα αοηά δεκ είκαζ αέααζα δοκαηυ
κα βεκζηεοεμφκ, αθμφ δ εθανιμβή έβζκε ζε έκα ιυκμ πενζμνζζιέκμ δείβια ιαεδηχκ. Δπίζδξ,
ηαζ ζπεηζηά ιε ηα ενςηδιαημθυβζα πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ δεκ θζθμδμλμφκ κα
απμηεθέζμοκ ενβαθεία ιέηνδζδξ ζοκηεθεζηχκ αθμφ δ δδιζμονβία ημοξ δεκ έπεζ ηάπμζμ
ζηαηζζηζηυ οπυααενμ. Δίκαζ πενζζζυηενμ θφθθα ηαηάεεζδξ ηάπμζςκ ειπεζνζχκ ηαζ ζηέρεςκ
ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ημο υνμο ενςηδιαημθυβζα είκαζ ιάθθμκ ηαηαπνδζηζηή. ηδκ πμνεία
πνμέηορε αηυιδ έκα δζενεοκδηζηυ ενβαθείμ. οβηεηνζιέκα ιεηά ηζξ πνμαβςβζηέξ ελεηάζεζξ
ηδξ Β‘ Γοικαζίμο ηαζ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ααειμθμβζχκ ηςκ βναπηχκ δμηζιαζζχκ ηςκ παζδζχκ,
πνμέηορε υηζ ηα παζδζά ζημ ιάεδια ηδξ θοζζηήξ ζε ακηίεεζδ ιε ηα άθθα ιαεήιαηα Φ.Δ. πμο
δζδάζημκηαζ (πδιεία ηαζ βεςβναθία), έβναρακ πμθφ ηαθφηενα ζηζξ πνμαβςβζηέξ ημοξ
ελεηάζεζξ απυ υηζ ζηα ηεζη ηαζ δζαβςκίζιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμκζάξ. Πνέπεζ κα
επζζδιακεεί υηζ δ εθανιμβή ημο Δ.Γ. πναβιαημπμζήεδηε πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ, μπυηε
ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ επδνέαζε ηδκ απυδμζή ημοξ εεηζηά.
ε ιζα βεκζηή εεχνδζδ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ Δ. Γ. βζα ημκ Ανπζιήδδ, πμο
ζοιπενζθαιαάκεζ ηα ζοιπενάζιαηα απυ ηα δζενεοκδηζηά ενβαθεία ηονίςξ, αθθά ηαζ ηδκ
απμδμπή ηδξ πανμοζίαζδξ απυ ημ ημζκυ πμο ηδκ παναημθμφεδζε, ηαεχξ επίζδξ ηζξ
ζογδηήζεζξ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ αθθά ηαζ ηα ζπυθζα ηςκ παζδζχκ, υπζ ιυκμ ηαηά ηδκ
εθανιμβή αθθά ηαζ ιεηά ημ πέναξ, υηακ υθα είπακ ηεθεζχζεζ, ιπμνεί κα εζπςεεί ιε ζζβμονζά
υηζ δ αίζεδζδ ηαζ δ εκηφπςζδ βζα υθμοξ ήηακ εεηζηή.
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Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πνμβνάιιαημξ ηα παζδζά ήηακ πνυεοια κα ζοιιεηέπμοκ, κα ράλμοκ
ζημζπεία βζα ημκ Ανπζιήδδ, εκχ ημοξ άνεζε πμθφ ημ πεζναιαηζηυ ημιιάηζ, πμο αθμνμφζε
λεηάεανα ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. ημ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ δήθςζακ υηζ είπακ ιάεεζ
πμθθά βζα ημκ Ανπζιήδδ ηαζ υηζ εα ήεεθακ βζα λακαβίκεζ ηάηζ ακάθμβμ βζα ηάπμζμκ άθθμκ
επζζηήιμκα. Σα παναπάκς ηαεχξ ηαζ δ δζάεεζή ημοξ κα δζααάζμοκ πενζζζυηενμ βζα ηζξ ημοξ
ελεηάζεζξ ημοξ δείπκμοκ υηζ ημ Δ.Γ. ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ αθθαβή ζηάζδξ ηαζ δζάεεζδξ
ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ Φ.Δ.
Οζ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ απμδεζηκφμοκ υηζ ηα παζδζά έιαεακ ηαθφηενα Φοζζηή. Αοηυ
ζοκέαδ πζεακυκ, θυβς εκυξ ζοκδοαζιμφ αθθαβήξ δζάεεζδξ ηαζ ηαθφηενδξ ηαηακυδζδξ ημο
ακηζηεζιέκμο, θυβς ηονίςξ, ημο πεζνάιαημξ. Σα παζδζά επίζδξ, βκχνζζακ βζα ημκ Ανπζιήδδ
ηαζ ηδκ επμπή ημο ηαζ ακέπηολακ ιζα πμθφπθεονδ εεχνδζδ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ βκςζηζηή
εκυηδηα· βεβμκυξ πμο είκαζ γδημφιεκμ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ. Μπμνμφιε θμζπυκ κα
πμφιε υηζ ημ Δ.Γ. ιπμνεί κα πνμαβάβεζ ηδ βκχζδ ηαζ ιάθζζηα ιέζα ζε ιζα μθζζηζηή εεχνδζδ.
Ζ Φ.Δ. ιέζα ζημ πθαίζζμ ημοξ ήηακ μ ααζζηυξ άλμκαξ ζπεδζαζιμφ ημο πνμβνάιιαημξ. Σα
παζδζά αίςζακ ηαηαζηάζεζξ ιμκαλζάξ ημο επζζηήιμκα, υπμο ηαηέεεζακ ηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ
ημοξ ειπεζνίεξ, ακηζθήθεδηακ ηδ ζδιαζία ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ηδξ απμδμπήξ ηδξ,
βκχνζζακ πμθζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ – ιε ηδκ πμθζμνηία ηςκ οναημοζχκ –, ηαεχξ ηαζ γδηήιαηα
δεζηήξ ηδξ επζζηήιδξ. Αοηά ήηακ ιυκμ ηάπμζα, απυ ηα πζμ ααζζηά ζδιεία πμο θςηίζηδηακ
απυ ημ Γνάια ηαζ αθμνμφκ ζημ ζζημνζηυ, ημζκςκζηυ, πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ηδξ επζζηήιδξ. ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηα παζδζά είπακ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή,
ελέθναζακ ηδ βκχιδ ημοξ, πήνακ απμθάζεζξ, δζαθχκδζακ. Άνα ιέζς ημο Γνάιαημξ είκαζ
δοκαηυ κα θςηζζημφκ δζάθμνεξ πθεονέξ ημο πθαζζίμο ηςκ Φ.Δ.
Ζ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ είπε ηάπμζα επζπθέμκ παναηηδνζζηζηά, πμο αλίγεζ κα
ακαθενεμφκ. Δθανιυζηδηε ειανοαηά δ ζοκδζδαζηαθία ηαζ δ δζαεειαηζηυηδηα /
δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Τπήνπε ζοιιεημπή ζηζξ ζογδηήζεζξ – είηε ιεηά απυ δζάθμνεξ ζηδκέξ
ζακ ζπμθζαζιυ, είηε ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ακαζημπαζιμφ – ζοκαδέθθςκ δζαθυνςκ
εζδζημηήηςκ πμο θχηζγακ ιε ηζξ πανειαάζεζξ ημοξ ηζ άθθεξ πθεονέξ, εκχ– υπςξ πνμέηορε
απυ ζογδηήζεζξ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ζοκάδεθθμ – δ ειπεζνία πμο απμηυιζζακ μζ ιαεδηέξ ηδξ Γ‘
Γοικαζίμο αλζμπμζήεδηε ζηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Ανπαία Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ.
Τπήνλε επίζδξ ζοκενβαζία ιε ημ ιάεδια ηδξ Σεπκμθμβίαξ, υπμο ηαηαζηεφαζακ ηα παζδζά, ιε
ηδκ επίαθερδ ημο δζδάζημκηα, έκακ ηαηαπέθηδ ηαζ έκακ ημπθία, βζα ημ ιμοζείμ.
Απυ ηδκ άθθδ, ηαθθζενβήεδηε ςξ δελζυηδηα δ ιεηαβκχζδ, ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο ιμοζείμο.
Σα παζδζά πανμοζίαζακ ημ ιμοζείμ ημο Ανπζιήδδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα λεκαβμφζακ ημκ ηυζιμ
ηαζ απακημφζακ ζε ενςηήζεζξ ή πνμζπαεμφζακ κα θφζμοκ απμνίεξ. Αοηή δ δζαδζηαζία,
έδςζε ζηα παζδζά ηδ δοκαηυηδηα βζα ηαθφηενδ εζςηενίηεοζδ ηδξ βκχζδξ, αθμφ έπνεπε κα
ηδκ ιεηαδχζμοκ ηαζ πανάθθδθα βζα ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο, ιε ημκ μπμίμ έιαεακ.
πεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ημο πνμβνάιιαημξ οπάνπμοκ ηάπμζα ζδιεία πμο εα ιπμνμφζακ κα
επζζδιακεμφκ. Ανπζηά εα λεηζκήζμοιε ιε ηάπμζεξ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ εθανιμβή
ηέημζςκ πνμβναιιάηςκ: Α) Ο πνυκμξ. Δίκαζ απαναίηδημ κα οπάνπεζ μ ηαηάθθδθμξ πνυκμξ,
χζηε κα παζδζά πμο ζοιιεηέπμοκ, κα ελμζηεζχκμκηαζ ιε ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ κα δίκεηαζ δ
δοκαηυηδηα κα εηθναζημφκ ηαζ κα ζογδηδεμφκ υθεξ μζ ζηέρεζξ ηαζ μζ πνμαθδιαηζζιμί. Β) Σα
μθζβμιεθή ηιήιαηα. Δίκαζ βεβμκυξ πςξ υζμ ηαθή δζάεεζδ ηαζ ακ οπάνπεζ δεκ ιπμνμφκ κα
εθανιμζημφκ ηέημζεξ δναζηδνζυηδηεξ ζε ηιήιαηα 30 αηυιςκ. Γ) Ζ δζδαηηέα φθδ. ε πμθθέξ
πενζπηχζεζξ, δ οπένμβηδ φθδ πμο πνμαθέπεηαζ απυ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια, απμηεθεί
ηνμπμπέδδ ζηδκ αθζένςζδ πενζζζυηενςκ ςνχκ βζα ηέημζεξ δναζηδνζυηδηεξ. Γζα ημ
ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια οπάνπμοκ ηάπμζα επζπθέμκ ζδιεία, πένα απυ ηα βεκζηά πμο
πνμακαθένεδηακ, πμο εα ιπμνμφζακ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελέθζλή ημο. Έηζζ δ εκίζποζδ ηδξ
δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ δ επέηηαζδ ηδξ ζοκδζδαζηαθίαξ εα ιπμνμφζακ κα μδδβήζμοκ ζε πμθφ
εεηζηέξ ελεθίλεζξ. Απυ ηδκ άθθδ δ δζάζηαζδ ηδξ ιεηαβκχζδξ εα ιπμνμφζε κα ελεθζπεεί

~ 1077 ~

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

πενζζζυηενμ ιε ηζξ πανμοζζάζεζξ, πενζζζυηενςκ ζημζπείςκ απυ ημ πνυβναιια ηαζ ζε
εονφηενμ ημζκυ.
Οθμηθδνχκμκηαξ, εα ήηακ ζηυπζιμ κα επζζδιάκμοιε, πςξ αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο
δεκ ιπμνεί κα εθανιμζηεί έκα μθμηθδνςιέκμ Δ.Γ., αηυιδ ηαζ ηάπμζεξ θίβεξ ζπεηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ιέζα ζηδκ ηάλδ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ αθθαβή ηδξ ζηάζδξ ηαζ ζηδκ
ηαθφηενδ πνμχεδζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ.
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Πεξίιεςε: Ζ πανμφζα ενβαζία ζημπεφεζ κα πανμοζζάζεζ ιζα πζθμηζηή ένεοκα πάκς ζηδκ αλζμπμίδζδ
ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Φοζζηήξ βζα ηδ δζδαζηαθία εκκμζχκ ηδξ ηζκδιαηζηήξ, δ μπμία δζελήπεδ ιε θμζηδηέξ
ηαζ θμζηήηνζεξ ημο ΠΣΓΔ Αεδκχκ. H ένεοκα ιαξ είπε ςξ ζηυπμοξ κα δζενεοκδεεί δ εζηυκα πμο

έπμοκ μζ θμζηδηέξ βζα ηδκ ζπέζδ ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ Φζθμζμθίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ
Γζδαηηζηήξ, κα δζενεοκδεμφκ μζ ζηάζεζξ ηαζ μζ απυρεζξ ημοξ βζα ηδ πνήζδ ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ
Φζθμζμθίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ κα αζηδεμφκ ζε έκακ πνμηεζκυιεκμ ηνυπμ
δζδαηηζηή αλζμπμίδζδξ ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ Φζθμζμθίαξ ηδξ Δπζζηήιδξ. Ζ ένεοκα έβζκε ιέζς
ιζαξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ, δ μπμία θεζημφνβδζε ηαοηυπνμκα ςξ δζδαζηαθία ηαζ ςξ
παζδαβςβζηυ πανάδεζβια. Χξ δζδαηηέεξ έκκμζεξ, επζθέπεδηακ μ κυιμξ ηδξ αδνάκεζαξ ηαζ ημ
δθζμηεκηνζηυ πθακδηζηυ ζφζηδια. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πζθμηζηήξ εθανιμβήξ δείπκμοκ υηζ μζ
θμζηδηέξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ δζδαηηζηή αλζμπμίδζδ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ επζζηδιχκ ηαζ υηζ
είκαζ πνυεοιμζ κα ηδκ αλζμπμζήζμοκ ζηδ δζδαζηαθία ημοξ.
Abstract: This paper is to present a pilot study on using of History of Science to teach concepts from
kinematics, in which preservice teachers of the Department of Primary Education of the University of
Athens took part. The goals of our research were to study the image that students had on the History
of Science- Science Education relation, to record the ideas on the didactic use of History of Science
and to acquaint them with a possible way to harness History of Science for educational purposes. The
study was structured around a teaching sequence. The law of inertia and the heliocentric planetary
system were chosen as the concepts to be taught. Our findings indicate that preservice primary
teachers respond positively to the teaching sequence and appear willing to use history of science
didactically.

Δηζαγσγή
Ζ ζδέα ηδξ πνήζδξ ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Δπζζηήιδξ ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ
ιεηνάεζ πάκς απυ έκακ αζχκα γςήξ. Ο Ernst Mach, εηηυξ απυ παναβκςνζζιέκμξ πνςημπυνμξ
ηδξ Γζδαηηζηήξ ηδξ Φοζζηήξ, ήηακ έκεενιμξ μπαδυξ ηδξ ζζημνζηήξ ηαζ θζθμζμθζηήξ
πνμζέββζζδξ ηδξ επζζηήιδξ ζημ ζπμθείμ (Mach 1893). Οιμίςξ, απυ ημ 1917 δ British
Association for the Advancement of Science είπε οπμζηδνίλεζ υηζ δ Ηζημνία ηδξ Δπζζηήιδξ
ιπμνεί κα οπενηενάζεζ ηα ηεπκδηά, εκηυξ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ζφκμνα ιεηαλφ
ακενςπζζηζηχκ ζπμοδχκ ηαζ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Ζ πνχηδ υιςξ εθανιμζιέκδ πνμζπάεεζα
ζοβηεναζιμφ ημοξ έβζκε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Φοπνμφ Πμθέιμο, ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο
Harvard, απυ ημοξ ζζημνζημφξ James Conant ηαζ Bernard Cohen. Απυημημ αοηχκ ηςκ
πνμζπαεεζχκ ήηακ ηα Harvard Project Physics Course ηαζ Introduction to concepts and
theories the Physical Science ηςκ Holton & Brush (1952/1969). Σδκ ίδζα πενίπμο επμπή,
ειθακίζηδηακ ηαζ μζ πνχηεξ ανκδηζηέξ ηνίζεζξ, πνχηα απυ ημκ ζζημνζηυ ηδξ επζζηήιδξ
Martin Klein, μ μπμίμξ ιίθδζε βζα ρεοδμσζημνία ηαζ ιεηά απυ ημκ ίδζμ ημκ Kuhn, μ μπμίμξ
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πνμέααθε ηδκ άπμρδ υηζ δ μνεή πνήζδ Ηζημνίαξ ηδξ Δπζζηήιδξ εα οπμκυιεοε ημ
επζζηδιμκζηυ Πανάδεζβια (Kuhn 1977). O S. G. Brush, ςξ ακηαπάκηδζδ, ανπζηά
οπεναζπίζηδηε ιζα ιέζδ μδυ, πνμηείκμκηαξ δ Ηζημνία ηδξ Δπζζηήιδξ κα δζδάζηεηαζ ιυκμ ζε
χνζια αηνμαηήνζα (Brush 1974), αθθά ιεηά επέζηνερε ζηδκ παθαζυηενδ εέζδ ημο βζα πθήνδ
απμδμπή ηδξ ζζημνίαξ ςξ δζδαηηζηυ ενβαθείμ (Brush 1989). Απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο
1980, πνμηάεδηακ ιζα ζεζνά πνμβναιιάηςκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ηα
μπμία πενζεθάιαακακ ηαζ ηδκ ζζημνζηή, θζθμζμθζηή ηαζ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ηδξ επζζηήιδξ.
ε αοηά εκηάζζμκηαζ βζα πανάδεζβια ηα «Science in the Social Context» ηδξ British
Association of Science Education ηαζ Project 2061 ηδξ American Association for the
Advancement of Science. Έηημηε, ιζα ζεζνά απυ εεςνδηζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ βίκεζ πάκς ζημ
ζπέζδ Γζδαηηζηήξ, Ηζημνίαξ ηαζ Φζθμζμθίαξ ηςκ Δπζζηδιχκ, ηυζμ ζε εονςπασηυ υζμ ηαζ ζε
δζεεκέξ επίπεδμ (Hodson 2009, McComas 2008, 2000, Holton et al 2001).
Σαοηυπνμκα, δ ζζημνζμβναθία ηςκ επζζηδιχκ δεκ ζηαιάηδζε κα ελεθίζζεηαζ, ηα ιάθζζηα
πνμξ ηαηεοεφκζεζξ μζ μπμίεξ ζοβηθίκμοκ ιε αζηήιαηα ηδξ δζδαηηζηήξ. Σα νεφιαηα ηδξ
ημζκςκζηήξ ζζημνίαξ ηδξ επζζηήιδξ, υπςξ αοηή εηθνάγεηαζ απυ ηδκ ένεοκα ηςκ S. Shapin, S.
Schaffer, D. McKenzie ηαζ T. Pinch (Golinski 2005), ηαεχξ ηαζ ηδξ ιεηαβεκέζηενδξ
πμθζηζζιζηήξ ζζημνζμβναθία ηςκ επζζηδιχκ (Clark 2007, Smith 1997, Biaggioli 1994),
ιεθεημφκ ιε ελδβδηζηή ηαζ αθδβδιαηζηή εοεθζλία ηδκ επζζηήιδ, εκχ ημ ένβμ ηςκ
επζζηδιυκςκ ακαδεζηκφεηαζ ςξ άθθδ ιζα ηάλδ θυβμο ιέζα ζηδκ ημζκςκζηή πναηηζηή. Πανά
ηδκ εββεκή δζάποζδ ηςκ απυρεςκ ζημκ πχνμ ηδξ ζζημνζμβναθίαξ ηδξ επζζηήιδξ, πνυζθαηα δ
ΔΔ ακέεεζε ηδ ζοββναθή ιζαξ έηεεζδξ βζα ημ νυθμ ημο ηθάδμο ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ
πμθζηζηήξ ηδξ (Pestre 2007), δ μπμία ακαιέκεηαζ κα παίλεζ ακηίζημζπμ νυθμ ιε ηδκ έηεεζδ βζα
ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (Rocard et al. 2007). Τπάνπμοκ θμζπυκ μζ
πνμτπμεέζεζξ βζα ιζα ακαγςμβυκδζδ ηδξ ζπέζδξ Ηζημνίαξ ηαζ Γζδαηηζηήξ ηςκ Φοζζηχκ
Δπζζηδιχκ, ηυζμ ζε ενεοκδηζηυ, υζμ ηαζ ζε εθανιμζιέκμ ηαζ εεζιζηυ επίπεδμ. Παν‘ υθ‘
αοηά, θίβεξ είκαζ ιέπνζ ηχνα μζ πναηηζηέξ εθανιμβέξ ηδξ Ηζημνίαξ ζηδ δζδαζηαθία (Seker et
al. 2006, Abd-El-Khalick 2000), εζδζηά ζημκ, ακαβκςνζζιέκμ ςξ ημιαζηυ, ημιέα ηδξ
εηπαίδεοζδξ δαζηάθςκ (Rocard et al. 2007).
Ζ πανμφζα ενβαζία ζημπεφεζ κα πανμοζζάζεζ ιζα πζθμηζηή ένεοκα πάκς ζηδκ αλζμπμίδζδ
ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Φοζζηήξ βζα ηδ δζδαζηαθία εκκμζχκ ηδξ ηζκδιαηζηήξ, δ μπμία δζελήπεδ ζε
θμζηδηέξ ηαζ θμζηήηνζεξ ημο ΠΣΓΔ Αεδκχκ. Αθμφ πενζβναθεί δ ζημπμεεζία ηαζ δ δμιή ηδξ
ένεοκαξ, ζηδ ζοκέπεζα εα βίκεζ ιζα απμηίιδζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαζ εα ζογδηδεμφκ ηα
πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηά ηδξ.
ηφρνη ηεο έξεπλαο
Ζ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα είκαζ ιένμξ εκυξ βεκζηυηενμο ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε ζηυπμ
ηδ δζενεφκδζδ ημο πθαζζίμο ζημ μπμίμ δ Ηζημνία ηςκ Δπζζηδιχκ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα
ηδκ εηπαίδεοζδ δαζηάθςκ, εζδζηά ζε εέιαηα ζφβπνμκδξ Φοζζηήξ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ
πενίπηςζδ, δ ένεοκα ιαξ είπε ημοξ παναηάης ζηυπμοξ:
 Να δζενεοκδεεί δ εζηυκα πμο έπμοκ μζ θμζηδηέξ βζα ηδκ ζπέζδ ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ
Φζθμζμθίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ Γζδαηηζηήξ.
 Να αζηδεμφκ ζε έκακ πνμηεζκυιεκμ ηνυπμ δζδαηηζηή αλζμπμίδζδξ ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ
Φζθμζμθίαξ ηδξ Δπζζηήιδξ.
 Να δζενεοκδεμφκ μζ ζηάζεζξ ηαζ μζ απυρεζξ ηςκ θμζηδηχκ βζα ηδ πνήζδ ηδξ Ηζημνίαξ
ηαζ Φζθμζμθίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδκ ηάλδ.
Με αάζδ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ζημπμεεζία, πάνεδηε δ απυθαζδ δ ένεοκα κα βίκεζ βφνς απυ ιζα
δζδαηηζηή πανέιααζδ, δ μπμία εα θεζημονβεί ηαοηυπνμκα ςξ δζδαζηαθία ηαζ ςξ παζδαβςβζηυ
πανάδεζβια. ε αοηή, μζ θμζηδηέξ θαιαάκμοκ ημ νυθμ ηαζ ημο ιαεδηή ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ,
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μ μπμίμξ ηαθείηαζ κα ηνίκεζ έκα πθαίζζμ δζδαζηαθίαξ. Χξ δζδαηηέεξ έκκμζεξ, επζθέπεδηακ μ
κυιμξ ηδξ αδνάκεζαξ ηαζ ημ δθζμηεκηνζηυ πθακδηζηυ ζφζηδια. Οζ έκκμζεξ αοηέξ ζοκδοάγμοκ
ηδκ παζδαβςβζηή ζπμοδαζυηδηα (Driver 2000) ιε ηδκ ζζημνζηή ζδιαζία, αθμφ ήηακ ηεκηνζηά
δζαηοαεφιαηα ζηδ ιεηάααζδ απυ ημ ανζζημηεθζηυ ημζιμείδςθμ ζημ κεοηχκεζμ. Ζ δζδαηηζηή
πανέιααζδ έβζκε ζε ηνζημεηείξ θμζηδηέξ ηαζ θμζηήηνζεξ ημο ΠΣΓΔ Αεδκχκ, ςξ ιζα απυ ηζξ
αζηήζεζξ ημο οπμπνεςηζημφ ενβαζηδνίμο ημο ιαεήιαημξ Γζδαηηζηήξ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ.
Οζ θμζηδηέξ ηαζ θμζηήηνζεξ ζοιιεηείπακ ζε μιάδεξ ηςκ 8 ιε 12 αηυιςκ ηαζ ηάεε ζοκάκηδζδ
ηνάηδζε ηνεζξ χνεξ. Ζ πζθμηζηή εθανιμβή ηδξ πνυηαζδξ δζήνηδζε έκα ελάιδκμ, ζε έκα
ζφκμθμ 48 αηυιςκ.
Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο
Ζ ζοκάκηδζδ ιε ηάεε μιάδα απμηεθείημ απυ δομ δζαηνζηά ιένδ. ημ πνχημ ιένμξ, μζ
θμζηδηέξ έπαζνκακ ηαηανπάξ ημ νυθμ ιαεδηχκ, μζ μπμίμζ ζοιιεηείπακ ζε ιζα ζεζνά απυ
δνάζεζξ, ιε ζημπυ πνχημκ ηδ ιεθέηδ ηδξ ιεηάααζδξ απυ ημ βεςηεκηνζηυ ζημ δθζμηεκηνζηυ
ημζιμείδςθμ ηαζ δεφηενμκ ηδ δζδαζηαθία ηδξ ανπήξ ηδξ αδνάκεζαξ. Ζ πανέιααζδ λεηζκμφζε
ιε ηδκ ακάβκςζδ εκυξ απμζπάζιαημξ απυ ημ ιοεζζηυνδια «Σμ κδζί ηδξ πνμδβμφιεκδξ
διέναξ» (Eco 2004). Σμ ζοβηεηνζιέκμ απυζπαζια επζθέπεδηε βζαηί πενζέπεζ έκακ ζζημνζηά
μνευ δζάθμβμ ιεηαλφ εκυξ μπαδμφ ηςκ κέςκ ζδεχκ ημο 17μο αζχκα ηαζ εκυξ ζδζμοΐηδ
ιμκαπμφ, μ μπμίμξ οπεναζπίγεηαζ ηδκ ανζζημηεθζηή μνεμδμλία ηδξ επμπήξ. Μεηά ηδκ
ακάβκςζδ, μζ θμζηδηέξ πςνίγμκηακ ζε δομ μιάδεξ, εη ηςκ μπμίςκ δ ιζα έπνεπε κα
επζπεζνδιαημθμβήζεζ οπέν ημο βεςηεκηνζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ μζ άθθμζ οπέν ημο
δθζμηεκηνζημφ, ιε επζπεζνήιαηα ηα μπμία εα ήηακ δζαεέζζια ηαζ απμδεηηά ημκ 17μ αζχκα. Ο
ζηυπμξ ηδξ άζηδζδξ αοηήξ ήηακ μζ θμζηδηέξ κα ηαηακμήζμοκ υηζ ηα ηνζηήνζα αθήεεζαξ ζηδ
ιεθέηδ ηδξ θφζδξ έπμοκ αθθάλεζ ζοκ ης πνυκς, ηαζ υηζ δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα ζηέρδξ
απαζημφκ δζαθμνεηζηή ακηζιεηχπζζδ. Απυ έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά, δ ζογήηδζδ ηαεμδδβμφκηακ
ζημ πςξ, ςξ δάζηαθμζ ηαζ δαζηάθεξ, εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ζζημνζηυ οθζηυ, βζα
κα ακηζιεηςπίζμοκ πανυιμζεξ εκαθθαηηζηέξ ζδέεξ ηςκ παζδζχκ ζηδκ ηάλδ.
ηδ δεφηενδ δναζηδνζυηδηα, ζημοξ θμζηδηέξ δζκυηακ έκα θφθθμ ενβαζίαξ, ημ μπμίμ πενζέπεζ
έκα ιεηαθναζιέκμ απυζπαζια απυ ημ ένβμ ημο Γαθζθαίμο «Γζάθμβμξ βζα δομ ηφνζα ημζιζηά
ζοζηήιαηα» (Galilei 1632 [2001]). ε αοηυ, πενζβνάθεηαζ ημ πενίθδιμ κμδηζηυ πείναια ηδξ
νίρδξ ιζα πέηναξ απυ ηδκ ημνοθή ημο ηαηανηζμφ πθμίμο, ημ μπμίμ ηζκείηαζ. Σμ δζαηφαεοια
ηδξ ζογήηδζδξ είκαζ αηνζαχξ δ βαθζθασηή έκκμζα ηδξ ηίκδζδξ έκακηζ ηδξ ανζζημηεθζηήξ, ηαζ
εκ ηέθεζ δ ηίκδζδ ηδξ βδξ. Μεηά ηδκ ακάβκςζδ ημο πεζνάιαημξ, μζ θμζηδηέξ έπνεπε κα
απακηήζμοκ ζπεηζηά ιε ημ ηζ πζζηεφμοκ υηζ εα ζοιαεί ακ εηηεθέζμοιε ημ πείναια ηαζ
ηαηαβνάθμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ. ηδ ζοκέπεζα ημ πείναια βζκυηακ, ιε ιζα ηνμπήθαηδ ηανέηθα
βναθείμο ςξ πθμίμ, απυ ηδκ μπμία έκαξ θμζηδηήξ άθδκε έκα ιζηνυ ημιιάηζ πθαζηεθίκδξ,
πνχηα υηακ αοηή είκαζ αηίκδηδ, ιεηά υηακ ηζκείηαζ ιε ζηαεενή ηαπφηδηα ηαζ ηέθμξ υηακ
επζηαπφκεηαζ απυημια. Μεηά απυ ηάεε πείναια, μζ θμζηδηέξ ζδιείςκακ ημ απμηέθεζια. ημ
ηέθμξ, ημο γδηζυηακ κα πνμπςνήζμοκ ακά μιάδεξ ζηδκ πενζβναθή ημο κυιμο αδνάκεζαξ ηαζ
ζηδ ζοκαβςβή ζοιπεναζιάηςκ βζα ηδκ ηίκδζδ ηδξ βδξ.
ημ ηνίηδ ηαζ ηεθεοηαία δναζηδνζυηδηα, μζ θμζηδηέξ ιεηείπακ ζε ιζα ζογήηδζδ πενί ηςκ
ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ επζπηχζεςκ ημο κέμο δθζμηεκηνζημφ ημζιμεζδχθμο. Σα εέιαηα
ζογήηδζδξ πενζθάιαακακ ημοξ θυβμοξ βζα ημ μπμίμ ήηακ δφζημθμ βζα ημοξ ακενχπμοξ ηδξ
Δονχπδξ ημο 17μο αζχκα κα δεπημφκ υηζ δ βδ δεκ ανζζηυηακ ζημ ηέκηνμ ημο ζφιπακημξ, πςξ
μζ απυρεζξ αοηέξ ζοκδευηακ ιε ηδ ενδζηεοηζηυηδηα ηαζ πςξ αοηυ επδνέαγε άθθεξ πηοπέξ ηδξ
πκεοιαηζηήξ ηίκδζδξ ηδξ επμπήξ, υπςξ δ γςβναθζηή (Dear 2009). Σαοηυπνμκα,
πνμαάθθμκηακ πίκαηεξ γςβναθζηήξ απυ δζαθμνεηζηέξ πενζυδμοξ, βζα κα έπμοκ μζ θμζηδηέξ ηδκ
εοηαζνία κα δμοκ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ απεζηυκζζδ.
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ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ πανέιααζδξ, μζ θμζηδηέξ θάιαακακ ιένμξ ζε ιζα ζογήηδζδπανμοζίαζδ ηςκ ηνυπςκ υπμο δ ζφβπνμκδ ζζημνζμβναθία ηδξ επζζηήιδξ ιπμνεί κα
πνδζζιμπμζδεεί ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, ηαεχξ ηαζ πμζεξ απυρεζξ έπμοκ
πνμηαεεί ηαηά ηαζνμφξ βφνς απυ αοηυ ημ γήηδια. Χξ εθυνιδζδ ηδξ ζογήηδζδξ πνδζίιεοε ημ
ίδζμ ημ ενβαζηήνζμ. Οζ θμζηδηέξ παναηζκμφκηακ κα πνμηείκμοκ μζ ίδζμζ ηνυπμοξ, κα αζηήζμοκ
ηνζηζηή ζηζξ οπάνπμοζεξ απυρεζξ ηαζ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ εκηοπχζεζξ ηαζ ημοξ
πνμαθδιαηζζιμφξ ημοξ.
Απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο

Μζα πνχηδ αλζμθυβδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ έβζκε ιέζς ηδξ ζοκέκηεολδξ θμζηδηχκ.
Μεηά ημ πέναξ ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ, μζ θμζηδηέξ εκηάπεδηακ ζε μιάδεξ ηςκ δφμ ή
ηνζχκ αηυιςκ, ιε ημ ιέβεεμξ ημο ζοκμθζημφ δείβιαημξ κα είκαζ 16 άημια. Οζ ζοκεκηεφλεζξ
ήηακ μθζβυθεπηέξ (10-15 θεπηά) ηαζ ζηυπμ ήηακ ηδκ πνχηδ πμζμηζηή δζενεφκδζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ πνμζέββζζδξ. Οζ ζοκεκηεφλεζξ ήηακ διζδμιδιέκεξ, ιε ζηυπμ μζ
θμζηδηέξ κα νςηδεμφκ βζα ηδ πνήζδ ηδξ ζζημνίαξ ζηδ δζδαζηαθία, βζα ημ δζηηυ παναηηήνα ημο
ενβαζηδνίμο ηαζ βζα ηα εεηζηά ηαζ ηα ανκδηζηά ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμζέββζζδξ. ημ
ηεθεοηαίμ ενχηδια, μζ θμζηδηέξ εκεαννφκμκηακ κα ηαηαεέζμοκ μπμζαδήπμηε δζηή ημοξ
έκζηαζδ ή παναηήνδζδ.
Σα πνχηα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ πζθμηζηή εθανιμβή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζδαηηζηήξ
πανέιααζδξ είκαζ εκεαννοκηζηά. Οζ θμζηδηέξ ακηαπμηνίεδηακ εεηζηά ζημ δζηηυ παναηηήνα
ημο ενβαζηδνίμο. Δζδζηά, εεχνδζακ επμζημδμιδηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ
οπήνπακ δομ επίπεδα ζοιιεημπήξ, ςξ ιαεδηέξ ηαζ ςξ εηπαζδεοηζημί. Δπίζδξ, έηνζκακ ςξ
εεηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα πεζνάιαηα επίδεζλδξ ήηακ εφημθα ηυζμ ζηδ ζφθθδρδ, υζμ ηαζ ζηδκ
εθανιμβή. Ζ πνήζδ ηδξ ζζημνίαξ ηνίεδηε ςξ ακαγςμβμκδηζηή βζα ηδ δζδαζηαθία, ηαεχξ
λέθεοβε απυ ηζξ ζοκδεζζιέκεξ πανμοζζάζεζξ ηςκ έκκμζεξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Ηδζαίηενα
εεηζηά εηθνάζηδηακ ηαζ βζα ηδ πνήζδ θμβμηεπκζηχκ ηαζ πνςηυηοπςκ ηεζιέκςκ ζηδ δζάνηεζα
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ.
ημ επίπεδμ ημο ζηυπμο δζενεφκδζδξ ηδξ άπμρδξ ημοξ βζα ηδ πνήζδ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ
Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδ δζδαηηζηή, θάκδηακ πνυεοιμζ κα δμηζιάζμοκ κέμοξ ηνυπμοξ ζηδ
δζδαζηαθία ημοξ ηαζ εεχνδζακ υηζ ημ πεδίμ αοηυ πανμοζζάγεζ ανηεηυ εκδζαθένμκ, χζηε κα
αζπμθδεεί ηακείξ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή αλζμπμίδζδ ημοξ. Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηδκ ίδζα ηδ
ζζημνία ηςκ επζζηδιχκ, μζ πενζζζυηενμζ δήθςζακ υηζ είπακ άθθδ εζηυκα βζα ημκ ηθάδμ ηαζ
ζοβηεηνζιέκα υηζ εζηζάγεηαζ απμηθεζζηζηά ζε ιζα πνμκμθμβζηή πενζβναθή ηςκ ακαηαθφρεςκ
δζάζδιςκ επζζηδιυκςκ.
Ζ πζθμηζηή εθανιμβή έδεζλε υιςξ ηαζ ηάπμζεξ εββεκείξ αδοκαιίεξ ηδξ ζπεδίαζδξ ηδξ
πανέιααζδξ. Καηανπάξ, ημ ενβαζηήνζμ εφημθα βζκυηακ ζδζαίηενα πνμκμαυνμ, θυβς ηςκ
πμθθχκ ακμζηηχκ ενςηήζεςκ ηαζ ζογδηήζεςκ πμο πενζθαιαάκεζ. Αηυια, ηάπμζεξ απυ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ, εζδζηά αοηέξ πμο ηαθμφζακ ημοξ θμζηδηέξ κα επζπεζνδιαημθμβήζμοκ εκάκηζα
ζηζξ ζφβπνμκεξ επζζηδιμκζηέξ ακηζθήρεζξ, ηνίεδηακ ςξ ζδζαίηενα δφζημθεξ ζηδκ εθανιμβή
ηαζ απαζημφζακ ζοκεπή πανέιααζδ απυ ημκ ζοκημκζζηή. Αιθζαμθίεξ δζαηοπχεδηακ ηαζ ςξ
πνμξ ηδκ εοημθία ζπεδίαζδξ ιζαξ δζδαζηαθίαξ πμο εα έηακε πνήζδ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ
επζζηδιχκ. Οζ θμζηδηέξ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ εεχνδζακ υηζ απαζηεί βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ
ηζξ μπμίεξ δεκ έπμοκ ηαζ ημ ηαηέεεζακ ςξ ιζα δοζπένεζα ηδκ οζμεέηδζδ ηέημζςκ
πνμζεββίζεςκ. Σέθμξ, απυ ηδκ πθεονά ημο ζοκημκζζηή ημο ενβαζηδνίμο, παναηδνήεδηε ημ
θαζκυιεκμ κα απαζηείηαζ πμθφ ηαθυξ πεζνζζιυξ ημο πνυκμο, ηαεχξ ηαζ ειαάεοκζδ ζηδ
ζφβπνμκδ ζζημνζμβναθία ηςκ επζζηδιχκ, χζηε κα ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηζξ ακμζηηέξ
ζογδηήζεζξ πμο πνμέηοπηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ενβαζηδνίμο.
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Ζ πζθμηζηή εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ πανέιααζδξ δεκ πνμζθένμκηαζ βζα ηδκ
ελαβςβή αζθαθχκ ζοιπεναζιάηςκ. Πανυθαοηα, ηα πνχηα απμηεθέζιαηα ηαηανπάξ
ζοιθςκμφκ ιε ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνήζδ ηδξ Ηζημνίαξ ζηδ
δζδαηηζηή Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Οζ θμζηδηέξ αζζεάκμκηαζ ακαζθάθεζα βζα ηδ πνήζδ ηδξ θυβς
έθθεζρδξ ηαθήξ βκχζδξ ημο ακηζηεζιέκμο. ηακ υιςξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε
ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ ειθακίγμκηαζ πνυεοιμζ κα ηδκ οζμεεηήζμοκ ζηδκ ηάλδ ημοξ.
Δπίζδξ, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ δέπμκηαζ ηδκ ακάβηδ εζζαβςβήξ ζημζπείςκ Φφζδξ ηδξ
Δπζζηήιδξ (Nature of Science) ζηδ δζδαζηαθία ημοξ. Σέθμξ, θαίκεηαζ κα επαθδεεφεηαζ δ
άπμρδ υηζ ΄απθά‘ ιαεήιαηα Ηζημνίαξ δεκ είκαζ απμηεθεζιαηζηά ζε οπμρήθζμοξ δαζηάθμοξ,
ηαζ υηζ πνέπεζ κα επακαδζαιμνθςεμφκ ιε αάζδ ημκ δζδαηηζηυ ημοξ πνμμνζζιυπμ.
οιπεναζιαηζηά, δ πζθμηζηή εθανιμβή ηδξ πνυηαζδξ έδεζλε ηαηανπάξ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ
αλζμπμίδζδ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ επζζηδιχκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ είκαζ
εθζηηή ηαζ εοηηαία, βζα ημοξ θμζηδηέξ παζδαβςβζηχκ ηιδιάηςκ. Σμ επυιεκμ αήια ηδξ
ένεοκαξ έπεζ ζπεδζαζηεί κα είκαζ μ επακαζπεδζαζιυξ ηδξ ιε αάζδ ηα εονήιαηα ηδξ πζθμηζηήξ
εθανιμβήξ ηαζ δ εθανιμβή ηδξ ζοζηδιαηζηά ζε ιεβαθφηενμ δείβια, ιε αοηζδνυηενδ
αλζμθυβδζδ. Πνζκ ηδκ πθήνδ υιςξ εθανιμβή είκαζ απαναίηδηεξ ηάπμζεξ αθθαβέξ ζημ
ζπεδζαζιυ ηδξ. Σμ πνμκζηυ πθαίζζμ ηςκ δομ ςνχκ δεκ είκαζ ανηεηυ βζα κα επζηεοπεμφκ
ζηυπμζ πμο κα αθμνμφκ ηαζ ηδ εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ
παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ. Δίκαζ θμζπυκ ακαβηαίμ κα δζαπςνζζηεί δ πανέιααζδ ζε δομ
αοηυκμιεξ δζδαζηαθίεξ, δ ιζα απυ ηζξ μπμίεξ εα αθμνά ημ εεςνδηζηυ ιένμξ ηδξ αλζμπμίδζδξ
ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ δ άθθδ ηδκ πναηηζηή εθανιμβή. Δπίζδξ, δ
ακαηνμθμδυηδζδ απυ ημοξ θμζηδηέξ οπμδεζηκφεζ υηζ εα ήηακ πζμ απμηεθεζιαηζηή ιζα πζμ
ζημπεοιέκδ πανέιααζδ, δ μπμία εα απμζημπμφζε ζηδ δζδαζηαθία ιζαξ μθυηθδνδξ εκυηδηαξ
ηδξ Φοζζηήξ, παναδείβιαημξ πάνδ, ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ. Σέθμξ,
δζαθαίκεηαζ δ ακάβηδ ηδξ ζφκεεζδξ ιζαξ ηέημζαξ πναηηζηήξ δζδαζηαθίαξ ιε ημ ιάεδια
Ηζημνίαξ ηαζ Φζθμζμθίαξ ηςκ Δπζζηδιχκ, υηακ αοηυ δζδάζηεηαζ.
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Πεξίιεςε
ηδκ ενβαζία αοηή πενζβνάθεηαζ ιζα απυπεζνα δζδαζηαθίαξ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ
ιεηεςνμθμβίαξ ιε ηδ αμήεεζα ζδζμηαηαζηεοχκ. Οζ αζημφιεκμζ θμζηδηέξ βεςπμκίαξ ζημ Πακεπζζηήιζμ
Θεζζαθίαξ ηαηά ημ πανεθευκ αηαδδιασηυ έημξ ηθήεδηακ κα ηαηαζηεοάζμοκ ιζα ιεηνδηζηή ζοζηεοή
ηδξ επζθμβήξ ημοξ ηαζ κα ηδ ααειμκμιήζμοκ χζηε κα είκαζ θεζημονβζηή ηαζ αλζυπζζηδ. Ζ ιαγζηή
ακηαπυηνζζδ ζηζξ απαζηήζεζξ αοηέξ έδεζλε ιζα εκεαννοκηζηή αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ βζα ημ
ιάεδια ηαζ έδςζε εκδείλεζξ βζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ιεηεςνμθμβζηχκ εκκμζχκ. Ζ επακάθδρδ ημο
εβπεζνήιαημξ ιε ιεβαθφηενδ ηοπμπμίδζδ εεςνείηαζ υηζ εα ελαθείρεζ μνζζιέκεξ αηέθεζεξ ηαζ εα δχζεζ
πενζζζυηενα δεδμιέκα βζα ακηζηεζιεκζηή αλζμθυβδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ αοηήξ ιεευδμο.
Abstract
The paper is a concise description of an attempt to teach laboratory meteorology in the school of
agriculture at the University of Thessaly by using self made meteorological instrumentation. After a
thorough description of the operational principles and the exhibition of model constructions, students
were asked to repeat the construction using ordinary materials and simple tools. A calibration
procedure and sample measurements were also required in order to complete their project. Increased
enthusiasm and among students was especially encouraging for the future repetition of the attempt.

Δηζαγσγή
Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ ιεηεςνμθμβίαξ ζηα πακεπζζηήιζα πενζθαιαάκεζ
παναδμζζαηά έκα ενβαζηδνζαηυ ημιιάηζ ημ μπμίμ ακάθμβα ιε ημ πνυβναιια ζπμοδχκ
δζδάζηεηαζ είηε ςξ αοηυκμιμ ιάεδια είηε ςξ ηιήια ημο εεςνδηζημφ ιαεήιαημξ. Σα δζάθμνα
εβπεζνίδζα δζδαζηαθίαξ βζα ηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (Καναπζπένδξ 1966, Φθυηαξ 1988)
πενζθαιαάκμοκ ιζα ακάθοζδ ηςκ εεςνδηζηχκ αάζεςκ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ μζ δζάθμνεξ
ιεηνήζεζξ πνμζανιμζιέκδ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ μνβάκςκ ηαζ ζοζηεοχκ. Πμθθέξ
απυ ηζξ ζοζηεοέξ αοηέξ έπμοκ λεπεναζηεί ζήιενα απυ κευηενεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ απυ ηδ
ζφβπνμκδ εεςνία ηςκ ιεηνήζεςκ δ μπμία έπεζ δχζεζ μθμηθδνςιέκεξ θφζεζξ ζηα πνμαθήιαηα
ιέηνδζδξ, ηαηαβναθήξ ηαζ δζακμιήξ ηςκ δεδμιέκςκ. Σα ζφβπνμκα ιεηεςνμθμβζηά υνβακα
πενζθαιαάκμοκ δθεηηνζημφξ ή δθεηηνμκζημφξ αζζεδηήνεξ, ηαηαβνάθμοκ ηαζ απμεδηεφμοκ ηα
δεδμιέκα αοηυιαηα ιεζχκμκηαξ ζδιακηζηά ηδ ζοιαμθή ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα. Ζ
ζιίηνοκζδ ηςκ μνβάκςκ ηαζ δ μθμηθήνςζδ πμθθχκ απυ αοηά ζε ιζηνυ πχνμ δδιζμονβεί ηδκ
αίζεδζδ ημο ιαφνμο ημοηζμφ ηυζμ ζημοξ θμζηδηέξ υζμ ηαζ ζημοξ επαββεθιαηίεξ ανβυηενα.
ηδ ζδιενζκή επμπή πμο μ ανζειυξ ηαζ δ αηνίαεζα ηςκ δεδμιέκςκ έπμοκ ελαζνεηζηά αολδεεί
μ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ δ ηνζηζηή απμηίιδζδ ηδξ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηαξ ηςκ ιεηνήζεςκ
έπεζ υπζ ηοπαία αημκήζεζ.
Σα πνμαθήιαηα αοηά θαίκεηαζ υηζ έπμοκ ακαβκςνζζεεί απυ πμθθέξ πακεπζζηδιζαηέξ ζπμθέξ
ηαεχξ δζαηδνμφκ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ημοξ ηδκ δζδαζηαθία ηςκ παναδμζζαηχκ
μνβάκςκ ιέηνδζδξ (Φθυηαξ, 1988) ηαζ ηδκ ενβαζηδνζαηή άζηδζδ πάκς ζημκ ηνυπμ
θεζημονβίαξ ημοξ. Σα απθά αοηά υνβακα πμο ζοκήεςξ θένμοκ ηα μκυιαηα ηςκ
ηαηαζηεοαζηχκ ημοξ, πνμτπμεέημοκ ηαζ μδδβμφκ ζε ααεεζά ηαηακυδζδ ηςκ θοζζηχκ
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θαζκυιεκςκ πμο ιεηνμφκ. Δπίζδξ δ ζζημνζηυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ημο ηνυπμο ιέηνδζδξ
παναπέιπμοκ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ζδεχκ ζηδ θοζζηή (ένμβθμο ηαζ Κμοιανάξ, 2008) ηαζ ζημκ
ηνυπμ πνμζέββζζδξ ηεπκμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ. Πένακ ημο δζδαηηζημφ μθέθμοξ ηα υνβακα
αοηά ελαημθμοεμφκ ηαζ ζήιενα κα ανίζημκηαζ ζε θεζημονβία είηε βζα θυβμοξ ηυζημοξ
ακηζηαηάζηαζδξ είηε βζα θυβμοξ ζοκέπεζαξ ηαζ ζοβηνζζζιυηδηαξ ηςκ δεδμιέκςκ. Ζ απθυηδηα
ηδξ ηαηαζηεοήξ ημοξ πνμζθένεζ έκα ειθακέξ πθεμκέηηδια ζοκηήνδζδξ ηαζ δδιζμονβεί ηζξ
πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακαπαναβςβήξ ημοξ ιε οπμηαηάζηαζδ ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ απυ
οθζηά ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ.
Με αθμνιή ηδκ ηεθεοηαία παναηήνδζδ ηαζ έπμκηαξ οπυρδ πνμδβμφιεκεξ απυπεζνεξ (Bohren
2001, Σζζβνήξ & Μζπαδθίδδξ 2002, Michaelides. & Tsigris 2004) δδιζμονβήεδηακ ηαζ
εθέβπεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ημο ΔΚΦΔ Μαβκδζίαξ οπμηαηάζηαηα ααζζηχκ ιεηεςνμθμβζηχκ
μνβάκςκ (αηηζκυιεηνα, ανμπυιεηνα, ελαηιζζίιεηνα ηθπ) ιε ζημπυ ηδκ ακαπαναβςβή ημοξ
απυ θμζηδηέξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ςξ ηιήια ιαεδζζαηήξ θεζημονβίαξ ηαζ ςξ αλζμθυβδζδ ημο
βκςζηζημφ απμηεθέζιαημξ πενζβνάθεηαζ ζηδ πανμφζα ενβαζία. ηδκ επυιεκδ πανάβναθμ
πενζβνάθμκηαζ θεπημιενχξ ηα ηίκδηνα ημο εβπεζνήιαημξ ηαζ αημθμοεεί ζοκμπηζηή πενζβναθή
ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ζδζμηαηαζηεοχκ. ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μνζζιέκα πνμσυκηα αοηήξ
ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηέθμξ αημθμοεεί ζπμθζαζιυξ ιε ηδ ιμνθή επζθυβμο.
Σα θίλεηξα ηνπ εγρεηξήκαηνο
Σμ ηιήια βεςπμκίαξ ημο Π.Θ. είκαζ ιζα κέα ζπεηζηά πακεπζζηδιζαηή ζπμθή πμο δζαεέηεζ ιζα
ζεζνά απυ αοηυιαημοξ ιεηεςνμθμβζημφξ ζηαειμφξ. Γεκ δζαεέηεζ υιςξ πνυζααζδ ζε
ηθαζζζηυ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ιε ηθςαυ ηαζ ηα ακηίζημζπα υνβακα πμο αοηυξ
πενζθαιαάκεζ (Καναπζπένδξ 1966, Φθυηαξ 1988). Σμ εέια ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ
είπε ζημ πανεθευκ ακηζιεηςπζζεεί ςξ πνυαθδια αλζμπμίδζδξ δεδμιέκςκ ιε ηδ αμήεεζα
οπμθμβζζηή πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ελαβςβήξ ιεηεςνμθμβζηχκ ζοιπεναζιάηςκ. Οζ
θμζηδηέξ δζεηπεναίςκακ ιζα ζεζνά απυ αημιζηέξ ενβαζίεξ ααζζζιέκεξ ζηδκ επελενβαζία
δεδμιέκςκ πμο είπακ θδθεεί ζε πανεθευκηα πνυκμ. Πανά ηδκ επζηοπή δζεηπεναίςζδ αοηχκ
ηςκ ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ μζ θμζηδηέξ οζηενμφζακ παναηηδνζζηζηά ζε ακηίζημζπα
εεςνδηζηά εέιαηα πμο εηέεδζακ ζηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ. Οζ πενζζζυηενμζ θμζηδηέξ
πανμοζίαγακ δοζημθίεξ ηαηακυδζδξ αηυια ηαζ ζηζξ πζμ απθέξ θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ. Τπήνπακ
βζα πανάδεζβια θμζηδηέξ πμο πίζηεοακ υηζ δ εενιμηναζία ημο αένα ιπμνεί κα ιεηνδεεί ιε
έκα εενιυιεηνμ εηηεεεζιέκμ αηυιδ ηαζ ζηδκ επίδναζδ ηδξ άιεζδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ.
Δπίζδξ ανηεημί αδοκαημφζακ κα ηαηακμήζμοκ βζαηί ιζα πμζυηδηα κενμφ ελαηιζγυηακ πζμ
βνήβμνα πάκς ζε έκα ηνειαζιέκμ έκδοια απυ υηζ ζε έκα πζάημ ζε υιμζμ εενιμηναζζαηυ
πενζαάθθμκ. Λεπημιενήξ ιεθέηδ ηςκ ακηζθήρεςκ ιε ηζξ μπμίεξ εθμδζάγεζ δ ηαεδιενζκυηδηα
ημοξ θμζηδηέξ υζμκ αθμνά ηα εέιαηα θοζζηήξ ηδξ αηιυζθαζναξ δ ιεηεςνμθμβίαξ δεκ έπεζ
οπμπέζεζ ζηδκ ακηίθδρή ηςκ ζοββναθέςκ. Δθπίγμοιε ημ εέια αοηυ κα απμηεθέζεζ
ακηζηείιεκμ ιεθθμκηζηήξ ενβαζίαξ ιαξ. Δίκαζ θακενυ υιςξ υηζ υζμ απμοζζάγεζ δ άιεζδ
επαθή ιε ηα θαζκυιεκα ηαζ ηδκ πμζμηζηή έηθναζή ημοξ ηέημζεξ θακεαζιέκεξ ακηζθήρεζξ εα
ζοκεπίγμοκ κα οπάνπμοκ αηυιδ ηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ιζαξ πμνείαξ απυηηδζδξ
εεςνδηζηχκ βκχζεςκ.
Σεθζηά θυβς ηδξ θφζεςξ ημο ενβαζηδνίμο αθθά ηαζ ηςκ ηαηχκ επζδυζεςκ ζηζξ ελεηάζεζξ μζ
θμζηδηέξ ελέθναγακ δοζιεκή ζπυθζα βζα ημ ιάεδια. Με αθμνιή ηζξ παναηδνήζεζξ αοηέξ
έβζκε ιζα πνμζπάεεζα ακηζζηνμθήξ ημο ροπμθμβζημφ ηθίιαημξ ηαζ εκδεπυιεκδξ αεθηίςζδξ
ηςκ επζδυζεςκ ζηζξ ελεηάζεζξ. Χξ πνμξ ημ πνχημ ζηυπμ ηα απμηεθέζιαηα ήηακ εκεαννοκηζηά
υπςξ εα θακεί ηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Γζα ημκ δεφηενμ απαζημφκηαζ πενζζζυηενα δεδμιέκα ηαεχξ
ηαζ ιζα αοζηδνά πνμηαεμνζζιέκδ ηαζ μπςζδήπμηε ακελάνηδηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ
(Σζζπμονίδδξ, Βααμοβοζυξ ηαζ Ηςακκίδδξ 2009).
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Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιαεδιάηςκ πενζβνάθμκηακ ιε θεπημιένεζα ηα δζάθμνα ιεηεςνμθμβζηά
υνβακα ιεηνήζεςκ ζφιθςκα ιε ηα εβπεζνίδζα ηαζ υπμο οπήνπε δοκαηυηδηα βζκυηακ επίδεζλδ
ζδζμηαηαζηεοήξ, ημο ηνυπμο ααειμκυιδζδξ ηαζ ηδξ δζαδζηαζίαξ θήρδξ ηςκ ιεηνήζεςκ. Απυ
ημοξ θμζηδηέξ γδηήεδηε κα δζαθέλμοκ ηάπμζα απυ ηζξ ζδζμηαηαζηεοέξ ηαζ ηδκ ακαπανάβμοκ
ιε δζηά ημοξ οθζηά. ηδ ζοκέπεζα γδηήεδηε κα αημθμοεήζμοκ ιζα δζαδζηαζία ααειμκυιδζδξ
ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ηδκ ακηίζημζπδ ηαιπφθδ. ε πενίπηςζδ απμοζίαξ πνυηοπμο μνβάκμο
γδηήεδηε κα θδθεεί ζεζνά ιεηνήζεςκ ζε ζοβηεηνζιέκα πενζαάθθμκηα χζηε αοηέξ κα
ιπμνμφκ κα ακαπαναπεμφκ απυ αοηυκ πμο εθέβπεζ ηδκ ηαηαζηεοή. Μαγί ιε ηδκ ηαηαζηεοή μζ
θμζηδηέξ ηαηέεεζακ: έκα ιζηνυ ηείιεκμ ζπεηζηά ιε ηα οθζηά ηαζ ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ,
ζζημνζηά ζημζπεία βζα ημ υνβακμ πμο ηαηαζηεφαζακ ηαζ ηέθμξ ηδκ ηαιπφθδ ααειμκυιδζδξ ή
ηδ ζεζνά ιεηνήζεςκ πμο έθααακ. Οζ ζοζηεοέξ αλζμθμβήεδηακ πνςηίζηςξ απυ ηδκ αηνίαεζα
ηςκ ιεηνήζεςκ ηαζ δεοηενεουκηςξ απυ ηδκ αζζεδηζηή ηαζ ηδκ ηαζκμημιία (Σζζβνήξ ηαζ
Μζπαδθίδδξ 2002).

Πξνηάζεηο Ηδηνθαηαζθεπψλ.
Αθηηλφκεηξν Arago-Davy
ηυπμζ: Δλμζηείςζδ ιε ηα θαζκυιεκα εηπμιπήξ-απμννυθδζδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ
εενιζηήξ δζαζημθήξ. Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ιεβεεχκ δθζαηή αηηζκμαμθία, ζοκηεθεζηήξ
απμννυθδζδξ. Παναηήνδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο πνμηαθεί δ μθζηή δθζαηή αηηζκμαμθία
ζε εενιυιεηνα.
Τθζηά: Γφμ ίδζα εενιυιεηνα οδνανβφνμο -10 …110 °C
φζηδια ζηήνζλδξ (εδχ styrofoam θεοηυ ηαζ δφμ ηαθαιάηζα απυ ζμοαθάηζα). Πθαζηζηέξ
εήηεξ εενιμιέηνςκ δζαθακείξ.
Καηαζηεοή: Πνμζεηηζηυ ηάπκζζια ημο δμπείμο εκυξ εενιμιέηνμο (Δζηυκα 1) ιε θθυβα
ηενζμφ ή ακαπηήνα ηαζ ζηήνζλδ ζε δοζεενιαβςβυ οθζηυ ιε ηα δμπεία πνμξ ηα άκς
Έθεβπμξ: Μζα δθζυθμοζηδ διένα θαιαάκμκηαζ ιεηνήζεζξ ηςκ δφμ εενιμιέηνςκ ηαζ
οπμθμβίγεηαζ δ δζαθμνά ημοξ ακά δίςνμ απυ ηζξ 0800 έςξ 1800.

Δηθφλα 1: Ηδζμηαηαζηεοή αηηζκμιέηνμο Arago-Davy (ζημ ηάης δελζυ ιένμξ θαίκεηαζ ζπδιαηζηή
πενζβναθή ζφιθςκα ιε ηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα)
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Θεξκφκεηξν ρξσκαηηζκέλνπ λεξνχ
ηυπμζ: Δλμζηείςζδ ιε ηδ εενιζηή δζαζημθή ηςκ οβνχκ, ηδκ έκκμζα ηδξ εενιζηήξ ζζμννμπίαξ
ζοζηδιάηςκ, ηδ ιέηνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζε ζοβηεηνζιέκα πενζαάθθμκηα.
Τθζηά: Γμπείμ κενμφ ½ L πθαζηζηυ, ηαθαιάηζ ακαννυθδζδξ ακαροηηζημφ ζημ μπμίμ
πανάζζμκηαζ οπμδζαζνέζεζξ ακά ιζζυ εηαημζηυ
Καηαζηεοή: Άκμζβια μπήξ ζημ ηαπάηζ ημο δμπείμο (Δζηυκα 2) χζηε κα πενάζεζ ιέζα απυ
αοηυ ημ ηαθαιάηζ. θνάβζζια ημο ηαπαηζμφ ιε αεκγζκυημθα.
Έθεβπμξ: Μέηνδζδ εενιμηναζζχκ ζε δζάθμνα πενζαάθθμκηα (Φοβείμ, δςιάηζμ, ελςηενζημί
πχνμζ) ιε οδνανβονζηυ εενιυιεηνμ ηαζ ακηίζημζπδ ηαηαβναθή ηςκ εκδείλεςκ ζημ ηαθαιάηζ.
Καηαζηεοή ηαιπφθδξ ααειμκυιδζδξ ζημ excel.

Δηθφλα 2: Ηδζμηαηαζηεοή εενιμιέηνμο ιε πνςιαηζζηυ κενυ (ζημ ηάης δελζυ ιένμξ θαίκεηαζ
ζηανίθδια ημζκμφ εενιμιέηνμο)

Βξνρφκεηξν

Δηθφλα 3: Ηδζμηαηαζηεοή ανμπμιέηνμο απυ δμπείμ ειθζαθςιέκμο κενμφ (ζημ ηάης δελζυ ιένμξ
θαίκεηαζ εζηυκα πναβιαηζημφ ανμπμιέηνμο πνμζανιμζιέκμο ζε λφθζκμ ζηήνζβια)
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ηυπμζ: Πνμζδζμνζζιυξ ημο ιεβέεμοξ φρμξ ανμπήξ ςξ πδθίημο υβημο ακά ιμκάδα
επζθάκεζαξ. Μέηνδζδ φρμοξ κενμφ απυ ηαζνζηυ θαζκυιεκμ ή άνδεοζδ.
Τθζηά: Γμπείμ κενμφ 1½ L πθαζηζηυ, ημθθδηζηή ηαζκία, δζαθακέξ πζθζμζημιεηνζηυ πανηί
Καηαζηεοή-ααειμκυιδζδ: Δλςηενζηά ημθθάιε ηιήια απυ δζαθακέξ πζθζμζημιεηνζηυ πανηί.
Κυαεηαζ ιε θαθηζέηα μ επάκς ηχκμξ. Ο επάκς ηχκμξ ακαπμδμβονίγεηαζ ηαζ ζθδκχκεηαζ ζημ
δμπείμ (Δζηυκα 3). Τπμθμβίγμοιε ημ ειααδυ δζαημιήξ ιεηνχκηαξ ηδ δζάιεηνμ. Πνμζεέημοιε
ζοβηεηνζιέκεξ πμζυηδηεξ υβημο κενμφ ηαζ δζαζνμφιε ημοξ υβημοξ ιε ηδκ επζθάκεζα ζοθθμβήξ
βζα κα οπμθμβίζμοιε ημ ακηίζημζπμ φρμξ. Υανάζζεηαζ ηαιπφθδ ααειμκυιδζδξ ιε ηδ αμήεεζα
βναθήιαημξ απυ ημ excel.
Έθεβπμξ: ιεηνμφιε ζοβηεηνζιέκεξ πμζυηδηεξ υβημο κενμφ ηαζ επαθδεεφμοιε ημ απμηέθεζια
ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηαιπφθδξ ααειμκυιδζδξ.
Δμαηκηζίκεηξν Wild
ηυπμζ: Πνμζδζμνζζιυξ ημο ιεβέεμοξ φρμξ ελαηιζγυιεκμο κενμφ ςξ πδθίημο υβημο ακά
ιμκάδα επζθάκεζαξ ηαζ ανπζηά ςξ ιάγαξ κενμφ ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ. Μέηνδζδ φρμοξ
ελάηιζζδξ κενμφ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ.
Τθζηά: Ζθεηηνμκζηή γοβανζά, δμπείμ πθαζηζηυ ημ μπμίμ βειίγεηαζ ιε κενυ (Δζηυκα 4)
Υνήζδ-ααειμκυιδζδ : Γίκεηαζ ακαπθήνςζδ ιέπνζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ζηάειδ ιεηά ηδκ γφβζζδ
ηαζ ζδιεζχκμκηαζ μζ δζαθμνέξ ηζιχκ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηοπζηή ηζιή ποηκυηδηαξ κενμφ
ιεηαηνέπεηαζ δ ιάγα πμο ελαηιίζεδηε ζε υβημ κενμφ. ηδ ζοκέπεζα δ ηζιή υβημο δζαζνείηαζ
ιε ηδκ επζθάκεζα ελάηιζζδξ ηαζ υπςξ ζηδ πενίπηςζδ ημο ανμπυιεηνμο οπμθμβίγεηαζ φρμξ
κενμφ.
Έθεβπμξ: Μέηνδζδ διενήζζαξ ελάηιζζδξ βζα ιζα δθζυθμοζηδ διένα ιε αζεεκή άκειμ,
επακάθδρδ ίδζαξ ιέηνδζδξ βζα πενίπηςζδ ζζπονμφ ακέιμο. Δπακάθδρδ ημο γεφβμοξ
ιεηνήζεςκ ζε ζοκεήηεξ πθήνμοξ κεθμηάθορδξ ηαζ ηαηαβναθή υθςκ ηςκ ιεηνήζεςκ.

Δηθφλα 4: Ηδζμηαηαζηεοή ελαηιζζίιεηνμο ηφπμο Wild
(ζημ ηάης δελζυ ιένμξ θαίκεηαζ ζπδιαηζηά δ ανπή θεζημονβίαξ ημο)

Αλεκφκεηξν Daloz
ηυπμζ: Δλμζηείςζδ ιε ηα παναηηδνζζηζηά έκηαζδ ηαζ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο. Μέηνδζδ
έκηαζδξ ηαζ δζεφεοκζδξ ακέιμο ζε ηεπκδηέξ ζοκεήηεξ (ακειζζηήναξ)
Τθζηά: Ξφθζκμξ ζζηυξ υπμο πνμζανιυγεηαζ ηθςζηή ιε δειέκμ ζημ άηνμ ηειάπζμ styrofoam
ηαηάθθδθμο ζπήιαημξ Ξφθζκδ αάζδ υπμο έπεζ ημθθδεεί θςημακηίβναθμ ηοηθζημφ
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ιμζνμβκςιμκίμο. Ρμοθιάκ ή άθθδ δζάηαλδ πενζζηνμθήξ πμο πνμζανιυγεηαζ ζηδ αάζδ βζα
εθεφεενδ πενζζηνμθή
Καηαζηεοή-Λεζημονβία: Ζ ηαηαζηεοή θαίκεηαζ ζηδ εζηυκα 5. Ακηίζημζπα ιε ηδκ έκηαζδ ημο
ακέιμο δζαθμνμπμζείηαζ δ βςκία ζηδκ μπμία ζζμννμπεί ημ δειέκμ ηιήια αθνχδμοξ
πθαζηζημφ. Σμ ιμζνμβκςιυκζμ θεζημονβεί ηαζ ςξ πηενφβζμ ηαηεφεοκζδξ. ηδ ηαηάθθδθα
πνμζανιμζιέκδ αάζδ οπάνπεζ μ ιδπακζζιυξ νμοθιάκ.
Έθεβπμξ: Λήρδ ζεζνάξ ιεηνήζεςκ ζε ζοβηεηνζιέκδ απυζηαζδ απυ δεδμιέκμ ακειζζηήνα ιε
δζαααειίζεζξ έκηαζδξ.

Δηθφλα 5: Ηδζμηαηαζηεοή εκυξ ακειμιέηνμο ηφπμο Daloz (ζημ ηάης ανζζηενυ ιένμξ θαίκεηαζ
ζπδιαηζηά έκα πναβιαηζηυ ακειυιεηνμ Daloz)
Αμηνιφγεζε ησλ ηδηνθαηαζθεπψλ
Οζ θμζηδηέξ πανέδςζακ ζοζηεοέξ (Δζηυκα 6) πανυιμζεξ ιε αοηέξ πμο ημοξ έβζκε επίδεζλδ.
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Δηθφλα 6: Γζάθμνεξ ζδζμηαηαζηεοέξ ηςκ θμζηδηχκ πνμξ αλζμθυβδζδ (Β: Βνμπυιεηνμ, ΓΒ:
Γεηαπθαζζαζηζηυ ανμπυιεηνμ, Θ: Θενιυιεηνμ, Α: Ακειυιεηνμ, AD: Arago-Davy, E: Δλαηιζζίιεηνμ,
EW: Δλαηιζζίιεηνμ Wild)
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Γεκ έθεζρακ ςζηυζμ ηαζ μνζζιέκεξ ηαζκμημιζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηδκ ιέηνδζδ ηςκ
ιεηεςνμθμβζηχκ ζημζπείςκ. ηδκ εζηυκα 6 θαίκμκηαζ δζάθμνεξ ζοζηεοέξ πμο παναδυεδηακ
πνμξ αλζμθυβδζδ ιαγί ιε ηα θφθθα ααειμκυιδζδξ ηαζ ιεηνήζεςκ. ημ ζπήια 1
πανμοζζάγεηαζ ηαιπφθδ ααειμκυιδζδξ εκυξ ανμπυιεηνμο πμο παναδυεδηε πνμξ
αλζμθυβδζδ. Ο ζοκηεθεζηήξ R2 είκαζ έκα ιέηνμ ηδξ πνμζανιμβήξ ηδξ ελίζςζδξ y=f(x) ζηα
δεδμιέκα. ηδκ ελίζςζδ έπεζ ζηυπζια παναηαιθηεί δ πνχηδ οπμδζαίνεζδ βζα θυβμοξ
αηεθεζχκ ζηδ αάζδ ημο δμπείμο.

Υψοσ Βροχισ (cm)

Βαθμονόμηση Βροχομέτρου
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

3,66

y = 0,9287x
R2 = 0,9948

3,25
2,82
2,40
1,87

1,50
1,00
0,50
0,00

1,36
0,94
0,21

0

0,37

1

2
3
4
Τποδιαιρζςεισ Βροχομζτρου (cm)

5

ρήκα 1: Βαειμκυιδζδ ζδζμηαηαζηεοαζιέκμο ανμπυιεηνμο.

διεζχκεηαζ δ ηαηαζηεοή εκυξ δεηαπθαζζαζηζημφ ανμπυιεηνμο (ΓΒ ζηδκ εζηυκα 6) απυ
θμζηδηή πςνίξ κα έπεζ πνμδβδεεί επίδεζλδ ιμκηέθμο. Ζ ηαηαζηεοή πναβιαημπμζήεδηε
ζφιθςκα ιε ημ δζδαηηζηυ εβπεζνίδζμ (Καναπζπένδξ 1966) ηαζ εκηοπςζζάγεζ ιε ηδ
ζηαεενυηδηα ηδξ ηαζ ηδκ πνήζδ πθαζηζηήξ αθζζμεήηδξ ςξ ελςηενζημφ ηαθφιαημξ. Δπίζδξ
εκηοπςζζαηή είκαζ δ ηαζκμημιζηή ζπεδίαζδ ηαζ ηαηαζηεοή εκυξ ελαηιζζίιεηνμο ιε
ζονιάηζκμ πθαίζζμ ηαζ απμννμθδηζηυ πακί ηφπμο vetex (Δζηυκα 7). Ζ ηαηαζηεοή
ζοκμδεφεηαζ απυ πθαζηζηυ ααειμθμβδιέκμ δμπείμ ηαζ ζηήνζβια απυ Styrofoam.

Δηθφλα 7: Καζκμημιζηή Ηδζμηαηαζηεοή ελαηιζζίιεηνμο

Ζ ζοζηεοή ζε πθήνδ δζαανμπή ημο οθάζιαημξ είπε ορδθά ημ ηέκηνμ αάνμοξ ιε πνμαθήιαηα
ακαηνμπήξ. Γζα ηδ θφζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ μ ηαηαζηεοαζηήξ πνυζεεζε ιεηαθθζηά αάνδ ζημ
ζηήνζβια πςνίξ κα απαθείρεζ ημ πνυαθδια. Πανυθα αοηά μζ ιεηνήζεζξ ημο ιπυνεζακ κα
ακαπαναπεμφκ ηαηά ημκ έθεβπμ.
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Δπίινγνο
ηδ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ημοξ μζ θμζηδηέξ πναβιαημπμίδζακ ηαηαζηεοέξ βζα πνχηδ θμνά
ζηδ γςή ημοξ ηαζ δήθςζακ εκεμοζζαζιέκμζ. Οζ θμζηδηέξ ακηαπμηνίεδηακ ιε πνμεοιία ζηζξ
ζδζμηαηαζηεοέξ πανυθμ πμο βκχνζγακ υηζ ημ ενβαζηήνζμ ιέηνδζε ιυκμ ηαηά 20% ζημκ ηεθζηυ
ααειυ ημοξ. Ζ αίζεδζδ υηζ ζοιιεηείπακ ζε ιζα πνςημπμνζαηή ιμνθή δζδαζηαθίαξ θαίκεηαζ
υηζ έπαζλε ηαηαθοηζηυ νυθμ ζηδκ πνμεοιία. Ακηίεεηα ιε υηζ ακαιεκυηακ μζ θμζηήηνζεξ
έδεζλακ ημ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ. Τπήνλακ θοζζηά ηαζ ανηεηέξ πνυπεζνεξ ηαηαζηεοέξ ιε
ηαηαζηεοαζηζηά εθαηηχιαηα ηαζ πνμαθδιαηζηή ααειμκυιδζδ. Σα εθαηηχιαηα
παναδέπεδηακ ηαζ μζ ίδζμζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ ζηδκ ακαηεθαθαζςηζηή ζογήηδζδ πμο έηθεζζε
ηδ δζδαζηαθία. Ανηεημί δήθςζακ υηζ πνζκ ημ εβπείνδια αδοκαημφζακ κα ακηζθδθεμφκ υηζ
ιεηεςνμθμβζηέξ ιεηνήζεζξ-εηηζιήζεζξ ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ πςνίξ αηνζαά υνβακα.
Άθθμζ δήθςζακ υηζ ιυκμ υηακ ηεθείςζακ ημ ανμπυιεηνμ ηαηακυδζακ ηζ ζδιαίκεζ ημ φρμξ
ανμπήξ πμο δζδάπεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εεςνδηζηχκ δζαθέλεςκ.
οιπεναζιαηζηά ιπμνεί κα βναθεί υηζ δ δζδαηηζηή αοηή απυπεζνα έδεζλε ανηεηά
εκεαννοκηζηά ζημζπεία ηονίςξ υζμκ αθμνά ζηδ παναηίκδζδ ηαζ δζέβενζδ εκδζαθένμκημξ βζα
ημ ιάεδια. Ονζζιέκεξ αηέθεζεξ πμο ακέηορακ ηονίςξ ςξ πνμξ ηδκ αλζμθυβδζδ ιπμνμφκ κα
οπενκζηδεμφκ ιε ηαθφηενδ ηοπμπμίδζδ ζημ ιέθθμκ. Χξ πνμξ ημ βκςζηζηυ απμηέθεζια
πνεζάγεηαζ έθεβπμξ ιε ηδ αμήεεζα ηοπμπμζδιέκςκ ενςηδιάηςκ πμο εα δμεμφκ πςνζζηά ή ςξ
ηιήια ηςκ ηεθζηχκ ελεηάζεςκ πενζυδμο. Σέθμξ δ επζηοπδιέκδ ακηαπυηνζζδ ηςκ
πενζζζμηένςκ θμζηδηχκ έδεζλε υηζ δ δζαδζηαζία ιπμνεί ιε ηνμπμπμζήζεζξ κα επακαθδθεεί ηαζ
ζε άθθεξ ααειίδεξ εηπαίδεοζδξ. Οζ ζδζμηαηαζηεοέξ ιεηεςνμθμβζηχκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ
ιπμνμφκ άκεηα κα εκηαπεμφκ ζε πνμβνάιιαηα πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ Γοικαζίμο ή
Λοηείμο υπςξ επίζδξ ηαζ ζε δζεπζζηδιμκζηέξ πνμζεββίζεζξ αοηχκ ηςκ εειάηςκ.
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Μια εποικοδομητικό προςϋγγιςη τησ αφόγηςησ για τη διδαςκαλύα
του νερού ςτο Δημοτικό χολεύο: Μια εφαρμογό τησ θεωρύασ του
Egan.
Ησάλλα Σζάξπα
Msc Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γαζθάια, tsarpa@yahoo.gr
Πεξίιεςε.
ηδκ εζζήβδζδ αοηή πενζβνάθεηαζ ιζα πζθμηζηή εθανιμβή ιζαξ Γζδαηηζηήξ-Μαεδζζαηήξ Αημθμοείαξ
πμο έβζκε ζε ιαεδηέξ/ηνζεξ ηδξ Γ‘ Γδιμηζημφ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ αθμνά ηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδ
ζφκδεζή ημο ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή. Ανπζηά, πενζβνάθεηε δ δθεηηνμκζηή ζεθίδα www.ierg.gr ιε
έιθαζδ ζημκ Οδδβυ πεδζαζιμφ Πθαζζίμο βζα ηδ ιοεζηή ηαηακυδζδ (πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ).
Έπεζηα, ακαθένεηαζ έκα δζδαηηζηυ πανάδεζβια, δ ζζημνία ημο κενμφ ςξ εθανιμβή ζηδ Μοεζηή
Καηακυδζδ. Σέθμξ, πανμοζζάγεηαζ ζοκμπηζηά μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ μνβάκςζδ ηδξ δζαεειαηζηήξ
δζδαζηαθίαξ πμο εθανιυζηδηε ζηδκ ηάλδ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα πενζβνάθεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ
δζδαζηαθίαξ ζηδκ πζθμηζηή εθανιμβή, ηαεχξ ηαζ μνζζιέκα απμηεθέζιαηα ηδξ, υπμο είκαζ ζδζαίηενα
εκεαννοκηζηά.
Abstract.
This suggestion tests a pilot application of a teaching-learning sequence, whose contents are related to
the narrative and its connection to everyday life. First, the website www.ierg.gr is described, focusing
on the Guide to the Planning Framework for mythic understanding (primary education). Then, an
instructive example is referred, the history of water as applied to the Mythical Understanding. Finally,
it outlines the planning and organization of interdisciplinary teaching applied in class and then
describing the content of teaching and piloted, and some results, which is very encouraging.

Δηζαγσγή.
Ζ ζζημζεθίδα www.ierg.net εζζάβεζ κέεξ εεςνίεξ, ανπέξ ηαζ πναηηζηέξ ηεπκζηέξ βζα κα
ηαηαζηεί δ εηπαίδεοζδ πζμ απμηεθεζιαηζηή. Δπεζδή δ ηαηαθοβή ζηδ θακηαζία ζηδκ
εηιάεδζδ ηαζ ζηδ δζδαζηαθία, έπεζ γςηζηή ζδιαζία βζα κα ηαηαζηεί δ βκχζδ ζημ ακαθοηζηυ
πνυβναιια γςκηακή ηαζ μοζζαζηζηή, πνμηείκμοκ ηδ κέα αοηή πνμζέββζζδ Δοθάκηαζηδξ
Δηπαίδεοζδξ (IE). Σμ ένβμ IERG είκαζ αθζενςιέκμ ζημ κα ηαηαδείλεζ πχξ ιπμνεί κα βίκεζ
ζηδκ ηαεδιενζκή ηάλδ ηαζ ζημ ζπίηζ. Γοζηοπχξ, ημ πενζεπυιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ
ζοκήεςξ δζδάζηεηαζ ιυκμ απυ έκα αζαθίμ παναθείπμκηαξ ημοξ θυαμοξ, ηζξ εθπίδεξ, ηαζ ηα
πάεδ ηςκ πναβιαηζηχκ ακενχπςκ πμο μζ ιαεδηέξ πμθφ ζοπκά εεςνμφκ υηζ είκαζ εαιπυ,
άροπμ ηαζ πςνίξ ζοιιεημπή. Πζζηεφμοιε υηζ μζ ζδέεξ, ηα οθζηά, ηαζ ηα πναηηζηά ηιήιαηα ζε
αοηή ηδκ ζζημζεθίδα ιπμνεί κα δείλεζ πχξ κα θένεζ ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ζηδ γςή.
πεηζηά ιε ημ ζρεδηαζκφο πιαηζίσλ δ ζεθίδα πανέπεζ εκδιενςιέκεξ εηδυζεζξ ζπεδζαζιμφ
πθαζζίςκ
βζα:
Μπζηθή
θαηαλφεζε (πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε),
Ρνκαληηθή
Καηαλφεζε (δεπηεξνβάζκηα εηπαίδεοζδ), ηαζ
Φηινζνθηθή Καηαλφεζε (αλψηεξε
εθπαίδεπζε): είκαζ δζαεέζζια ζε δφμ ιμνθέξ: πνχημκ, έκακ «μδδβυ» πμο πανέπεζ
θεπημιενείξ μδδβίεξ βζα ημ πχξ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζοιπενζθάαεζ ηδ θακηαζία ηςκ
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ιαεδηχκ ζηδ ιάεδζδ, ηαζ δεφηενμκ, ιζα πενίθδρδ πμο πενζθαιαάκεζ ημ ζπεδζαζιυ
ενςηήζεςκ. Σα θπθιηθά πιαίζηα πμο ζπεδζάζηδηακ απυ ημκ Tannis Calder πνμζθένμοκ ιζα
εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ιπμνεί κα απμδεζπεμφκ ζδζαίηενα πνήζζια βζα
ηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ ηδκ ανπζηή πνυζααζδ ζε εέιαηα. Γζα κα αμδεήζεζ πεναζηένς
ηαζ δ ιμκάδα ζπεδζαζιμφ ιαεήιαημξ πνμζθένμκηαζ παναδείβιαηα δπαδηθψλ
αληηζέζεσλ ηαζ εξσηθέο αξεηέο. Γζα πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε μπμζμδήπμηε απυ
ηα βκςζηζηά ενβαθεία πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηά ηα πθαίζζα ιπμνείηε απθά κα
αζπμθδεείηε θίβμ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δθεηηνμκζηή ζεθίδα.
Οδεγφο ρεδηαζκνχ Πιαηζίνπ γηα ηε κπζηθή θαηαλφεζε (πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε).
1. Δληνπηζκφο ζεκαζίαο Σζ αζηείηαζ ζοκαζζεδιαηζηά βζα αοηυ ημ εέια; Πχξ ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ
ηαηάπθδλδ; Γζαηί
εα
πνέπεζ
κα
έπεζ
ζδιαζία
βζα
ιαξ;
2. Ζ δηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο ή ηεο ελφηεηαο: Ζ δζδαζηαθία έπεζ ηάπμζεξ μιμζυηδηεξ
ιε ηδ ιεηάδμζδ εζδήζεςκ. Αηνζαχξ υπςξ μ ζηυπμξ ημο δδιμζζμβνάθμο είκαζ κα επζθέλεζ ηαζ
κα δζαιμνθχζεζ ηα βεβμκυηα βζα κα ακαδείλεζ ιε ζαθήκεζα ηδ ζδιαζία ημοξ ηαζ ηδ
ζοκαζζεδιαηζηή ζδιαζία βζα ημοξ ακαβκχζηεξ ή αηνμαηέξ, έηζζ αηνζαχξ ηαζ ςξ
εηπαζδεοηζηυξ, μ ζηυπμξ ζαξ είκαζ κα πανμοζζάζεηε ημ εέια ηαηά ηνυπμ πμο κα εκενβμπμζεί
ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηδ θακηαζία ηςκ ιαεδηχκ. Γζα κα βίκεζ αοηυ, πνεζάγεηαζ κα ελεηαζηεί
πμζεξ απυ ηζξ αηυθμοεεξ δζαζηάζεζξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ θακηαζζαηήξ γςήξ ηςκ
ιαεδηχκ ζαξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα δζαιμνθχζεζ ημ ιάεδια ή ηδκ εκυηδηα. θεξ
μζ παναπάκς δελζυηδηεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δελζυηδηεξ ημο ηαθμφ νεπυνηεν, δδθαδή κα
ενβάγεηαζ ιε ηα παναηάης:
2.1. Δχξεζε ηεο ηζηνξίαο: Σζ είκαζ δ "ζζημνία" βζα ημ εέια; Πχξ ιπμνείηε κα δζαιμνθχζεηε
ημ πενζεπυιεκμ βζα κα απμηαθφρεηε ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ζδιαζία ηδξ;
2.2. Δχξεζε δπαδηθψλ αληηζέησλ: Πμζεξ αθδνδιέκεξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοαδζηέξ έκκμζεξ
ζοθθαιαάκμοκ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδκ έηπθδλδ ηαζ ημ ζοκαίζεδια ημο εέιαημξ; Πμζεξ
είκαζ μζ ακηζηζεέιεκεξ δοκάιεζξ ζηδκ "ζζημνία" ζαξ;
2.3. Δχξεζε εηθφλσλ: Πμζα ιένδ ημο εέιαημξ είκαζ πζμ δναιαηζηά, χζηε κα εκζανηχζμοκ ηζξ
δοαδζηέξ έκκμζεξ; Πμζα εζηυκα απμδίδεζ ηαθφηενα αοηή δ δναιαηζηή ακηίεεζδ;
2.4. Υξεζηκνπνηείζηε επηπιένλ γλσζηηθά εξγαιεία ηεο Μπζηθήο θαηαλφεζεο: Σζ είδμοξ
δναζηδνζυηδηεξ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ άθθα ενβαθεία ηςκ βκςζηζηχκ
ενβαθείςκ ηςκ ιαεδηχκ;
Άηληγκα θαη κπζηήξην: Πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα δζενεοκήζμοκ μνζζιέκεξ πηοπέξ ημο
ιοζηδνίμο πμο κα ζοκδέμκηαζ ιε ημ εέια; Γζα πμζα αζκίβιαηα ιπμνεί κα ακανςηζμφκηαζ;
Μεηαθνξά: Πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ αθθδβμνία βζα ηδκ ειαάεοκζδ
ηδξ ακηίθδρήξ ημοξ επί ημο εέιαημξ;
Αλέθδνηα θαη ρηνχκνξ: Μπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα ιαεαίκμοκ - ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ηα δζηά
ημοξ - αζηεία βζα ημ εέια; Πχξ εα ιπμνμφζακ κα δζεονφκμοκ ηδκ ηαηακυδζή ημοξ ιέζα απυ
ημ παζπκίδζ ιε ημ πζμφιμν;
Οκνηνθαηαιεμία, ξπζκφο θαη πξφηππν: Τπάνπμοκ πνυηοπα βζα ημ εέια ιε ηα μπμία μζ
ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα παίλμοκ; Πμζεξ δναζηδνζυηδηεξ εα επζζηήζμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζε
μιμζμηαηαθδλία, νοειυ ηαζ πνυηοπμ;
Παηρλίδηα, δξάκα θαη παηρλίδη: Πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε παζπκίδζα,
δναιαημπμίδζδ βζα κα ηαηακμήζμοκ ημ εέια;
Δκβξπτθά εξγαιεία ηεο ξνκαληηθήο θαηαλφεζεο: Δλεηάζηε ηνυπμοξ βζα κα ειπθέλεηε ημοξ
ιαεδηέξ ζαξ ιε ηδκ δνςζηή ηαζ ηδκ ακενχπζκδ δζάζηαζδ ημο εέιαημξ. Σζ είδμοξ
δναζηδνζυηδηεξ εα ιπμνμφζε κα απμηαθφρεζ; Πχξ ιπμνμφκ αοηέξ μζ πηοπέξ κα δχζμοκ
χεδζδ ζηδ ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ εέια;
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2.5. Με βάζε ηηο γλψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηδψλ ηεο θαηαλφεζεο:
σκαηηθή θαηαλφεζε - Πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ μνζζιέκεξ απυ ηζξ
βκχζεζξ ηδξ ζςιαηζηήξ ηαηακυδζδξ ζηδ ιάεδζδ βζα ημ εέια; Πχξ ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ
αζζεήζεζξ, ζοκαζζεήιαηα, πζμφιμν, ιμοζζηυηδηα, ηαζ μφης ηαεελήξ;
3. Πφξνη Πμζμοξ πυνμοξ ιπμνείηε κα πνδζζιμπμζήζεηε βζα κα ιάεεηε πενζζζυηενα βζα ημ
εέια ηαζ ημ ζπήια ηδξ ζζημνίαξ; Πμζμζ πυνμζ είκαζ πνήζζιμζ ζηδ δδιζμονβία ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ;
4. πκπέξαζκα Πχξ ηεθεζχκεζ δ ζζημνία; Πχξ ιπμνεί δ δζέκελδ πμο δδιζμονβήεδηε ιεηαλφ
ηςκ δοαδζηχκ ακηζεέζεςκ κα επζθοεεί ιε ζηακμπμζδηζηυ ηνυπμ; Δκαθθαηηζηά, πμζα κέα
ενςηήιαηα ακαδφμκηαζ υηακ μζ ιαεδηέξ ζοκεζδδημπμζμφκ αοηέξ ηζξ ακηίεεηεξ δοκάιεζξ; Πμζα
πηοπή ημο εέιαημξ εκδέπεηαζ κα επζζηήζεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ;
5. Αμηνιφγεζε Πχξ ιπμνεί ηακείξ κα βκςνίγεζ ακ ημ εέια έπεζ βίκεζ ηαηακμδηυ, δ ζδιαζία
ημο έπεζ βίκεζ ακηζθδπηή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο έπεζ ηαηαηηδεεί απυ ημοξ ιαεδηέξ;
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ - Ηζηνξία κε ην λεξφ
πλαηζζεκαηηθή εκπινθή
Δίκαζ ιζα υιμνθδ ηαζ πμθφ γεζηή διένα. Σζ εα εέθαηε πενζζζυηενμ κα ηάκεηε ηχνα;
Πηζαλέο απαληήζεηο: αμοηζά ζηδ εάθαζζα, κημοξ ζε ηαηαννάπηδ, κα παίλμοιε ιπμοβέθμ, κα
πζς παβςιέκμ κενυ, κα θάς πμθθά παβςηά.
Γεκηνπξγψληαο λνεηηθέο εηθφλεο
Αξ ιαξ μδδβήζμοκ μζ αζζεήζεζξ ιαξ κα: δμφιε, αημφζμοιε, βεοημφιε, πζάζμοιε, ιονίζμοιε
υηζ έπεζ ζπέζδ ιε ημ κενυ.
 Αημφς ημ ηφια, ηδ αμοή ημο ηαηαννάηηδ, ημ κενυ πμο ηνέπεζ απυ ηδ ανφζδ.
 Νζχες ηδκ πνςζκή οβναζία, ημ ανεβιέκμ νμφπμ, ημ ηνφμ-πθζανυ-γεζηυ κενυ.
 Γεφμιαζ ημ βθοηυ, αθιονυ κενυ, ημ ποιυ.
 Βθέπς ηδ εάθαζζα, ηδ ανμπή, ηζξ δνμζμζηαθίδεξ.
 Μονίγς ημ κμηζζιέκμ απυ ηδ ανμπή πχια, ημ ανχιζημ κενυ.
Μεηαθνξά
Ξεηζκάιε έκα ηαλίδζ, ημ ηαλίδζ ημο κενμφ.
Γπαδηθά αληίζεηα
ημ ηαλίδζ εα ανμφιε θίθμοξ ηαζ επενμφξ, ηζξ πδβέξ, αθθά ηαζ ηα ζημοπίδζα ζηζξ αηηέξ, ηδκ
εοενβεηζηή δφκαιδ ημο κενμφ, ηδκ εκένβεζά ημο αθθά ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθζηή ημο δφκαιδ, ηδκ
ακαγςμβυκδζδ ημο πχιαημξ απυ ηδ ανμπή, αθθά ηαζ ηδκ υλζκδ ανμπή, ημκ πθμφημ ηαζ ηδκ
εοενβεηζηή πνμζθμνά ημο κενμφ, ηαζ ηδ δδιζμονβία πμθζηζζιχκ βφνς απυ αοηυ, ηδκ
πνμζθμνά γςήξ ,αθθά ηαζ ηδ νφπακζδ ηαζ ζπαηάθδ ημο απυ ημοξ ακενχπμοξ, ηδκ έθθεζρή
ημο ζε πμθθέξ πχνεξ, ημ εάκαημ.
Μπζηήξην
Πψο βξέζεθε ν Μνιπβέληνο ζηξαηηψηεο ζηελ θνηιηά ηνπ ςαξηνχ;(Γζδβμφιαζηε ημ παναιφεζ ακ
δεκ ημ βκςνίγμοκ ηα παζδζά). Αξ ηάκμοιε ημ ηαλίδζ ημο ιμθοαέκζμο ζηναηζχηδ.
Σα παζδζά αημθμοεμφκ ημκ ήνςα ημο παναιοεζμφ απυ ημ νοάηζ, ζημκ οπυκμιμ, ζηδ εάθαζζα,
ζηδκ ημζθζά ημο ρανζμφ. (Ο ιμθοαέκζμξ ζηναηζχηδξ ηάκεζ έκακ ηφηθμ, υπςξ ηαζ ημ κενυ. Θα
εηιεηαθθεοημφιε αοηήκ ηδκ ζδέα βζα κα πανμοζζάζμοιε ζηα παζδζά ημκ ηφηθμ ημο κενμφ).
Άιιεο ηδέεο γηα ηαμίδηα πνπ κπνξεί λα θάλνπλ ηα παηδηά αλά νκάδεο:
Δίιαζ έκα γμογμφκζ πμο ιπαίκς ζηδ ανφζδ ηαζ ράπκς κα ανς απυ πμφ ένπεηαζ ημ κενυ.
Δίιαζ ιζα πάνηζκδ αανημφθα πμο άθδζε έκα παζδάηζ ζημ νοάηζ ηαζ ζαξ ιζθχ βζα ημ ηαλίδζ ιμο
Δίιαζ ιζα ζηαβυκα ανμπήξ πμο έπεζε ζημ θφθθμ εκυξ θμοθμοδζμφ.
Γζδβμφιαζηε ηαζ γςβναθίγμοιε ηδκ ζζημνία.
Καηαζθεπή-παδι
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Σα δζαθμνεηζηά ημιιάηζα ηςκ ζζημνζχκ εα εκςεμφκ ζε έκα ιεβάθμ παγθ ηαζ εα ζοκδεεμφκ ιε
ημκ ηφηθμ ημο κενμφ, ηαεχξ μζ ζζημνίεξ εα απμηεθμφκ ημιιάηζα ημο. Ο εηπαζδεοηζηυξ ιε
ενςηήζεζξ εα αμδεήζεζ ηα παζδζά κα ανμοκ ηοπυκ ηεκά ζε αοηυκ ημκ ηφηθμ.
Πνηήκαηα -Παξάδνζε
Σα παζδζά ακάθμβα ιε ηδκ ζζημνία πμο έθηζαλακ, εα δδιζμονβήζμοκ ακηίζημζπα πμζδιαηάηζα
ιε μιμζμηαηαθδλία ή αζκίβιαηα. Π.π.
Σμ ημοηζυ ακενςπάηζ
πμο πέηαλε ημ αβμνάηζ,
ζε ιζα αανημφθα ανέεδηε,
Φμαήεδηε πμθφ!
Πέναζε ηίκδοκμ ιεβάθμ,
ηζ έθεβε: δεκ ακηέπς άθθμ.
ημ ηέθμξ υιςξ ημο παναιοεζμφ
ζημ ράνζ ιέζα εα ανεεεί!
Αηυιδ εα δζααάζμοιε ηαζ εα αημφζμοιε πμήιαηα δδιμηζηά, ενφθμοξ, παναδυζεζξ βφνς απυ
ημ κενυ (Σμ αιίθδημ κενυ)
Γξακαηνπνίεζε
Σα παζδζά δναιαημπμζμφκ ηδ ζζημνία ημοξ, ιζιμφκηαζ ηδκ ηίκδζδ ημο ηφιαημξ, δδιζμονβμφκ
ήπμοξ (ηδ ανμπή πμο δοκαιχκεζ ιε ζζβακά ηαζ δοκαηά παθαιάηζα, θηζάπκμοκ υνβακα ηδξ
ανμπήξ), παίγμοκ ηα ζφκκεθα πμο ιεηαιμνθχκμκηαζ, ηα δέκηνα πμο απμννμθμφκ ημ κενυ
ιέζα απυ ηζξ νίγεξ ημοξ η.α.
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΣΑΞΖ
Καηά ημ ζπμθζηυ έημξ 2009-2010, ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ Μανζηζχκ, επζπεζνήζαιε κα
ακακεχζμοιε ηδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ ηδξ Γ‘
Γδιμηζημφ, αλζμπμζχκηαξ ηζξ κέεξ ηάζεζξ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ
πμο ιαξ πανέπμοκ μζ ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ. Οζ δζδαζηαθίεξ αοηέξ
πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ ηάλδ, ζημ ενβαζηήνζμ πθδνμθμνζηήξ, ζηδκ αίεμοζα εηδδθχζεςκ
ημο ζπμθείμο, ζημ Πμθζηζζηζηυ ηέκηνμ Κνειαζηήξ, ζηδκ αίεμοζα εηδδθχζεςκ ημο
πκεοιαηζημφ ηέκηνμο, ζημ οδναβςβείμ, ζηδκ Δ.Τ.Γ.Α.Π., ζημ Δκοδνείμ, ζημ θζιεκανπείμ.
οβηεηνζιέκα επζθέλαιε κα δδιζμονβήζμοιε ηδκ ζζημνία ημο κενμφ ιέζς ηδξ αθήβδζδξ
ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ ιέζα απυ ηείιεκα βθςζζζηά (θμβμηεπκζηά) ηαζ πμθοηνμπζηά (εέαηνμ),
αθθά ηαζ παναιφεζα. Σδ δζδαζηαθία ιαξ ηαηεφεοκακ μζ αηυθμοεμζ ζηυπμζ:
 κα ηαηακμήζμοκ μζ ιαεδηέξ ηζ ζδιαίκεζ «αθήβδζδ».
 κα δζαηνίκμοκ ηδ ιοεμπθαζηζηή αθήβδζδ απυ ηδ νεαθζζηζηή αθήβδζδ.
 κα βκςνίζμοκ ηα ζοζηαηζηά ημο αθδβδιαηζημφ θυβμο (δζήβδζδ, ιίιδζδ, πενζβναθή).
 κα ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ αθήβδζδξ - δζήβδζδξ (αθδβδηήξ, μπηζηή βςκία
αθήβδζδξ, αθδβδιαηζηυξ πνυκμξ, πθμηή, απμδέηηδξ ηδξ αθήβδζδξ).
 κα πανάβμοκ αθδβδιαηζηυ ηείιεκμ ζε αοεεκηζηέξ ζοκεήηεξ επζημζκςκίαξ, εκενβχκηαξ
μιαδμζοκενβαηζηά.
 κα ζοκδέζμοκ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ιε ημ ιάεδια.
 κα ηαηαζηεοάζμοκ παγθ ιε ημκ ηφηθμ ημο κενμφ.
 κα ηαηαζηεοάζμοκ πνυζηθδζδ ιε ζοβηεηνζιέκμ εέια.
 κα δδιζμονβήζμοκ έκα ιμοζζηυ υνβακμ (αοθυξ) πμο εα ζοκμδεφεζ ηδ εεαηνζηή
πανάζηαζδ ηςκ ιαεδηχκ.
 κα δζααάζμοκ ηαζ κα επελενβαζημφκ ημ εεαηνζηυ ηείιεκμ – παναιφεζ.
 κα δναιαημπμζήζμοκ ημ εεαηνζηυ ηείιεκμ.
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κα δχζμοκ ιζα ζοκαοθία ζημ ζπμθείμ ζοκμδεουιεκδ απυ ηναβμφδζ, ιμοζζηή ηαζ πμνυ.
κα ακηζθδθεμφκ υηζ ημ ιάεδια είκαζ πμθοηνμπζηυ.

Οξγάλσζε δηδαζθαιίαο
Ακαθοηζηυηενα, βζα ηνείξ πενίπμο εαδμιάδεξ, δ δζδαζηαθία ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ηςκ
ηεπκζηχκ ηδξ μνβακχεδηε ιε εειαηζηυ άλμκα ην παηδί, ηαηανβχκηαξ ηα ζηεβακά, πμο
επζαάθθεζ ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια, ακάιεζα ζηα ιαεήιαηα ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ, ηδξ
Γθχζζαξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ ςξ ελήξ:
1. Δπίζηερδ ιαεδηχκ ζημ Τδναβςβείμ, ζηδκ Δ.Τ.Γ.Α.Π., ζημ Δκοδνείμ, ζημ
θζιεκανπείμ: 2 διενήζζεξ ζπμθζηέξ εηδνμιέξ.
2. Δπίζηερδ ιαεδηχκ ζημ Πκεοιαηζηυ Κέκηνμ Κνειαζηήξ, ζηδκ αίεμοζα εηδδθχζεςκ:
διενήζζα ζπμθζηή εηδνμιή.
3. Παναβςβή πνμθμνζημφ θυβμο απυ ημοξ ιαεδηέξ βζα ηα εέιαηα ηδξ επίζηερδξ: δφμ
δζδαηηζηέξ χνεξ.
4. Ακαγήηδζδ ζημ Γζαδίηηομ ηεζιέκςκ ζπεηζηχκ ιε ημ κενυ, ημκ πμθζηζζιυ, ηδκ ηέπκδ:
δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ.
5. Πανμοζίαζδ ζηδκ μθμιέθεζα ημο ηιήιαημξ ηςκ ενβαζζχκ ηςκ ιαεδηχκ ζπεηζηά ιε
ηδκ ακαγήηδζδ ζημ δζαδίηηομ: ιία δζδαηηζηή χνα.
6. Παναβςβή παναιοεζμφ ιε αθήβδζδ ηαζ εζημκμβνάθδζδ ηδξ διενήζζαξ εηδνμιήξ:
ηνεζξ δζδαηηζηέξ χνεξ.
7. Παναβςβή παναιοεζμφ ιε αθήβδζδ ηαζ εζημκμβνάθδζδ βζα ηδκ ζζημνία ημο κενμφ:
δεηαπέκηε δζδαηηζηέξ χνεξ.
8. Δλμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδκ έκκμζα, δμιή ηαζ θεζημονβία αθζζχκ, πνμζηθήζεςκ:
ιία δζδαηηζηή χνα.
9. Γδιζμονβία πνμζηθήζεςκ βζα εηδήθςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε αθμνιή ηδκ ζζημνία ημο
κενμφ: δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ.
10. Δηιάεδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδ πνήζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ ιμοζζηχκ μνβάκςκ: ιία
δζδαηηζηή χνα.
11. Γδιζμονβία απυ ημοξ ιαεδηέξ ιμοζζημφ μνβάκμο (αοθμφ): δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ.
12. Παναβςβή ιμοζζημφ ημιιαηζμφ ιε ημοξ αοθμφξ ιαξ: ιία δζδαηηζηή χνα.
13. Παναβςβή ιμοζζηήξ ζοκαοθίαξ ιε ιμοζζηή (αοθμφξ), ηναβμφδζ ηαζ πμνυ, ζηδκ
αίεμοζα εηδδθχζεςκ ημο ζπμθείμο ιαξ: δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ.
14. Δλμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδ βθχζζα ημο εεάηνμο: ζεκάνζμ, ηεπκζηή ημο decoupage
(εζημκμβναθζηή απυδμζδ): δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ.
15. Παναβςβή πνμθμνζημφ θυβμο ιε εέια ηζξ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ
ηαζ εεαηνζηήξ αθήβδζδξ: δφμ δζδαηηζηέξ χνεξ.
16. Ακάβκςζδ ημο εεαηνζημφ ηεζιέκμο – παναιοεζμφ «Ζ ζζημνία ημο κενμφ»: ιία
δζδαηηζηή χνα.
17. Δκημπζζιυξ ηαζ ηαεμνζζιυξ ημο πχνμο ηαζ πνυκμο ζημ εεαηνζηυ ηείιεκμ ιαξ: ιία
δζδαηηζηή χνα.
18. φκδεζδ ημο εεαηνζημφ εέιαημξ (αοθυξ) ιε ηδκ ηαηαζηεοή ιαξ: ιία δζδαηηζηή χνα.
19. Γδιζμονβία εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ ζηδκ αίεμοζα εηδδθχζεςκ ημο ζπμθείμο ιαξ:
ηέζζενζξ δζδαηηζηέξ χνεξ.
20. Κνζηήνζμ αλζμθυβδζδξ: δ ακηαπυηνζζδ ηςκ παζδζχκ, ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ηνζχκ
εαδμιάδςκ, ιε ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ιαξ.
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Πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο
Δζδζηυηενα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ιε εέια ημκ αθδβδιαηζηυ θυβμ
ζηζξ πμζηίθεξ εηθάκζεζξ ημο ακαπηφπεδηε ςξ ελήξ:
Δπίζηερδ ζημ Πκεοιαηζηυ Κέκηνμ Κνειαζηή ηαζ ζηδκ αίεμοζα εηδδθχζεςκ.
 Οζ ιαεδηέξ εκδιενχεδηακ βζα ηδκ έκκμζα ημο πκεοιαηζημφ ηέκηνμο ηαζ ηδ
πνδζζιυηδηά ημο.
 Ακηζθήθεδηακ ηδκ έκκμζα ηδξ αίεμοζαξ εηδδθχζεςκ ζε ελςζπμθζημφξ πχνμοξ
 Δκδιενχεδηακ βζα ηδ πνήζδ ηαζ θεζημονβία ηδξ αίεμοζαξ εηδδθχζεςκ εκυξ δήιμο.
 Δλμζηεζχεδηακ ιε ημοξ αμδεδηζημφξ πχνμοξ ηδξ (ηαιανίκζα).
Δπίζηερδ ζημ οδναβςβείμ, ζηδκ Δ.Τ.Γ.Α.Π., ζημ Δκοδνείμ, ζημ θζιεκανπείμ.
Ξεκάβδζδ ζημοξ πχνμοξ.
 Οζ ιαεδηέξ ελμζηεζχεδηακ ιε ημοξ πχνμοξ.
 Πενζδβήεδηακ ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ημοξ, π.π βναθεία οπαθθήθςκ, πχνμξ
ζοκενβείςκ οδνμδυηδζδξ, ηαιεία, πχνμξ ιμοζείμο Δκοδνείμο, θζιεκανπείμ.
 Δκδιενςεήηακ βζα ηδ πνήζδ ηςκ πχνςκ.
οκάκηδζδ ιε ημοξ οπαθθήθμοξ ηδξ φδνεοζδξ ζηζξ αίεμοζεξ ζοκεδνζάζεςκ.
 Σα παζδζά ελμζηεζχεδηακ ιε ηδκ αίεμοζα ζοκεδνζάζεςκ εκυξ οδναβςβείμο, θζιεκανπείμο.
 Γκχνζζακ απυ ημκηά ημ δζεοεοκηή ηαζ ημοξ οπαθθήθμοξ οδνμδυηδζδξ, ημ θζιεκάνπδ ημο
δήιμο ημοξ (Γήιμξ Ρυδμο).
 Ακηζθήθεδηακ ημ νυθμ φπανλδξ ημοξ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ πχνςκ.
 Δκδιενχεδηακ βζα ηα εέιαηα πμο ζογδημφκηαζ ζημ πχνμ ηςκ ζοκεδνζάζεςκ.
ογήηδζδ.
 Σα παζδζά ζογήηδζακ βζα ημ κενυ ζημ δήιμ.
 Οζ οπάθθδθμζ ημοξ εκδιένςζακ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ημο δήιμο ζηδκ οδνμδυηδζδ.
 Οζ οπάθθδθμζ άημοζακ ηζξ ενςηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ πνμζπάεδζακ κα ημοξ
αμδεήζμοκ ιε ηζξ απακηήζεζξ ημοξ.
 Δκδιενχεδηακ βζα ηα πνμαθήιαηα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηα γδηήιαηά ημοξ, π.π. δ
δζαημπή ημο κενμφ ζημ πςνζυ ημοξ ηαζ βζα ηδ ιυθοκζδ ημο κενμφ.
 Σα παζδζά εκεμοζζάζηδηακ.
Γθςζζζηά ηείιεκα:
Λμβμηεπκζηυ ηείιεκμ (πνυζηθδζδ): «Δηδήθςζδ»
 Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ αθήβδζδξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ εεαηνζηή βναθή.
 Δλμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ πνμκζηχκ ζπέζεςκ πμο δζέπμοκ ηα
βεβμκυηα ζηδκ πνυζηθδζδ.
 Ο αθεγεηήο: ηαοηυηδηα ημο αθδβδηή – μπηζηή βςκία ημο αθδβδηή – απυζηαζδ.
 φκδεζδ ηδξ αθήβδζδ ιε εζηυκεξ - μ νυθμξ ηδξ πενζβναθήξ.
Λμβμηεπκζηυ ηείιεκμ (αθήβδζδ-παναιφεζ) : «Ζ εηδνμιή ιαξ»
 Αθήβδζδ θυβςκ: Ακάβκςζδ αθήβδζδξ / παναιοεζμφ.
 Οζ αθδβδιαηζημί νυθμζ ηςκ πνμζχπςκ (οπμηείιεκμ – ακηζηείιεκμ, πμιπυξ – δέηηδξ).
 Ο νυθμξ ημο απμδέηηδ ζηδκ αθήβδζδ (ζημ «Ζ εηδνμιή ιαξ» δ πανμοζία ημο είκαζ
αζζεδηή, ζημ «Δηδήθςζδ» πνμτπμηίεεηαζ). Γζαδναζηζηή αθήβδζδ (Κάθθαξ, 1993, 16-17
& Μαηζαββμφναξ, υ.π., 42).
Γδιμζζμβναθζηυ ηείιεκμ: «Οιζθία οπαθθήθςκ»
 Γζάηνζζδ ακάιεζα ζηδ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε, υπςξ είκαζ ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ, ηαζ
ζηδ ξεαιηζηηθή αθήγεζε ( Πμθίηδξ, www.komvos.edu.gr).
 ημζπεία νεαθζζηζηήξ αθήβδζδξ: ελζζηυνδζδ ζφβπνμκςκ πνμξ ημκ αθδβδηή βεβμκυηςκ
 πέζεζξ αζηζυηδηαξ (αζηία, δοκδηζηή αζηία, ελήβδζδ, ζημπυξ) πμο μζημδμιμφκ ηδκ
αθήβδζδ ηαζ ζπέζεζξ πνμκζηήξ ζοκάθεζαξ.
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Ζ βθχζζα ηδξ αθήβδζδξ: ζφκδεζιμζ πμο εηθνάγμοκ ηδκ αζηζυηδηα ή ηδ πνμκζηή
ζοκάθεζα, νήιαηα πμο απμδίδμοκ ηζξ εκένβεζεξ ηςκ «δνχςκ» ηαζ νήιαηα πμο
απμηαθφπημοκ ηα ζπυθζα ημο αθδβδηή.
 Ζ ηαοηυηδηα ηαζ δ πνυεεζδ ημο αθδβδηή ζηα ηείιεκα.
 Πανάβμκηεξ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ φθμξ ηδξ αθήβδζδξ: δ ειπεζνία ηαζ δ πνυεεζδ ημο
αθδβδηή, ημ ιέβεεμξ ημο αηνμαηδνίμο, δ θφζδ ηδξ αθήβδζδξ (πνμθμνζηή ή βναπηή).
Λμβμηεπκζηυ ηείιεκμ: «Σμ εεαηνζηυ ιαξ».
 Δλμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδ βθχζζα ημο εεάηνμο: ζεκάνζμ, ηεπκζηή ημο decoupage
(εζημκμβναθζηή απυδμζδ).
 Ζ πενζβναθή, δ ιίιδζδ, ημ ζπυθζμ, δ δζήβδζδ ζημκ αθδβδιαηζηυ θυβμ.
 Ζ ηαοηυηδηα ημο αθδβδηή, δ μπηζηή βςκία ηδξ αθήβδζδξ, δ βθχζζα ημο αθδβδηή, ημ
φθμξ ηδξ αθήβδζδξ.
 Ζ πνμκζηή ηαζ αθδβδιαηζηή ηάλδ ηςκ βεβμκυηςκ.
 Οζ αθδβδιαηζημί νυθμζ ηςκ πνμζχπςκ ηαζ μζ θεζημονβίεξ πμο δζέπμοκ ηζξ
αθδβδιαηζηέξ δμιέξ.
Θεαηνζηυ (πμθοηνμπζηυ) ηείιεκμ: «Ζ ζζημνία ημο κενμφ»
 Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ κχζνο ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδξ έκκμζαξ ιφγνοπινθή ςξ δ ίδζα δ αθήβδζδ.
 Παναηήνδζδ ηδξ ρξνληθήο θαη αθεγεκαηηθήο ηάμεο ζηδ δζαδμπή ηςκ βεβμκυηςκ.
 Καεμνζζιυξ ημο υνμο ζθελή ςξ εκυηδηα πχνμο – πνυκμο - πνμζχπςκ ηαζ «ζπάζζιμ»
ιζαξ εεαηνζηήξ ζηδκήξ ζε επζιένμοξ εηθφλεο - πιάλα.
 ηαδζαηή ελμζηείςζδ ιε ηδκ μνμθμβία ηςκ εζηυκςκ ζηδ εεαηνζηή αθήβδζδ: βεκζηυ
πθάκμ, ημκηζκυ πθάκμ, βηνμ πθακ η.ά.
φκδεζδ βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ.
 Σα παζδζά έιαεακ κα πνδζζιμπμζμφκ ημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή βζα κα ακαγδημφκ
πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ έκκμζεξ πμο επελενβάγμκηαζ, π.π. πνυζηθδζδ, ηέπκδ.
 Δλμζηεζχεδηακ ιε ηδ ζφκδεζδ ημο ιαεήιαημξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ιέζς ηδξ
πνήζδξ θςημβναθζηήξ ιδπακήξ, ηάιεναξ, δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή βζα ηδ
δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ.
 Έιαεακ κα ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ βζα κα πεηοπαίκμοκ ηαθφηενμ απμηέθεζια
ζηδκ ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ.
φκδεζδ βθςζζζημφ ιαεήιαημξ ιε ηδκ ηέπκδ.
Καηαζηεοή ιμοζζηχκ μνβάκςκ.
 Οζ ιαεδηέξ εκδιενχεδηακ βζα δζάθμνα ιμοζζηά υνβακα ηαζ ηδκ αλία ηδξ ιμοζζηήξ.
 Οζ ιαεδηέξ δδιζμφνβδζακ αοθμφξ ιε απθά οθζηά - ηαθαιάηζα, ηαζκία, πθαζηεθίκδ.
 Έιαεακ βζα ημοξ δζαθμνεηζημφξ ήπμοξ πμο δδιζμονβμφκ ηα ιμοζζηά υνβακα,
πεζναιαηίζηδηακ.
Γδιζμονβία ιμοζζηήξ πανάζηαζδξ.
 Οζ ιαεδηέξ ακαηάθορακ ηδκ έκκμζα ηδξ ιμοζζηήξ πανάζηαζδξ.
 οκημκίζηδηακ βζα κα μνβακχζμοκ ιζα ζοκαοθία.
 Μμζνάζηδηακ ημοξ νυθμοξ, ηναβμφδζ, πμνυξ, ιμοζζηή.
 Υάνδηακ «παίγμκηαξ» ηδκ ιμοζζηή ημοξ πανάζηαζδ.
Θεαηνζηυ «Ζ ζζημνία ημο κενμφ».
 Σα παζδζά επελενβάζηδηακ ημ εεαηνζηυ – παναιφεζ.
 Ακαβκχνζζακ ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ πμο δζαδναιαηίγμκηαζ ηα βεβμκυηα ημο εεαηνζημφ.
 Πεζναιαηίζηδηακ ιε ηδ δδιζμονβία ηδξ δζηήξ ημοξ εεαηνζηήξ πανάζηαζδξ ζηδκ
αίεμοζα εηδδθχζεςκ ημο ζπμθείμο.
 Έιαεακ κα ζοκενβάγμκηαζ βζα κα επζηφπμοκ ημ ηαθφηενμ απμηέθεζια ιζαξ εηδήθςζδξ
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Γδιζμονβήεδηε εοπάνζζημ ηθίια ηαζ ηα παζδζά παθάνςζακ ηαζ απέδναζακ απυ ημκ
ηαεζενςιέκμ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηςκ ζπμθζηχκ ιαεδιάηςκ.

πκπεξάζκαηα
Οζ ηνείξ αοηέξ εαδμιάδεξ ήηακ βμδηεοηζηέξ ηυζμ βζα ημοξ εκκζάπνμκμοξ ιαεδηέξ υζμ ηαζ βζα
ηδ δζδάζημοζα. Δπζπεζνήζαιε ηαζ ζε άθθεξ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ ηδξ Μεθέηδξ Πενζαάθθμκημξ
ακάθμβδ πνμζέββζζδ, ηαεχξ απυ ηδκ πνχηδ ιαξ απυπεζνα δζαπζζηχζαιε υηζ:
 ε επίπεδμ βκςζηζηυ πναβιαημπμζήζαιε ημοξ ζηυπμοξ ιαξ. Οζ ιαεδηέξ είπακ ηδ
δοκαηυηδηα κα βκςνίζμοκ ημκ αθδβδιαηζηυ θυβμ ζηζξ πμζηίθεξ ηεζιεκζηέξ εηθάκζεζξ
ημο (βθςζζζηέξ ηαζ πμθοηνμπζηέξ), πέηοπακ κα ηαηακμήζμοκ ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ ηα
ενβαθεία ηδξ αθήβδζδξ, είπακ ηδκ εοηαζνία κα παναβάβμοκ αθδβδιαηζηά ηείιεκα
αλζμπμζχκηαξ ηαζ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ.
 ε επίπεδμ δζδαηηζηήξ πνάλδξ ακηαπμηνζεήηαιε ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ Γζδαηηζηήξ.
Ζ ζοκμθζηυηδηα, δ επμπηεία, δ εββφηδηα ζηδ γςή, δ αζςιαηζηυηδηα, δ αοηεκένβεζα, δ
παζδμηεκηνζηυηδηα
εθανιυγμκηαζ ζημ δζδαηηζηυ αοηυ πανάδεζβια ηαζ ιαξ
ελαζθαθίγμοκ ηδκ επζηοπία ημο εβπεζνήιαημξ.
οβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ/ηνζεξ ιπυνεζακ:
 κα ηαηακμήζμοκ ηζ ζδιαίκεζ «αθήβδζδ».
 κα δζαηνίκμοκ ηδ ιοεμπθαζηζηή αθήβδζδ απυ ηδ νεαθζζηζηή αθήβδζδ.
 κα βκςνίζμοκ ηα ζοζηαηζηά ημο αθδβδιαηζημφ θυβμο (δζήβδζδ, ιίιδζδ, πενζβναθή).
 κα ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ αθήβδζδξ - δζήβδζδξ (αθδβδηήξ, μπηζηή βςκία
αθήβδζδξ, αθδβδιαηζηυξ πνυκμξ, πθμηή, απμδέηηδξ ηδξ αθήβδζδξ).
 κα πανάβμοκ αθδβδιαηζηυ ηείιεκμ ζε αοεεκηζηέξ ζοκεήηεξ επζημζκςκίαξ, εκενβχκηαξ
μιαδμζοκενβαηζηά.
 κα ζοκδέζμοκ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ιε ημ ιάεδια.
 κα ηαηαζηεοάζμοκ παγθ ιε ημκ ηφηθμ ημο κενμφ.
 κα ηαηαζηεοάζμοκ πνυζηθδζδ ιε ζοβηεηνζιέκμ εέια.
 κα δδιζμονβήζμοκ έκα ιμοζζηυ υνβακμ (αοθυξ) πμο εα ζοκμδεφεζ ηδ εεαηνζηή
πανάζηαζδ ηςκ ιαεδηχκ.
 κα δζααάζμοκ ηαζ κα επελενβαζημφκ ημ εεαηνζηυ ηείιεκμ – παναιφεζ.
 κα δναιαημπμζήζμοκ ημ εεαηνζηυ ηείιεκμ.
 κα δχζμοκ ιζα ζοκαοθία ζημ ζπμθείμ ζοκμδεουιεκδ απυ ηναβμφδζ, ιμοζζηή ηαζ πμνυ.
 κα ακηζθδθεμφκ υηζ ημ ιάεδια είκαζ πμθοηνμπζηυ.
Σέθμξ, εεςνμφιε υηζ ηέημζεξ απυπεζνεξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ Μεθέηδξ
Πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ, υπςξ αοηή πμο ζαξ πανμοζζάζαιε, έπμοκ
εκδζαθένμκ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ, βζαηί εηθαιαάκμοκ ημ δζδάζημκηα υπζ ςξ απθυ
δζεηπεναζςηή ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ αθθά ςξ μοζζαζηζηυ πανάβμκηα ακάπηολήξ ημο,
ςξ άημιμ οπεφεοκμ, πμο ακαπηφζζεζ πνςημαμοθίεξ, πμο πνμπςνεί ιε εοεθζλία ζηζξ δζδαηηζηέξ
ημο επζθμβέξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημο ηζξ εζδζηέξ ζοκεήηεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ζηδκ ηάλδ ημο.
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Γεσξγία Καξνχληδνπ
Γεκνηηθφ ρνιείν Αζίλεο, georgiakarountzou@yahoo.gr

Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία είκαζ έκα Πνυβναιια Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ πμο οθμπμζήεδηε ηδκ
πνμδβμφιεκδ ζπμθζηή πνμκζά ζε Γδιμηζηυ πμθείμ ημο Νυιμο Ανβμθίδαξ. ημπυξ ημο πνμβνάιιαημξ
ήηακ:
- δ βκςνζιία ηαζ ιεθέηδ εκυξ πνμαζηζημφ δάζμοξ ηαεχξ ηαζ δ μοζζχδδξ ζοιαμθή ημο ζηδ γςή ηδξ
πυθδξ ημο Άνβμοξ.
- δ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ ηαζ βκςνζιία ηυζμ ιε ημ δαζζηυ ζφζηδια ηαζ ηδκ
αιεηάαθδηδ ζζμννμπία ημο υζμ ηαζ ιε ηζξ ζοκέπεζεξ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ ηδξ ακενχπζκδξ πανέιααζδξ.
- ηαζ ηέθμξ δ ηνζηζηή - δζενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ ηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ βφνς απυ ηζξ
δαζζηέξ πονηαβζέξ, ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ηαηάζαεζή ηδξ.
Σμ πνυβναιια αοηυ ζημπεφεζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ έκκμζαξ ημο δάζμοξ ςξ βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο,
ιέζα ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηαζ ζηδ πνήζδ ημο δάζμοξ ςξ πχνμο εηπαίδεοζδξ.
Abstract
The current project is an attempt to present a programme of Enviromental Education carried out at
Primary School of Asini during the school year 2009-2010. The programme‘s title is «Our town‘s
forest» and it‘s a programme referred to the forest situated in the district of the mentioned school. This
programme aims at the development of children‘s knowledge on the subjects αs well as changing their
attitudes towards environmental problems and more specifically towards forests and fires and ways of
preventing them.

ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γλσζηηθνί
- Να ιάεμοκ ηζ είκαζ δάζμξ, δαζζηυ μζημζφζηδια, κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ αλία ημο βζα ηδκ
ακενχπζκδ γςή.
- Να βκςνίζμοκ αζςιαηζηά ηδ πθςνίδα ηαζ ηδκ πακίδα ηαεχξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ
αθθδθελάνηδζδξ πμο οπάνπμοκ.
- Να ελμζηεζςεμφκ ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδ δζελαβςβή απθχκ επζζηδιμκζηχκ
ενεοκχκ (παναηήνδζδ - ζφβηνζζδ - ηαηαβναθή ζοιπεναζιάηςκ)
- Να οπμθμβίγμοκ ηδκ δθζηία ημο δέκηνμο ιε απθυ ηνυπμ.
- Να βκςνίζμοκ ημ δάζμξ ιέζα απυ ιφεμοξ ηαζ ανπαζμθμβζηά εονήιαηα.
πλαηζζεκαηηθνί
- Να ένεμοκ ζε άιεζδ επαθή ιε ηδ γςή ζημ δάζμξ, κα εοαζζεδημπμζδεμφκ ηαζ κα
απμηηήζμοκ εεηζηέξ ηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ.
Φπρνθηλεηηθνί
- Να ειπθμοηίζμοκ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ηνζηζηή ζηέρδ.
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Να ιάεμοκ ηακυκεξ ηαζ ιεευδμοξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ.

Κξηηήξηα επηινγήο ζέκαηνο
ε πνμδβμφιεκα πνμβνάιιαηα ηα παζδζά ημο ζπμθείμο ιαξ είπακ ηδκ εοηαζνία κα βκςνίζμοκ
αθθά ηαζ κα κμζαζημφκ βζα ημ άιεζα ημκηζκυ ημοξ πενζαάθθμκ. Φέημξ απμθαζίζαιε κα
ακαπηφλμοιε θίβμ παναπάκς ημοξ μνίγμκηέξ ιαξ ηαζ κα βκςνίζμοιε ηα πενζαζηζηά δάζδ πμο
ιαξ πενζζημζπίγμοκ. Έηζζ δ επζθμβή ημο εέιαημξ ήνεε ααίαζηα, βζαηί πζζηεφμοιε υηζ υηακ ηα
παζδζά βκςνίζμοκ ηάηζ, ιπμνμφκ κα ημ αβαπήζμοκ ηαζ κα ημ πνμζηαηέρμοκ (Katz 2002).
- Σα δαζζηά μζημζοζηήιαηα απμηεθμφκ ααζζηυ πανάβμκηα δζαηήνδζδξ ηδξ γςήξ, αθμφ
ζοκηδνμφκ ηδ αζμπμζηζθυηδηα, ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ηθίιαημξ, πνμζηαηεφμοκ ηα
εδάθδ απυ πθδιιφνεξ, δεζιεφμοκ CO2, πανάβμοκ μλοβυκμ ηαζ πνήζζιδ λοθεία.
- Ζ πενζμπή ηδξ Πεθμπμκκήζμο, δζαεέηεζ μνεζκμφξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ ιεβάθδ
αζμπμζηζθυηδηα ιε ζπάκζα εκδδιζηά είδδ.
- Δίκαζ ακεηηίιδηδ δ αλία ηςκ δαζχκ, αθθά ηαζ ζδιακηζηά ηα πνμαθήιαηα πμο
ακηζιεηςπίγμοκ ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ ημοξ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ.
- Σα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβήεδηακ απυ ηζξ πονηαβζέξ ηαεζζημφκ επζηαηηζηή ακάβηδ
ηδκ πενζααθθμκηζηή εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ δνάζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ημ
παναπάκς εέια.
Σμ δάζμξ είκαζ έκα απυ ηα ηνίζζια εέιαηα ηυζμ ημπζηήξ υζμ ηαζ εεκζηήξ πνμηεναζυηδηαξ
(Agenda 21, Rio de Janeiro 1992).
φιθςκα ιε ημ φκηαβια ηδξ Δθθάδμξ άνενμ 24 ςξ δάζμξ ή δαζζηυ ζφζηδια κμείηαζ ημ
μνβακζηυ ζφκμθμ άβνζςκ θοηχκ ιε λοθχδδ ημνιυ πάκς ζηδκ ακαβηαία επζθάκεζα ημο
εδάθμοξ, ηα μπμία, ιαγί ιε εηεί ζοκοπάνπμοζα πθςνίδα ηαζ πακίδα, απμηεθμφκ ιέζς ηδξ
αιμζααίαξ αθθδθελάνηδζδξ ηαζ αθθδθμεπίδναζήξ ημοξ, ζδζαίηενδ αζμημζκυηδηα
(δαζμαζμημζκυηδηα) ηαζ ζδζαίηενμ θοζζηυ πενζαάθθμκ (δαζμβεκέξ). Γαζζηή έηηαζδ οπάνπεζ
υηακ ζημ παναπάκς ζφκμθμ δ άβνζα λοθχδδξ αθάζηδζδ, ορδθή ή εαικχδδξ, είκαζ αναζά.

Δικόνα 1: Γάζνο

Δίκαζ έκα πμθφπθμημ μζημζφζηδια, έκαξ αζμθμβζηυξ μνβακζζιυξ ημζκμαίςζδξ ιε θοηά ηαζ
γχα πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ επζηνάηδζδ δέκηνςκ. Κάεε δαζζηυ είδμξ έπεζ ηζξ δζηέξ ημο
απαζηήζεζξ ζε οβναζία, ενεπηζηά ζημζπεία, ηθζιαηζημφξ πανάβμκηεξ. Τπάνπεζ αιμζααία
αθθδθεπίδναζδ ηαζ αθθδθελάνηδζδ ιεηαλφ ηςκ θοηχκ, ηςκ γχςκ ηαζ ημο θοζζημφ
πενζαάθθμκημξ (Wolf 2004).
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Απυ ηζξ ζπέζεζξ αοηέξ δδιζμονβείηαζ ιζα ζζμννμπία, πμο παίγεζ ααζζηυ νυθμ ζηδκ μζημθμβζηή
ζζμννμπία ημο εονφηενμο πενζαάθθμκημξ. Σμ δάζμξ δζαεέηεζ εζςηενζημφξ ιδπακζζιμφξ
αοημνφειζζδξ ηςκ αζμηζηχκ ηαζ ηςκ ααζμηζηχκ παναβυκηςκ πμο δζαηανάζζμοκ ηδκ
ζζμννμπία ημο. Ακ υιςξ δνάζμοκ ελςηενζημί πανάβμκηεξ υπςξ μ άκενςπμξ ιε ηζξ
επακαθαιαακυιεκεξ πονηαβζέξ ημο θεηζκμφ πεζιχκα, ηδκ οπεναυζηδζδ, ηζξ εηηεηαιέκεξ
οθμημιίεξ ηυηε ημ δαζζηυ μζημζφζηδια οπμααειίγεηαζ. Έκα δάζμξ ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζε
πανεέκμ δάζμξ, ζε θοζζηυ δάζμξ ηαζ ζε ηεπκδηυ δάζμξ.

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
Σμ πνυβναιια αοηυ πνδζζιμπμίδζε ηδ αζςιαηζηή – ζοκενβαηζηή ιέεμδμ ηαζ παζδαβςβζηέξ –
πενζααθθμκηζηέξ δνάζεζξ εοαζζεδημπμίδζδξ. Οζ δναζηδνζυηδηεξ πενζθάιαακακ αθεκυξ
εεςνδηζηή πνμζέββζζδ ιε επμπηζηυ οθζηυ, επίζηερδ ιεθέηδξ, αλζμθυβδζδ ιε παζπκίδζ ηαζ
ηαηαζηεοέξ. Σμ πνυβναιια οθμπμζήεδηε απυ ημ Γεηέιανδ ημο 2008 ιέπνζ ημκ Ημφκζμ ημο
2009 ηαζ ηδκ πενζααθθμκηζηή μιάδα απμηεθμφζακ 20 παζδζά, ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ ημο
Γδιμηζημφ πμθείμο.
Αξρηθφ ζηάδην
Έβζκε δζενεφκδζδ ηςκ βκχζεςκ ηςκ παζδζχκ πάκς ζημ οπυ ιεθέηδ εέια ιε ενςηήζεζξ ηαζ
ζογήηδζδ πνμηεζιέκμο κα μνβακςεεί ηαθφηενα ημ πνυβναιια. Δπζπθέμκ επεζδή είκαζ
απαναίηδηδ δ ζοκενβαζία ιε υθμοξ ημοξ θμνείξ, εκδιενχεδηακ βμκείξ, πμθζηή Δπζηνμπή
ηαζ Γήιμξ βζα ηδκ εηπυκδζδ ημο Πνμβνάιιαημξ (Γδιμπμφθμο η.α 2000, Μζπαθμπμφθμο η.α
2001).
Γξαζηεξηφηεηεο
Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο επζθέπηδηακ φζηενα απυ αλζμθυβδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ
ηαζ ηςκ ζηυπςκ ημο Γζαεειαηζημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ ζοκδέμοκ ημ Πνυβναιια ιε υθα
ζπεδυκ ηα ιαεήιαηα: Γθχζζα, Μαεδιαηζηά, Μεθέηδ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δζηαζηζηά
(Γεςνβμπμφθμο η.α 1998).
πγθεθξηκέλα
- Δπζζηεθηήηαιε ημ πεναζηζηυ Γάζμξ ζημ θυθμ Αζπίδα. Παναηδνήζαιε, θςημβναθίζαιε,
αζκηεμζημπήζαιε, ζοθθέλαιε θφθθα ηαζ ζπυνμοξ.
- Αημφζαιε ημοξ ήπμοξ ημο δάζμοξ ηαζ ημοξ ιζιδεήηαιε.
- Πενπαηήζαιε ζημ δάζμξ ηαζ βκςνίζαιε ηα γχα ημο δάζμοξ.
- Πήβαιε αυθηα ηαζ παίλαιε ζηδ θφζδ
ην ζρνιείν
- Φηζάλαιε θοημθυβζμ ιε ηα είδδ δέκηνςκ ζηα δάζδ.
- Κάκαιε ακαηοηθςιέκμ πανηί ηαζ ιεηά γςβναθίζαιε πάκς ζ‘ αοηυ.
- Καηαζηεοάζαιε ζεθζδμδείηηεξ ιε εέια ημ δάζμξ.
- Εςβναθίζαιε πακυ ιε ζοκεήιαηα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο δάζμοξ.
- Φηζάλαιε ηαιπέθεξ ιε ζοκεήιαηα πμο ηνειάζαιε ζημκ πίκαηα ακαημζκχζεςκ.
- Γακεζζηήηαιε θμβμηεπκζηά αζαθία ιε εέια ημ δάζμξ απυ ηδ αζαθζμεήηδ ηδξ πυθδξ.
- Έβζκε πνμαμθή αίκηεμ ιε εέια «ηα δάζδ» ηαζ αίκηεμ απυ ηζξ πονηαβζέξ ηδξ Πάνκδεαξ.
- Έβζκε ακαγήηδζδ οθζημφ ζπεηζημφ ιε ημ εέια πμο επελενβαγυιαζηακ απυ ημ δζαδίηηομ
ηαζ δζάθμνα πενζμδζηά ηαζ εθδιενίδεξ.
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- Παζπκίδζ νυθςκ ιε εέια « Σμ δάζμξ ηζκδοκεφεζ».
- Καηαζηεοή επζηναπέγζμο παζπκζδζμφ.
- οββναθή ημο ιφεμο βζα ημ θυθμ ηδξ ΑΠΗΓΑ.
- Έβζκε μιαδζηή γςβναθζηή ιε κενμιπμβζέξ ιε εέια ημ ΓΑΟ.
- Έβζκακ ηαηαζηεοέξ ημο δάζμοξ ιε απθά οθζηά υπςξ πανηυκζα, νμθά απυ πανηί οβείαξ,
θφθθα, πθαζηεθίκδ, ηανφδζα.
- Δπίζηερδ ημο ζπμθείμο ιαξ ζηζξ 21 Μανηίμο Παβηυζιζα διένα Γαζμπμκίαξ ζημ
Γαζανπείμ ηαζ ηδκ Πονμζαεζηζηή ηαζ έβζκε μιζθία βζα ηα δάζδ, ηα μθέθδ ημοξ ηαζ ημοξ
ηζκδφκμοξ πμο ηα απεζθμφκ.
- οιιεηείπαιε ζηδ δεκηνμθφηεοζδ ημο θυθμο ημκηά ζημ ζπμθείμ.
- Καηαζηεοή θοημθμβίμο ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ.
- Δπίζηερδ ζημ Κ.Π.Δ. Ν. Κίμο ηαζ παναημθμφεδζδ ζπεηζημφ πνμβνάιιαημξ.
πκπεξάζκαηα
Με αθμνιή ημ βεβμκυξ υηζ δ πχνα ιαξ πθήηηεηαζ απυ ηαηαζηνμθζηέξ πονηαβζέξ - μζ
ζοκέπεζεξ ηςκ μπμίςκ ζοκεπχξ βίκμκηαζ δναιαηζηά ειθακείξ – ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ
ιε ναβδαίμοξ νοειμφξ ηαηαζηνμθή ηςκ δαζχκ – ημ ζπμθείμ ιαξ οθμπμίδζε ημ
πενζααθθμκηζηυ πνυβναιια «Σμ Γάζμξ». ηυπμξ ημο πνμβνάιιαημξ πμο πναβιαημπμζήεδηε
ηαηά ηδ ζπμθζηή πνμκζά 2008-2009, ήηακ δ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ
πάκς ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ημ δάζμξ ηαζ δ επζζήιακζδ ηδξ ακάβηδξ βζα θήρδ άιεζςκ
ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο.
Υνδζζιμπμζχκηαξ πμζηίθεξ ιμνθέξ πδβχκ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ιέζς δζαθυνςκ
δναζηδνζμηήηςκ, επζπεζνήεδηε δ ακάπηολδ ηδξ δδιζμονβζηήξ ηαζ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηςκ
ιαεδηχκ, ηαεχξ ηαζ ημο αζζεήιαημξ εοεφκδξ ςξ πνμξ ηδ δζαθφθαλδ ημο θοζζημφ
πενζαάθθμκημξ. Δπζπθέμκ, μζ ιαεδηέξ ελμζηεζχεδηακ ιε ηδκ έκκμζα ημο δάζμοξ
ζοκεζδδημπμζχκηαξ υηζ ηα εέιαηα πμο άπημκηαζ ημο πενζαάθθμκημξ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδ
γςή ιαξ (Κaizer 1998).
Σέθμξ ιε αθμνιή ημ μθμέκα ηαζ αολακυιεκμ ηίκδοκμ πονηαβζάξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ ημο
μζημζοζηήιαημξ – ιζα ηαηάζηαζδ πμο υθμζ αζχκμοιε – μζ ιαεδηέξ δζενεφκδζακ ημκ
ακηίηηοπμ ημο θαζκμιέκμο αοημφ ζημ δάζμξ ηδξ πενζμπήξ ιαξ.
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Φημικόσ αλφαβητιςμόσ των Ελλόνων αποφούτων λυκεύου:
η περύπτωςη των καταλυτών και του ρόλου τουσ ςτην πρϊςινη
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σηήξηνο Υαξηδάβαινο, Γεψξγηνο Σζαπαξιήο, Yael Shwartz, Ruth Ben-Zvi, Avi Hofstein
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The Weizmann Institute of Science, Department of Science Teaching, Rehovot, Israel
Πεξίιεςε
Πανμοζζάγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ακηζθήρεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα ημο ηαηαθφηδ κέςκ
πνςημεηχκ θμζηδηχκ πακεπζζηδιζαηχκ ηιδιάηςκ πμο έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ πδιεία. Σμ
ενεοκδηζηυ δείβια πενζθαιαάκεζ ηαζ έκα ιζηνυ ανζειυ ιαεδηχκ β΄ θοηείμο. Δζδζηυηενα, μζ ενςηήζεζξ
εκηάζζμκηαζ ζηδκ εειαηζηή ηδξ πνάζζκδξ πδιείαξ. Οζ ενςηήζεζξ απμηεθμφκ ηιήια εονφηενδξ
ένεοκάξ ιαξ βζα ημκ πδιζηυ αθθααδηζζιυ Δθθήκςκ απμθμίηςκ θοηείμο ηαζ είκαζ ααζζζιέκδ ζε
ακάθμβδ ιεθέηδ πμο δζελήπεδ ζημ Ηζναήθ. ηδκ ενβαζία ακαθφμκηαζ, ηαλζκμιμφκηαζ ηαζ ζπμθζάγμκηαζ
μζ απακηήζεζξ ηςκ θμζηδηχκ ηαζ δζαπζζηχκμκηαζ ημζκά παναηηδνζζηζηά ζηζξ πανακμήζεζξ βζα ηδκ
έκκμζα ημο ηαηαθφηδ, αθθά ηαζ έθθεζρδ βκχζδξ ιζαξ πνήζδξ ημο δζαθμνεηζηήξ απυ αοηήκ πμο είπακ
δζδαπεεί ζημ θφηεζμ. Ζ ένεοκα απμηαθφπηεζ επίζδξ ιζα ζδιακηζηή υζμ ηαζ ακαιεκυιεκδ δζαθμνά
ζηδκ επίδμζδ ιεηαλφ ηςκ θμζηδηχκ πμο πνμένπμκηακ απυ ηδκ εεηζηή ηαηεφεοκζδ ηαζ αοηχκ πμο
πνμένπμκηακ απυ ηδκ ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ, οπέν ηςκ πνχηςκ.
Abstract
We present the findings of a study on the knowledge about a catalyst of new first-year undergraduate
students studying in university departments directly related to chemistry. The research sample also
included a small number of upper secondary students (at the twelfth grade). In particular, the questions
are embedded in the theme of green chemistry. The questions are part of a broader research study
concerning Greek secondary education‘s graduates, and are based on a similar study in Israel. The
study analyzes, classifies, and discusses students‘ answers, ascertaining not only common features of
misconceptions about the concept of a catalyst, but also a lack of knowledge of an alternative use of
catalysts, different from what they learned in school. The study reveals also an expected large
difference in achievement between the students who had followed in high school the positive stream
of studies than those who had followed the technical stream, in favour of the former.

Δηζαγσγή – Υεκηθφο Αιθαβεηηζκφο
Οζ έκκμζεξ ηδξ πδιζηήξ ηζκδηζηήξ ηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηαπφηδηα ιζαξ
ακηίδναζδξ είκαζ μοζζχδδ εέιαηα βζα ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηδξ πδιείαξ (Cachapuz ηαζ
Maskill, 1987; Ragsdale et al., 1998). ιςξ, πανά ηδ ζπμοδαζυηδηα ηδξ πδιζηήξ ηζκδηζηήξ, μζ
απυρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα εέιαηα, ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ πμο ηδκ παναηηδνίγμοκ
(Justi, 2002) δεκ απμηεθμφκ ζοπκυ ακηζηείιεκμ εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ (Cacmacil, Donnelly,
Leach, 2003).
ηδκ πανμφζα ενβαζία, ιεθεηάιε ηζξ ακηζθήρεζξ κέςκ πνςημεηχκ θμζηδηχκ ηαζ
θμζηδηνζχκ πακεπζζηδιζαηχκ ηιδιάηςκ πμο έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ πδιεία, ζπεηζηά ιε ηδκ
έκκμζα ημο ηαηαθφηδ. Σμ ενεοκδηζηυ δείβια πενζθαιαάκεζ ηαζ έκα ιζηνυ ανζειυ ιαεδηχκ β΄
θοηείμο. Δζδζηυηενα, μζ ενςηήζεζξ εκηάζζμκηαζ ζηδ εειαηζηή ηδξ πνάζζκδξ πδιείαξ. Οζ
ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ έκκμζα ημο ηαηαθφηδ απμηεθμφκ ηιήια εονφηενδξ ένεοκάξ ιαξ βζα
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ημκ ρεκηθφ αθθααδηζζιυ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ ηαζ είκαζ ααζζζιέκδ ζε ακάθμβδ ιεθέηδ πμο
δζελήπεδ ζημ Ηζναήθ (Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein, A., 2006).
Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο επζζηδιμκζημφ αθθααδηζζιμφ πνδζζιμπμζήζαιε ιζα εεςνδηζηή
ηθίιαηα πμο έπεζ πνμηαεεί απυ ημκ Bybee (1997) ηαζ απυ ημ BSCS (1993). Ζ ζενανπία ηδξ
ηθίιαηαξ ιπμνεί κα ιεηαθενεεί εφημθα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ ηαζ βζ‘ αοηυ
πνμζθένεηαζ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ (θ.ε.) ζημ ζπμθείμ. Ζ
ηθίιαηα αοηή πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ ένεοκα ημο Ηζναήθ. 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.. Οζ ιαεδηέξ δεκ δζαεέημοκ ηζξ ζπεηζηέξ
βκχζεζξ, ηζξ έκκμζεξ, ημ θελζθυβζμ, ή ηδ βκςζζαηή ζηακυηδηα βζα κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ
ενχηδζδ ςξ επζζηδιμκζηή.
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 αιθαβεηηζκφο: 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, ζηδκ ηαεδιενζκή γςή
ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανπίγμοκ κα ηάκμοκ ηζξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
ηθάδςκ. Μεηαλφ ηδξ επζζηήιδξ, ηδξ ηεπκμθμβίαξ, αθθά ηαζ ηςκ εονφηενςκ γδηδιάηςκ πμο
αθμνμφκ ηδκ ημζκςκία ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε αοηέξ.
Ζ θαηάιπζε ζηα ζρνιηθά ζπγγξάκκαηα ηνπ Λπθείνπ
ημ αζαθίμ πδιείαξ ηδξ α΄ θοηείμο ακαθένεηαζ υηζ: «Ζ ηαρχηεηα κηαο αληίδξαζεο κπνξεί λα
απμεζεί: ….2. Με ηελ παξνπζία θαηαιπηψλ. Ο θαηαιχηεο απμάλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο αληίδξαζεο,
ρσξίο λα θαηαλαιψλεηαη. Οη αληηδξάζεηο ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαηαιχνληαη απφ ηα
έλδπκα ή βηνθαηαιχηεο..»
Οζ ιαεδηέξ α΄ θοηείμο εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ζοκακημφκ ζημ αζαθίμ ηδξ πδιείαξ α΄
θοηείμο εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, ζημ ηεθάθαζμ 3 (πδιζηή ηζκδηζηή) ιζα θεπημιενή εκυηδηα πμο
ακαθένεηαζ ζημοξ ηαηαθφηεξ (ηαζ ημοξ αζμηαηαθφηεξ), ζηδ δνάζδ ημοξ ηαζ ζηζξ εεςνίεξ πμο
ηδκ ενιδκεφμοκ ηαεχξ ηαζ ζηζξ εθανιμβέξ ημοξ. Ο μνζζιυξ ημο ηαηαθφηδ ζε αοηυ ημ αζαθίμ
είκαζ: «Καηαιχηεο νλνκάδεηαη κηα νπζία, ε νπνία κε ηελ παξνπζία ηνπ ζε κηθξά πνζά, απμάλεη
ηελ ηαρχηεηα κηαο αληίδξαζεο, ελψ ζην ηέινο ηεο αληίδξαζεο παξακέλεη νπζηαζηηθά
ακεηάβιεηνο ηφζν ζηε κάδα φζν θαη ζηε ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε» Σμ ζπμθζηυ αζαθίμ έπεζ αηυιδ
ανηεηέξ θεπημιένεζεξ, επελδβδιαηζηά δζαβνάιιαηα ηαζ ζπήιαηα, ηαεχξ ηαζ εκδζαθένμκηα
εθεφεενα ακαβκχζιαηα ηαζ απμζπάζιαηα απυ άθθα αζαθία πδιείαξ ζπεηζηά ιε ηδκ
ηαηάθοζδ.
ιςξ, ηαζ ζημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ βεκζηήξ παζδείαξ α΄ θοηείμο οπάνπμοκ ανηεηέξ
ακαθμνέξ ηαηάθοζδξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ακηζδνάζεζξ, π.π. ζηδκ εκυηδηα ηςκ βεκζηχκ
παναζηεοχκ ηςκ αθηακίςκ «Με θαηαιπηηθή πδξνγφλσζε αθφξεζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ»,
ζηδκ πονυθοζδ ηςκ αθηακίςκ «..γίλεηαη κε ζέξκαλζε παξνπζία θαηαιπηψλ..», ζηζξ βεκζηέξ
ιεευδμοξ παναζηεοήξ ηςκ αθηεκίςκ, εκχ οπάνπεζ λεπςνζζηή εκυηδηα (2.4 Καοζαένζα –
ηαηαθφηεξ αοημηζκήηςκ) υπμο βίκεηαζ ζδζαίηενδ ηαζ ζαθήξ ακαθμνά ζηδ δνάζδ ηςκ
~ 1110 ~

Αναρτθμζνεσ Εργαςίεσ

ηαηαθοηχκ. ε ανηεηέξ εηθςκήζεζξ αζηήζεςκ ή άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ, οπμκμείηαζ δ
πανμοζία ηαηαθφηδ: «..πνζφηεηα αηζπιελίνπ αληηδξά πιήξσο κε πδξνγφλν παξνπζία
ληθειίνπ..». Γεκ πνέπεζ κα πανααθεθεεί ημ βεβμκυξ υηζ ηαζ ζηδκ ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ
α΄ θοηείμο οπάνπεζ ημ ιάεδια ηδξ πδιείαξ, αθθά ςξ επζθμβή, ιε απμηέθεζια κα πνμηζιάηαζ
απυ εθάπζζημοξ ιαεδηέξ.
Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοιαμθίγεηαζ ιζα ακηίδναζδ πμο πναβιαημπμζείηαζ ιε πανμοζία
ηαηαθφηδ δεκ ακαθένεηαζ ζε ηακέκα απυ ηα παναπάκς ζπμθζηά ζοββνάιιαηα, ιε ελαίνεζδ
ίζςξ αοηυ ηδξ α΄ θοηείμο, υπμο ζημκ βεκζηυ ζοιαμθζζιυ (ζεθ. 96), πάκς απυ ημ αέθμξ πμο
ζοκδέεζ ηα ακηζδνχκηα ιε ηα πνμσυκηα, είκαζ ζδιεζςιέκδ δ θέλδ «ζπλζήθεο» πμο υιςξ δεκ
ακαθένεηαζ ηαηακάβηδκ απμηθεζζηζηά ζημοξ ηαηαθφηεξ. ηα αζαθία ηδξ α΄ θοηείμο
(ηαηεφεοκζδξ ηαζ βεκζηήξ παζδείαξ) ζε υθεξ ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο ζοιιεηέπμοκ ηαηαθφηεξ,
αοημί είκαζ πθέμκ ζδιεζςιέκμζ πάκς απυ ημ αέθμξ. Να ζδιεζςεεί υηζ μζ ηαηαθφηεξ πμο
ακαθένμκηαζ ζηα παναδείβιαηα είκαζ ζημ ιεκ αζαθίμ ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηα MnO2 , H 2O(g) ηαζ
Fe , εκχ ζημ αζαθίμ ηδξ βεκζηήξ παζδείαξ ςξ επί ημ πθείζημκ ηα Ni , Pd , Pt .
Απμηεθεί δζαπίζηςζδ απυ ηδκ ακςηένς πενζβναθή, υηζ δ έκκμζα ηδξ ηαηάθοζδξ βζα ημοξ
ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ θαίκεηαζ πςξ ηαθφπηεηαζ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ απυ ημ
ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ απυ ηα ζπμθζηά ζοββνάιιαηα. Δπμιέκςξ εεςνήεδηε υηζ μζ
ιαεδηέξ πμο είπακ αημθμοεήζεζ ηδκ εεηζηή ηαηεφεοκζδ εα είπακ απμηηήζεζ ζδιακηζηέξ
βκχζεζξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ, ζε ακηίεεζδ ιε υζμοξ είπακ επζθέλεζ ζηδ α΄
θοηείμο κα αημθμοεήζμοκ ηδκ ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ.
Μέζνδνο
ε εονεία ένεοκα πμο επζιεθήεδηακ μζ Shwartz, Ben-Zvi ηαζ Hofstein (2006),
ακαγδηήεδηε μ πδιζηυξ αθθααδηζζιυξ ιαεδηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζχκ ηάλεςκ ηδξ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Έκα ιένμξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ δ ηνζηζηή ακάθοζδ ηεζιέκςκ πμο
είπακ επζιεθδεεί μζ ζοββναθείξ ηαζ πμο ζοκμδεφμκηακ απυ ιζα ζεζνά απυ δναζηδνζυηδηεξ
(ζδιείςζδ ηεκηνζηχκ εκκμζχκ, αζαθχκ εκκμζχκ, ακάθοζδ ηαζ ηνζηζηή πνμηάζεςκ ηαζ
θνάζεςκ απυ ημ ηείιεκμ ηαζ ενςηήζεζξ ακμζηημφ ηφπμο). Σμ ηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ
ήηακ δζζέθζδμ ηαζ αθμνμφζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ πνάζζκδ πδιεία, ημκίγμκηαξ ζδζαίηενα ηζξ
ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ ηδξ, ιε ακαθμνά ζηδκ έκκμζα ηδξ μλείδςζδξ οδνμβμκακενάηςκ. Έκαξ
απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ πνάζζκδξ πδιείαξ, ζφιθςκα ιε ημ ηείιεκμ, είκαζ δ ακάπηολδ
εθεβπυιεκςκ ζοκεδηχκ βζα ηδκ μλείδςζδ οδνμβμκακενάηςκ, ιε ηζξ μπμίεξ δεκ εα
πανάβμκηαζ ακεπζεφιδηα παναπνμσυκηα. Μεηαλφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ζπεηζγυηακ ιε ημ
ηείιεκμ οπήνπακ ηαζ δφμ ακμζηημφ ηφπμο ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ημοξ ηαηαθφηεξ: «Ση
είλαη θαηαιχηεο;» ηαζ «Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θαηαιχηε ζην θείκελν;». Σμ απυζπαζια ημο
ηεζιέκμο πμο ακαθένμκηακ ζημοξ ηαηαθφηεξ ήηακ:
«...Έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ κειεηάηαη είλαη ε αλάπηπμε κηαο θαζαξήο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο πξνππιελνμεηδίνπ. Απηή ε δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αληίδξαζεο
κε ην νμπγφλν ζηνλ αέξα πξνζζέηνληαο έλα θαηαιχηε. Έηζη ε ρξήζε ρισξηνχρσλ ελψζεσλ
απνθεχγεηαη εληειψο. Σν παξαπξντφλ ζε απηή ηελ αληίδξαζε είλαη ην λεξφ…»
Παναηδνμφιε υηζ ζημ απυζπαζια αοηυ δεκ βίκεηαζ ηαιζά ακαθμνά ζηδκ ηαρχηεηα
ακηίδναζδξ, ηαεχξ ηαζ ηαιζά ικεία βζα ημ πψο πνδζζιμπμζείηαζ μ ηαηαθφηδξ ζηδ
ζοβηεηνζιέκδ ακηίδναζδ. Ο ηαηαθφηδξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ιζα μοζία ιε ηδκ ηαηάθθδθδ
πνμζεήηδ ηδξ μπμίαξ απμθεφβεηαζ ηυζμ δ πνήζδ υζμ ηαζ δ παναβςβή αθααενχκ πθςνζμφπςκ
εκχζεςκ (Lei Y. et al , 2010).
θδ δ δναζηδνζυηδηα ιεηαθνάζηδηε απυ ημ πνςηυηοπμ αββθζηυ ηείιεκμ ζηα εθθδκζηά
ηαζ ιμζνάζηδηε ζε έκα ζφκμθμ (Ν = 85) πνςημεηχκ θμζηδηχκ ηαζ ιαεδηχκ β΄ θοηείμο
εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Οζ θμζηδηέξ πνμένπμκηακ απυ ηνία πακεπζζηδιζαηά ηιήιαηα ςξ ελήξ:
Σιήια Υδιείαξ (ΥΖΜ) (Ν = 34), Σιήια Βζμθμβζηχκ Δθανιμβχκ ηαζ Σεπκμθμβίαξ (ΒΔΣ) (Ν
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= 29), ηαζ Σιήια Μδπακζηχκ Γζαπείνζζδξ Φοζζηχκ Πυνςκ (ΜΓΦΠ) (Ν = 16), εκχ είπαιε
ηαζ ιζηνυ δείβια ιαεδηχκ απυ πεζναιαηζηυ θφηεζμ επανπζαηήξ πυθδξ πνςηεφμοζαξ κμιμφ (Ν
= 6). Απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ, μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ είπε αημθμοεήζεζ ηδκ εεηζηή
ηαηεφεοκζδ (ΘηΚ) (Ν = 68 ή 80%), εκχ μζ οπυθμζπμζ (Ν = 17 ή 20%) ηδκ ηεπκμθμβζηή (ΣΚ).
Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ απακηήζεςκ έβζκε απυ ημκ πνχημ ενεοκδηή, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ
δεφηενμ. Έκα ιζηνυ δείβια απακηήζεςκ δυεδηε πνμξ αλζμθυβδζδ ζε ηνεζξ ηαεδβδηέξ
πδιείαξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, χζηε κα εθεβπεεί δ αλζμπζζηία ηδξ ααειμθμβίαξ ημο
ενεοκδηή. Γζαπζζηχεδηε πμθφ ζηακμπμζδηζηή ζφιπηςζδ ιεηαλφ ηδξ αλζμθυβδζδξ ημο
ενεοκδηή ηαζ ηςκ ηαεδβδηχκ.
Απνηειέζκαηα θαη ρνιηαζκφο
1ε Δξψηεζε: «Ση είλαη θαηαιχηεο»
ηδκ ενχηδζδ αοηή 61 απμδεηηέξ απακηήζεζξ (71,7%) ηαζ 24 ιδ απμδεηηέξ (28,3%). Απυ
ημοξ θμζηδηέξ ηδξ ΘηΚ, ζπεδυκ έκαξ ζημοξ πέκηε (19,1%) έδςζε ιδ απμδεηηέξ απακηήζεζξ.
Ακηίεεηα, απυ ημοξ θμζηδηέξ ηδξ ΣΚ, ζπεδυκ μζ δφμ ζημοξ ηνεζξ (64,7%) έδςζε ιδ απμδεηηέξ
απακηήζεζξ.
ηζξ απακηήζεζξ πμο παναηηδνίζηδηακ ςξ απμδεηηέξ πενζθαιαάκμκηαζ απθμί ηαζ θζημί
μνζζιμί, υπςξ: «νπζίεο πνπ επηηαρχλνπλ ηηο αληηδξάζεηο». Ζ πθέμκ ημζκή απυ ηζξ απακηήζεζξ
πμο δυεδηακ ήηακ «νπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ ηαρχηεηα αληίδξαζεο θαη παξακέλνπλ
αλαιινίσηεο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο». Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηαζ απακηήζεζξ υπμο
ειθακίγεηαζ δ θέλδ «αμδεμφκ», πμο απμοζζάγεζ υιςξ απυ ηα ζπμθζηά ζοββνάιιαηα:
«θαηαιχηεο είλαη κηα νπζία πνπ βνεζάεη ζηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο» / «βνεζά κηα αληίδξαζε λα
μεθηλήζεη ή λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα» / «νπζίεο πνπ βνεζνχλ ηηο
αληηδξάζεηο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ»
Αλζμζδιείςηδ είκαζ δ έιιεζδ ακαθμνά ζηδκ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ, έζης ηαζ απυ
εθάπζζημοξ ενςηδεέκηεξ: «είλαη κηα νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο
αληηδξάζεηο κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
αληίδξαζεο» ηαζ «νπζία πνπ πξνζηίζεηαη ζε κηα αληίδξαζε ψζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
λα ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε ελέξγεηα». Σέημζεξ απακηήζεζξ δυεδηακ απυ θμζηδηέξ ηαζ ιαεδηέξ ηδξ
ΘηΚ.
αθήξ ακαθμνά ζηα ιέηαθθα Pd, Pt πμο, υπςξ πνμακαθένεδηε, ζδιεζχκμκηαζ ζοπκά ζε
ακηζδνάζεζξ ζηδ πδιεία βεκζηήξ παζδείαξ α΄ θοηείμο: «θαηαιχηεο είλαη θάπνην επγελέο κέηαιιν
πνπ επηηαρχλεη κηα αληίδξαζε ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζε απηήλ», «θαηαιχηεο απνθαινχκε, απ' φζν
ζπκάκαη, θάπνηα ζηνηρεία»
Αξ δμφιε ηάπμζα άθθα παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα απακηήζεςκ: «ρξεζηκεχεη ζηελ
απνξξφθεζε ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ πνπ εθπέκπνληαη σο πξντφληα κηαο αληίδξαζεο» /
«εξγαιείν κε ην νπνίν θηιηξάξνπκε ηπρφλ αλεπηζχκεηεο νπζίεο» / «κηα ζπζθεπή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα "θηιηξάξεη" κε δηάθνξεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ
αέξηαο κνξθήο» / «κηα δηάηαμε πνπ ζπγθξαηεί ηα βιαβεξά ζηνηρεία ησλ θαπζίκσλ» /
«θαηαιχηεο είλαη κηα έλσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηδξάζεη κε κηα έλσζε ηνμηθή ψζηε
ηα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο λα είλαη αθίλδπλα γηα ην πεξηβάιινλ» Οζ απακηήζεζξ αοηέξ δεκ
ελδβμφκ ηζ είκαζ μζ ηαηαθφηεξ ηαζ δεκ ημοξ ζοκδέμοκ ιε ημκ νυθμ πμο παίγμοκ ζηδκ ηαπφηδηα
ιζα πδιζηήξ ακηίδναζδξ, αθθά δίκμοκ ιζα ηαεδιενζκή ακηίθδρδ βζα ηδ πνήζδ ημο ηαηαθφηδ,
υπςξ π.π. ιε ημκ ηαηαθφηδ ημο αοημηζκήημο.
Αηυιδ, οπήνλακ ηαζ βεκζηυθμβεξ ηαζ/ή ή επζζηδιμκζημθακείξ απακηήζεζξ ημο
ηφπμο:«είλαη θάπνην πιηθφ πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα παίξλεη θάπνηα ζηνηρεία» Δλάθθμο,
αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ μζ θμζηδηέξ πμο έδςζακ απμδεηηέξ ή ιδ
απακηήζεζξ ζηδκ πνχηδ ενχηδζδ δείπκμοκ υηζ δεκ πνδζζιμπμίδζακ ηδκ πθδνμθμνία πμο ημοξ
δυεδηε ζημ ηείιεκμ. Τπήνλε υιςξ ηαζ έκαξ ανζειυξ απακηήζεςκ ζηζξ μπμίεξ δζαπζζηχκεηαζ
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ιζα πνμζπάεεζα ζοκδοαζιμφ ηδξ πνμτπάνπμοζαξ βκχζδξ ιε ηδκ ηαζκμφνβζα πθδνμθμνία πμο
δίκεηαζ ζημ ηείιεκμ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ: «είλαη νπζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε ρεκηθέο
αληηδξάζεηο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πνξεία ηνπο ή λα απνξξνθήζνπλ αλεπηζχκεηα
παξαπξντφληα» ε θίβεξ απακηήζεζξ οπάνπεζ ιυκμ δ ηαζκμφνβζα πθδνμθμνία, υπςξ αηνζαχξ
δίκεηαζ ζημ ηείιεκμ (ηαπηνινγηθή απάληεζε) ηαζ δεκ πενζέπεηαζ ηακέκα ζημζπείμ απυ αοηά πμο
είπακ δζδαπεεί ζημ θφηεζμ: «ρξεζηκεχεη ζην λα απνηξέπεη ηε ρξήζε ρισξηνχρσλ ελψζεσλ»
οιπεναζιαηζηά, μζ απακηήζεζξ ιπμνεί κα ζοκμρζζημφκ ηαζ ηαλζκμιδεμφκ (Πίκαηαξ 1 ηαζ
πήια 1) ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ζε ηαηδβμνίεξ:
 Απακηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ απμηθεζζηζηά ζημκ νυθμ ημο ηαηαθφηδ βζα ηδκ ηαπφηδηα
ηδξ ακηίδναζδξ (υπςξ είκαζ ζημκ μνζζιυ ηςκ αζαθίςκ ηδξ α΄ ηαζ α΄ θοηείμο)
 Απακηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ενιδκεία ηδξ δνάζδξ ημο ηαηαθφηδ απυ εκενβεζαηή
άπμρδ (υπςξ αοηή δίκεηαζ ζημ αζαθίμ ηδξ α΄ θοηείμο ΘηΚ)
 Απακηήζεζξ πμο ακαθένμοκ ημοξ ηαηαθφηεξ ςξ ηάπμζα ζημζπεία (ιέηαθθα)
 Απακηήζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ηδ κέα πθδνμθμνία πμο δυεδηε ζημ ηείιεκμ
 Απακηήζεζξ πμο ζοκδοάγμοκ ηδκ έκκμζα ημο ηαηαθφηδ ιε ηδ δζάηαλδ ημο αοημηζκήημο ή
πμο ημο απμδίδμοκ ζδζυηδηεξ θίθηνμο ηαζ
 Λμζπέξ απακηήζεζξ βεκζηυθμβεξ, επζζηδιμκζημθακείξ, αζαθείξ, ηαοημθμβζηέξ.
(Οζ απακηήζεζξ ηςκ δομ ηεθεοηαίςκ ηαηδβμνζχκ αλζμθμβήεδηακ ςξ «ιδ απμδεηηέξ»)
Απυ ημκ Πίκαηα 1 παναηδνμφιε υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ενςηδεέκηςκ (61,2%)
ελαημθμοεεί – μνεά – κα ζοκδοάγεζ ημοξ ηαηαθφηεξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ιζαξ
ακηίδναζδξ. Έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ (3,5%) ιυκμ, ακαβκςνίγεζ ζημκ ηαηαθφηδ επζπθέμκ ηαζ
ημκ νυθμ πμο αοηυξ έπεζ βζα ηδκ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ. Έκα 7% πνδζζιμπμζεί ήδδ απυ ημ
πξψην ζηέθμξ ηδξ ενχηδζδξ ηδ κέα πθδνμθμνία πμο δίκεηαζ ζημ ηείιεκμ, πςνίξ κα
πνδζζιμπμζεί ηδκ μνμθμβία πμο δζδάπεδηε (ηοπζηά) ζημ ζπμθείμ. Έκαξ ιζηνυξ ανζειυξ
(3,5%) εοιάηαζ ημ κζηέθζμ, ημ παθθάδζμ ηαζ ημκ θεοηυπνοζμ (απυ ηδκ πδιεία βεκζηήξ
παζδείαξ α΄ θοηείμο) ηαζ ακαθένεηαζ ζε ιέηαθθα. Σμ 11,8% ηςκ ενςηδεέκηςκ ηάκεζ
ακαθμνά ζημκ ηαηαθφηδ ημο αοημηζκήημο (ςξ ζοζηεοή) ή εεςνεί ημκ ηαηαθφηδ ςξ έκα είδμξ
θίθηνμο. Σέθμξ, ημ 12,9% δίκεζ απακηήζεζξ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηενμφιεκεξ επζζηδιμκζηήξ
αάζδξ.
Πίλαθαο 1. Σαλζκυιδζδ απακηήζεςκ ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκμ
Πεξηερφκελν
Σαπφηδηα
Δκένβεζα
Νέα πθδνμθμνία
Μέηαθθα
Φίθηνμ - ηαηαθφηδξ αοημηζκήημο
Λμζπέξ πςνίξ επζζηδιμκζηή αάζδ
ΤΝΟΛΟ

πρλφηεηα (f)

Πνζνζηηαία ζπρλφηεηα
(%)

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ

52
3
6
3

61,2
3,5
7,1
3,5

61,2
64,7
71,8
75,3
87,1

10

11,8

11

12,9

100,0

85

100,0

100,0
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ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΑΥΔΣΔ
ΑΠΑΝΣΖΔΗ

πήια 1. Πμζμζηυ απακηήζεςκ ακάθμβα ιε ημ πενζεπυιεκμ
Απαληήζεηο αλά παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα
Δλεηάγμκηαξ ηζξ απακηήζεζξ ακά ηιήια (πήια 2), δζαπζζηχκμοιε υηζ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ
ιδ απμδεηηχκ απακηήζεςκ δυεδηε απυ ημοξ θμζηδηέξ ημο ηιήιαημξ ΜΓΦΠ, ηάηζ πμο
μθείθεηαζ πζεακυηαηα ζημ βεβμκυξ υηζ πνμένπμκηακ ηαηά 81,3% απυ ηδκ ΣΚ. Σμ ηαθφηενμ
πμζμζηυ ειθακίγεηαζ απυ ημοξ θμζηδηέξ ΒΔΣ ηαζ ΥΖΜ, μζ μπμίμζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά,
πνμένπμκηακ απυ ηδ ΘηΚ. Καζ μζ έλζ μζ ιαεδηέξ θοηείμο έδςζακ απνδεθηέο απακηήζεζξ.
ΑΠΑΝΣΖΔΗ
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Μδ απμδεηηέξ
Απμδεηηέξ
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40
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%
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%
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%

50,0
%

10
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%
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0
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9,8%
…
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πήια 2. Πμζμζηά απμδεηηχκ ηαζ ιδ απμδεηηχκ απακηήζεςκ ακά ΣΜΖΜΑ

2ε Δξψηεζε: «Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ θαηαιχηε ζην θείκελν;»
ηδκ ενχηδζδ αοηή απάκηδζακ 57 απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζε αοηήκ (51 θμζηδηέξ ηαζ υθμζ μζ
ιαεδηέξ), εκχ 28 (32,9%) δεκ απάκηδζακ. Απυ υζμοξ απάκηδζακ, μζ 38 (34 απυ ηδ ΘηΚ ηαζ 4
απυ ηδκ ΣΚ) πνδζζιμπμίδζακ ιε επζηοπία ηα δεδμιέκα ημο ηεζιέκμο, ακαβκςνίγμκηαξ ηδ κέα
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βζ‘ αοημφξ πνήζδ ημο ηαηαθφηδ πμο πανμοζζαγυηακ ζε αοηυ. Σοπζηή απάκηδζδ πμο δυεδηε
ήηακ ηδξ ιμνθήξ: «ν ξφινο ησλ θαηαιπηψλ είλαη φηη απνθεχγνπκε ηε ρξήζε ρισξηνχρσλ
νπζηψλ, πνπ πξνθαινχλ αλεπηζχκεηα πξντφληα πνπ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ». Οζ οπυθμζπμζ,
έδςζακ απακηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ δζαπζζηχκεηαζ ζφβποζδ ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ κέαξ πνήζδξ ημο
ηαηαθφηδ. Υαναηηδνζζηζηέξ απακηήζεζξ ζε αοηή ηδκ ενχηδζδ:
«νη θαηαιχηεο ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν αληηθαζηζηνχλ ηηο ρισξηνχρεο ελψζεηο»
«κε ηελ παξαγσγή πξνππιελνμείδηνπ παξάγνληαη ρισξηνχρεο νπζίεο πνπ αληηδξνχλ κε ηνπο
θαηαιχηεο θαη εμνπδεηεξψλνληαη»
Γζαπζζηχκεηαζ πςξ δδιζμονβήεδηακ κέεξ πανακμήζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ νυθμ ηςκ ηαηαθοηχκ
ζημ ηείιεκμ. ε αοηέξ ηζξ απακηήζεζξ, μ ηαηαθφηδξ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ιζα μοζία πμο ιε
ηάπμζμ ηνυπμ ακηζηαεζζηά ή ακηζδνά ιε ακεπζεφιδηεξ μοζίεξ (ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ
ηζξ πθςνζμφπεξ εκχζεζξ)
ημ πήια 3 πανμοζζάγεηαζ μ ανζειυξ ηςκ απμδεηηχκ απακηήζεςκ βζα ηα δφμ ζηέθδ ηδξ
δναζηδνζυηδηαξ υπμο ηαζ ειθακίγεηαζ ζδιακηζηή δζαθμνά πνζκ ηαζ ιεηά, βζα ημοξ θμζηδηέξ
ημο ΥΖΜ, ημο ηΒΔΣ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ, εκχ βζα ημοξ θμζηδηέξ ημο ΜΓΦΠ δεκ οπάνπεζ
δζαθμνά ηαζ ιάθζζηα μζ ίδζμζ θμζηδηέξ ή θμζηήηνζεξ πμο έδςζακ απμδεηηέξ απακηήζεζξ ζηδκ
πνχηδ ενχηδζδ, έδςζακ απμδεηηή ηαζ ζηδ δεφηενδ.
ΑΠΟΓΔΚΣΔ
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πήια 3. Απμδεηηέξ απακηήζεζξ ζηα δομ ζηέθδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο
Ζ βκχζδ ααζζηχκ εκκμζχκ ηαζ εειάηςκ ηδξ πδιείαξ είκαζ απαναίηδημ ζημζπείμ ηυζμ βζα
ημκ πξαθηηθφ/ιεηηνπξγηθφ υζμ ηαζ ημκ πνιπδηάζηαην επηζηεκνληθφ αιθαβεηηζκφ. Με δεδμιέκα
ηα έκημκα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα πμο έπμοκ ακαδεζπεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα, δ βκχζδ
εειεθζςδχκ ανπχκ ηαζ εθανιμβχκ ηδξ πνάζζκδξ πδιείαξ απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ηεθάθαζμ
πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. Δζδζηυηενα, ζηδκ πενίπηςζδ θμζηδηχκ ηιδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ
άιεζα ή έιιεζα ιε ηδκ πδιείαξ μ πδιζηυξ αθθααδηζζιυξ απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή
πνμτπυεεζδ ηαζ απαναίηδημ εθυδζμ. Δζδζηυηενα, έκκμζεξ υπςξ αοηή ημο ηαηαθφηδ είκαζ
ζδιακηζηέξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ πμθθχκ πδιζηχκ δζαδζηαζζχκ.
Απυ ηδκ πανμφζα υιςξ ιεθέηδ δζαπζζηχκεηαζ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ πανακμήζεςκ
ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ ηαηαθφηδξ ηαζ πμζμξ είκαζ μ νυθμξ ημο ζε ιζα ακηίδναζδ. Οζ
πανακμήζεζξ αοηέξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα, μθείθμκηαζ ηαηά έκα ιεβάθμ
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ιένμξ ζηδ εζθαθιέκδ ηαεδιενζκή πνήζδ ηδξ θέλδξ (Talanquer, 2006). ηδκ πενίπηςζδ ηςκ
θμζηδηχκ πμο ςξ ιαεδηέξ είπακ αημθμοεήζεζ ηδκ ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ ζηδ α΄ θοηείμο
ηαζ δελ είπακ παναημθμοεήζεζ πδιεία ςξ ιάεδια ηαηεφεοκζδξ, είκαζ θοζζμθμβζηυ κα
αβκμμφκ πζμ ελεζδζηεοιέκα εέιαηα, υπςξ είκαζ μ νυθμξ ημο ηαηαθφηδ ζηδκ εκένβεζα
εκενβμπμίδζδξ. Γεκ ιπμνεί κα αβκμδεεί ηαζ μ ιζηνυξ έζης ανζειυξ ηςκ θμζηδηχκ πμο είπακ
αημθμοεήζεζ ηδ εεηζηή ηαηεφεοκζδ, αθθά παν‘ υθα αοηά έδςζακ ιδ απμδεηηέξ απακηήζεζξ
ηαζ πανμοζίαζακ ζδιακηζηέξ πανακμήζεζξ πμο δείπκμοκ ιζα επζθακεζαηή ιεθέηδ ημο
ακηζηεζιέκμο. διακηζηυ εφνδια, ακ ηαζ ιζηνυ ζε δείβια, είκαζ ηαζ ημ απυθοημ πμζμζηυ
(100%) μνεχκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ημο πεζναιαηζημφ θοηείμο, ημ μπμίμ πνμθακχξ
θυβς ηδξ ηνυπμο θεζημονβίαξ ηαζ ζηεθέπςζήξ ημο δεκ είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηυ ημο ζοκυθμο
ηςκ ιαεδηχκ.
ημ δεφηενμ ζηέθμξ ηδξ ενχηδζδξ, δ εζηυκα άθθαλε δναιαηζηά. Σμ πμθφ θζηυ ηείιεκμ ηαζ
πζεακυκ δ έθθεζρδ απυ ηδ ζπμθζηή αζαθζμβναθία εηηεκμφξ ακαθμνάξ ζηδκ πνάζζκδ πδιεία
ηαζ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ηαηαθφηεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε αοηήκ, θαίκεηαζ πςξ
απέηνερε ζδιακηζηυ ανζειυ θμζηδηχκ ηαζ ιαεδηχκ κα ακηζθδθεεί, κα δζαπεζνζζηεί ηαζ κα
αλζμθμβήζεζ ηδκ ηαζκμφνβζα πθδνμθμνία, ιε απμηέθεζια κα ειθακζζημφκ κέεξ πανακμήζεζξ
ηαζ αδοκαιία δζαηφπςζδξ ηδξ έκκμζαξ ζχκθσλα κε ην θείκελν.
Σεθεζχκμκηαξ, εα πνμηείκμοιε ιζα πνμζανιμβή ηδξ εκυηδηαξ πμο ακαθένεηαζ ζημοξ
ηαηαθφηεξ, ζηδ πνήζδ ημοξ ηαζ ζηδ δνάζδ ημοξ ζφιθςκα ιε ηα ζφβπνμκα δεδμιέκα χζηε ςξ
δζδαηηζηυ/ιαεδζζαηυ οθζηυ κα ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ημζκςκζηά ηαζ επζζηδιμκζηά εέιαηα
(Sadler, 2004, Zeidler et al., 2005). Σμ ιεβάθμ πμζμζηυ ιδ απμδεηηχκ απακηήζεςκ απυ
θμζηδηέξ πμο είπακ αημθμοεήζεζ ηδκ ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ, αθθά αημθμοεμφκ ζπμοδέξ
ζηζξ μπμίεξ δ πδιεία παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ, πνέπεζ μπςζδήπμηε κα απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ
πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ επμιέκςξ ηαζ ακαεεχνδζδξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ
(Σζαπανθήξ, 2006) ημο ζπεηζημφ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή.
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Εργαςτόριο 1ο: Η μϋθοδοσ jigsaw: μελϋτη των ιδιοτότων των υλικών
που χρηςιμοποιούνται ςτισ τηλεπικοινωνύεσ
πχξηνπ Άλλα, Ενππίδεο Αλαζηάζηνο, Πνιαηίδνπ Θενδψξα, Καξηψηνγινπ Πέηξνο,
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, aspirtou@uowm.gr
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, tzoupidis@gmail.com
2ν Γπκλάζην Φιψξηλαο, mitsop@gmail.com
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, pkariotog@uowm.gr
Πεξίιεςε
ημ ενβαζηήνζμ αοηυ εα εθανιμζηεί δ ζοκενβαηζηή ιέεμδμξ jigsaw δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηυζμ
μιαδζηή, υζμ ηαζ αημιζηή ενβαζία, ηαεχξ ηαζ αθθδθμδζδαηηζηή ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ «μιάδαξ
ζφκεεζδξ». Ζ ιέεμδμξ είκαζ ηαηάθθδθδ βζα εηπαίδεοζδ δζενεοκδηζημφ παναηηήνα, ιε
πναβιαημπμίδζδ πεζναιάηςκ ηαζ ακαγήηδζδ – επελενβαζία πθδνμθμνζχκ ζημ δζαδίηηομ ηαζ ζε
αζαθία. Πεδίμ εθανιμβήξ είκαζ δ αβςβζιυηδηα δθεηηνζηχκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ δζαηάλεςκ. Μεηά ηδκ
εθανιμβή εα αημθμοεήζεζ ζογήηδζδ βζα ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά, ηα πθεμκεηηήιαηα /
ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ιεευδμο ηαζ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ ηδξ.
Abstract
In this laboratory session we will negotiate the jigsaw collaborative teaching and learning method.
This method includes group and individual work, as well as peer teaching and learning procedure
between the members of the home groups. The method is appropriate for inquiry teaching and
learning, through a) experiments and b) information searching and elaborating both in internet as well
as in books. The science content of the laboratory session is electrical and electronic devices
conductivity. In the last part of laboratory session, there will be a discussion about the main
characteristics, advantages / disadvantages of the method and the prerequisites for its implementation.

Δηζαγσγή
Σμ ενβαζηήνζμ είκαζ ιένμξ ιζαξ Γζδαηηζηήξ Μαεδζζαηήξ εζνάξ (ΓΜ) δ μπμία
ζπεδζάζηδηε ηαζ οθμπμζήεδηε ζηα πθαίζζα ημο δζαπακεπζζηδιζαημφ ενεοκδηζημφ
πνμβνάιιαημξ MaterialsScience36. Ζ ΓΜ απμηεθείηαζ απυ δφμ ααζζηά ιένδ. Σμ πνχημ
ιένμξ αθμνά ηδ δζδαζηαθία-ιάεδζδ, ζημ ζπμθείμ, οθζηχκ πμο οπάνπμοκ βφνς ιαξ ηαζ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ. Οζ ιαεδηέξ ανπζηά εηηεθμφκ πεζναιαηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ράπκμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηα οθζηά πμο ιεθεημφκ. Σμ δεφηενμ ιένμξ ηδξ
ΓΜ αθμνά ηδκ επίζηερδ ζημκ ΟΣΔ. οβηεηνζιέκα μζ ιαεδηέξ ανπζηά μνβακχκμοκ ηδκ
επίζηερή ημοξ ζ‘ έκα ηεπκζηυ ηιήια ημο ΟΣΔ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακαγδημφκ πθδνμθμνίεξ βζα
ημκ ΟΣΔ, εημζιάγμοκ ενςηήζεζξ πμο εα απεοεφκμοκ ζημ πνμζςπζηυ ημο μνβακζζιμφ,
ιμζνάγμοκ ηζξ ενβαζίεξ πμο μ ηαεέκαξ ημοξ εα πναβιαημπμζήζεζ ηαηά ηδκ επίζηερδ, π.π.
ιαβκδημθχκδζδ ηςκ δζαθυβςκ, ηαηαβναθή βναπηχκ ζδιεζχζεςκ, θςημβνάθδζδ. Σμ
δεφηενμ ιένμξ μθμηθδνχκεηαζ ιε δφμ δνάζεζξ: δ πνχηδ πενζθαιαάκεζ επίζηερδ ζημκ ΟΣΔ
ηαζ ηαηαβναθή πθδνμθμνζχκ βζα ηδ θεζημονβία ημο ηαζ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ
36

http://lsg.ucy.ac.cy/MaterialsScience/

~ 1119 ~

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

ηδθεπζημζκςκίεξ δ δεφηενδ ακαθένεηαζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ζοβηεκηνχεδηακ,
ηδκ επελενβαζία ημοξ ηαζ ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ βζα παναβςβή πμθοηνμπζηχκ ηεζιέκςκ π.π.
αθίζεξ.
Ζ κέζνδνο Jigsaw
ηδ αζαθζμβναθία έπεζ ηαηαβναθεί ημ παιδθυ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ
ανκδηζηή ημοξ ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ (Eilks 2005, Osborne & Dillon,
2008). Οζ πνμηάζεζξ πμο βίκμκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμαθήιαημξ
οπμβναιιίγμοκ υηζ είκαζ ακαβηαίμ κα δμηζιαζημφκ αθθαβέξ ζηζξ δζδαηηζηέξ ιεευδμοξ πμο
ηονζανπμφκ ιέπνζ ηχνα ζηδ δζδαζηαθία-ιάεδζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Απυ ημ θάζια
ηςκ πνμηεζκυιεκςκ αθθαβχκ, ιζα ηάζδ πμο ηενδίγεζ ζοκεπχξ έδαθμξ, είκαζ δ ακάπηολδ
δζδαζηαθζχκ μζ μπμίεξ ζημπεφμοκ -εηηυξ απυ ηδκ επίηεολδ ηςκ βκςζηζηχκ ζηυπςκ- ζηδκ
επίηεολδ ζηυπςκ πμο αθμνμφκ ηζξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ηςκ
ιαεδηχκ. Γζα πανάδεζβια, εζηζάγμκηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ααζζηχκ ακαβηχκ ηςκ ιαεδηχκ
υπςξ είκαζ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ βζα επζημζκςκία, αοημκμιία ηαζ επάνηεζα, δδθαδή υηζ
ιπμνμφκ κα ακήημοκ ζε ιζα εονφηενδ μιάδα, υηζ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ επζθμβέξ ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ πμο εηηεθμφκ ζημ ιάεδια, υηζ είκαζ ζηακμί αθθδθεπζδνχκηαξ ιε ημοξ
ζοιιαεδηέξ ημοξ κα εηηεθέζμοκ ηζξ πεζναιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ (Eilks 2005,
ηεθακίδμο 2007, Deci & Ryan 2000).
ημ πθαίζζμ ημο παναπάκς πνμαθδιαηζζιμφ πνμηείκεηαζ δ ζοκενβαηζηή ιέεμδμξ
jigsaw. Καηά ηδ ιέεμδμ jigsaw ημ πενζεπυιεκμ πμο δζδάζηεηαζ πςνίγεηαζ ζε επζιένμοξ
πενζεπυιεκα. Ο ηάεε ιαεδηήξ ενβάγεηαζ ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ. Ανπζηά μζ ιαεδηέξ
εκηάζζμκηαζ ζηζξ «μιάδεξ ζφκεεζδξ» (homegroup/learning group). Δηεί μ ηάεε ιαεδηήξ
ακαθαιαάκεζ κα ιεθεηήζεζ έκα ηιήια ημο πενζεπμιέκμο. Αθμφ ακαθάαεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ
ενβαζία, εκηάζζεηαζ ζε ιζα κέα μιάδα, ηδκ «μιάδα εζδίηεοζδξ» (expert group). ηδκ μιάδα
αοηή επζηεκηνχκεηαζ ζ‘ έκα ηιήια ημο πενζεπμιέκμο. εηηεθεί πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ,
ράπκεζ πθδνμθμνίεξ ζε δθεηηνμκζηέξ ηαζ έκηοπεξ πδβέξ, ζοιπθδνχκεζ θφθθα ενβαζίαξ. ηδ
ζοκέπεζα, υηακ μθμηθδνςεεί δ ενβαζία ζηδκ μιάδα αοηή, μ ιαεδηήξ επζζηνέθεζ ζηδκ ανπζηή
«μιάδα ζφκεεζδξ» υπμο ελδβεί ζημοξ ζοιιαεδηέξ ημο ημ εέια ημ μπμίμ ιεθέηδζε. Έηζζ μ
ηάεε ιαεδηήξ είκαζ «δάζηαθμξ» ηαζ «ιαεδηήξ» ιαγί (Eilks 2005, ηεθακίδμο 2007, Eilks,
Markic, Witteck, 2010). ημ ζπήια 1, θαίκεηαζ ημ δζάβναιια οθμπμίδζδξ ηδξ ιεευδμο
jigsaw. Σμ ηάεε έκα απυ ηα ηέζζενα ζπήιαηα ζοιαμθίγεζ έκα ηιήια ημο πενζεπμιέκμο, π.π.
ημ ηνίβςκμ ζοιαμθίγεζ «αβςβμφξ-ιμκςηέξ», ημ ηεηνάβςκμ ηδ δίμδμ η.μ.η. Έηζζ έπμοιε 4
εειαηζηέξ «μιάδεξ εζδίηεοζδξ».
«Οιάδα φκεεζδξ»

«Οιάδα Δζδίηεοζδξ»

ρήκα 1: Γζάβναιια οθμπμίδζδξ ηδξ ιεευδμο jigsaw
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Σν πεξηερφκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ
Σμ πενζεπυιεκμ ημο ενβαζηδνίμο αθμνά ηδκ δθεηηνζηή ζοιπενζθμνά ηςκ δθεηηνζηχκ
ηαζ δθεηηνμκζηχκ ζημζπείςκ, ηαζ πενζθαιαάκεζ ηέζζενζξ εειαηζηέξ «μιάδεξ εζδίηεοζδξ»: (α)
ιμκςηέξ, αβςβμφξ, (α) δίμδμ, (β) ακηζζηάηδ, (δ) θςημακηίζηαζδ - εενιίζημν. Οζ
εηπαζδεοηζημί ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ θφθθςκ ενβαζίαξ εα εηηεθέζμοκ ιζα ζεζνά απυ
δναζηδνζυηδηεξ αημθμοεχκηαξ ηδ δζαδζηαζία οθμπμίδζδξ ηδξ ιεευδμο jigsaw. Οζ
δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ πςνίγμκηαζ ζε ηνία ιένδ. ημ πνχημ ιένμξ εηηεθμφκηαζ πεζναιαηζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ανπζηά δίκμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ εέια πμο εα ιεθεηήζεζ δ
.
«μιάδα εζδίηεοζδξ» (ζπήια 2) ζηδ ζοκέπεζα, ιε αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ, ηα ιέθδ ηδξ
μιάδαξ εηηεθμφκ πεζνάιαηα ζοιπθδνχκμκηαξ ημ θφθθμ ενβαζίαξ. ημ δεφηενμ ιένμξ, μ ηάεε
εηπαζδεοηζηυξ εα ακαγδηήζεζ πθδνμθμνίεξ ζε αζαθία/πενζμδζηά ή/ηαζ ζημ δζαδίηηομ βζα ημ
δθεηηνζηυ ή δθεηηνμκζηυ ζημζπείμ πμο ιεθεηά δ «μιάδα εζδίηεοζήξ» ημοξ. Γζα πανάδεζβια,
εα ακαγδηήζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ πνήζεζξ ημο εενιίζημν, ηζξ πνήζεζξ ηδξ ιίηαξ, ηα είδδ ηςκ
ακηζζηαηχκ, η.θπ.

Σπζθεπέο θαη πιηθά
-θύθισκα κε κπαηαξία 4,5 V,
LED 3V (κόκκινο)
-κηιιηακπεξόκεηξν
-θσηναληίζηαζε
Σν κηιιηακπεξφκεηξν λα ιεηηνπξγεί ζηελ θιίκαθα 20mΑ-θίηξηλν.
Οδεγίεο
Σμ πυζμ νεφια εα ακαπηοπεεί ζε έκα δθεηηνζηυ ηφηθςια δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηδκ δθεηηνζηή πδβή
(ιπαηανία) αθθά ηζ απυ ηδκ ειεθηξηθή αληίζηαζε πμο πνμαάθεζ έκαξ αβςβυξ ζηδ νμή ημο θμνηίμο. Οζ
αληηζηάηεο είκαζ ηεπκμθμβζηά πνμσυκηα ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ακηίζηαζδ ζηδ δζέθεοζδ ημο δθεηηνζημφ
νεφιαημξ. Ζ ακηίζηαζή ημοξ ιεηνζέηαζ ζε Χι. ΄Δηζζ, έκαξ ακηζζηάηδξ 5Χι έπεζ ιζηνυηενδ ακηίζηαζδ απυ έκακ
ακηζζηάηδ 7Χι.
Μζα εζδζηή ηαηδβμνία ακηζζηαηχκ είκαζ μζ θσηναληηζηάηεο. Οζ θσηναληηζηάηεο είκαζ ελανηήιαηα
ηςκ μπμίςκ δ ακηίζηαζδ κεηαβάιιεηαη υηακ πέζεζ πάκς ημοξ θσο.
Μζα άθθδ εζδζηή ηαηδβμνία ακηζζηαηχκ είκαζ ηα ζεξκίζηνξ. Ζ ακηίζηαζδ ηςκ εενιίζημν
κεηαβάιιεηαη ιε ηδ εενιμηναζία. Τπάνπμοκ δφμ ηφπμζ εενιίζημν. ημκ
έκα ηφπμ δ αληίζηαζή ηνπο απμάλεηαη ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ.
ημ άθθμ ηφπμ δ αληίζηαζή ηνπο κεηψλεηαη ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ
εενιμηναζίαξ.

ρήκα 2: Πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζπεηζηή ιε ημ νυθμ ημο θςημακηζζηάηδ ηαζ ημο εενιίζημν
ζηδκ αβςβζιυηδηα εκυξ ηοηθχιαημξ

Σέθμξ ζημ ηνίημ ιένμξ, μζ εηπαζδεοηζημί εα ενβαζημφκ ζηδκ «μιάδα ζφκεεζδξ» ιε ζημπυ κ‘
ακηαθθάλμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηέκηνςζακ βζα ημ εέια ημοξ, απυ ηα πεζνάιαηα ηαζ ηδκ
ακαγήηδζή ημοξ ζηζξ έκηοπεξ ηαζ δθεηηνμκζηέξ πδβέξ.
Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ενβαζηδνίμο εα ακαπηοπεεί ζογήηδζδ ιεηαλφ υθςκ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ έηζζ χζηε κ‘ ακαδεζπημφκ ηα ααζζηά δμιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεευδμο
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jigsaw, ηα πθεμκεηηήιαηά ηδξ ηαεχξ ηαζ μζ δοζημθίεξ ηαζ ηα υνζα ηςκ εθανιμβχκ ηδξ. Έηζζ
ημ ζοκμθζηυ ενβαζηήνζμ δζανηεί 2 χνεξ ηαζ οθμπμζείηαζ ζε 3 θάζεζξ:
1ε θάζε: Δζζαβςβζηή πνμζέββζζδ ηδξ ιεευδμο jigsaw, (10 mins).
2ε θάζε: Υςνζζιυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε μιάδεξ. Τθμπμίδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηζξ
«μιάδεξ ζφκεεζδξ» ηαζ ζηζξ «μιάδεξ εζδίηεοζδξ», (70 mins).
3ε θάζε: ογήηδζδ βζα ηα πθεμκεηηήιαηα-ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ιεευδμο jigsaw, (40 mins).
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Εργαςτόριο 2ο: Μια εποικοδομητικό προςϋγγιςη για τη διδαςκαλύα
ςτο Δημοτικό χολεύο με χρόςη τησ IERG: πιλοτικό εφαρμογό
Ησάλλα Σζάξπα
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, tsarpa@yahoo.gr
Πεξίιεςε.
ημ ενβαζηήνζμ αοηυ επζπεζνείηαζ ιζα πζθμηζηή εθανιμβή ιζαξ Γζδαηηζηήξ-Μαεδζζαηήξ Αημθμοείαξ,
υπμο ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αθμνά ηδκ αθήβδζδ ηαζ ηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή. Ανπζηά,
πενζβνάθεηαζ δ δθεηηνμκζηή ζεθίδα www.ierg.net ιε έιθαζδ ζημκ Οδδβυ πεδζαζιμφ Πθαζζίμο βζα
ηδ ιοεζηή ηαηακυδζδ (πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ). Έπεζηα, ηα ιέθδ ημο ενβαζηδνίμο πςνίγμκηαζ ζε
μιάδεξ ηαζ πνμζπαεμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ηδ δζηή ημοξ αθήβδζδ ιέζα απυ θυνιεξ πμο ημοξ
ιμζνάγμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηζηή εθανιμβή. ηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγμκηαζ μζ
αθδβήζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα δναιαημπμζδεμφκ απυ ηα ιέθδ ημο
ενβαζηδνίμο. Σέθμξ, επζπεζνείηε κα αλζμθμβδεμφκ μζ αθδβήζεζξ ιε ηνζηήνζμ ημκ Οδδβυ πεδζαζιμφ
Πθαζζίμο ηαζ κα ακαθοεμφκ ηα απμηεθέζιαηα ημο ενβαζηδνίμο.
Abstract.
This workshop tests a pilot application of a teaching-learning sequence, whose contents are related to
the narrative and its connection to everyday life. First, the website www.ierg.net is described, focusing
on the Guide to the Planning Framework for mythic understanding (primary education). Then,
members of the workshop are divided into groups and try to create their own narrative through forms
given, with regard to the teaching application in question. Then the stories created are presented, and
members of the workshop dramatize the narratives. Finally, the narratives are evaluated on the basis of
the Planning Framework Guide to analyze the results of the laboratory.

Δηζαγσγή.
Ζ ζζημζεθίδα www.ierg.net εζζάβεζ κέεξ εεςνίεξ, ανπέξ ηαζ πναηηζηέξ ηεπκζηέξ βζα κα
ηαηαζηεί δ εηπαίδεοζδ πζμ απμηεθεζιαηζηή. Δπεζδή δ ηαηαθοβή ζηδ θακηαζία ζηδκ
εηιάεδζδ ηαζ ζηδ δζδαζηαθία, έπεζ γςηζηή ζδιαζία βζα κα ηαηαζηεί δ βκχζδ ζημ ακαθοηζηυ
πνυβναιια γςκηακή ηαζ μοζζαζηζηή, πνμηείκμοκ ηδ κέα αοηή πνμζέββζζδ Δοθάκηαζηδξ
Δηπαίδεοζδξ (IE). Σμ ένβμ IERG είκαζ αθζενςιέκμ ζημ κα ηαηαδείλεζ πχξ ιπμνεί κα βίκεζ
ζηδκ ηαεδιενζκή ηάλδ ηαζ ζημ ζπίηζ. Γοζηοπχξ, ημ πενζεπυιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ
ζοκήεςξ δζδάζηεηαζ ιυκμ απυ έκα αζαθίμ παναθείπμκηαξ ημοξ θυαμοξ, ηζξ εθπίδεξ, ηαζ ηα
πάεδ ηςκ πναβιαηζηχκ ακενχπςκ πμο μζ ιαεδηέξ πμθφ ζοπκά εεςνμφκ υηζ είκαζ εαιπυ,
άροπμ ηαζ πςνίξ ζοιιεημπή. Πζζηεφμοιε υηζ μζ ζδέεξ, ηα οθζηά, ηαζ ηα πναηηζηά ηιήιαηα ζε
αοηή ηδκ ζζημζεθίδα ιπμνεί κα δείλεζ πχξ κα θένεζ ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ζηδ γςή.
πεηζηά ιε ημ ζρεδηαζκφο πιαηζίσλ δ ζεθίδα πανέπεζ εκδιενςιέκεξ εηδυζεζξ ζπεδζαζιμφ
πθαζζίςκ
βζα:
Μπζηθή
θαηαλφεζε (πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε),
Ρνκαληηθή
Καηαλφεζε (δεπηεξνβάζκηα εηπαίδεοζδ), ηαζ
Φηινζνθηθή Καηαλφεζε (αλψηεξε
εθπαίδεπζε): είκαζ δζαεέζζια ζε δφμ ιμνθέξ: πνχημκ, έκακ «μδδβυ» πμο πανέπεζ
θεπημιενείξ μδδβίεξ βζα ημ πχξ εα ιπμνμφζε ηακείξ κα ζοιπενζθάαεζ ηδ θακηαζία ηςκ
ιαεδηχκ ζηδ ιάεδζδ, ηαζ δεφηενμκ, ιζα πενίθδρδ πμο πενζθαιαάκεζ ημ ζπεδζαζιυ
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ενςηήζεζξ. Ζ εγθχθιηνο πιαηζίσλ πμο ζπεδζάζηδηε απυ ημκ πμκβη Calder πνμζθένεζ ιζα
εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ιπμνεί κα απμδεζπεεί ζδζαίηενα πνήζζιδ βζα ηδκ
ακηαθθαβή απυρεςκ ηαζ ηδκ ανπζηή πνυζααζδ ζε εέιαηα. Γζα κα αμδεήζεζ πεναζηένς ηαζ δ
ιμκάδα
ζπεδζαζιυξ
ιαεήιαημξ
πνμζθένμκηαζ
παναδείβιαηα δπαδηθψλ
αληηζέζεσλ ηαζ εξσηθέο αξεηέο. Γζα πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε μπμζμδήπμηε απυ
ηα βκςζηζηά ενβαθεία πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηά ηα πθαίζζα ιπμνείηε απθά κα
αζπμθδεείηε θίβμ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δθεηηνμκζηή ζεθίδα.
Δθαξκνγή ζην εξγαζηήξην.
Σα άημια ημο ενβαζηδνίμο, ιέπνζ 25, πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ ηαζ πνμζπαεμφκ κα
ζοιπθδνχζμοκ ημ παναηάης ζπεδζάβναιια βζα κα δδιζμονβήζμοκ ζηδ ζοκέπεζα ηδ δζηή ημοξ
αθήβδζδ. Σαοηυπνμκα δίκεηαζ θίζηα ιε παναδείβιαηα δοαδζηχκ ακηζεέηςκ ηαζ
παναηηδνζζηζηά δνχςκ, εκχ απυ ηδκ άθθδ δίκεηαζ θοθθάδζμ, υπμο ελδβμφκηαζ μζ υνμζ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ παναηάης δζάβναιια.
Γηάγξακκα: ηα βκςζηζηά ενβαθεία ηδξ πνμθμνζηυηδηαξ.
ιςτορία
Εφρεςθ εικόνων

Παιχνίδια
και δράμα

Μεταφορά

ιςτορία

Ανζκδοτα και
χιοφμορ

ιςτορία

Δυαδικά
Αντίκετα

Ομοιοκαταλθξία,
ρυκμόσ και πρότυπο

Αίνιγμα και μυςτιριο

ιςτορία

ηδ ζοκέπεζα, δίκεηαζ μ Οδδβυξ πεδζαζιμφ Πθαζζίμο βζα ηδ Μοεζηή ηαηακυδζδ ηαζ ηα
άημια ημο ενβαζηδνίμο πνμζπαεμφκ ςξ μιάδα κα ζοιπθδνχζμοκ ημκ μδδβυ ιε ηδ αμήεεζα
ημο πνμδβμφιεκμο δζαβνάιιαημξ.
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Οδεγφο

ρεδηαζκνχ

Πιαηζίνπ

γηα

ηε

κπζηθή

θαηαλφεζε.

1. Δληνπηζκφο ζεκαζίαο Σζ αζηείηαζ ζοκαζζεδιαηζηά βζα αοηυ ημ εέια; Πχξ ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ ηαηάπθδλδ; Γζαηί εα πνέπεζ κα έπεζ ζδιαζία βζα ιαξ;
2. Ζ δηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο ή ηεο ελφηεηαο: Ζ δζδαζηαθία έπεζ ηάπμζεξ μιμζυηδηεξ
ιε ηδ ιεηάδμζδ εζδήζεςκ. Αηνζαχξ υπςξ μ ζηυπμξ ημο δδιμζζμβνάθμο είκαζ κα επζθέλεζ ηαζ
κα δζαιμνθχζεζ ηα βεβμκυηα βζα κα ακαδείλεζ ιε ζαθήκεζα ηδ ζδιαζία ημοξ ηαζ ηδ
ζοκαζζεδιαηζηή ζδιαζία βζα ημοξ ακαβκχζηεξ ή αηνμαηέξ, έηζζ αηνζαχξ ηαζ ςξ
εηπαζδεοηζηυξ, μ ζηυπμξ ζαξ είκαζ κα πανμοζζάζεηε ημ εέια ηαηά ηνυπμ πμο κα εκενβμπμζεί
ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηδ θακηαζία ηςκ ιαεδηχκ. Γζα κα βίκεζ αοηυ, πνεζάγεηαζ κα ελεηαζηεί
πμζεξ απυ ηζξ αηυθμοεεξ δζαζηάζεζξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ θακηαζζαηήξ γςήξ ηςκ
ιαεδηχκ ζαξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα δζαιμνθχζεζ ημ ιάεδια ή ηδκ εκυηδηα. θεξ
μζ παναπάκς δελζυηδηεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δελζυηδηεξ ημο ηαθμφ νεπυνηεν, δδθαδή κα
ενβάγεηαζ ιε ηα παναηάης:
2.1. Δχξεζε ηεο ηζηνξίαο: Σζ είκαζ δ "ζζημνία" βζα ημ εέια; Πχξ ιπμνείηε κα δζαιμνθχζεηε
ημ πενζεπυιεκμ βζα κα απμηαθφρεηε ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ζδιαζία ηδξ;
2.2. Δχξεζε δπαδηθψλ αληηζέησλ: Πμζεξ αθδνδιέκεξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοαδζηέξ έκκμζεξ
ζοθθαιαάκμοκ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδκ έηπθδλδ ηαζ ημ ζοκαίζεδια ημο εέιαημξ; Πμζεξ
είκαζ μζ ακηζηζεέιεκεξ δοκάιεζξ ζηδκ "ζζημνία" ζαξ;
2.3. Δχξεζε εηθφλσλ: Πμζα ιένδ ημο εέιαημξ είκαζ πζμ δναιαηζηά, χζηε κα εκζανηχζμοκ ηζξ
δοαδζηέξ έκκμζεξ; Πμζα εζηυκα απμδίδεζ ηαθφηενα αοηή δ δναιαηζηή ακηίεεζδ;
2.4. Υξεζηκνπνηείζηε επηπιένλ γλσζηηθά εξγαιεία ηεο Μπζηθήο θαηαλφεζεο: Σζ είδμοξ
δναζηδνζυηδηεξ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ άθθα ενβαθεία ηςκ βκςζηζηχκ
ενβαθείςκ ηςκ ιαεδηχκ;
Άηληγκα θαη κπζηήξην: Πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα δζενεοκήζμοκ μνζζιέκεξ πηοπέξ ημο
ιοζηδνίμο πμο κα ζοκδέμκηαζ ιε ημ εέια; Γζα πμζα αζκίβιαηα ιπμνεί κα ακανςηζμφκηαζ;
Μεηαθνξά: Πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ αθθδβμνία βζα ηδκ ειαάεοκζδ
ηδξ ακηίθδρήξ ημοξ επί ημο εέιαημξ;
Αλέθδνηα θαη ρηνχκνξ: Μπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα ιαεαίκμοκ - ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ηα δζηά
ημοξ - αζηεία βζα ημ εέια; Πχξ εα ιπμνμφζακ κα δζεονφκμοκ ηδκ ηαηακυδζή ημοξ ιέζα απυ
ημ παζπκίδζ ιε ημ πζμφιμν;
Οκνηνθαηαιεμία, ξπζκφο θαη πξφηππν: Τπάνπμοκ πνυηοπα βζα ημ εέια ιε ηα μπμία μζ
ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα παίλμοκ; Πμζεξ δναζηδνζυηδηεξ εα επζζηήζμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζε
μιμζμηαηαθδλία, νοειυ ηαζ πνυηοπμ;
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Παηρλίδηα, δξάκα θαη παηρλίδη: Πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε παζπκίδζα,
δναιαημπμίδζδ βζα κα ηαηακμήζμοκ ημ εέια;
Δκβξπτθά εξγαιεία ηεο ξνκαληηθήο θαηαλφεζεο: Δλεηάζηε ηνυπμοξ βζα κα ειπθέλεηε ημοξ
ιαεδηέξ ζαξ ιε ηδκ δνςζηή ηαζ ηδκ ακενχπζκδ δζάζηαζδ ημο εέιαημξ. Σζ είδμοξ
δναζηδνζυηδηεξ εα ιπμνμφζε κα απμηαθφρεζ; Πχξ ιπμνμφκ αοηέξ μζ πηοπέξ κα δχζμοκ
χεδζδ ζηδ ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ εέια;
2.5. Με βάζε ηηο γλψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηδψλ ηεο θαηαλφεζεο:
σκαηηθή θαηαλφεζε - Πχξ ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ μνζζιέκεξ απυ ηζξ
βκχζεζξ ηδξ ζςιαηζηήξ ηαηακυδζδξ ζηδ ιάεδζδ βζα ημ εέια; Πχξ ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ
αζζεήζεζξ, ζοκαζζεήιαηα, πζμφιμν, ιμοζζηυηδηα, ηαζ μφης ηαεελήξ;
3. Πφξνη Πμζμοξ πυνμοξ ιπμνείηε κα πνδζζιμπμζήζεηε βζα κα ιάεεηε πενζζζυηενα βζα ημ
εέια ηαζ ημ ζπήια ηδξ ζζημνίαξ; Πμζμζ πυνμζ είκαζ πνήζζιμζ ζηδ δδιζμονβία ηςκ
δναζηδνζμηήηςκ;
4. πκπέξαζκα Πχξ ηεθεζχκεζ δ ζζημνία; Πχξ ιπμνεί δ δζέκελδ πμο δδιζμονβήεδηε ιεηαλφ
ηςκ δοαδζηχκ ακηζεέζεςκ κα επζθοεεί ιε ζηακμπμζδηζηυ ηνυπμ; Δκαθθαηηζηά, πμζα κέα
ενςηήιαηα ακαδφμκηαζ υηακ μζ ιαεδηέξ ζοκεζδδημπμζμφκ αοηέξ ηζξ ακηίεεηεξ δοκάιεζξ; Πμζα
πηοπή ημο εέιαημξ εκδέπεηαζ κα επζζηήζεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ;
5. Αμηνιφγεζε Πχξ ιπμνεί ηακείξ κα βκςνίγεζ ακ ημ εέια έπεζ βίκεζ ηαηακμδηυ, δ ζδιαζία
ημο έπεζ βίκεζ ακηζθδπηή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο έπεζ ηαηαηηδεεί απυ ημοξ ιαεδηέξ;

ηδ ζοκέπεζα, πανμοζζάγμκηαζ μζ αθδβήζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ηάεε μιάδα ηαζ
βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα δναιαημπμζδεμφκ απυ ηα ιέθδ ημο ενβαζηδνίμο. Σέθμξ, επζπεζνείηε κα
αλζμθμβδεμφκ μζ αθδβήζεζξ ιε ηνζηήνζμ ημκ Οδδβυ πεδζαζιμφ Πθαζζίμο ηαζ κα ακαθοεμφκ
ηα απμηεθέζιαηα ημο ενβαζηδνίμο.
Βηβιηνγξαθία





www.ierg.net
Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ (1999), Πνμβνάιιαηα πμοδχκ Πνςημαάειζαξ
Δηπαίδεοζδξ, Αεήκα
ΤΠ.Δ.Π.Θ., Π.Η., Με θμβζζιυ ηαζ ι‘ υκεζνμ – Ακεμθυβζμ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ Δ‘
ηαζ Σ‘ δδιμηζημφ, ΟΔΓΒ.
ΤΠ.Δ.Π.Θ., Π.Η., Ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ημο Γδιμηζημφ ζπμθείμο.
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Εργαςτόριο 3ο: Πειραματιςμόσ και Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ
ςτο "Εργαςτόριο" Υυςικών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
Γεσξγ Θενθ. Καιθάλεο
Δξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο,
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αζελψλ
http://micro-kosmos.uoa.gr, kalkanis@primedu.uoa.gr
(πλ-)Οξγαλσηέο: Δνβαζηήνζμ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ,
Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ ηαζ πμθζημί φιαμοθμζ Πνςημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ Πενζθενεζχκ Έανμο,
Ξάκεδξ ηαζ Ρμδυπδξ
πληνληζηέο: μθία ηνάβηα, Γέζπμζκα Ηιανζχηδ, Πακαβζχηδξ Σζάηςκαξ, Μαηεαίμξ Παηνζκυπμοθμξ
Δηζεγεηέο / Δπηκνξθσηέο: Γέζπμζκα Ηιανζχηδ, Πακαβζχηδξ Σζάηςκαξ, Μαηεαίμξ Παηνζκυπμοθμξ,
Υνήζημξ Υαηγδπνδζηίδδξ, ανάκημξ Οζημκμιίδδξ, Οονακία Γηζημπμφθμο, Γδιήηνζμξ ςηδνυπμοθμξ,
Νζηυθαμξ Βμοδμφηδξ, Βαζίθεζμξ Γνδβμνίμο, Δθέκδ Βοεμπμφθμο, Κςκζηακηίκμξ Μζηγήεναξ,
Ακάνβονμξ Γνυθαπαξ, Δοαββεθία Μπμφνιπμοθα

Πεξίιεςε
Πνυηεζηαζ βζα ιζα πνυηοπδ / δεζβιαηζηή «πνμζμιμίςζδ» ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ θοζζηχκ
επζζηδιχκ ιε εηπαζδεουιεκμοξ εκ εκενβεία ή ιεθθμκηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ πνςημαάειζαξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ επζιμνθςηέξ εζδζημφξ ενεοκδηέξ, δζδάηημνεξ, ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ ημο
Δνβαζηδνίμο Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, Σεπκμθμβίαξ ηαζ Πενζαάθθμκημξ ημο Παζδαβςβζημφ Σιήιαημξ
Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ. Ζ «πνμζμιμίςζδ» πενζθαιαάκεζ πναβιαηζηυ
πεζναιαηζζιυ ιε απθά ιέζα, εθανιμβή «ηαθχκ» πναηηζηχκ ηαζ αλζμπμίδζδ υθςκ ηςκ οπμζηδνζηηζηχκ
ρδθζαηχκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ ζε δζάθμνεξ εειαηζηέξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ
ηαζ ηςκ εβπεζνζδίςκ «ΦΤΗΚΑ – Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης» ηδξ Δ΄ ηαζ η΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ
πμθείμο, ζφιθςκα ιε ηα αήιαηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ / εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ.
Abstract
This experimental laboratory is a normative / exemplary ―simulation‖ of a science educational
procedure of in-service and future primary education teachers with special researchers / doctors /
postgraduate students of Science, Technology and Environment Laboratory of the Department of
Primary Education of Athens University as educators. The ―simulation‖ consists of real
experimentation with simple material, application of practical ideas and implementation of all digital
educational technologies at various subjects of science curriculum and the textbooks ―SCIENCE – I
Investigate and Discover‖ of 5th and 6th grade of primary education, in accordance with the steps of
scientific / educational methodology.

Δηζαγσγή
Σμ Δνβαζηήνζμ απεοεφκεηαζ ζημοξ ημπζημφξ θμζηδηέξ / ιεθθμκηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ ηαεχξ
ηαζ ζημοξ ημπζημφξ εκ εκενβεία εηπαζδεοηζημφξ ηδξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, μζ μπμίμζ ζε
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μιάδεξ αζημφκηαζ πναηηζηά ιε ηδκ επίαθερδ δζδαηηυνςκ, οπμρδθίςκ δζδαηηυνςκ ηαζ
ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ ημο Δνβαζηδνίμο ζε εειαηζηέξ ηαζ πεζνάιαηα ηςκ εβπεζνζδίςκ ηςκ
θοζζηχκ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο, έηζζ χζηε κα εκζζποεμφκ υζμζ ήδδ δζδάζημοκ –ή κα
εκεαννοκεμφκ υζμζ θζθμδμλμφκ κα δζδάλμοκ– (ηαζ) θοζζηέξ επζζηήιεξ ζηδκ Δ΄ ηαζ η΄ ηάλδ
ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ιε βεκζηυ ζημπυ ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ
ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (Καθηάκδξ, 2010).
Σν Πιαίζην – Ζ Αλαγθαηφηεηα – Οη ηφρνη
Σμ πθαίζζμ θεζημονβίαξ εκυξ επζιμνθςηζημφ Δνβαζηδνίμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ οπάνπμοζα
ηαηάζηαζδ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ, υπμο δζαπζζηχκεηαζ ζδιακηζηυ έθθεζιια ζημ
βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ζηζξ απαναίηδηεξ πεζναιαηζηέξ ηαζ
ηεπκμθμβζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ μζ μπμίμζ εκχ δεκ έπμοκ εζδζηή εηπαίδεοζδ βζα ημ
ζδζαίηενα απαζηδηζηυ αοηυ ακηζηείιεκμ ηαθμφκηαζ κα ημ δζδάλμοκ εεςνδηζηά ηαζ πεζναιαηζηά.
Έκα ενεοκδηζηυ ενχηδια ημ μπμίμ αθμνά ζηδκ ακαβηαζυηδηα μνβάκςζδξ / πναβιαημπμίδζδξ
/ αλζμθυβδζδξ εκυξ ηέημζμο ενβαζηδνίμο είκαζ ακ –είκαζ δοκαηυ κα– ζοκεζζθένεζ μοζζαζηζηά
ζηδκ ηάθορδ ηςκ παναπάκς εθθεζιιάηςκ, ζοιπθδνχκμκηαξ ηζξ μδδβίεξ μζ μπμίεξ δίκμκηαζ
ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζημ «αζαθίμ ημο δαζηάθμο» ή/ηαζ ζηα εειαηζηά ζειζκάνζα ηςκ ηαηά
ηυπμοξ ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ. Μεηά ηδκ ειπεζνία ηδξ δζμνβάκςζδξ πανυιμζςκ ενβαζηδνίςκ
ζε ζοκενβαζία ιε ζπμθζημφξ ζοιαμφθμοξ ζε ζπμθεία ή/ηαζ ζε πνμδβμφιεκα ζοκέδνζα ηδξ
ΚμΓζΦΔΔΣ (Καθηάκδξ 2007β, 2007δ, 2009α) εεςνμφιε υηζ δ ακαβηαζυηδηα ηέημζςκ
ενβαζηδνίςκ είκαζ επζηαηηζηή δεδμιέκδξ ιάθζζηα ηδξ έθθεζρδξ ιζαξ βεκζηεοιέκδξ ηαζ
ζοζηδιαηζηήξ εεζιζηήξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.
Οζ άιεζμζ ζηυπμζ εκυξ ηέημζμο Δνβαζηδνίμο ζοκανηχκηαζ ιε ηα παναπάκς εθθείιιαηα /
ενςηήιαηα ηαζ ζοκμρίγμκηαζ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ημο πεζναιαηζζιμφ –(ηαζ) ιε ρδθζαηέξ
ηεπκμθμβίεξ– ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ. Απχηενμξ ζηυπμξ είκαζ δ εκίζποζδ ηδξ
αοημπεπμίεδζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ (ηαζ) ζηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ.
Ζ Μεζνδνινγία – Ο Πεηξακαηηζκφο – Οη Σερλνινγίεο
Ζ πνμηεζκυιεκδ (ηαζ) απυ ειάξ επζζηδιμκζηή / εη-παζδεοηζηή ιεεμδμθμβία (Καθηάκδξ,
2007α) ή δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία ιε δζενεφκδζδ (by inquiry) ηαζ ακαηάθορδ ή ενεοκδηζηά
ελεθζζζυιεκμ εηπαζδεοηζηυ πνυηοπμ (υπςξ εθανιυγεηαζ απυ ηα εβπεζνίδζα ημο δδιμηζημφ
ζπμθείμο «ΦΤΗΚΑ – Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης» ηδξ Δ΄ ηαζ η΄ ηάλδξ) ααζίγεηαζ ζηδκ
ζζημνζηά ηαηαλζςιέκδ επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία (δ μπμία έπεζ ηδκ αθεηδνία ηδξ ζηδκ
ανπαζμεθθδκζηή θοζζηή θζθμζμθία) ηαζ ζπδιαημπμζείηαζ ιε αήιαηα: ημ έκαοζια
εκδζαθένμκημξ, ηδ δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ, ηζξ απμδεζηηζηέξ δζαδζηαζίεξ / πεζναιαηζζιυ, ηδ
δζαηφπςζδ ζοιπεναζιάηςκ / εεςνίαξ, ηδ βεκίηεοζδ / δζαεειαηζηή ζοζηδιζηή ζοζπέηζζδ /
(ιζηνμ)ενιδκείεξ. Αοηή δ ιεεμδμθμβία ακαδεζηκφεζ ηυζμ ημκ εηπαζδεοηζηυ / βκςζζαηυ υζμ
ηαζ ημκ παζδεοηζηυ / παζδαβςβζηυ παναηηήνα ηαζ νυθμ ηδξ εη-παζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ, αθμφ απμαθέπεζ ηυζμ ζηδκ ακάπηολδ ημο βκςζζαημφ οπμαάενμο ζημ
ακηζηείιεκμ αοηυ, υζμ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο μνεμθμβζημφ ηνυπμο ζηέρδξ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ
ζηακυηδηαξ, αθθά ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ ημο αηυιμο.
Ο απμδεζηηζηυξ πεζναιαηζζιυξ ιε απθά οθζηά ηαζ ιέζα (αθθά ηαζ αοημζπέδζεξ ηαηαζηεοέξ),
υπςξ οπμδεζηκφεηαζ κα πναβιαημπμζείηαζ ζε μιάδεξ απυ ηα ζπεηζηά αζαθία ζηδκ
πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ (Απμζημθάηδξ ηά, 2006), μκμιάγεηαζ απμδεζηηζηυξ βζαηί πνάβιαηζ
απμδεζηκφεζ ηδκ αθήεεζα ή ιδ ηςκ οπμεέζεςκ, μζ μπμίεξ έπμοκ δζαηοπςεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ
επζζηδιμκζηήξ / εη-παζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ. ηα πθεμκεηηήιαηα αοημφ ημο πεζναιαηζζιμφ
εκηάζζμκηαζ: δ ακεφνεζδ ηαζ επζθμβή απυ ημοξ ιαεδηέξ ηςκ απαζημφιεκςκ απθχκ οθζηχκ ηαζ
ιέζςκ βζα ημκ πεζναιαηζζιυ ηδξ ηάεε εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δ απμηημφιεκδ πεπμίεδζδ
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ηςκ ιαεδηχκ υηζ βζα ημκ πεζναιαηζζιυ δεκ απαζημφκηαζ πάκημηε ζδζαίηενα υνβακα ηαζ
ζοζηεοέξ ηαζ δ δοκαηυηδηα (εκδεπμιέκςξ) εηηέθεζδξ ημο πεζνάιαημξ ηαζ εηηυξ ηδξ ηάλδξ –
ζημ πνμαφθζμ, ζημ ζπίηζ …– αθθά ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επακαθήρεςκ ηςκ ιαεδιάηςκ
ζημ ζπίηζ. Ο ζοκημκζζιυξ ηςκ μιάδςκ μζ μπμίεξ πεζναιαηίγμκηαζ, μ πνμκζζιυξ ηαζ δ ηήνδζδ
πνμκμδζαβνάιιαημξ αθθά ηαζ δ ακάδναζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ είκαζ ααζζηέξ ζοκζζηχζεξ ηδξ
επζηοπίαξ ιζαξ ζοθθμβζηήξ πνμζπάεεζαξ, ζηδκ μπμία –ιε ηδκ ηαεμδήβδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ
μ μπμίμξ πνέπεζ κα έπεζ ζοκημκζζηζηυ ιυκμ νυθμ– αζημφκηαζ μζ εηπαζδεουιεκμζ.
Χξ εηπαζδεοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ εεςνμφιε, εηηυξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθυνδζδξ ηαζ
επζημζκςκίαξ (μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζοκήεςξ ιυκεξ ςξ εηπαζδεοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ), ηαζ υθεξ
ηζξ άθθεξ εηθάκζεζξ ηςκ ζφβπνμκςκ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ μζ μπμίεξ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ
παναβςβή, ρδθζμπμίδζδ, επελενβαζία, απμεήηεοζδ, δζαηίκδζδ, αλζμπμίδζδ (…) ηδξ
πθδνμθμνίαξ. Σζξ ηεπκμθμβίεξ αοηέξ ηζξ παναηηδνίγμοιε εη-παζδεοηζηέξ αθμφ δ αλζμπμίδζή
ημοξ βζα ηδκ εη-παίδεοζδ ζε ηάεε βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ έπεζ –ή πνέπεζ κα έπεζ– ηυζμ
εηπαζδεοηζηυ / βκςζζαηυ υζμ ηαζ παζδεοηζηυ / παζδαβςβζηυ παναηηήνα ηαζ νυθμ ηαζ δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πνέπεζ κα απμαθέπεζ ηυζμ ζηδκ ακάπηολδ ημο βκςζζαημφ οπμαάενμο
ζημ ακηζηείιεκμ αοηυ, υζμ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο μνεμθμβζημφ ηνυπμο ζηέρδξ ηαζ ηδξ
ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, αθθά ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ ημο αηυιμο.
Οιαδμπμζχκηαξ υθεξ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ, ηζξ ηαλζκμιμφιε / δζαηνίκμοιε ζε πέκηε
βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ (Καθηάκδξ, 2010), ιε ηνζηήνζμ ηδκ εηπαζδεοηζηή πνήζδ ημοξ ηαζ ηδκ
έκηαλδ / αλζμπμίδζή ημοξ ζηα αήιαηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ: α. ηζξ ηεπκμθμβίεξ
πθδνμθυνδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ (ηονίςξ βζα εκαφζιαηα εκδζαθένμκημξ ζημ δζαδίηηομ), α. ηζξ
ηεπκμθμβίεξ πνμζμιμίςζδξ / μπηζημπμίδζδξ (ηονίςξ ηςκ «αυναηςκ» ηαζ ηοπαίςκ
δζαδζηαζζχκ ημο ιζηνμηυζιμο ιε ιεευδμοξ / ηεπκζηέξ Monte Carlo), β. ηζξ ηεπκμθμβίεξ
πεζναιαηζζιμφ ηαζ αοημιαηζζιμφ (ιε αζζεδηήνεξ ηαζ απηήνεξ, ζοκδεδειέκμοξ ιε
δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή), δ. ηζξ ηεπκμθμβίεξ επελενβαζίαξ / ακαπανάζηαζδξ ηδξ
πθδνμθμνίαξ (ιε ηδ ιμνθή ανζειχκ, βναθδιάηςκ, ζπεδίςκ, εζηυκςκ, ηζκμφιεκςκ εζηυκςκ,
…) ηαζ ε. ηζξ ηεπκμθμβίεξ μνβάκςζδξ / πανμοζίαζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ (ιε ηδ ιμνθή ημζκχκ
ειπμνζηχκ πνμβναιιάηςκ) ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ πνήζδ μεμκχκ ή δζαδναζηζηχκ πζκάηςκ.
Ζ Δθαξκνγή
Πνυηεζηαζ βζα ιζα πνυηοπδ / δεζβιαηζηή «πνμζμιμίςζδ» απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ
εηπαζδεοηζημφξ (ζε πεκηαιεθείξ μιάδεξ, οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ επζιμνθςηχκ / ζοκενβαηχκ
ημο Δνβαζηδνίμο) ηδξ πνμηεζκυιεκδξ απυ ειάξ –ζφιθςκα ιε ηα αήιαηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ /
εηπαζδεοηζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ρδθζαηχκ εηπαζδεοηζηχκ ηεπκμθμβζχκ– εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζε δζάθμνεξ εειαηζηέξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ
ηαζ ηα εβπεζνίδζα «ΦΤΗΚΑ – Δνεοκχ ηαζ Ακαηαθφπης» ηδξ Δ΄ ηαζ η΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ
πμθείμο, ιε εζηίαζδ ζημκ πεζναιαηζζιυ ιε απθά ιέζα μ μπμίμξ εκηάζζεηαζ ζηδ
ιεεμδμθμβία, ζηδκ επίδεζλδ / πνήζδ οπμζηδνζηηζηχκ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζηδκ
εθανιμβή "ηαθχκ" πναηηζηχκ μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζηδκ πνμεημζιαζία ηαζ εηηέθεζδ ηςκ
πεζναιάηςκ.
Γεκζηυηενα, ιε ηδκ εηηέθεζδ ηςκ πεζναιάηςκ απυ δζάθμνεξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ,
οπμδεζηκφμκηαζ ή/ηαζ ακαπηφζζμκηαζ / εθανιυγμκηαζ ηαθέξ ζδέεξ ηαζ πναηηζηέξ μζ μπμίεξ
αθμνμφκ: ζημ έκαοζια ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ, ζημκ ηνυπμ δζελαβςβήξ ζογήηδζδξ
ηαζ εκεάννοκζδξ ηςκ ιαεδηχκ βζα δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ, ζηδ δζεφνοκζδ ημο πεζναιαηζζιμφ
ηαζ ιε άθθα πεζνάιαηα (ηαζ ιε πνήζδ αζζεδηήνςκ ηαζ απηήνςκ ζε δζαζφκδεζδ ιε
δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή), ζημκ ηνυπμ αέθηζζηδξ δζαηφπςζδξ / ηαηαβναθήξ ηαζ εθανιμβήξ
ηςκ ζοιπεναζιάηςκ, ζηδ βεκίηεοζδ / ειπέδςζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ, ζηδκ εθανιμβή ηδξ
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ζοζηδιζηήξ ακάθοζδξ βζα ηδ δζαεειαηζηή μθμηθήνςζδ ηδξ ιεθέηδξ, αθθά ηαζ ζηδκ ενιδκεία
ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ιε αλζμπμίδζδ πνμζμιμζχζεςκ / μπηζημπμζήζεςκ ημο ιζηνμηυζιμο.
Δπίζδξ, οπμδεζηκφμκηαζ μ αέθηζζημξ ηνυπμξ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ πνμζθμνυηενςκ εειαηζηχκ
εκμηήηςκ ηαζ μ μνεμθμβζηυηενμξ πνμκζηυξ ηαηαιενζζιυξ ηςκ εειαηζηχκ αοηχκ, αθθά ηαζ μ
αέθηζζημξ πνμκζηυξ ηαηαιενζζιυξ (%) ηδξ δζάνηεζαξ ηςκ αδιάηςκ / ζηαδίςκ ηδξ
ιεεμδμθμβίαξ (Καθηάκδξ 2009α). Πανάθθδθα επζδεζηκφμκηαζ ζπεηζηά επεζζυδζα ηδξ
Δηπαζδεοηζηήξ Σδθευναζδξ ηα μπμία έπμοκ δδιζμονβδεεί απυ ημ Δνβαζηήνζμ (Καθηάκδξ
2007α) ηαζ δζαηίεεκηαζ δςνεάκ, ηαεχξ ηαζ οπενζοκδέζεζξ ημο δζαδζηηοαημφ ηυπμο ημο
Δνβαζηδνίμο http://micro-kosmos.uoa.gr ιε ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ / μδδβίεξ / θφθθα
ενβαζίαξ / θφθθα αλζμθυβδζδξ, πνμζμιμζχζεζξ ηαζ δεζβιαηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα
δζάθμνεξ εειαηζηέξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ιέζς ημο δζαδζηηοαημφ αοημφ ηυπμο είκαζ δοκαηή ηαζ
δ αιθίδνμιδ "επζημζκςκία" Δνβαζηδνίμο – εηπαζδεοηζηχκ, ιε ενςηήζεζξ ηαζ απακηήζεζξ
ζπεηζηά ιε ηδ αέθηζζηδ εθανιμβή ηαζ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή αλζμπμίδζδ ηςκ αζαθίςκ.
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εκπαύδευςη.
Εργαςύα επύ χϊρτου και αξιοπούηςη των λογιςμικών Inspiration και
Kidspiration
Οξγαλσηήο: Αλαζηαζία Γεκεηξίνπ1
πλεξγάηεο: Δπκνξθία Μαιθνπνχινπ2
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Νεπηαγσγφο, Τπ. Γηδάθηνξαο, emalkopo@alex.duth.gr
Γ.Π.Θ., Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Δξγαζηήξην Έξεπλαο θαη
Δπηθνηλσλίαο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε,
Πεξίιεςε
ημ ενβαζηήνζμ αοηυ εα εθανιμζηεί δ ιέεμδμξ ηδξ πανημβνάθδζδξ εκκμζχκ. Πνυηεζηαζ βζα ιία
ιέεμδμ δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ μνβάκςζδ εκκμζχκ πμο αθμνμφκ έκα εέια ιεθέηδξ ηαζ ηδκ
μπηζημπμίδζδ ηδξ δμιήξ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ, ζε ιμνθή ζπδιαηζημφ δζαβνάιιαημξ (πάνηδξ
εκκμζχκ ή εκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ). Οζ ζοιιεηέπμκηεξ εα ενβαζημφκ αημιζηά ηαζ ζε μιάδεξ ζηδκ
ηαηαζηεοή εκκμζμθμβζηχκ πανηχκ, βζα ηδκ μνβάκςζδ εκκμζχκ πμο αθμνμφκ έκα εέια ιεθέηδξ ηςκ
θοζζηχκ επζζηδιχκ ηδξ επζθμβήξ ημοξ. Οζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ εα ηαηαζηεοαζημφκ επί πάνημο ηαζ
πανάθθδθα εα πανμοζζαζημφκ ηα θμβζζιζηά εκκμζμθμβζηήξ πανημβνάθδζδξ Inspiration ηαζ
Kidspiration. Σα θμβζζιζηά αοηά είκαζ ακμζπηά πενζαάθθμκηα εκκμζμθμβζηήξ πανημβνάθδζδξ.
Δζδζηυηενα ημ δεφηενμ (Kidspiration) απεοεφκεηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ πνχηδξ ζπμθζηήξ
δθζηίαξ.

Abstract
The aim of this workshop is the implementation of concept-map method as educational tool for
teaching and learning sciences at school. Concept maps are graphical tools for studying children‘s
conceptions, organizing and representing their knowledge or/and evaluation of an educational process.
They consist of circles or other boxes where concepts are included. By the use of linking lines the
relationships between several concepts are indicated. The participants of the workshop are going to
construct concepts maps regarding scientific phenomena. The Inpiration and Kidspiration Software are
also going to present as tool for constructing concept maps.
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Δηζαγσγή3

Οζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ ακαπηφπεδηακ ημ 1972 απυ ημκ Novak, ζημ πθαίζζμ ενεοκδηζημφ
πνμβνάιιαημξ πμο απμζημπμφζε ζηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ενιδκεία ημο ηνυπμο πμο ηα
παζδζά ηαηακμμφκ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ (Novak & Cañas 2008). Πνμηεζιέκμο κα εειεθζςεεί
αέθηζζημξ ηνυπμξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαηακυδζδξ ηςκ παζδζχκ πνμέηορε δ
ζδέα ηδξ ζπδιαηζηήξ ακαπανάζηαζδξ ηςκ βκχζεςκ ηςκ παζδζχκ ζηδ ιμνθή εκυξ πάνηδ
εκκμζχκ. Ζ ζδέα αοηή ακαδφεδηε απυ ηδ εειεθζχδδ ζδέα ηδξ εεςνίαξ ημο Ausubel πμο
οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιάεδζδ πναβιαηχκεηαζ ιε ηδ ζοζπέηζζδ, εκζςιάηςζδ ηαζ αθμιμίςζδ
κέςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ εκκμζχκ ιε ήδδ πνμτπάνπμκηα ζημζπεία ηδξ βκςζηζηήξ δμιήξ ηςκ
αηυιςκ (Novak & Cañas 2008).

3

Σμ πθδνμθμνζαηυ πενζεπυιεκμ ημο ηεθαθαίμο αοημφ απμηεθεί ιένμξ δδιμζζεοιέκμο ηεθαθαίμο: Γδιδηνίμο,
Α. (2009). Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε: Πεξηβάιινλ, αεηθνξία. Θεσξεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (ζει.
248-254). Θεζζαθμκίηδ: Δπίηεκηνμ.

Δκχ ανπζηά, μζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ έκα κέμ ενεοκδηζηυ
ενβαθείμ, ζηδ ζοκέπεζα ελεθίπεδηε ζε εηπαζδεοηζηυ ενβαθείμ ιε εθανιμβέξ ζηδ δζδαζηαθία
ηαζ ηδ ιάεδζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Απμηεθεί ιέεμδμ πμο εοκμεί ηδκ ακίπκεοζδ ηαζ
μνβάκςζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα έκκμζεξ ηαζ θαζκυιεκα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ,
ηδκ μνβάκςζδ ηδξ βκχζδξ ηαεχξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ εηπαζδεοηζηχκ πανειαάζεςκ.

Μεζνδνινγία

Γνκή ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ
Οζ εκκμζμθμβζημί πάνηεξ απμηεθμφκηαζ απυ πθαίζζα δζαθυνςκ ζπδιάηςκ (π.π. ηφηθμξ,
έθθεζρδ, μνεμβχκζμ, ηεηνάβςκμ) ηαζ εοεείεξ ιε ηζξ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Μέζα
ζηα πθαίζζα βνάθμκηαζ μζ έκκμζεξ ηαζ πάκς ζηζξ εοεείεξ ζφκδεζδξ ημοξ ζδιεζχκμκηαζ
ζοκδεηζηέξ θέλεζξ ή ιζηνέξ θνάζεζξ πμο πνμζδζμνίγμοκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ζοκδευιεκςκ
εκκμζχκ. Καηαζηεοάγμκηαζ είηε ζε ιμνθή ζενάνπδζδξ είηε ζε ιμνθή δζηηφμο.
ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μζ ζοκδευιεκεξ έκκμζεξ ζενανπμφκηαζ απυ ηδ βεκζηυηενδ ζηδκ
εζδζηυηενδ ηαζ αημθμοεμφκ ζοβηεηνζιέκδ δζάηαλδ δδιζμονβχκηαξ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηθάδμ
(μνζγυκηζμ ή ηάεεημ) (πήια 1). ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δδιζμονβείηαζ πθέβια ζοκδέζεςκ
ηαεχξ ηάεε ιία απυ μνζζιέκεξ έκκμζεξ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ οπυθμζπεξ. Οζ
έκκμζεξ αοηέξ, θεζημονβμφκ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ζακ ηυιαμξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηςκ δζάθμνςκ
ηθάδςκ ημο πάνηδ. Σμ δίηηομ πμο δδιζμονβείηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ακαδεζηκφεζ ηζξ
πμθθαπθέξ ζπέζεζξ πμο έπμοκ ιεηαλφ ημοξ μζ έκκμζεξ πμο απεζημκίγμκηαζ ζημ πάνηδ (πήια
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2). Ζ πμνεία ζφκδεζδξ δφμ ή πενζζζυηενςκ εκκμζχκ δζαιέζμο ηςκ βναιιχκ ζφκδεζδξ δίκμοκ
ιζα θμβζηή πνυηαζδ. Σμ ζφκμθμ ηςκ πνμηάζεςκ πμο "δζααάγμκηαζ" ζε έκα πάνηδ εκκμζχκ
δζαιμνθχκμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηείιεκμ πμο πενζβνάθεζ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ
ζπέζεζξ.

Αλάπηπμε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ
Ζ πανημβνάθδζδ εκκμζχκ εθανιυγεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ
δζαθμνεηζηυ ααειυ δοζημθίαξ. Ζ επζθμβή ημο ηνυπμο εθανιμβήξ ελανηάηαζ απυ ιεηαλφ
άθθςκ απυ ημ ααειυ ελμζηείςζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ.
ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ μνζζιέκμζ, ιεηαλφ άθθςκ, πνμηεζκυιεκμζ ηνυπμζ εθανιμβήξ ιε
αολακυιεκμ ααειυ δοζημθίαξ (απυ ημ παιδθυηενμ ζημκ ορδθυηενμ) :
Σμ ζφκμθμ ηςκ εκκμζχκ πμο αθμνμφκ ζημ εέια ιεθέηδξ, μζ ζοκδεηζηέξ θέλεζξ ή ιζηνέξ
θνάζεζξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ δζάβναιια ημο πάνηδ είκαζ δζαεέζζια ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μζ εηπαζδεουιεκμζ ηαθμφκηαζ κα ιεθεηήζμοκ ηα δζαεέζζια ζημζπεία
ηαζ κα επζθέλμοκ ηζξ εέζεζξ ημο δζαβνάιιαημξ (πθαίζζα ηαζ ζοκδεηζηέξ βναιιέξ) υπμο εα ηα
ημπμεεηήζμοκ.
Σμ ζφκμθμ ηςκ εκκμζχκ πμο αθμνμφκ ζημ εέια ιεθέηδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ ζοκδεηζηέξ
θέλεζξ ή ιζηνέξ θνάζεζξ είκαζ δζαεέζζια ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ, μζ μπμίμζ ηαθμφκηαζ κα
ηαηαζηεοάζμοκ μζ ίδζμζ ημ δζάβναιια ηαζ κα δζαιμνθχζμοκ ημ πάνηδ.
Οζ εηπαζδεουιεκμζ ηαθμφκηαζ κα επεηηείκμοκ έκα πνμηεζκυιεκμ διζδμιδιέκμ πάνηδ εκκμζχκ
πνμζεέημκηαξ κέεξ έκκμζεξ ηαζ ζοκδεηζηέξ θέλεζξ ή θνάζεζξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα είκαζ
δζαεέζζιεξ ή υπζ. Ζ δεφηενδ εηδμπή αολάκεζ ημ ααειυ δοζημθίαξ ημο ηνυπμο εθανιμβήξ ηδξ
ιεευδμο.
Οζ έκκμζεξ ηαζ μζ ζοκδεηζηέξ θέλεζξ ή θνάζεζξ επζθέβμκηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ
εηπαζδεουιεκμοξ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηεζιέκμο ζπεηζημφ ιε ημ εέια δζαπναβιάηεοζδξ. Οζ
εηπαζδεουιεκμζ ηαθμφκηαζ κα επζθέλμοκ μζ ίδζμζ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ηαηά ηδκ άπμρδ ημοξ
έκκμζεξ πμο εα πενζθάαμοκ ζημ πάνηδ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ ζοκδεηζηέξ θέλεζξ ή ιζηνέξ
θνάζεζξ βζα κα πνμζδζμνίζμοκ ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ. Σμ δζάβναιια ημο πάνηδ
πνμζπεδζαζιέκμ ιπμνεί κα είκαζ δζαεέζζιμ ή υπζ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ μ ααειυξ
δοζημθίαξ είκαζ αηυιδ ορδθυηενμξ.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή, πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ ορδθυηενμ ααειυ δοζημθίαξ, πνμηείκεηαζ
ιυκμ ημ εέια ιεθέηδξ. Οζ εηπαζδεουιεκμζ ηαθμφκηαζ κα πνμηείκμοκ μζ ίδζμζ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ
ζοκδεηζηέξ θέλεζξ ή θνάζεζξ πμο εα πενζθδθεμφκ ζημ πάνηδ ημ δζάβναιια ημκ μπμίμ επίζδξ
εα ηαηαζηεοάζμοκ μζ ίδζμζ.

Ακελάνηδηα απυ ημκ ηνυπμ εθανιμβήξ ηδξ ιεευδμο, μζ εηπαζδεουιεκμζ ηαηαζηεοάγμκηαξ έκα
πάνηδ εκκμζχκ πμο αθμνμφκ έκα εέια ή έκα ενχηδια, ηαθμφκηαζ κα ειααεφκμοκ ζηδ ιεθέηδ
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ημο ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ, κα ηαηακμήζμοκ ηζξ ζπεηζηέξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ
υπςξ αοηέξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζοκδεηζηέξ θέλεζξ ηαζ ιζηνέξ θνάζεζξ. Οζ πάνηεξ
εκκμζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ιεθέηδ εκυξ ίδζμο εέιαημξ απυ δζαθμνεηζηά άημια ιπμνεί κα
είκαζ δζαθμνεηζημί ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα ακαπανζζημφκ πμζηίθεξ εηδμπέξ ημο εέιαημξ ιεθέηδξ.
Αοηυ ζοιααίκεζ ηαεχξ μ ζοκηάηηδξ εκυξ πάνηδ ιπμνεί κα εζηζάγεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ έκκμζεξ
ηαζ κα πνμζδζμνίγεζ άθθεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ πμο κα δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ εηείκεξ εκυξ
άθθμο ζοκηάηηδ.
Ζ πανμοζίαζδ ηαζ ζογήηδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ εηδμπχκ πανημβνάθδζδξ ηαζ δ ζφβηνζζδ
ηςκ πανηχκ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ, κα εκημπίζμοκ θάεδ ή παναθείρεζξ, κα
ακαβκςνίζμοκ κέεξ έκκμζεξ ηαζ ζπέζεζξ αθθδθελάνηδζδξ ιεηαλφ ημοξ ζηζξ μπμίεξ δεκ
εζηζάζηδηακ μζ ίδζμζ. Μέζα απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηέξ μζ εηπαζδεουιεκμζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα
κα ακαβκςνίζμοκ πμζηίθεξ δζαζηάζεζξ ημο εέιαημξ ιεθέηδξ ηαζ κα απμηηήζμοκ ζοκμθζηή
ακηίθδρδ ημο.

Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ – Παξαδείγκαηα

Υάξηεο ηεξάξρεζεο
ημ πανάδεζβια πμο αημθμοεεί δίκμκηαζ μζ έκκμζεξ ηαζ μζ ζοκδεηζηέξ θνάζεζξ. Οζ έκκμζεξ πμο
απεζημκίγμκηαζ ζημ πάνηδ ζενανπμφκηαζ απυ ηδ βεκζηυηενδ ζηδκ εζδζηυηενδ.
Έλλνηεο: θοζζηυ πενζαάθθμκ, αζμηζημφξ πανάβμκηεξ, ααζμηζημφξ πανάβμκηεξ, ηθίια
αηιυζθαζνα, οδνυζθαζνα, θζευζθαζνα, γχα, θοηά, εάθαζζα, λδνά, εδθαζηζηά, αιθίαζα,
πηδκά, αέναξ, κενυ, πεηνχιαηα, ανμπή, άκειμξ, εενιμηναζία.
πλδεηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο: πενζθαιαάκμοκ, πενζθαιαάκεζ, αθθδθεπζδνμφκ, ζοκίζηαηαζ απυ,
ηαεμνίγεηαζ απυ, γμοκ, απμηεθείηαζ απυ, ηονζανπεί, υπςξ δ, υπςξ.

ρήκα 1. Υάνηδξ ζενάνπδζδξ [Πδβή: Γδιδηνίμο (2009)].
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Ζ ακάβκςζδ ηδξ πμνείαξ ηςκ εκκμζχκ, θοζζηυ πενζαάθθμκ, αζμηζημφξ πανάβμκηεξ, ααζμηζημφξ
πανάβμκηεξ δίκεζ ηδκ πνυηαζδ: Σμ θοζζηυ πενζαάθθμκ πενζθαιαάκεζ αζμηζημφξ ηαζ
ααζμηζημφξ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ αθθδθεπζδνμφκ.
"Γζααάγμκηαξ" ηδκ πμνεία ζφκδεζδξ ηςκ εκκμζχκ πμο ανίζημκηαζ ζημ ανζζηενυ ζηέθμξ ημο
πάνηδ δζαιμνθχκεηαζ ημ αηυθμοεμ ηείιεκμ: Σμ θοζζηυ πενζαάθθμκ πενζθαιαάκεζ ααζμηζημφξ
πανάβμκηεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ημ ηθίια ηαζ ηα πενζααθθμκηζηά οπμζηνχιαηα, υπςξ δ
αηιυζθαζνα πμο απμηεθείηαζ απυ αένζα, δ οδνυζθαζνα υπμο ηονζανπεί ημ κενυ ηαζ δ
θζευζθαζνα πμο απμηεθείηαζ απυ πεηνχιαηα. Σμ ηθίια ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ανμπή, ημκ άκειμ
ηαζ ηδ εενιμηναζία.

Υάξηεο δηθηχνπ

ημ πανάδεζβια πμο αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ εκκμζμθμβζηυξ πάνηδξ ζε ιμνθή δζηηφμο.
Πανζζηάκμκηαζ ιενζηέξ απυ ηζξ έκκμζεξ πμο αθμνμφκ ηδκ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ.

ρήκα 2. Υάνηδξ δζηηφμο [Πδβή: Γδιδηνίμο (2009)].
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1

Πεξίιεςε. ημ ενβαζηήνζμ εα πανμοζζαζεμφκ παναδείβιαηα ακαηαθοπηζηήξ ιάεδζδξ ιε βθχζζεξ
πνμβναιιαηζζιμφ(Java) ηαζ θμβζζιζηά (Interactive Physics,Autograph ηθπ) ηαζ μζ ειπεζνίεξ απυ ηδ
ιέπνζ ζηζβιήξ εθανιμβή ιζαξ ζεζνάξ ζειζκανίςκ βεκζηήξ επζιυνθςζδξ πμο πναβιαημπμζείηαζ ζηδ
Θνάηδ, ζημ πθαίζζμ ημο Πνμβνάιιαημξ: «Δηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ
ζηδ Θνάηδ». φιθςκα ιε ηδκ αζαθζμβναθία δ ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ είκαζ ιζα δζαδζηαζία ζηδκ μπμία
μζ εηπαζδεουιεκμζ πνδζζιμπμζμφκ επαβςβζηή θμβζηή ηαζ επαβςβζηέξ αζηζμθμβήζεζξ βζα κα
δδιζμονβήζμοκ οπμεέζεζξ πμο ιπμνμφκ κα εθεβπεμφκ ηαζ κα αλζμθμβδεμφκ. Ζ ακαηαθοπηζηή
δζαδζηαζία πνμζδζμνίγεηαζ απυ πανάβμκηεξ ελςηενζημφξ ημο εηπαζδεουιεκμο, υπςξ δ πμθοπθμηυηδηα
ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ,ηαζ απυ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ απυ ημκ εηπαζδεουιεκμ, υπςξ π.π.
δ πνμδβμφιεκδ βκχζδ, δ ζηακυηδηα δδιζμονβίαξ ιμκηέθςκ, μζ δελζυηδηεξ ακαηάθορδξ μζ
ιεηαβκςζηζηέξ δελζυηδηεξ ηθπ.. Ζ ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί ηαζ ςξ ιζα δοαδζηή
εεςνία υπμο δ «ακαηάθορδ» είκαζ ιζα ενεοκδηζηή δζαδζηαζία ακάιεζα ζημκ πχνμ ηςκ οπμεέζεςκ ηαζ
ζημκ πχνμ ημο πεζνάιαημξ(θοζζημφ ή εζημκζημφ). ημ ενβαζηήνζμ εα πανμοζζαζεμφκ παναδείβιαηα
πμο εα ζοκδοάγμοκ ηδκ ακαηαθοπηζηή ιάεδζδ ιε ηα ιμκηέθα πνμζμιμίςζδξ ηαζ ηδκ αθβμνζειζηή
δζαδζηαζία ηαεχξ ηαζ ζειζκάνζα βεκζηήξ επζιυνθςζδξ ζημ πθαίζζμ ημο Πνμβνάιιαημξ: «Δηπαίδεοζδ
ηςκ παζδζχκ ηδξ ιμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ ζηδ Θνάηδ».
Abstract. According to the research, discovery learning is a process in which the learner uses
inductive reasoning to generate hypotheses that can be tested and evaluated by evidence. The
discovery/scientific inquiry process of learners is determined by a number of external to the learner
factors, e.g. the complexity of the discipline, the particular thematic unit, etc and by internal to the
learner factors, like the motives, psychological factors (self esteem, locus of control etc) , prior domain
knowledge, model knowledge, discovery skills, metacognitive skills e.t.c. Klahr and Dunbar(1988)
developed scientific discovery as dual search (SDDS) theory. This theory sees discovery as a search in
two "spaces"—hypothesis space and experiment space—and provides the basis for identifying detailed
processes of discovery by describing moves within and between these two spaces. During the Lab, we
will present examples of discovery learning, which combine the creation of simple algorithmic
models, the investigation during the discovery learning and the experiences from training courses in
low secondary school for the education of the Muslim students in Thrace.
The inquiry based learning studies were suported by the project Pathway,
Project full title: " The Pathway to Inquiry Based Science Teaching "
Grant agreement no: 266624 and presented by Sarantos Psycharis.
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Ζ ηαηαζηεοή ιμκηέθςκ απυ ημκ εηπαζδεουιεκμ-ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαηαθοπηζηήξ
ιάεδζδξ- ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ εκκμζμθμβζηή αθθαβή ακ ηα ιμκηέθα πενζέπμοκ α)
δναζηδνζυηδηεξ πνμζακαημθζζιμφ(π.π. δζάηνζζδ ακελάνηδηςκ-ελανηδιέκςκ ιεηααθδηχκ,
οπμεέζεζξ βζα ιαεδιαηζηέξ ζπέζεζξ ,ζπεδζαζιυξ πεζναιάηςκ ηθπ.), α)ζοζηδιαηζηέξ
ηακμκζηυηδηεξ(π.π. ιεηααμθέξ μνζζιέκςκ ιεηααθδηχκ ηάεε θμνά), β)δναζηδνζυηδηεξ
αλζμθυβδζδξ(π.π. δζαπείνζζδ ηαζ έθεβπμξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ) δ)δναζηδνζυηδηεξ
θεπημιενμφξ ακάθοζδξ ηςκ θαζκμιέκςκ αθθά επζπθέμκ ηαζ 1) δοκαηυηδηεξ πνήζδξ
εηθναζηζηχκ ιμκηέθςκ, 2) δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ αθβμνζειζηήξ ζηέρδξ ηαζ 3) δζαδζηαζίεξ
νφειζζδξ ηδξ ιάεδζδξ.(Φοπάνδξ, 2009; 2010, Pathway project, 2011)
Θεσξεηηθφ πιαίζην
Ζ πνήζδ ηςκ οπμθμβζζηχκ ζηδ Φοζζηή ηαζ βεκζηυηενα ζηζξ Δπζζηήιεξ ιπμνεί κα δζαζνεεεί
ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ: ζηδκ ανζειδηζηή ακάθοζδ, ζηδκ μπηζημπμίδζδ, ζημ ζοιαμθζηυ
πεζνζζιυ, ζηδκ πνμζμιμίςζδ ηαζ ζηδκ ζοθθμβή δεδμιέκςκ. Ζ ανζειδηζηή ακάθοζδ
ακαθένεηαζ ζηδκ εφνεζδ θφζεςκ ,ζαθχξ μνζζιέκςκ πνμαθδιάηςκ, μζ μπμίεξ εηθνάγμκηαζ ζε
ανζειδηζηή ιμνθή ηαζ υπζ ζε ζοιαμθζηή ιμνθή. Σέημζεξ πενζπηχζεζξ ζοκακηάιε π.π. ζημκ
οπμθμβζζιυ πμθθαπθχκ μθμηθδνςιάηςκ, ηδκ επελενβαζία πζκάηςκ, ηδκ επίθοζδ ιδ
βναιιζηχκ δζαθμνζηχκ ελζζχζεςκ ηθπ. Ο ζοιαμθζηυξ πεζνζζιυξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ εββεκή
ζδζυηδηα ηςκ Μαεδιαηζηχκ κα δζαπεζνίγμκηαζ ζφιαμθα. Ζ πνήζδ ηςκ οπμθμβζζηχκ ζημ
ζοιαμθζηυ πεζνζζιυ ακαθένεηαζ ζηα αθδνδιέκα ζφιαμθα ηςκ Μαεδιαηζηχκ ιε ηα μπμία
πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα κα θφκμοιε πανυιμζα πνμαθήιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ ζφιαμθα. Με
ηδκ μπηζημπμίδζδ δεδμιέκςκ ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε πνυηοπα(patterns) ηα μπμία
δφζημθα εα ηα πνμζδζμνίγαιε πςνίξ κα έπμοιε μπηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ δεδμιέκςκ ιέζς
ακαπαναζηάζεςκ ηαζ βναθζηχκ παναζηάζεςκ. Δπεζδή ζοκήεςξ απαζημφκηαζ πενζζζυηενεξ
απυ ηνείξ ιεηααθδηέξ βζα ηδκ ακάθοζδ εκυξ θαζκμιέκμο, δ βναθζηέξ παναζηάζεζξ είκαζ έκα
ζζπονυ ενβαθείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο θαζκμιέκμο.
Σέημζα ενβαθεία ακαπηφζζμκηαζ ζοκεπχξ πμο έπμοκ ζοκεζζθένεζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ ζηδκ
αεθηίςζδ ηδξ μπηζημπμίδζδξ. Έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ Δπζζηήιδξ αζπμθείηαζ ιε ηδκ
ακάπηολδ ιμκηέθςκ. Γζα κα είκαζ έκα ιμκηέθμ ζοκεπέξ ιε ηζξ παναηδνήζεζξ, εα πνέπεζ κα
ηαηαθάαμοιε ημ ιμκηέθμ ηαζ ηζξ πνμαθέρεζξ ημο. Γζα κα ημ ηάκμοιε αοηυ εα πνέπεζ κα
οθμπμζήζμοιε ημ ιμκηέθμ ζημκ Ζ/Τ, δδθαδή κα δδιζμονβήζμοιε ιμκηέθα πνμζμιμίςζδξ. Οζ
πνμζμιμζχζεζξ πνδζζιμπμζμφκ ηα οπμθμβζζηζηά ενβαθεία ηδξ ανζειδηζηήξ ακάθοζδξ ηαζ ημο
ζοιαμθζημφ πεζνζζιμφ εκχ δίκμοκ έιθαζδ ζηδκ ακαηαθοπηζηή ιμνθή ιάεδζδξ. Σέθμξ μζ
οπμθμβζζηέξ ειπθέημκηαζ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ εκυξ πεζνάιαημξ ζημ ενβαζηήνζμ, απυ ημ
ζπεδζαζιυ ηςκ ζοζηεοχκ ιέπνζ ηδ ζοθθμβή ηαζ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Πμθθέξ απυ ηζξ
εκένβεζεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ζημ θοζζηυ ενβαζηήνζμ είκαζ ακηίζημζπεξ ιε αοηέξ πμο
ειθακίγμκηαζ ζηζξ πνμζμιμζχζεζξ.(Gould et.al.,2006 ). οπκά μζ πνμζμιμζχζεζξ ιε Ζ/Τ
ακαθένμκηαζ ηαζ ςξ οπμθμβζζηζηά πεζνάιαηα ελαζηίαξ ηαζ ηςκ ακαθμβζχκ πμο παναηίεεκηαζ
ζημκ παναηάης πίκαηα.
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Πίκαηαξ 1: οβηνζηζηή Πανμοζίαζδ ημο θοζζημφ πεζνάιαημξ ηαζ ηδξ οπμθμβζζηζηήξ
πνμζμιμίςζδξ
Φοζζηυ Δνβαζηήνζμ
Γείβια
Φοζζηέξ οζηεοέξ
Ρφειζζδ ηςκ οζηεοχκ
Μεηνήζεζξ
Ακάθοζδ ηςκ Γεδμιέκςκ

Τπμθμβζζηζηή Πνμζμιμίςζδ
Μμκηέθμ
Πνυβναιια ζημκ Ζ/Τ
Έθεβπμξ ημο Πνμβνάιιαημξ
Τπμθμβζζιμί
Ακάθοζδ ηςκ Γεδμιέκςκ

Ζ εεςνία ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ είκαζ πνςηανπζηά ιζα εεςνία ηδξ επζζηήιδξ αθθά ηαζ
ιζα εεςνία «πενί» ηδξ επζζηδιμκζηήξ εεςνίαξ ηαζ πναηηζηήξ ηαζ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδκ
θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ. Έκα ιμκηέθμ είκαζ έκα εκκμζμθμβζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ
απεζημκίγεηαζ(πνμαάθθεηαζ)-ζημ πθαίζζμ ιζαξ εεςνίαξ-ζε έκα εζδζηυ ιμηίαμ-πνυηοπμ(pattern)
ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο ιε ζημπυ κα ακαπαναζηήζεζ ημ ηάεε θαζκυιεκμ αλζυπζζηα ηαζ ςξ
πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ θεζημονβίεξ ημο, πάκηα υιςξ εκηαβιέκμ ζημ πθαίζζμ ιζαξ
ήδδ ηαεζενςιέκδξ εεςνίαξ (Halloun, 2006).
φιθςκα ιε ημοξ (Tseitlin & Gallili,2005) ημ ιμκηέθμ είκαζ μ εκδζάιεζμξ
«πνάηημναξ» ακάιεζα ζηα ακηζηείιεκα ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο ηαζ εκυξ ζοζηήιαημξ απυ
ααζζηέξ ανπέξ (εεςνία). Σμ ιμκηέθμ ιπμνεί κα έπεζ δζενεοκδηζηέξ θεζημονβίεξ (πενζβναθή
ιμηίαςκ, ελδβήζεζξ, πνμαθέρεζξ) ηαζ «επζκμδηζηέξ» θεζημονβίεξ υπςξ έθεβπμ ή αθθαβή ηςκ
οπανπυκηςκ ζοζηδιάηςκ -ηα μπμία ιεθεηάιε-χζηε κα παναβάβμοκ ιμηίαα –patterns πμο κα
ακηζζημζπμφκ ζημ ιμκηέθμ ή αηυια ηαζ παναβςβή δεδμιέκςκ απυ έκα ιμηίαμ χζηε κα
ακηζζημζπμφκ ζε έκα θοζζηυ ζφζηδια. Ζ εεςνία ηςκ ιμκηέθςκ, ςξ παζδαβςβζηή εεςνία βζα
ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ Δπζζηήιεξ, ζπεηίγεηαζ ιε βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιε
ηδ πνήζδ ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια –ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξχζηε κα δδιζμονβδεεί έκα εζδζηυ «ζχια βκχζδξ» αθθά ηαζ δελζυηδηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ
επζζηδιμκζηή εεςνία ηαζ πναηηζηή. Μζα μθμηθδνςιέκδ εεςνία ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ ζηδκ
εηπαίδεοζδ εα ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ζηδκ ακάπηολδ ηνυπςκ βκχζδξ ηαζ ιάεδζδξ πμο εα
είκαζ ημκηά ιε ηδκ επζζηδιμκζηή αζηζμθυβδζδ ηαζ ένεοκα ακ:
α) πνδζζιμπμζδεμφκ ηαηάθθδθα ζπήιαηα ιμκηέθςκ πμο δεκ εα ηνφαμοκ ηαζ εα
«εκμπμπμζμφκ» ηδκ επζζηδιμκζηυηδηα ηςκ ιμκηέθςκ ηαζ
α) εα αμδεμφκ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ κα ακαπηφλμοκ αζηζμθμβήζεζξ ιε αάζδ ημ ιμκηέθμ
(model-based reasoning) (Nersessian & Patton, 2009; Nersessian, 2002).
Έκα ζεκάνζμ ακαηαθοπηζηήξ ιάεδζδξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ έκηαλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ
ιάεδζδξ ζε έκα πμθφπθμημ, νεαθζζηζηυ ηαζ πναβιαηζηυ πενζαάθθμκ, δδθαδή ιε ηδκ ειπθμηή
ηςκ εηπαζδεουιεκςκ ζε νεαθζζηζηά -αοεεκηζηά ηαεήημκηα ιε πνήζδ ιμκηέθςκ
πνμζμιμίςζδξ. Μζα άθθδ ζοκζζηχζα ημο «ακαηαθοπηζημφ» ζεκανίμο αθμνά ηδκ ζπέζδ ηςκ
δζδαηηζηχκ ζηναηδβζηχκ ιε ηδκ ένεοκα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιαεδζζαηήξ δζδαηηζηήξ
αημθμοείαξ εα πνέπεζ κα εβείνμκηαζ ενςηήιαηα υπςξ( Flick, & Lederman,2006).
1. έπμοκ ειπθαηεί μζ εηπαζδεουιεκμζ ζηδκ επζζηδιμκζηή δζαδζηαζία;
2. είκαζ μζ δζδαηηζηέξ ζηναηδβζηέξ εκηαβιέκεξ ζηδκ επζζηδιμκζηή δζαδζηαζία;
Έκα δζδαηηζηυ ιμκηέθμ –ζεκάνζμ ακαηαθοπηζηήξ ιάεδζδξ εα πνέπεζ μπςζδήπμηε κα
πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ δμιέξ: ειπθμηή, δζενεφκδζδ, ελήβδζδ, θεπημιενή ακάπηολδ ηαζ
αλζμθυβδζδ, χζηε κα είκαζ ζοιααηυ ηαζ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ εεςνίεξ ιάεδζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ
μπμίεξ μ εηπαζδεουιεκμξ πηίγεζ ιυκμξ ημο ηδ βκχζδ υηακ ημο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα
ιεηαζπδιαηίζεζ ηα κμδηζηά ημο ιμκηέθα ζε εκκμζμθμβζηά.
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