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Επιζηημολογική ζςγκπόηηζη ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ  

ζηη διδακηική ηυν Φςζικών Επιζηημών
1
 

Νίκος Σ. Αρβανίτης 

Πεπίλητη 

Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη δηαθξηηέο επηζηεκνινγηθέο εηθόλεο πνπ ππό κνξ-

θή Παξαδεηγκάησλ απνηππώλνπλ ηε θύζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο. Δπί απηώλ θξίλε-

ηαη ην πεξηερόκελν ελόο δεκνζηνγξαθηθνύ άξζξνπ σο πξνο ηελ εγγύηεηά ηνπ ζε κηα από 

απηέο. Αθνινύζσο επηρεηξείηαη κηα πξόηαζε δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο παξεκθεξώλ άξ-

ζξσλ σο δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ζε κηα δηαδηθαζία πνπ αμηνπνηεί ηδέεο θαη εκπεηξίεο ησλ 

καζεηώλ εληόο ελόο ζύγρξνλνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ αλαδεηθλύεη ηνπο ξό-

ινπο θαη ηηο πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (καζεηώλ, εθπαηδεπ-

ηηθνύ, δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη εξγαιείσλ). 

Ειζαγυγή 

Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ (Γ.Φ.Δ.) είλαη: α) ε ζηνρνζεζία θαη β) ην πεξηερφκελν (Κνπιατδήο, 

2001α).  Σηε ζηνρνζεζία ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφ-

γξακκα (Α.Π.), επηζεκαίλνληαη κεηαμχ άιισλ σο ζηφρνη ε επαθή ηνπ καζεηή κε ηνλ 

επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο, ε αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη  ε 

απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ, ψζηε λα απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ (Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ, 2003). Απφ ηα αλαθεξφκελα ινηπφλ ζην Α.Π., θαη ζπλππνινγίδνληαο 

ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο θαη δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

(Φ.Δ.) ππφ ην πξίζκα ηεο κειέηεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Δπηζηήκεο, Τερλνινγίαο θαη 

Κνηλσλίαο (Solomon, 2001), κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε θαη λα απνδερηνχκε σο ζπκπέ-

ξαζκα πσο ε επαθή ηνπ καζεηή κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο ηερλν-επηζηήκεο, φ-

πσο απηέο θνηλνπνηνχληαη κέζα απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.), κπν-

ξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ ζηφρν ηεο κάζεζεο, θάηη πνπ άιισζηε ζπληζηά κηα ζεκα-
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 Τν παξφλ θείκελν απνηειεί ζρεδίαζκα (draft only) ζεηξάο εξγαζηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ  ζην 
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ληηθή δηάζηαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ αιθαβεηηζκνχ.
2
 Η ζπλάξζξσζε ινηπφλ δηδαθηη-

θψλ ζηφρσλ θαη πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ αιθαβεηηζκνχ είλαη 

επίθαηξε θαη αλαγθαία ζην ζρνιείν ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ «νη εθθξά-

ζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηηο επηζηεκνληθέο θαη 

θνηλσληθέο εμειίμεηο κ’ έλαλ πνιχ αξγφ ξπζκφ» (Σηάρνο & Σπειησηνπνχινπ, 2002, ζ. 

338).  

Παξάιιεια κε απηά, ζηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο ζπγθαηαιέγε-

ηαη ε «απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ζεσξίεο, λφκνπο θαη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηε 

Φπζηθή επηζηήκε» θαζψο θαη ε δηαξθήο επαθή ηνπ καζεηή «κε ηνλ επηζηεκνληθφ 

ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία» (Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ, 2003, ζ. 529). Πξνθχπηεη ινηπφλ εδψ σο βαζηθή καζεζηαθή επηδίσ-

με ε εμνηθείσζε κε ηε θχζε ηεο επηζηήκεο θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, δφκεζεο, αμην-

ιφγεζεο, ηεθκεξίσζεο θαη εγθπξνπνίεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γιψζζαο, δειαδή ε 

θαιιηέξγεηα ηεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο, κνινλφηη απηφ δελ πξνζδηνξίδεηαη επα-

θξηβψο σο ζηφρνο ζην Α.Π. θαη ζπληζηά έλα παξάδνμν ζην ρψξν ηεο Γ.Φ.Δ πνπ απν-

θηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πιαίζην πξνζπαζεηψλ «λα πξνζδνζεί κηα απζεληηθή δηά-

ζηαζε ζηε ζρνιηθή επηζηήκε» (Κσλζηαληίλνπ & Παπαδνχξεο, 2008, ζ. 39). 

Σην ζεκείν απηφ ζπλαξζξψλνληαη νη δχν επηζεκάλζεηο ζηηο νπνίεο πξνβήθακε 

παξαπάλσ θαη ζπλζέηνπλ ην ζθνπφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο απηήο. Αλαγλσ-

ξίδνληαο θαηαξρήλ ηε ζεκαζία γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, πνπ νδεγεί ζε δηαθξηηέο επηζηεκνινγηθέο εηθόλεο ή Παξαδείγ-

καηα θαηά ηνλ Kuhn (Κφθθνηαο, 2001· Κνπιατδήο, 2001β), ζην πξψην θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο καο ζα επηρεηξήζνπκε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο δεκνζηνγξα-

θηθνχ άξζξνπ, αλάινγα κε ηνλ αλ πξνσζείηαη ζε απηφ κηα απφ ηηο θπξίαξρεο επηζηε-

κνινγηθέο εηθφλεο ζρεηηθά κε ηηο Φ.Δ.. Αθνινχζσο, ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγα-

ζίαο, ζα παξνπζηάζνπκε κηα δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ ζα αμηνπνηεί ην ελ ιφγσ άξζξν 

θαζψο θαη άιια δπν παξφκνηα θείκελα, ζηε βάζε κηαο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ δηδα-

                                                 

2
 Λφγσ ησλ πνιιαπιψλ ελλνηνινγήζεσλ (Laugksch, 2000) ζηελ εξγαζία απηή πηνζεηνχκε σο 
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Sciences, 1996, ζ. 22). Καη’ νπζίαλ ην ίδην πεξηερφκελν (π.ρ. ε απφθηεζε γλψζεσλ ψζηε ν καζεηήο σο 

πνιίηεο λα ηνπνζεηείηαη θξηηηθά απέλαληη ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο) πεξηιακβά-

λεηαη θαη ζηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ Α.Π. ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο, ρσξίο σζηφζν λα πξνζδηνξί-

δεηαη σο φξνο. 
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ζθαιίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο θαη ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ (εθ-

παηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ), νξηζκέλεο απφ απηέο ππφ ην πξίζκα ζρεηηθψλ εξσηεκά-

ησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. 

(Solomon, 2001, ζ. 377). 

 

1 Η επιζηημολογία ηυν Φςζικών Επιζηημών 

1.1 Επιζηημολογικέρ «εικόνερ»  

Η επηζηεκνινγία, σο ιόγνο πεξί Δπηζηήκεο, δε ζπληζηά εηδηθή επηζηήκε, γηα απηφ θαη 

είλαη απνδεθηή ε χπαξμε πνιιψλ θαη ελίνηε αληηκαρφκελσλ επηζηεκνινγηθψλ ξεπκά-

ησλ (Μπηηζάθεο, 1987), πνπ ππφ κνξθή εηθόλσλ ή Παξαδεηγκάησλ επηδηψθνπλ λα 

απνηππψζνπλ ηε θχζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηεο. 

Σην ρψξν ησλ Φ.Δ. θαηαγξάθεηαη πνηθηιία επηζηεκνινγηθψλ ζέζεσλ ζηε βάζε θξηηε-

ξίσλ φπσο είλαη ν ηξφπνο επηζηεκνληθνχ ζπκπεξαζκνχ, ηα θξηηήξηα δηαθξηζηκφηεηαο, 

ε αιιαγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ε ζρέζε ζεσξίαο – παξαηήξεζεο (Κφθθνηαο, 

2001).  Με βάζε ηα θξηηήξηα απηά αλαδεηθλχνληαη ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο επηζηεκνιν-

γηθέο εηθφλεο (επηζηεκνινγηθά ξεχκαηα ή Παξαδείγκαηα), ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη αδξνκεξψο σο εμήο: 

1.1.1 Εμπειπικο-επαγυγική εικόνα 

Σχκθσλα κε ηελ εηθφλα απηή ν ηξφπνο επηζηεκνληθνχ ζπκπεξαζκνχ βαζίδεηαη ζην 

επαγσγηθφ ινγηθφ ζρήκα, δειαδή ζε κηα ζπιινγηζηηθή πνξεία απφ ην εηδηθφ (παξα-

ηήξεζε, δεδνκέλα πεηξάκαηνο) πξνο ην γεληθφ (γελίθεπζε θαη δηαηχπσζε ζεσξίαο). 

Βαζηθέο αξρέο ηνπ επαγσγηζκνχ είλαη: 

 Η ζπζζψξεπζε δεδνκέλσλ- γεγνλφησλ 

 Η αξρή ηεο επαγσγήο πνπ νδεγεί ζηε δηαηχπσζε επηζηεκνληθψλ λφκσλ 

 Η επηβεβαίσζε πνπ πξνθχπηεη απφ  ηελ επξχηεηα ησλ παξαηεξνχκελσλ πεξη-

πηψζεσλ. 

Η δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο είλαη εμειηθηηθή, ζηεξίδεηαη 

ζηε ζπζζψξεπζε θαη θαιχπηεη ηελ άγλνηα ή ηελ απνπζία γλψζεο. Τέινο, ππάξρεη α-

πφιπηε δηάθξηζε παξαηήξεζεο θαη ζεσξίαο, κε ηελ ηειεπηαία λα απνηειεί γεληθεχ-

ζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηα γεγνλφηα (παξαηεξήζεηο).  
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1.1.2 Υποθεηικο-παπαγυγική εικόνα 

Ο ηξφπνο επηζηεκνληθνχ ζπκπεξαζκνχ αθνινπζεί παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία, 

εθθηλψληαο απφ ηε δηαηχπσζε ζεσξεηηθψλ πξνηάζεσλ (ππνζέζεσλ), ε νξζφηεηα ησλ 

νπνίσλ ειέγρεηαη ζηε βάζε ηεο δηαςεπζηκφηεηαο θαη φρη ηεο επαιήζεπζεο.  Κξηηήξην 

δηαθξηζηκφηεηαο είλαη ε απνδνρή ππνζέζεσλ πνπ ππαθνχλ απνθιεηζηηθά ζην παξα-

γσγηθφ λνεηηθφ ζρήκα. Η επηζηεκνληθή αλάπηπμε ζεκειηψλεηαη ζηε δηαδνρή ζεσξηψλ 

πνπ ηξνπνπνηνχλ πξνεγνχκελεο ζεσξίεο. Τέινο, ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ παξαηεξε-

ζηαθψλ θαη ζεσξεηηθψλ φξσλ, κε ηελ επηζήκαλζε πσο ε παξαηήξεζε είλαη ζεσξεηη-

θά θνξηηζκέλε, πξνυπνζέηεη δειαδή κηα ζεσξεηηθή ππφζεζε.  

1.1.3 Σςμθπαζηική εικόνα 

Η ζπκθξαζηηθή εηθφλα ηεο επηζηήκεο αλαγλσξίδεη ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο δηα-

ζηάζεηο ηεο επηζηεκνινγηθήο γλψζεο.  Με αθεηεξία ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ πιαίζην, 

ε επηζηεκνληθή γλψζε εμειίζζεηαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

βίαησλ αλαηξνπψλ, πνπ ζπληζηνχλ ηε κεηαηφπηζε κεηαμχ Παξαδεηγκάησλ,  δειαδή 

πεπνηζήζεσλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ αμηψλ θαη ηερληθψλ πνπ αζπάδνληαη ηα κέιε κηαο 

δεδνκέλεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Η ζπλαίλεζε απηή ζπληζηά ηνλ ηξφπν επηζηε-

κνληθνχ ζπκπεξαζκνχ ηνπ Παξαδείγκαηνο θαη εμαζθαιίδεη ην θχξνο ηεο επηζηεκνλη-

θήο γλψζεο. Σθνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζεο ηεο αιήζεηαο θαη ε 

αλάπηπμε θαιχηεξσλ ζεσξηψλ, ηθαλψλ λα ρεηξηζηνχλ λένπ ηχπνπ πξνβιήκαηα, εμ νπ 

θαη ε αζπκκεηξία ησλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδεηγκάησλ. 

1.1.4 Σσεηικιζηική εικόνα 

Απνξξίπηνληαο ή  ππνλνκεχνληαο ηηο κεζνδνινγηθέο ζπδεηήζεηο θαη ηνπο θαζνιηθνχο 

θαη κε ηζηνξηθνχο θαλφλεο, ην επηζηεκνινγηθφ απηφ παξάδεηγκα θαηαιήγεη ζηελ άξ-

λεζε ηεο ίδηαο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Ο ηξφπνο επηζηεκνληθνχ ζπκπεξαζκνχ 

ζηεξίδεηαη ζε έλα αληηεπαγσγηθφ ζρήκα πνπ νδεγεί ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζεσ-

ξηψλ πνπ αληίθεηληαη ζηηο ηζρχνπζεο ζεσξίεο. Η δηαθξηζηκφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο είλαη αδχλαηε θαη άρξεζηε, θαζψο απηή ζεσξείηαη φκνηα κε ηηο άιιεο κνξθέο 

γλψζεο., ελψ ε αιιαγή ηεο είλαη ην απνηέιεζκα ηπραίσλ ελεξγεηψλ. Καζψο νη ζεσξί-

εο πνιιαπιαζηάδνληαη, νη παξαηεξεζηαθέο πξνηάζεηο απνκνλψλνληαη απφ ηηο παιηέο 

ζεσξίεο θαη αλαπηχζζεηαη λέα παξαηεξεζηαθή γιψζζα, νκφινγε ησλ λέσλ ζεσξεηη-

θψλ ηδεψλ. 
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1.2 Επιζηημολογική οπιοθέηηζη κειμένος 

Σην θείκελν απηφ (Πξαηηθάθεο, 2015) ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη ζαθήο 

ε εθαξκνγή ηνπ επαγσγηθνχ ινγηθνχ ζρήκαηνο. Δμεηάδνληάο ην σο πξνο ηηο αξρέο 

ηνπ επαγσγηζκνχ (Κνπιατδήο, 2001γ), δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

i. Δμαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ζπζζώξεπζεο: Υπάξρνπλ δεδνκέλα παξαηεξήζεσλ, 

πηζηνπνηεκέλα ιφγσ ηνπ θχξνπο ηνπ θνξέα πνπ ηα ζπιιέγεη, φπσο ε Μεηεσ-

ξνινγηθή Υπεξεζία ηεο Βξεηαλίαο θαη ν  Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Μεηεσξν-

ινγίαο. Τν εχξνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (1850 θαη εληεχζελ) ππνδεινί έ-

λαλ κεγάιν αξηζκφ απηψλ, κνινλφηη απηφο δελ δειψλεηαη επαθξηβψο. Σπζζψ-

ξεπζε δεδνκέλσλ έρνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κέηξεζεο ηεο κέζεο ζεξκν-

θξαζίαο ηνπ 2015 θαη ησλ ηηκψλ ηνπ CO2. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ηηκέο 

ησλ άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (κεζαλίνπ θαη πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ), 

παξφηη γηα απηά δελ αλαθέξνληαη ηηκέο, σζηφζν ε ζπζζψξεπζε θαηαγξάθεηαη 

ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ (Κάζε ρξόλν θαηαξξίπηνπκε θαη έλα λέν ξεθόξ…). 

ii. Δμαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο επαγσγήο: Η ζπζζψξεπζε πνιιψλ δεδνκέλσλ, ηφζν 

σο πξνο ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηελ πνηθηιία ζπλζεθψλ ησλ πα-

ξαηεξήζεσλ, νδεγεί ζε κηα κνξθή ζπκπεξαζκαηνινγίαο πνπ θαηαιήγεη ζε γε-

ληθεχζεηο, δειαδή πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ φπσο νη αθφινπζεο: 

a. […] πξνεηδνπνηεί ηώξα όηη ην 2015 ζα είλαη ε πξώηε ρξνληά …. 

b. Όια δείρλνπλ όηη εληόο ηνπ 2016 ην CO2 ζα θηάζεη ηα 400 ppm θαη ζα 

παξακείλεη ζε πνιύ πςειέο ηηκέο… 

c. Σύληνκα ζα δνύκε ζε παγθόζκηα επίπεδα άλσ ησλ 400 ppm… 

d. Απηό ζεκαίλεη πςειόηεξεο παγθόζκηεο ζεξκνθξαζίεο, πεξηζζόηεξα α-

θξαία θαηξηθά θαηλόκελα … 

e. […] νη πδξαηκνί ζα απμάλνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηξεηο θνξέο ηαρύηεξα … 

f. […] ε ζεξκνθξαζία εθηηκάηαη όηη ζα αλέβεη έσο ην ηέινο ηνπ αηώλα πε-

ξίπνπ 2,7 βαζκνύο … 

iii. Η αξρή ηεο επηβεβαίσζεο εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ 

θαη ησλ αλαθεξφκελσλ δεδνκέλσλ, ηε ζρεηηθφηεηα απηψλ κε ην ππφ έξεπλα 

θαηλφκελν, ην κεγάιν ρξνληθφ εχξνο ζπιινγήο ηνπο φπσο θαη ηελ επαιήζεπζε 

θαηά ην παξειζφλ ησλ ζεσξηψλ πνπ δηαηππψλνληαη (Δίρακε παξόκνηα θπζηθά 

θαηλόκελα θαη ζην παξειζόλ…). 
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iv. Τν πξόηππν αιιαγήο ηεο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο βαζίδεηαη ζηε ζπζζψξεπζε 

ησλ παξαηεξνχκελσλ γεγνλφησλ. Η λέα ζεσξία πξνεθηείλεη ηελ πξνυπάξρνπ-

ζα γλψζε θαη αληιεί εγθπξφηεηα απφ ηελ επξχηεηα εθαξκνγήο ηνπ κεζνδνιν-

γηθνχ ζρήκαηνο (κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, ηηκέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, αχμεζε 

πδξαηκψλ, παξαηεξνχκελα θιηκαηηθά θαηλφκελα). Η εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

αιιαγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο νδεγεί ζε κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε ηεο 

αιήζεηαο (Όια δείρλνπλ όηη εληόο ηνπ 2016 ην CO2…), πεξηνξίδνληαο ηελ πη-

ζαλνινγία ([…] ε ζεξκνθξαζία εθηηκάηαη όηη ζα αλέβεη …ε θεηηλή ρξνληά πη-

ζαλόηαηα ζα απνδεηρζεί …). Η ηειεπηαία επηζήκαλζε δελ αλαηξεί ηελ εγθπξφ-

ηεηα ηεο ζεσξίαο, αιιά επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κηαο άιιεο ζύκκεηξεο γλψζεο 

πνπ εμειηθηηθά ζα απνηειέζεη ηε θπζηθή εμέιημε ηεο παξνχζαο, ζηελ πεξί-

πησζε πνπ απηέο νη πηζαλνινγηθέο πξνβιέςεηο δελ επηβεβαησζνχλ. 

v. Η δηάθξηζε παξαηήξεζεο θαη ζεσξίαο είλαη ζαθήο: Τα δεδνκέλα ησλ παξαηε-

ξήζεσλ έρνπλ πξνεγεζεί θαη εθηείλνληαη ζην ρξφλν ([…] ζεξκόηεξε ζε ζρέζε 

κε ηα κέζα ηνπ 18νπ αηώλα […]  βάζε αλαθνξάο ηε κέζε ζεξκνθξαζία γηα ην 

δηάζηεκα 1850 – 1900…), ελψ ε ζεσξία σο γελίθεπζε ζπλάγεηαη εθ ησλ πζηέ-

ξσλ κε βάζε απηά. 

2 Διδακηική ππόηαζη 

Η νηθνδφκεζε λνήκαηνο ζηηο Φ.Δ. απαηηεί ην ζπληνληζκφ κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ 

φπσο νη εκπεηξίεο θαη νη ηδέεο ησλ καζεηψλ, νη δεμηφηεηεο ζπιινγηζκνχ θαη επηζηε-

κνληθήο ζθέςεο, ε πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη 

νη πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο εληφο απηψλ, κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθνχ, δηδα-

θηηθνχ πιηθνχ θαη εξγαιείσλ, θ.ιπ. (Παπαδνχξεο & Κσλζηαληίλνπ, 2002). Ωο εθ 

ηνχηνπ, θαη πηνζεηψληαο έλα δηδαθηηθφ κνληέιν επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο 

(Κφθθνηαο, 2001) ζα πξνζεγγίζνπκε σο ζέκα δηδαζθαιίαο ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αμηνπνηψληαο ην ζρνιηθφ εγρεηξί-

δην ηεο Βηνινγίαο Γ Γπκλαζίνπ (Μαπξηθάθε, Γθνχβξα, & Κακπνχξε, 2006) θαζψο 

θαη ην πεξηερφκελν ηξηψλ ζρεηηθψλ άξζξσλ (Γαζθαινπνχινπ, 2015 · Δθεκεξίδα ησλ 

Σπληαθηψλ, 2015 · Πξαηηθάθεο, 2015), ζε κηα πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζην κάζεκα 

ζχγρξνλσλ ηερληθν-επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ κε θνηλσληθέο επηπηψζεηο. 
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2.1 Σύνοτη ηηρ διδακηικήρ ππόηαζηρ 

Η δηδαθηηθή πξφηαζε έρεη ηε κνξθή δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ πνπ ελζσκαηψλεη ζηνρνζε-

ζία, δηδαθηηθφ πιηθφ θαη εξγαιεία, κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηξφπν νξγά-

λσζεο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη πξφβιεςεο ησλ αλακελφκελσλ ξφισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζε απηφ. Τα ζηνηρεία απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Γηδαθηηθό αληηθείκελν: Βηνινγία Γ Γπκλαζίνπ, Δλφηεηα 2.4 «Παξεκ-

βάζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ», Υπνελφηεηα «Τν θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ». 

ii. Χξόλνο πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ: 2 δηδαθηηθέο ψξεο (ζπλερφκελν δί-

σξν). 

iii. Χώξνο: Αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα ή κε βηληενπξν-

βνιέα θαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Η/Υ). 

iv. Γηδαθηηθό πιηθό: Τν ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ηα άξζξα.  

v. Γηδαθηηθά εξγαιεία: Η/Υ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ πξνζνκνηψ-

ζεσλ Phet
3
 θαη ηελ εηδηθή πξνζνκνίσζε «Τν Φαηλφκελν ηνπ Θεξκν-

θεπίνπ» κε εμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ δηεπαθήο. Η αμηνπνίεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ δελ έρεη εηδηθέο απαηηήζεηο πιένλ ηεο ζηνηρεηψδνπο γλψ-

ζεο ρεηξηζκνχ Η/Υ. 

vi. Οξγάλσζε ηάμεο: Οη καζεηέο θαηαλέκνληαη ζε 6 νκάδεο, ψζηε θάζε 

άξζξν λα απνηειέζεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ δχν νκάδεο ηαπ-

ηφρξνλα. Η νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη ζπλδπαζκφο δηδαζθα-

ιίαο ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο θαη εξγαζίαο ζε νκάδεο. 

2.2 Διδακηική διαδικαζία 

Γηα ηε δηδαζθαιία επηιέγνπκε ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγη-

ζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θάζεηο (Κφθθνηαο, 2001): 

2.2.1 Φάζη πποζαναηολιζμού 

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζηνρνζεζία 

απηήο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη ελήκε-

ξνη θαη λα επηθεληξσζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη ίδηνη ζα 

εθηειέζνπλ. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη πξνβάιινληαη ζηνλ πίλαθα. 

                                                 

3
 https://phet.colorado.edu/el/simulation/greenhouse Τν ινγηζκηθφ δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη δηα-

ζέηεη εγρεηξίδην εθπαηδεπηηθνχ. 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/greenhouse
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2.2.2 Φάζη ανάδειξηρ ιδεών ηυν μαθηηών 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ησλ ηδεψλ 

ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κφθθνηαο, 2001 · Κνπιατδήο & Φαηδελη-

θήηα, 2001). Πξηλ ινηπφλ πξνρσξήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ απ-

ηψλ είλαη απαξαίηεην λα ηηο γλσξίδεη ν ίδηνο,
4
 ψζηε κεηά λα επηιέμεη ηε ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δξεπλψληαο ινηπφλ ην ζέκα ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα 

ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ δηαπηζηψλνπκε φηη κεηαμχ άιισλ παξαηεξνχληαη ηα 

αθφινπζα (Boyes & Stanisstreet, 1993 · Koulaidis & Christidou, 1999 · Rye, Rubba, 

& Wiesenmayer, 1997 · Φξεζηίδνπ, 2001):
5
 

 Οη καζεηέο ζπλδένπλ ηελ απμεκέλε εθπνκπή CO2, CH4 & NOx κε ηελ ελί-

ζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Οη καζεηέο ηείλνπλ λα νξηνζεηνχλ ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε δηαθξηηέο ιε-

πηέο ζηηβάδεο, αγλνψληαο ηελ εληαία δηάρπζή ηνπο ζηελ νκνγελνπνηεκέλε α-

ηκφζθαηξα. 

 Υπάξρεη ζχγρπζε σο πξνο ην κεραληζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ δηαθνξεηη-

θψλ εηδψλ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

 Θεσξνχλ σο θχξηα επίπησζε ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη αιιαγέο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ηηο θαιιηέξγεηεο 

θαη ζηηο αλζξσπνλφζνπο. 

Οη ηδέεο εληνπίδνληαη ινηπφλ ζην επίπεδν ησλ αηηίσλ, ηνπ κεραληζκνχ θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη θαηεμνρήλ ζε ζρέζε κε αλ-

ζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ δελ αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ σο 

θπζηνινγηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο. Γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ 

ν εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ (Βαζάια & Φινγαΐηε, 

2002). Η ηερληθή εθαξκφδεηαη ζηελ νκάδα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ζπληνληζηή ηνλ εθ-

παηδεπηηθφ θαη πξνζδνθάηαη κέζσ απηήο ε ζπλεηξκηθή αλάθιεζε ησλ πξνυπαξρνπ-

ζψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ε απζφξκεηε έθθξαζή ηνπο. Αθνχ θαηαγξαθνχλ 

                                                 

4 Καη βέβαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ ηηο δηθέο ηνπ παξαλνήζεηο, θαζψο ζρεηηθέο 

έξεπλεο δείρλνπλ κεγάιν κέξνο ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ λα απαληάηαη θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Ikonomidis, Papanastasiou, Melas, & Avgoloupis, 2012 · Papadimitriou, 2004 · 

Γεκεηξίνπ, 2003). 
5
 Δδψ επηζεκαίλνπκε κφλν ηηο ηδέεο ησλ νπνίσλ ε αλαδφκεζε κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί απφ ην 

επηιεγφκελν δηδαθηηθφ πιηθφ. Πξνθαλψο ην εχξνο ησλ ηδεψλ είλαη πνιχ επξχηεξν (π.ρ. ζχγρπζε κε ηελ 

ηξχπα ηνπ φδνληνο, ζπζρέηηζε κε ηελ απφξξηςε απνξξηκκάησλ θ.ιπ.). Άιισζηε κηα δηδαζθαιία αληη-

κεησπίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ζηφρσλ πνπ κπνξεί λα ζέζεη θαζψο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, πνπ 

ζηελ πξφηαζε απηή είλαη έλα δηδαθηηθφ δίσξν. 
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νη ηδέεο ζηνλ πίλαθα, ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα πξνηείλνπλ θξηηήξηα 

νκαδνπνίεζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηεξεχλεζε ησλ πνηθίισλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαη-

λνκέλνπ θαη λα ζρεκαηνπνηεζεί ε δηεξεχλεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην επίπεδν ησλ 

αηηηώλ, ηνπ κεραληζκνύ θαη ησλ ζπλεπεηώλ. Οη ηδέεο ησλ καζεηψλ ηαμηλνκνχληαη ζε 

έλα ζρήκα ππφ κνξθή ελλνηνινγηθνχ ράξηε ή πίλαθα, ην νπνίν παξακέλεη δηαζέζηκν 

γηα ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ην ζρήκα πνπ ζα δνκεζεί κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ 

θαη ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ πξνυπνζέηνπλ ηνλ ελλνηνινγηθφ ν-

ξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ παξαιιειίδεηαη κε απηήλ ελφο πξαγ-

καηηθνχ ζεξκνθεπίνπ, ην ζρήκα ηνπ νπνίνπ ππάξρεη δίπια ζηελ αλαθνξά ηνπ ζρνιη-

θνχ βηβιίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα (Βνπδξηζιήο & Λακπξηλφο, 2007), κε ζηφρν ηε δηαηχ-

πσζε ππνζέζεσλ, ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη ηε δηαηχπσζε ζπκπεξάζκαηνο. Η πεηξακαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ (Σθνπκηφο, 

2013), ελψ πξνηάζζεη εκθαλψο ηε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ έλαληη 

ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ δηαηχπσζεο ζεσξίαο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(Καλδεξάθεο, 2013). 

2.2.3 Φάζη αναδόμηζηρ ηυν ιδεών ηυν μαθηηών 

Οη καζεηέο, εξγαδφκελνη ζε νκάδεο, ελζαξξχλνληαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε 

ζθνπφ λα ηηο επεθηείλνπλ, λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ άιιεο ζηελ πεξί-

πησζε πνπ δελ έρνπλ άπνςε (Κφθθνηαο, 2001). Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηηο νκάδεο 

Φχιιν Δξγαζίαο (Φ.Δ.) ζην νπνίν δεηά ηελ θαηάηαμε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχλ 

απφ ην άξζξν,
6
 παξάιιεια κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, επί ηνπ άμν-

λα ζρεκαηνπνίεζεο αίηηα-κεραληζκόο- ζπλέπεηεο.  

Αθνχ παξέιζεη ν ρξφλνο πνπ βάζεη ζρεδηαζκνχ έρεη δνζεί ζηηο νκάδεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ πιηθνχ, νη νκάδεο πνπ έρνπλ ην ίδην άξζξν ζπλελψλνληαη ζε κηα κε-

γαιχηεξε νκάδα, φπνπ αληηπαξαβάιινπλ ην πεξηερφκελν επί ηνπ άμνλα ζρεκαηνπνί-

εζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή νη καζεηέο ησλ δπν νκάδσλ αλαγθάδνληαη λα επηρεη-

ξεκαηνινγήζνπλ, ζηελ πξνζπάζεηα δφκεζεο ζπλαίλεζεο γηα ηα ζέκαηα ζηα νπνία 

δηαθσλνχλ, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλά απνδεθηέο εξκελείεο.  

                                                 

6
 Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ είλαη έμη (π.ρ. Α, Β,… ΣΤ) θαη νη πεγέο (άξζξα) πνπ ζα αμηνπνηε-

ζνχλ είλαη ηξεηο (πεγή Ι, ΙΙ & ΙΙΙ). Τν ίδην άξζξν δίλεηαη ζε δχν νκάδεο (π.ρ. πεγή Ι ζηηο νκάδεο Α & Β, 

πεγή ΙΙ ζηηο νκάδεο Γ & Γ θ.ιπ.) λα ην επεμεξγαζηνχλ ηαπηφρξνλα. 
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Η θάζε απηή ινηπφλ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο θαζνδεγνχκελεο ζπλεξ-

γαηηθήο δηεξεχλεζεο, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηέξρεηαη απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ, 

λα ζέηεη εξσηήζεηο θαη λα δηεπθνιχλεη, αλ απαηηείηαη, ην δηαιεθηηθφ ραξαθηήξα, ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ ζπδεηήζεσλ. 

2.2.4 Φάζη εθαπμογήρ 

Οη 3 νκάδεο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηε ζπλέλσζε ησλ κηθξφηεξσλ νκάδσλ πα-

ξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε 

ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπλαίλεζε ησλ ν-

κάδσλ ζε ζέκαηα πνπ ηπρφλ δηαθσλνχλ, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε θνηλά απνδεθηέο εξ-

κελείεο. Σηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ εηθνληθνχ πεηξάκα-

ηνο κε ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ινγηζκηθνχ Phet. Καζνδεγνχκελνη απφ νδεγίεο πνπ π-

πάξρνπλ ζε ζρεηηθφ Φ.Δ., πεηξακαηίδνληαη ηξνπνπνηψληαο παξακέηξνπο ηεο πξνζν-

κνίσζεο πνπ ειέγρνπλ ην είδνο ηεο αθηηλνβνιίαο (π.ρ. νξαηά θαη ππέξπζξα θσηφληα), 

ην πάρνο ησλ ζηξσκάησλ γπαιηνχ, ηε ζπγθέληξσζε ησλ αεξίσλ θαη παξαηεξνχλ ηηο 

κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία. Κάζε θνξά δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο ηηο νπνίεο ειέγρνπλ 

κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ δίλεη ε πξνζνκνίσζεο. Σπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξν-

ζνκνίσζεο κε ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

2.2.5 Φάζη αναζκόπηζηρ 

Με βάζε ηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξνεγήζεθαλ, νη 

καζεηέο θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο λέεο απφςεηο κε απηέο πνπ είραλ ζηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηεπζχλεη απηή ηε δηαδηθαζία κε εξσηήζεηο ηεο κνξ-

θήο: «Τη ππνζηεξίδαηε ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο; Τη πηζηεχεηε ηψξα; Τη ζαο έθαλε 

λα αιιάμεηε άπνςε;» (Κφθθνηαο, 2001, ζ. 303). Οη καζεηέο ππνβνεζνχληαη απφ ην 

ζρήκα θαηαγξαθήο ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ην νπνίν παξακέλεη ζηνλ πίλαθα σο πεδίν ζχ-

γθξηζεο κε ηηο ησξηλέο ηνπο απφςεηο. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ α-

λαδνκείηαη ην αξρηθφ ζρήκα θαηαγξαθήο. 

2.3 Επυηήμαηα υρ ππορ ηη ζηάζη ηος εκπαιδεςηικού 

Θεσξνχκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκν ζε ζρέζε κε ηα εξσ-

ηήκαηα πνπ ηίζεληαη γηα ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Solomon, 2001, ζ. 377). Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ειέγμεη ν ίδηνο ηηο παξαλνήζεηο ηνπ (Ikonomidis, 

Papanastasiou, Melas, & Avgoloupis, 2012 · Γεκεηξίνπ, 2003 ·Papadimitriou, 2004) 

ην ζέκα δελ εκθαλίδεη ελ πξψηνηο ακθηιεγφκελεο δηαζηάζεηο, άξα δελ πξνθχπηεη άκε-
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ζα ε αλάγθε λα ζπλεηζθέξεη πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε πιεπξά ησλ επηρεηξεκάησλ. Τν 

ζπγθεθξηκέλν πιηθφ πνπ αμηνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία δελ ζέηεη επίζεο ηέηνηα δηιήκ-

καηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηνξίδεηαη ζηελ θαζνδήγεζε 

ησλ καζεηψλ λα αλαδείμνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, κεηψλεηαη ν θίλδπ-

λνο επηβνιήο ησλ απφςεψλ ηνπ επί απηψλ. Βέβαηα απηφ έκκεζα κπνξεί λα γίλεη κέζσ 

ηεο επηινγήο δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ πξνο επεμεξγαζία, ζην νπνίν λα πξνβάιινληαη δη-

αθνξεηηθέο εξκελείεο επί ηνπ ζέκαηνο.  

Η δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζπκ-

βάιιεη εκθαλψο ζηε δεκνθξαηηθή αγσγή ησλ καζεηψλ. Δληνπίδνληαο σζηφζν ηηο ε-

πηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ αληηθξνπφκελεο 

ηάζεηο. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεη ην ξφιν ηνπ ζηελ αλάδεη-

με ησλ ηάζεσλ απηψλ, εθφζνλ απηέο πξνθχςνπλ σο ηδέεο ή απφςεηο απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο. Απνδερφκελνο ηε ζέζε πσο ε αληίιεςε γηα ηελ αιήζεηα θαη ηε γλψζε 

ζπληζηά θνηλσληθή θαηαζθεπή, νθείιεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ αλά-

δεημε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ- απφςεσλ, ρσξίο θαη’  αλάγθε λα απαηηήζεη λα νδεγε-

ζνχλ ζε δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο ηνπ λνήκαηνο θαη ρσξίο βέβαηα λα ζπλεηζθέξεη ζε ν-

πνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ επηρεηξήκαηνο.  

3 Σςμπεπάζμαηα 

Σηελ εξγαζία απηή αξρηθά παξνπζηάζακε ζχληνκα ηηο δηαθξηηέο επηζηεκνινγηθέο εη-

θφλεο γηα ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Με βάζε απηέο αλαιχ-

ζακε ην πεξηερφκελν ελφο άξζξνπ θαη θαηαιήμακε πσο ζε απηφ εμαζθαιίδνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη επάξθεηα νη αξρέο ηνπ εκπεξηθν-επαγσγηθνχ παξαδείγκαηνο. Δθθηλψ-

ληαο απφ ηα δεδνκέλα παξαηεξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα  πξνθχπηνπλ γε-

ληθεχζεηο πνπ δνκνχλ επαξθψο ηε ζεσξία. Η θχζε ηνπ θεηκέλνπ άιισζηε, δεκνζην-

γξαθηθφ άξζξν θαη φρη επηζηεκνληθφ θείκελν ή απφζπαζκα ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, θα-

ζηζηά επαξθψο ηεθκεξησκέλε ηφζν ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία φζν θαη ηελ έθηαζε θαη 

ην είδνο ησλ αμηνπνηνχκελσλ δεδνκέλσλ. Σηε ζπλέρεηα πξνηείλακε έλαλ ηξφπν δηδα-

θηηθήο αμηνπνίεζεο παξεκθεξνχο πιηθνχ (δεκνζηνγξαθηθψλ άξζξσλ). Δπηιέμακε κηα 

επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε κέζσ κηαο ζεηξάο θάζεσλ ηεο δηδαζθαιίαο, ζε κηα δηδα-

θηηθή πξφηαζε πνπ αλαδείθλπε ηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ιεηηνπξγνχζε 

«καδί» θαη «ελάληηα» ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ (Κνπιατδήο & Φαηδεληθήηα, 

2001). Τέινο, ηνπνζεηεζήθακε αδξνκεξψο ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζε ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ 

ζεκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φ.Δ. 

 

Παπάπηημα 

Η πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη απφ ηελ χπαξμε 2 ελπδξείσλ (βι. εηθφλα 1) ίδησλ 

δηαζηάζεσλ, ζην θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ιακπηήξαο ππξάθησζεο ίδηαο 

ηζρχνο θαζψο θαη ζεξκφκεηξν πνπ επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ηεο έλδεημεο απφ ηελ εμσ-

ηεξηθή πιεπξά ηνπ ελπδξείνπ. Τν έλα απφ ηα ελπδξεία θέξεη θαπάθη ελψ ην άιιν είλαη 

αλνηθηφ. Σηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο θαηαγξάθεηαη ε ζεξκνθξαζία ζε θάζε ελπδξείν 

(αλακέλεηαη λα είλαη ε ίδηα). Αθνινχζσο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία νη ιακπηήξεο θαη νη 

καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηε ζεξκνθξαζία ησλ ελπδξείσλ ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηα-

ζηήκαηα. 
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Πηγέρ 

Γαζθαινπνχινπ, Α. (2015, 08 Φεβξνπαξίνπ). Η απεηιή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Αλάθηεζε 5 Ιαλνπαξίνπ 2016, απφ Η Καζεκεξηλή: 
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eyropis 
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