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1. Ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

 

Για ηη ζσγγραθή ασηού ηοσ κεθαλαίοσ καηά βάζη τρηζιμοποιήθηκαν ηα βιβλία: 

Υαιθηά Κ., (2010) Δηδάζθοληας Φσζηθές επηζηήκες. Παηάθεο, Αζήλα.  

Unesco, (1994) Οδεγός ηοσ Εθπαηδεσηηθού γηα ηε Δηδαζθαιία ηφλ Φσζηθώλ 

Επηζηεκώλ ζηο Δεκοηηθό θαη ηο Γσκλάζηο, 2
ε
 Διιεληθή Έθδνζε, RED-T-POINT, 

Αζήλα.  

 

Γιαηί διδάζκοσμε Φσζικές Επιζηήμες (ΦΕ); 

Οι ΦΕ είναι απαραίηηηο να διδάζκονηαι ζηοσς μαθηηές διόηι ανηικείμενό ηοσς είναι η 

μελέηη ηοσ θσζικού κόζμοσ, ένα μέρος ηοσ οποίοσ είναι και ο άνθρωπος. Από ηελ αξρή 

ηεο ύπαξμήο ηνπ ν άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα θαηαλνήζεη ην θπζηθό θόζκν, δειαδή 

λα πεξηγξάςεη θαη λα εξκελεύζεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σηεξίρηεθε ζηα δηθά ηνπ 

λνεηηθά εξγαιεία γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηελ ύπαξμή ηνπ, θαζώο θαη ηε ζέζε 

ηνπ ζηε Γε θαη ζην Σύκπαλ.  

Σήκεξα, νη ΦΕ ζπγθξνηνύλ έλα πεδίν πνπ θαιύπηεη έλα ηεξάζηην όγθν γλώζεο. Η 

γλώζε απηή εθηείλεηαη από ηε ζύλζεζε ελόο κνληέινπ γηα ην Σύκπαλ (βάζεη ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ καο έξρνληαη από δηζεθαηνκκύξηα έηε θσηόο καθξηά) έσο ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο. Επηπιένλ, νη ΦΕ βξίζθνληαη πίζσ 

από θάζε είδνπο ηερλνινγηθή εθαξκνγή, από ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηηο κεγάιεο 

θαηαζθεπέο (θηίξηα, γέθπξεο, θ.ιπ.) έσο ηελ θαηαζθεπή θαξκάθσλ γηα ηελ ζεξαπεία 

πνηθηιίαο αζζελεηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη ΦΕ αθελόο απνηεινύλ ηε βαζηθή πεγή γλώζεο 

θαη πιεξνθόξεζεο γηα ην θπζηθό θόζκν θαη αθεηέξνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ βαζηθό θνξκό 

γλώζεσλ γηα ηνλ θαηαζθεπαζκέλν θόζκν. Γηα ην ιόγν απηό άιισζηε νη ζύγρξνλεο 

εμειίμεηο ζηηο ΦΕ απνηεινύλ έλα από ηα βαζηθά θαη κόληκα ζέκαηα ησλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Ελεκέξσζεο. 

Έηζη ζηε ζεκεξηλή επνρή έλαο άλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ 

θνηλσληθό δηάινγν γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζύγρξνλε δσή (π.ρ. 

πεξηβάιινλ, βηνεζηθή, δηάζηεκα, θ.ιπ.), θαζώο θαη λα κπνξεί λα ζπνπδάζεη ή λα 

εξγαζηεί ζε ηερλνινγηθά επαγγέικαηα (πνπ απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ 

επαγγεικάησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ εξγαζία ζηνπο λένπο) ζα πξέπεη λα έρεη βαζηθέο 
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γλώζεηο ζηηο ΦΔ νη νπνίεο (γλώζεηο) ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηεθδηθήζεη θαη λα 

επηηύρεη θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. 

πκπεξαζκαηηθά ηα  επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ είλαη: 

 

Το ποιηηηζκηθό επητείρεκα 

Οη Φ.Δ. είλαη κηα κεγάιε αλζξώπηλε θαηάθηεζε κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ 

θνπιηνύξα καο. Δίλαη κέξνο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ θαζελόο καο λα γλσξίζεη ηηο ηδέεο 

ηεο επηζηήκεο θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ ζην ηξόπν δσήο καο 

Το τρεζηηθό επητείρεκα 

Σα άηνκα ρξεηάδνληαη θάπνηα βαζηθή θαηαλόεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

γηα λα ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά σο κνλάδεο θαη σο θαηαλαισηέο (π.ρ. ζηε ιήςε 

πξνζσπηθώλ απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πγείαο, ρξήζε ελέξγεηαο, θ.ι.π.) 

Το οηθολοκηθό επητείρεκα 

ύγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο ρξεηάδνληαη επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά 

εγγξάκκαην εξγαηηθό πξνζσπηθό γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα 

Το δεκοθραηηθό επητείρεκα 

Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ζέκαηα Φ.Δ. γηα λα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δεκόζηεο ζπδεηήζεηο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο 

 

Σι είναι ο Επιζηημονικός Γραμμαηιζμός; 

Ωο γλσζηόλ ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ 

εθπαίδεπζε, όρη κόλν ζηε ρώξα καο αιιά θαη ζε όιν ζρεδόλ ηνλ θόζκν. Έρνπλ 

εγεξζεί πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε 

ησλ κειινληηθώλ πνιηηώλ. ε έλαλ θόζκν πνπ δηακνξθώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν 

από ηηο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία, νη βαζηθέο επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζηα ζηνηρεία κηαο γεληθήο παηδείαο ζύκθσλεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. Σν πεξηερόκελν απηώλ ησλ γλώζεσλ θαη 

δηαδηθαζηώλ απνηειεί δηεζλώο αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ θαη πεξηγξάθεηαη κε ηνλ όξν 

επηζηεκοληθός γρακκαηηζκός ή αιθαβεηηζκός (scientific literacy). 

ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ PISA/ΟΟΑ (OECD: The PISA / Program for 

International Students Assessment -2003 Assessment Framework): 
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Επηζηεκοληθός γρακκαηηζκός είλαη ε ηθαλόηεηα ηοσ αηόκοσ λα τρεζηκοποηεί ηελ 

επηζηεκοληθή γλώζε, λα αλαγλφρίδεη ερφηήκαηα θαη λα βγάδεη ζσκπεράζκαηα ποσ 

βαζίδοληαη ζε επηζηεκοληθά δεδοκέλα, έηζη ώζηε λα θαηαλοεί ηο θσζηθό θόζκο ποσ ηολ 

περηβάιιεη θαη λα ζσκβάιιεη ζηε ιήυε ηφλ αποθάζεφλ γηα ηης αιιαγές ποσ ε 

αλζρώπηλε δραζηερηόηεηα επηθέρεη ζε ασηόλ.  

(Scientific literacy: The capacity to use scientific knowledge, to indentify questions 

and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make 

decisions about the natural world and the changes made to through human activity).  

 

Γιαηί είναι απαραίηηηος ο Επιζηημονικός Γραμμαηιζμός ηων πολιηών; 

Ο επηζηεκνληθόο γξακκαηηζκόο είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ ν κέζνο πνιίηεο λα 

έρεη ηε δπλαηόηεηα:  

 λα ιεηηνπξγεί ζην ηερλνινγηθά δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ ηνπ, λα δηαρεηξίδεηαη 

κε ζρεηηθή επθνιία ηα πξντόληα ηεο ηερλνινγίαο θαη λα ζπκκεηέρεη κε επηρεηξήκαηα 

ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο ζην δεκόζην ρώξν, 

 λα επηθνηλσλεί γηα ζέκαηα επηζηήκεο ζηε δεκόζηα θνηλσληθή δσή (λα 

παξαθνινπζεί εθιατθεπκέλα επηζηεκνληθά ληνθπκαληαίξ ή επηζηεκνληθά άξζξα ζε 

εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, λα επηρεηξεκαηνινγεί γηα ζρεηηθά ζέκαηα κε άιινπο 

νκηιεηέο, θηι), 

 λα «επηιύεη πξνβιήκαηα» ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, αμηνπνηώληαο ηα εθόδηα πνπ 

ηνπ παξέρεη ν επηζηεκνληθόο ηξόπνο ζθέςεο, 

 λα αλαγλσξίδεη ην ζύλζεην ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαζεκεξηλά θαη 

ησλ απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ θαη λα κελ ππνθύπηεη εύθνια ζε 

κεηαθπζηθέο εξκελείεο γεγνλόησλ. 

 

Ποια είναι ηα ταρακηηριζηικά ηοσ επιζηημονικά εγγράμμαηοσ πολίηη;  

Σα αθόινπζα ζηνηρεία πνπ θαιύπηνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο, ζεσξνύληαη σο απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ηνπ επηζηεκνληθνύ γξακκαηηζκνύ. 

Δλλνηνινγηθή δηάζηαζε  

Σν επηζηεκνληθά γξακκαηηζκέλν άηνκν λα θαηέρεη ελ κέξεη θαη λα θαηαλνεί: 
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 ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ 

 ηελ ζρέζε κεηαμύ ησλ θπζηθώλ επηζηήκσλ θαη ηεο θνηλσλίαο 

Γηαδηθαζηηθή δηάζηαζε 

Σν επηζηεκνληθά γξακκαηηζκέλν άηνκν λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα απνθηά θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξία 

 λα εθαξκόδεη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

 λα ρξεζηκνπνηεί ηηο θπζηθέο επηζηήκεο γηα θνηλσληθνύο ζθνπνύο 

 λα θαηαλνεί ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

πλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε 

Σν επηζηεκνληθά γξακκαηηζκέλν άηνκν λα έρεη: 

 εθηίκεζε γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

 ελδηαθέξνλ γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Οη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ επηζηεκώλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα.   

 

ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

 
1. κοπός της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών  
 

Ο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ δελ κπνξεί παξά λα εληάζζεηαη 

ζηνπο γεληθόηεξνπο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ζηελ νινθιήξσζε ηνπ αηόκνπ κε ηελ 

αλάπηπμε θξηηηθνύ πλεύκαηνο θαη δηάζεζεο γηα ελεξγνπνίεζε θαη δεκηνπξγία ηόζν ζε αηνκηθό 

επίπεδν όζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα ή νκάδεο.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζθνπνύ δηδαζθαιίαο θάζε αληηθεηκέλνπ ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ ιήθζεθε ππόςε ε ειηθία ησλ καζεηώλ, πνπ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν, αθνύ άιιεο 

αλάγθεο θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην καζεηή ηνπ 

Γεκνηηθνύ θαη άιιεο ζην καζεηή ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, θαη θπζηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Λήθζεθε επίζεο ππόςε ε λνεηηθή 

αλάπηπμε ηνπ καζεηή θάζε ειηθίαο, ην γλσζηηθό ππόβαζξν πνπ δηαζέηεη, νη δεμηόηεηεο αιιά 

θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ, ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη νη αλαγθαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζ' απηό. 

Δπηπιένλ, ιήθζεθε ππόςε ν ρξόλνο θαη ν ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθόο 

ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Υπνρξεσηηθή 

Δθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπκβάιιεη:  

Σηελ απόθηεζε γλώζεσλ ζρεηηθώλ κε ζεσξίεο, λόκνπο θαη αξρέο πνπ αθνξνύλ ηα 

επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ώζηε ν καζεηήο λα είλαη ηθαλόο λα 

"εξκελεύεη" ηα θπζηθά, ρεκηθά, βηνινγηθά θαη γεσινγηθά – γεσγξαθηθά θαηλόκελα, αιιά θαη 

θαηαζηάζεηο (π.ρ. γεσγξαθηθέο θαηαλνκέο) ή δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο νξγαληζκνύο θαη 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ.  

Σηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ καζεηή, κε ηελ πξνώζεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

ζθέςεο, ηεο αγάπεο γηα εξγαζία, ηεο ηθαλόηεηαο γηα ινγηθή αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ θαη 

ηεο δπλαηόηεηαο γηα επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα.  

Σηελ απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο λα αλαγλσξίδεη ηελ ελόηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο 

επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, όπσο θαη ηεο ηθαλόηεηαο λα αλαγλσξίδεη ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπο.  

Σηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηνλ επηζηεκνληθό ηξόπν ζθέςεο, ηελ επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία (παξαηήξεζε, ζπγθέληξσζε - αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ, δηαηύπσζε 

ππνζέζεσλ, πεηξακαηηθό έιεγρό ηνπο, αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή 
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ζπκπεξαζκάησλ, ηθαλόηεηα γελίθεπζεο θαη θαηαζθεπήο πξνηύπσλ) θαη κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, ώζηε θαη σο κειινληηθόο επηζηήκνλαο λα είλαη ηθαλόο γηα 

έξεπλα θαη ηερλνινγηθό ζρεδηαζκό.  

Σηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ, ώζηε ν 

καζεηήο, σο κειινληηθόο πνιίηεο, λα είλαη ηθαλόο λα ηνπνζεηείηαη θξηηηθά απέλαληί ηνπο θαη λα 

απνθαίλεηαη γηα ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή πγεία, ηε 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ην πεξηβάιινλ.  

Σηελ απόθηεζε αηζζεηηθώλ αμηώλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.  

Σηε δηαπίζησζε ηεο ζπκβνιήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ηνπ αλζξώπνπ.  

Σηε γλώζε ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνύ θαη 

θνηλσληθνύ) θαη ζηελ απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο λα ζπκκεηέρεη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

επίιπζε θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ αμηνπνηώληαο ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ έρεη 

απνθηήζεη.  

Σηελ απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο λα επηθνηλσλεί, λα ζπλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθνύο θαη 

θνηλσληθνύο θνξείο, λα ζπιιέγεη θαη λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο, λα παξνπζηάδεη ηηο ζθέςεηο 

ή ηα ζπκπεξάζκαηα από ηηο κειέηεο ηνπ.  

Σηελ απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ, εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο δνκήο ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ, ζηελ θαηαλόεζε θαη 

εξκελεία ησλ αιιειεμαξηήζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ γεσθπζηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

παξαγόλησλ, θαζώο θαη ζηελ αηηηνιόγεζε ηεο αλάγθεο αξκνληθήο ζπλύπαξμεο αλζξώπνπ θαη 

πεξηβάιινληνο.  

Σην Γεκνηηθό ζρνιείν ηα ζέκαηα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Φπζηθή – Χεκεία – Βηνινγία – 

Γεσινγία - Γεσγξαθία) εληάζζνληαη ζην κάζεκα ηεο "Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο" γηα ηηο 

ηέζζεξηο πξώηεο ηάμεηο θαη ζην "Δξεπλώ ην Φπζηθό Κόζκν" γηα ηηο δύν ηειεπηαίεο, εθηόο από 

ηε Γεσγξαθία ε νπνία απνηειεί αλεμάξηεην δηδαθηηθό αληηθείκελν ζηηο ηάμεηο απηέο. Καζέλα 

από ηα καζήκαηα απηά δεκηνπξγεί έλαλ εληαίν ηνκέα κάζεζεο όπνπ αλαπηύζζνληαη βαζηθέο 

έλλνηεο από ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζε ζπλδπαζκό - γηα ην κάζεκα ηεο "Μειέηεο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο" - κε έλλνηεο θαη από ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. Απηή ε νξηδόληηα δηαζύλδεζε 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κε ηηο Κνηλσληθέο βνεζά ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα νιηζηηθή 

εηθόλα ηνπ θόζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη, ελώ ηαπηόρξνλα απνθεύγεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό ν 

θαηαθεξκαηηζκόο ηεο γλώζεο. 
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2. Η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ (ΦΕ) 

 

Για ηη ζσγγραθή ασηού ηοσ κεθαλαίοσ καηά βάζη τρηζιμοποιήθηκαν ηα βιβλία: 

Κνιηόπνπινο Γ., (2006) Θέκαηα δηδαθηηθήο Φπζηθώλ επηζηεκώλ, Μεηαίρκην, Αζήλα. 

Κνπιαΐδήο Β., (2001) Διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών Τόμος Α, έθδνζε ΔΑΠ, 

Πάηξα.  

Κόθθνηαο Π., (2002) Διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών, Μέρος II, Αζήλα 

Φαηδεγεσξγίνπ Γ., (1998) Γλώζη ην curriculum. Αηξαπόο 

 

 

Σι είναι η διδακηική ηφν ΦΕ; 

Ζ δηδαθηηθή ησλ ΦΔ είλαη έλα λέν ζρεηηθά πεδίν έξεπλαο ην νπνίν πθίζηαηαη ηα 

ηειεπηαία ηξηάληα κε ζαξάληα ρξόληα θαη εμειίζζεηαη ζε απηόλνκν αθαδεκατθό 

αληηθείκελν.   

Ζ Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ δελ είλαη κία από ηηο πνιιέο Δηδηθέο Γηδαθηηθέο νη νπνίεο 

εμεηδηθεύνπλ ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε Γεληθή Γηδαθηηθή, πξόθεηηαη γηα κηα 

απηόλνκε επηζηεκνληθή πεξηνρή ε νπνία έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζηελή ζρέζε κε ηε 

ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ Φ. Δ. 
 

Φπζηθή 

 

Φηινζνθία 

ηεο 

Φπζηθήο 

Ηζηνξία 

ηεο 

Φπζηθήο 

 

Χπρνινγία 
Παηδαγσγηθή 

Πεξαηηέξσ ηνκείο αλαθνξάο: 

π.ρ Κνηλσληνινγία / Αλζξσπνινγία / Γισζζνινγία / Ζζηθή 

ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ Φ. Δ. 

Ασηόνομος Διεπιζηημονικός Κλάδος 
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θύζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλώζεο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Γελ εμεηδηθεύεη 

βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο Γεληθήο Γηδαθηηθήο, αιιά πηνζεηεί ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη όρη 

σο γεληθή παηδαγσγηθή θαηαζθεπή, αιιά σο κεηαζρεκαηηζκό ηεο επηζηεκνληθήο 

γλώζεο αλαθνξάο.  

Ζ δηδαθηηθή ησλ ΦΔ αζρνιείηαη κε ην κεηαζρεκαηηζκό ηεο θπζηθν-επηζηεκνληθήο 

γλώζεο ζηε ζρνιηθή ηεο εθδνρή. Ζ αλάιπζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ αθνξά θαη ζηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο θαηαλννύλ θαη ρεηξίδνληαη ηνπο όξνπο θαη ηηο έλλνηεο 

ησλ ΦΔ ηόζν ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ όζν θαη αλεμάξηεηα από απηό.  

 

Ποια ηα ζώμαηα γνώζης ποσ εμπλέκονηαι ζηη διδαζκαλία ηφν ΦΕ; 

Τξία «ζώκαηα» γλώζεο εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ:  

(i) Ζ θπζηθν-επηζηεκνληθή γλώζε,  

(ii) ε βησκαηηθή γλώζε θαη  

(iii) ε ζρνιηθή εθδνρή ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο (ή, απιά, ζρνιηθή γλώζε). 

 

 

(i) Ζ επηζηεκνληθή γλώζε είλαη απηή πνπ παξάγεηαη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα 

εξεπλεηηθά θέληξα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη θσδηθνπνηείηαη ζηα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη ζηα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα. Πξόθεηηαη γηα ηε γλώζε πνπ 

ηζηνξηθά ζπγθξνηήζεθε ζηα κέζα ηνπ 17νπ αηώλα ζηελ Δπξώπε, θπξίσο κέζα από ηηο 

ΔΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 
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εξγαζίεο ηνπ Γαιηιαίνπ. Τν θύξην πεδίν κειέηεο απηήο ηεο κνξθήο γλώζεο είλαη ε 

Δπηζηεκνινγία.  

Γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ ε θπζηθν-επηζηεκνληθή γλώζε επέρεη ηε ζέζε ηεο γλώζεο 

αλαθνξάο, δειαδή ηεο γλώζεο ζε ζρέζε κε ηελ νπνία είλαη δπλαηόλ λα αμηνινγεζνύλ 

ηόζν νη άιιεο δύν κνξθέο γλώζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ ΦΔ όζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζ' απηέο. 

(ii) Ζ βησκαηηθή γλώζε αλαθέξεηαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ νηθνδνκνύλ 

άηνκα όισλ ησλ ειηθηώλ ζρεηηθά κε ηα θπζηθά αληηθείκελα, ηηο ηδηόηεηεο ηνπο θαη ηηο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο αιιαγέο πνπ απηά πθίζηαληαη θαη ε νπνία δηακνξθώλεηαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο πξαθηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ ιεθηηθώλ επαθώλ κε 

άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. Ζ βησκαηηθή γλώζε γηα ηνλ θπζηθό θόζκν απνθηάηαη 

από πνιύ λσξίο, από ηε βξεθηθή αθόκε ειηθία.  

Σε αληίζεζε κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, δελ ππάξρεη έλα νκνγελέο πεδίν κειέηεο 

απηήο ηεο κνξθήο γλώζεο. Δκπιέθνληαη ηα εξεπλεηηθά πεδία ηεο Γελεηηθήο 

Δπηζηεκνινγίαο, ηεο Φηινζνθίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο 

κηαο θαη δηεξεπλάηαη έλα επξύ θάζκα εξσηεκάησλ (πνηεο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

παηδηθή ζθέςε θαη ηε ζθέςε ησλ ελειίθσλ; - πώο ζπγθξνηείηαη ε παηδηθή ζθέςε ζε 

έλα πιήζνο από πεδία ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο π.ρ. ζηα θαηλόκελα θίλεζεο; – 

πνηα ε ζρέζε ηεο βησκαηηθήο γλώζεο κε ηε θπζηθή πξαγκαηηθόηεηα; – πνην ην 

πνιηηηζκηθό λόεκα πνπ ιακβάλνπλ ηα θπζηθά αληηθείκελα;- πσο ηα παηδηά 

καζαίλνπλ;). Σπλεπώο, ε κάζεζε ησλ ΦΔ θαη ε θαηάθηεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο 

ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα είλαη κηα απιή δηαδηθαζία εμέιημεο θαη 

επαύμεζεο ηεο βησκαηηθήο γλώζεο, αιιά κηα ζύλζεηε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

ππέξβαζεο ελλνηνινγηθώλ, κεζνδνινγηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ εκπνδίσλ. Γηα ην ιόγν 

απηό  ε βησκαηηθή γλώζε ζπλδεόκελε κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ απνηειεί πιένλ αληηθείκελν κειέηεο θαη ηεο ίδηαο ηεο 

Γηδαθηηθήο ησλ ΦΔ. 

(iii) Ζ ζρνιηθή γλώζε νηθνδνκείηαη ζην πιαίζην εηδηθώλ ζπλζεθώλ, μέλσλ πξνο ηε 

δηακόξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, όπσο νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη, ε αλάγθε 

ηεκαρηζκνύ ηνπ πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε 

παηδηθή ζθέςε. Δληνπίδεηαη αθελόο ζηα θείκελα ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ή νδεγώλ εθπαηδεπηηθνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΦΔ ζηηο 
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δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη αθεηέξνπ ζηε γλώζε ε νπνία παξάγεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ σο αιιειεπίδξαζε ηνπ ηξηγώλνπ εθπαηδεπηηθνύ, 

καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Ζ ζρνιηθή γλώζε δελ απνηειεί απινπνηεκέλε 

κνξθή ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, αιιά κηα γλσζηηθή πεξηνρή ε νπνία ζπγθξνηείηαη 

κελ σο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο αιιά ιεηηνπξγεί ζρεηηθά 

απηόλνκα πξνο απηήλ. Υπάξρεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηε «θπζηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ» 

θαη ζηε «θπζηθή ηνπ επηζηήκνλα». Ζ «θπζηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ» ζα πξέπεη λα 

ελζσκαηώλεη ζηνηρεία από ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο παηδηθήο ζθέςεο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ζηνηρείν ηεο αηηηόηεηαο πνπ θαίλεηαη λα απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν 

ησλ εμεγήζεσλ πνπ δίλνπλ ηα παηδηά, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηελ 

επηζηεκνληθή ζθέςε.  

 

Σι είναι ηο Αναλσηικό πρόγραμμα (ΑΠ) Φσζικών Επιζηημών (ΦΕ); 

Τν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (ΑΠ) θάζε ρώξαο απνηειεί ην θνξπθαίν ζεσξεηηθό 

θείκελν ηεο εθπαίδεπζήο ηεο θαη θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο,  ην 

πεξηερόκελν, ηε κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αμηνιόγεζε. Έλα ΑΠ γηα ηα 

καζήκαηα ησλ ΦΔ πεξηέρεη (ηνπιάρηζηνλ) ηνπο ζθνπνύο, ηνπο ζηόρνπο, ην 

πεξηερόκελν, ηε κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ αμηνιόγεζε θαζώο θαη 

πξνηεηλόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό. Τν ΑΠ είλαη έλα εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πνπ πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

θαη ηνπο θαζνδεγεί ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκάησλ: Τη ζα δηδάμσ, πόηε ζα ην 

δηδάμσ, πσο θαη γηα πνηό ζθνπό. 

 

Σι λαμβάνει σπόυη ο ζτεδιαζμός ενός ΑΠ;  

Τν ΑΠ εθθξάδεη ηνπο ζθνπνύο, ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο επηδηώμεηο ηεο εθπαίδεπζεο, 

όπσο πξνθύπηνπλ από ηηο επίζεκεο δηαηάμεηο ηεο Πνιηηείαο. Ζ επηηπρία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζεκειηώλεηαη ζηελ επηηπρή ζύληαμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΑΠ.  Ζ 

ζύληαμε ελόο Α.Π. Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (ΦΔ) είλαη κηα πνιύπινθε θαη δύζθνιε 

δηαδηθαζία θαζόζνλ ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνύλ δηάθνξεο απόςεηο, όπσο απόςεηο 

ζρεηηθά κε  

- ην ξόιν ησλ ΦΔ ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε,  
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- ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο ηεο επνρήο  

- ηε κάζεζε  

- ηε δηδαζθαιία,  

- επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο γηα ηηο ΦΔ  

- ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο 

- ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

- ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Τπάρτοσν είδη αναλσηικών προγραμμάηφν; 

Αλαθέξεηαη έλα πιήζνο θαηεγνξηνπνηήζεσλ ησλ ΑΠ αλάινγα κε ηνπο ζθνπνύο, ηε 

θηινζνθία αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα εθαξκνγήο ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα 

ανοικηά ή  κλειζηά ΑΠ,  αλάινγα κε ηελ δπλαηόηεηα ή όρη παξέκβαζεο ηνπ 

δηδάζθνληα.  Δπίζεο, ηα γραμμικής ή ζπειροειδούς κνξθήο αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή 

δνκή  θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δπηπξόζζεηα, γίλεηαη θαη δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμύ ηνπ επίζημοσ ΑΠ θαη ηνπ κρσθού ΑΠ, απηνύ δειαδή πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ 

πξάμε.  

 

Τπάρτει αναγκαιόηηηα αναμόρθφζης ηφν ΑΠ; 

Οη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, όπσο ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο γλώζεο, ε 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, νη αιιαγέο ζην ρώξν εξγαζίαο θαη παξαγσγήο, νη 

πνιππνιηηηζκηθέο θαη θπξίσο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο νδεγνύλ ζηελ ακθηζβήηεζε 

θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ, ησλ κεζόδσλ θαη ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαζώο επίζεο θαη ζηελ αλάγθε αιιαγώλ ζηηο ίδηεο ηηο 

δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο λννηξνπίεο θαη ζηηο ζηάζεηο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δειαδή ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ αθόκε θαη 

ησλ γνλέσλ κε ηειηθό ζηόρν ηε δηακόξθσζε ελόο ηζρπξνύ ζρνιηθνύ παηδαγσγηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ηθαλνύ λα ζπκβάιιεη ζηελ αξκνληθή έληαμε ηνπ καζεηή ζηελ 

θνηλσλία. Τν ζρνιείν ηνπ κέιινληνο πξέπεη λα εληζρύζεη ηνπο καζεηέο κε γλώζεηο, 

ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηέηνηεο πνπ λα κπνξνύλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηα ζύγρξνλα ελδηαθέξνληα ή ζηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα θαη λα 
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ζηέθνληαη θνηλσληθά αιιειέγγπνη, εμνπιηζκέλνη κε θξηηηθή ζηάζε θαη κε ζηαζεξέο 

αμίεο.  

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Γίλνληαη ζηε ζπλέρεηα (ζει.15-16) απνζπάζκαηα από ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ γηα 

ην γπκλάζην. Σπδεηήζηε επί ησλ απνζπαζκάησλ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα  

 Τι θα διδάξω, πως και για ποιό σκοπό? 
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3. ΘΕΩΡΙΕ ΜΑΘΗΗ 

 

Γηα ηε ζπγγξαθή απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ θαηά βάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα βηβιία: 

Βιάρνο Η., (2004) Εθπαίδεπζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ε πξόηαζε ηεο επνηθνδόκεζεο. 

Γξεγφξεο, Αζήλα  

Κφθθνηαο Π., (2002) Δηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, Μέξνο II, Αζήλα 

Υαιθηά Κ., (2010) Δηδάζθνληαο Φπζηθέο επηζηήκεο. Παηάθεο, Αζήλα.  

 

Πνηεο ζεωξεηηθέο θαηεπζύλζεηο επεξεάδνπλ ηηο ζύγρξνλεο ζεωξίεο κάζεζεο; 

Γχν ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ζήκεξα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο είλαη απηέο  

(η) ηεο  ελλνηνινγηθήο αιιαγήο θαη  

(ηη) ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

Απηέο βαζίδνληαη ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλψλ θαη έρνπλ δηαηππψζεη ξεαιηζηηθέο 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. 

Οη δχν απηέο θαηεπζχλζεηο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο αληίζηνηρα ζηηο εξγαζίεο δχν 

ζεκαληηθψλ ςπρνιφγσλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ηνπ Jean Piaget θαη ηνπ Lev 

Vygotsky. Οη εξγαζίεο θαη ησλ δχν απηψλ επηζηεκφλσλ ηεο γλσζηαθήο επηζηήκεο 

πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζην ζεκειηψδεο γηα ηε δηδαθηηθή εξψηεκα, πσο καζαίλεη 

ην άηνκν. Ο Piaget ξίρλεη ην θέληξν βάξνο ηεο ζεσξίαο κάζεζεο πνπ πξφηεηλε ζην 

άηνκν, ρσξίο λα παξαγλσξίδεη θαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη ζηε κάζεζε ε 

θνηλσλία, ελψ ν Vygotsky ξίρλεη ην θέληξν βάξνπο ζηελ θνηλσλία, ρσξίο φκσο λα 

παξαγλσξίδεη θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ έρεη ην άηνκν ζηε δηαδηθαζία 

εζσηεξίθεπζεο ηεο γλψζεο. 

 

Πνηεο είλαη νη ζεωξίεο κάζεζεο πξηλ από ηελ αλάπηπμε ηωλ ζεωξηώλ ηεο 

ελλνηνινγηθήο αιιαγήο θαη ηωλ θνηλωληθν-πνιηηηζκηθώλ πξνζεγγίζεωλ; 

Έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ε επηθξαηνχζα ζεσξία γηα ηε κάζεζε ήηαλ ν 

ζπκπεξηθνξηζκόο (behaviorism – κπερεβηνξηζκφο). Ζ ζεσξία απηή παξφιν πνπ 



ΖΜΔΗΩΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ ΒΔΛΔΝΣΕΑ – ΔΜΦΔ-ΔΜΠ 

ΘΔΩΡΗΔ ΜΑΘΖΖ 

 18 

επεξέαζε ζεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ νξγάλσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε δηαηχπσζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, είρε ήδε αξρίζεη λα δέρεηαη 

θξηηηθή. ηα κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο, επεηδή δηαπηζηψζεθε ζηηο ΖΠΑ φηη ε πνηφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο ΦΔ ήηαλ ρακειή, άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα  γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ., πνπ εκθαλίζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηε δνκή ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν θαη θπξηάξρεζε ε 

αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή  κέζνδνο γηα ηε κάζεζε. χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή ηα 

παηδηά πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο δηεξεχλεζεο, ψζηε λα καζαίλνπλ ΦΔ κε 

αλάινγν ηξφπν κε απηφλ πνπ εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο. Θεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απνηέιεζε ε ζεσξία 

ηνπ Bruner πνπ παξνπζηάζηεθε ην 1960 ζην βηβιίν ηνπ “The process of education”.  

 

Πνηα ηα θύξηα ζεκεία ηεο ζεωξίαο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ γηα ηε κάζεζε; 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, δελ έρνπλ ζεκαζία νη εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, αιιά νη αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθεηκέλνπ, ζην ηη δειαδή κπνξεί λα θάλεη ν 

καζεηεπφκελνο σο απνηέιεζκα ηεο θαηάιιειεο νξγάλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

κάζεζεο. Ο ζεκαληηθφηεξνο κεραληζκφο ηεο κάζεζεο είλαη, ε ελίζρπζε ηεο 

επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κάζεζε ζπληειείηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο (ζεηηθή ελίζρπζε), π.ρ. κέζσ ηεο αληακνηβήο ή ηελ απαιιαγή απφ ηηο 

δπζάξεζηεο επηπηψζεηο κηαο κε επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο (αξλεηηθή ελίζρπζε), π.ρ. 

κέζσ ηεο ηηκσξίαο.  

Ο Skinner είλαη απφ ηνπο αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ. Ζ ζεσξία ηνπ νλνκάζηεθε ελεξγφο ή ζπληειεζηηθή κάζεζε. 

Βαζηθή ζέζε απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη αλ νξηζκέλε αληίδξαζε αθνινπζείηαη απφ 

θάπνην ζρεηηθφ εξέζηζκα, ε πηζαλφηεηα λα επαλαιεθζεί ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ε 

ίδηα ζπκπεξηθνξά απμάλεηαη. Αλ, αληίζεηα, κηα νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηα ελίζρπζε, παχεη ζηγά-ζηγά λα εθδειψλεηαη. Πξέπεη λα έρεη 

θξνληίζεη ν εθπαηδεπηήο λα εξεπλήζεη πνηα είλαη θάζε θνξά ε θαηάιιειε ελίζρπζε 

γηα ην θάζε άηνκν. 
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Ο ζπκπεξηθνξηζκφο παξφιν πνπ βνήζεζε ζηελ εμήγεζε νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ ηεο 

κάζεζεο, δέρηεθε αξθεηή θξηηηθή εμαηηίαο ηνπ κνληέινπ αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο πνπ 

εηζήγαγε. Έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ είλαη ε πξνζήισζε ηνπ 

ζηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη ζην ξφιν ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. 

Παξακειείηαη ν ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο εζσηεξηθήο 

πξνζπάζεηαο ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν. Δπίζεο, πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη 

ην κνληέιν ηνπ Skinner θαη ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ είλαη αλεπαξθέο, δηφηη νη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη πάληα ελίζρπζε γηα λα κάζνπλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπο εμεγείηαη ε αηηία ηνπ ιάζνπο ηνπο.  

 

Πνηα ηα βαζηθά ζεκεία ηωλ ζεωξηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαθαιππηηθή (ή 

δηεξεπλεηηθή) κάζεζε; 

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή λα καζαίλεη, θάλνληαο ρξήζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ  ηνπ αλάγεηαη ζηελ επνρή ηνπ σθξάηε, ν νπνίνο κε ηε δηαιεθηηθή ηνπ 

θαζνξίδεη έλαλ ηξφπν εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κάζεη ν καζεηήο. ηε ζχγρξνλε 

επνρή ε πξνζπάζεηα ψζηε ν καζεηήο λα αλαθαιχςεη ή λα δηεξεπλήζεη ηε γλψζε 

ζπζηεκαηνπνηήζεθε θπξίσο κέζα απφ ηηο ζέζεηο ηνπ ςπρνιφγνπ Bruner. Ο Bruner 

ππνζηεξίδεη ηελ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε, θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο κε 

ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο πξνζπαζεί λα εκβαζχλεη ζην αληηθείκελν θαη λα αλαθαιχςεη 

ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ. Σν άηνκν 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη παξαπέξα απφ ηε ινγηθή ζθέςε θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε 

δηαηζζεηηθή ζθέςε, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη πλεπκαηηθά άικαηα, λα πξσηνηππεί, 

λα εθεπξίζθεη θαη λα ζπιιακβάλεη ξηδνζπαζηηθέο ιχζεηο ζε πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη νη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά θαη φρη μαθληθά θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ηνπ παηδηνχ. Δίλαη δεμηφηεηεο πνπ καζαίλνληαη. Απηφ πξέπεη λα είλαη κέιεκα 

ηνπ δαζθάινπ. Ο δάζθαινο θαζνδεγεί ηα παηδηά πξνο ηελ «αλαθάιπςε» αξρψλ, 

λφκσλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ φρη κφλν ηα θαηλφκελα αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπ ηε 

ζθέςε. 

πλνπηηθά ν Bruner έθαλε ηηο παξαθάησ βαζηθέο παξαδνρέο:  
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• Ζ κάζεζε δηεπθνιχλεηαη κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ 

επηζηεκνληθψλ αξρψλ ελφο αληηθεηκέλνπ παξά απφ κάζεζε επηκέξνπο γεγνλφησλ θαη 

ηερληθψλ. 

•   Ζ κάζεζε λέσλ ηδεψλ γίλεηαη πην εχθνιε αλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε 

δηδαζθαιία ηηο πξνζεγγίδνπλ ζηαδηαθά θαη επαλέξρνληαη ζε δηάθνξεο ηάμεηο 

εκπινπηίδνληαο θάζε θνξά ην πεξηερφκελν ηνπο (ζπεηξνεηδήο δηάηαμε ηεο χιεο). 

•   Ζ κάζεζε επλνείηαη αλ αμηνπνηείηαη ε έκπλεπζε θαη ε αλαιπηηθή ζθέςε ησλ 

καζεηψλ/ξηψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο έξεπλαο 

(αλαθαιππηηθή  κέζνδνο δηδαζθαιίαο). 

•   Γηα λα ππάξμεη κάζεζε  πξέπεη λα ππάξρεη επηζπκία γηα  κάζεζε, άξα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. 

Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαθαιππηηθνχ ηχπνπ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, έδεημαλ φηη ηα απνηειέζκαηα απφ θάζε άπνςε ήηαλ θησρά (π.ρ. ζηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ επηιέγνπλ ηα 

καζήκαηα ΦΔ, θιπ) θαη δπζαλάινγα πξνο ην ρξφλν, ηα ρξήκαηα θαη ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ επελδχζεθαλ. Αηηία ζεσξήζεθε ην γεγνλφο φηη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο έδσζαλ κεγάιε έκθαζε ζε κηα αθαδεκατθή θαη δηαλνεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη αγλφεζαλ ηελ αλζξψπηλε, πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο επηζηήκεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ. Έηζη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε ζεσξία ηνπ 

Piaget, πνπ εηζήγαγε λέεο απφςεηο γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ζεσξία 

ηνπ Piaget γηα ηα ζηάδηα λνεηηθήο αλάπηπμεο ηξνθνδφηεζε έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο κεηάβαζεο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν θαη ηδηαίηεξα απφ ην ζηάδην 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζην ζηάδην ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο. Δπίζεο, 

επηρεηξήζεθε λα γίλνπλ ηαμηλνκήζεηο ελλνηψλ ησλ Φ.Δ. θαη λα πξνζδηνξηζηεί ην 

πεξηερφκελν ηνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ. 

 

Πνηεο νη ζεωξεηηθέο βάζεηο ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο ηεο ελλνηνινγηθήο 

αιιαγήο;   

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν 

ηνπ αηνκηθνύ θνλζηξνπθηηβηζκνύ (επνηθνδφκεζεο), ν νπνίνο ζεσξεί ηε κάζεζε ζηηο 
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θπζηθέο επηζηήκεο σο κία δηαδηθαζία βαζκηαίαο νηθνδφκεζεο ησλ ππφ δηδαζθαιία 

ελλνηψλ (κε απνδφκεζε πξνεγνπκέλσο ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ). Ζ ζεσξία 

ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα πνξίζκαηα εκπεηξηθψλ θαη 

ζεσξεηηθψλ κειεηψλ ζρεηηθά (η) κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ηνπ Piaget  γηα ην πσο 

ην παηδί νηθνδνκεί ηε γλψζε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνλ θπζηθφ θφζκν, (ηη) 

κε ηελ άπνςε φηη ε πξνεγνχκελε γλψζε επεξεάδεη ηελ επηδησθφκελε γλψζε θαη 

κάζεζε (Ausubel 1968) θαη (ηηη) κε ηηο απφςεηο ηζηνξηθψλ θαη θηινζφθσλ ηεο 

επηζηήκεο γηα ην πψο απηή εμειίζζεηαη (Kuhn 1962, Toulmin1972)  

(η) Οη ηδέεο ηνπ Piaget 

Αλ θαη ν Piaget δελ απηνπξνζδηνξίζηεθε πνηέ σο θνλζηξνπθηηβηζηήο, ε βαζηθή ζέζε 

ηεο ζεσξίαο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ γηα ηε κάζεζε φηη ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ην καλζάλνλ ππνθείκελν θαη δελ γίλεηαη δεθηή παζεηηθά απνηειεί θεληξηθή ζηε ζέζε 

ηνπ. Ζ δήισζε ηνπ Piaget  φηη «ε επθπΐα νξγαλψλεη ηνλ θφζκν νξγαλψλνληαο ηνλ 

εαπηφ ηεο» θαηαδείρλεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη 

θαηαζθεπάδνπλ ηε γλψζε ηνπο γηα ηνλ θφζκν. Ο Piaget ζεσξεί φηη ην άηνκν καζαίλεη 

θαζψο αιιειεπηδξά κε αληηθείκελα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. πγθεθξηκέλα, ζεσξεί φηη 

ην άηνκν θαηαλνεί ηνλ θφζκν κέζσ γλσζηαθψλ ζρεκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζνχλ κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη αιιαγέο απηέο επηηπγράλνληαη κέζσ δχν δηαδηθαζηψλ, ηεο αθνκνίσζεο 

(assimilation) θαη ηεο ζπκκόξθσζεο (accommodation). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αθνκνίσζεο, ην άηνκν, θαζψο εξκελεχεη κηα ζπγθεθξηκέλε αηζζεηεξηαθή 

πιεξνθνξία, ηελ πεξηιακβάλεη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γλσζηαθέο ηνπ δνκέο. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπκκφξθσζεο ην άηνκν πξνζαξκφδεη ηε γλσζηαθή ηνπ δνκή 

θαηάιιεια ψζηε λα απνθηήζεη λφεκα κηα λέα πιεξνθνξία.  ε απηή ηελ πεξίπησζε 

εάλ ηα λέα δεδνκέλα δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ ππάξρνπζα γλσζηαθή δνκή, πξνθαιείηαη 

δηαηαξαρή ηεο λνεηηθήο ηζνξξνπίαο θαη επέξρεηαη γλσζηαθή ζύγθξνπζε.  

ηα γξαπηά ηεο πξψηκεο πεξηφδνπ ηνπ Piaget δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Απηφ δελ ζπκβαίλεη 

φκσο κε ηα γξαπηά ηεο χζηεξεο πεξηφδνπ ζηα νπνία ν Piaget αλαθέξεη φηη ε θνηλσλία 

είλαη ε ππέξηαηε κνλάδα θαη φηη ην παηδί κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο λνεηηθέο ηνπ 

θαηαζθεπέο κφλνλ κέζα ζην θνηλσληθφ ηνπ πιαίζην. 
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(ηη) Ο ξόινο ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο 

Ο ξφινο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ζηε κάζεζε άξρηζε λα δηεξεπλάηαη κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Educational Psychology: A Cognitive View» απφ ηνλ ςπρνιφγν 

Ausubel ην 1968. Ο Asubel ηνλίδεη φηη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηε γλψζε ηνπ καζεηή είλαη απηφ πνπ ήδε γλσξίδεη. Ο δάζθαινο πξέπεη λα ην 

εμαθξηβψλεη θαη λα πξνζαξκφδεη θαηάιιεια ηε δηδαζθαιία ηνπ. Σηο δχν επφκελεο 

δεθαεηίεο αθνινχζεζε έλα πιήζνο εξεπλψλ ζην ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνυπάξρνπζεο ή ελαιιαθηηθέο, φπσο νλνκάδνληαη, 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ  θαη θαηλφκελα. Οη 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ή ηδέεο ησλ καζεηψλ είλαη γλσζηαθέο θαηαζθεπέο πνπ 

δνκνχληαη ζην κπαιφ ηνπο θαζψο απηνί, αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, 

πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. Απηέο νη ηδέεο ελζσκαηψλνληαη 

ζε ελλνηνινγηθέο δνκέο θαη παξέρνπλ κηα ζπλεπή θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ απφ ηε 

κεξηά ησλ παηδηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζηελ ηάμε θαη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο ψζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα ηηο 

ππεξβνχλ.  

(ηηη) Ο ξόινο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο 

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή είρε θαη ε ηζηνξία θαη ε θηινζνθία 

ηεο επηζηήκεο. Οη εξγαζίεο ησλ Kuhn θαη Tulmin επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηε ζεσξία 

ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο.  

Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ Kuhn είλαη φηη νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο θάζε επνρήο 

αξζξψλνληαη ζε έλα απηφλνκν ζχζηεκα κε ηε δηθή ηνπ αμία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ 

δε κπνξεί λα θξηζεί κε ηα δηθά καο ζεκεξηλά θξηηήξηα επηζηεκνληθφηεηαο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο είλαη κηα ξηδηθά αζπλερήο δηαδηθαζία, κηα αθνινπζία βίαησλ 

αλαηξνπψλ. ηε Δνκή ησλ Επηζηεκνληθώλ Επαλαζηάζεσλ ν Kuhn εηζάγεη κηα εληειψο 

λέα νξνινγία. 

Επηζηεκνληθή Κνηλόηεηα: Έλα ζχλνιν επηζηεκφλσλ κε ζπλαθέο πεδίν έξεπλαο, πνπ 

αζπάδνληαη ηηο ίδηεο βαζηθέο αληηιήςεηο γηα ηε θχζε θαη ηε κεζνδνινγία ηεο 

επηζηήκεο. Μηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα θαη βιέπνπλ ηα πξάγκαηα θάησ απφ ηελ ίδηα 

"νπηηθή". 
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Παξάδεηγκα: Σν ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ αλαγλσξηζκέλσλ αμηψλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πνπ αζπάδνληαη ηα κέιε κηαο δεδνκέλεο νκάδαο, επηζηεκφλσλ. Σν 

Παξάδεηγκα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία, έρεη ζθαηξηθφηεξε 

δηάζηαζε. Πεξηθιείεη "λφκνπο, ζεσξίεο, εθαξκνγέο θαη ηαπηφρξνλα πεηξακαηηζκφ" 

θαη απνηειείηαη "απφ έλα ηζρπξφ πιέγκα ελλνηνινγηθψλ, ζεσξεηηθψλ, πεηξακαηηθψλ 

θαη κεζνδνινγηθψλ παξαδνρψλ".  

Καλνληθή   Επηζηήκε: Ζ ζχλδεζε κηαο δεδνκέλεο Δπηζηεκνληθήο Κνηλφηεηαο κε έλα 

κνλαδηθφ Παξάδεηγκα δεκηνπξγεί κηα απζηεξή παξάδνζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ 

ν Kuhn νλνκάδεη "θαλνληθή επηζηήκε". ηελ θαλνληθή επηζηήκε νη επηζηήκνλεο 

αθηεξψλνπλ φιν ην ρξφλν θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Ζ επηζηεκνληθή εξγαζία 

γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Παξαδείγκαηνο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ, γηα ηε 

δηφξζσζε θαη αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ. Ζ θαλνληθή επηζηήκε είλαη κηα δξαζηε-

ξηφηεηα επίιπζεο γξίθσλ ζην εζσηεξηθφ ελφο Παξαδείγκαηνο, πνχ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ακθηζβεηείηαη.  

 Ίδηόξπζκε Επηζηήκε: ηε δηάξθεηα ηεο δελ έρνπκε επηθξάηεζε ελφο παξαδείγκαηνο, 

αιιά κηα θαηάζηαζε αληηδηθίαο θαη ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζε αζπκβίβαζηα ή 

αληηζεηηθά Παξαδείγκαηα. 

Κξίζε: Ζ ξεπζηή θαηάζηαζε φπνπ ηα ζεκέιηα ηεο θαλνληθήο επηζηήκεο 

ακθηζβεηνχληαη. Οξηζκέλα πεηξάκαηα ή θαη λέεο παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε δεδνκέλα πνπ δηαςεχδνπλ κηα απνδεθηή πεπνίζεζε. Σέηνηεο 

θαηαζηάζεηο ζπληζηνχλ αλσκαιίεο γηα ην παξάδεηγκα, θαη ζπζζψξεπζε αλσκαιηψλ 

νδεγεί ζηελ θαηάζηαζε θξίζεο. 

Επηζηεκνληθή Επαλάζηαζε: Ζ δηαδηθαζία ελαιιαγήο παξαδεηγκάησλ φπνπ ζηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα αληηθαζίζηαηαη απφ λέν, 

Σν Μνληέιν αλάπηπμεο ηεο Δπηζηήκεο πνπ πξνηείλεη ν Kuhn ζρεκαηηθά είλαη: 

Πξν-επηζηήκε  Καλνληθή Δπηζηήκε (Παξάδεηγκα, Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα)  

αλσκαιίεο   Κξίζε (Ηδηφξξπζκε Δπηζηήκε)  Νέα Καλνληθή Δπηζηήκε (Νέν 

Παξάδεηγκα, Νέα Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα)... 

Ζ αδπλακία θαζηέξσζεο ελφο αληηθεηκεληθνχ θξηηεξίνπ γηα ηελ απνδνρή ηνπ 

παξαδείγκαηνο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζρεηηθηζκνχ ηνπ Kuhn. Γελ κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε δχν δηαδνρηθά Παξαδείγκαηα 
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ζε αληηθεηκεληθή βάζε, νχηε λα θάλνπκε αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ 

θαζελφο. Σν κφλν πνχ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα θαηαλνήζνπκε ην θάζε 

Παξάδεηγκα ζην ελλνηνινγηθφ θαη θνηλσληνινγηθφ ηνπ πιαίζην θαη λα εθηηκήζνπκε 

θαηά πφζν είλαη ζπλεπέο κε ηηο αξρέο ηνπ θαη απνηειεζκαηηθφ ζηα πξνβιήκαηα πνχ 

απηφ ζέηεη πξνο ιχζε.  

πκπεξαζκαηηθά, ν Kuhn ηφληζε ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε 

ζπκβαίλνπλ κε αιιαγή «παξαδείγκαηνο», δειαδή κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κηαο ξηδηθά δηαθνξεηηθήο ελλνηνινγηθήο δνκήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε κεηάβαζε απφ ην γεσθεληξηθφ ζην ειηνθεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ θφζκνπ 

απαηηεί ξηδηθή αιιαγή ηεο ηξέρνπζαο ελλνηνινγηθήο δνκήο. Αληίζηνηρα θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε πνιιέο θνξέο, ε πξνζπάζεηα «αλαδφκεζεο» ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ 

πξνο έλλνηεο ζπκβαηέο κε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πξνυπνζέηεη ξηδηθή ελλνηνινγηθή 

αιιαγή.  

Ο Tulmin ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαλνήζεη ηε θχζε ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνίεζε 

ηελ ηδέα ηεο ελλνηνινγηθήο νηθνινγίαο. χκθσλα κε απηφλ, νη άλζξσπνη δνπλ ζε έλα 

«πλεπκαηηθφ» πεξηβάιινλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα πνιηηηζκηθά ηνπο πηζηεχσ, ηελ 

γιψζζα ηνπο, ηηο ζεσξίεο ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ εθεί θ.α. Σν πεξηβάιινλ απηφ επλνεί ηελ αλάπηπμε θάπνησλ ηδεψλ θαη 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε θάπνησλ άιισλ. Ο Toulmin είδε ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή σο 

κία βαζκηαία, ζχλζεηε θαη «εμειηθηηθή» δηαδηθαζία. Σα θπξίαξρα «παξαδείγκαηα» 

είλαη εθείλα πνπ κε επηηπρία αληαγσλίζηεθαλ ζηελ «αγνξά» ησλ ηδεψλ θαη απέδεημαλ 

φηη ήηαλ πην αλζεθηηθά ζηελ επεμεγεκαηηθή δπλακηθή ηνπο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο 

απφςεηο πνπ ππήξραλ. Αληίζηνηρα ζηελ εθπαίδεπζε ε θχζε ησλ ζπληζησζψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ ελλνηνινγηθή νηθνινγία ηνπ καζεηή επεξεάδνπλ ηελ πηζαλή 

ελλνηνινγηθή αιιαγή ηνπ. πλεπψο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ Tulmin ζηε δηδαθηηθή ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη φηη απηφο ηφληζε  ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ έρνπλ έλα 

πιήζνο παξαγφλησλ, πνπ ζπλζέηνπλ ην πλεπκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πλεπκαηηθή 

«ηζηνξία» ησλ καζεηψλ θαηά ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο αλάπηπμε. 
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Πνηα ε βαζηθή ζέζε ηνπ αηνκηθνύ θνλζηξνπθηηβηζκνύ θαη ηα ζεκεία ηεο 

αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο; 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν 

ηνπ αηνκηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Απηφ ην κνληέιν έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην 

άηνκν θαη πψο απηφ θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε ηνπ γηα ηνλ θφζκν, κε ηε βνήζεηα ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ θαη κέζα απφ ινγηθέο δηαδηθαζίεο. Καηαγξάθνληαη θπξίσο δχν 

εθθάλζεηο ηνπ αηνκηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, ν «ήπηνο» θνλζηξνπθηηβηζκφο πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ηδέεο ηνπ Piaget πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ν «ξηδνζπαζηηθφο» 

θνλζηξνπθηηβηζκφο πνπ εηζήρζε απφ ηνλ Glaserfeld. Καηά ηνλ Glaserfeld, ε γλψζε 

είλαη «βηψζηκε κέζα ζηελ πεξηνρή εκπεηξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ», δειαδή ε γλψζε ηνπ 

καζεηή βαζίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ζπλερψο ηξνπνπνηείηαη απφ απηέο. Οη δχν 

αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο απηφο ζεκειίσζε ηε ζεσξία ηνπ είλαη: 

- φηη ε γλψζε δε ιακβάλεηαη παζεηηθά, είηε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ είηε κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο, αιιά ρηίδεηαη ελεξγά απφ ην ππνθείκελν. 

- ε ιεηηνπξγία ηεο λφεζεο είλαη πξνζαξκνζηηθή θαη νξγαλψλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ 

αηφκνπ γηα ηνλ θφζκν ψζηε λα έρνπλ λφεκα θαη δελ ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ λα 

αλαθαιχςεη κηα αληηθεηκεληθή νληνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα 

Δπηγξακκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη, ν αηνκηθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο 

επηθεληξψλεηαη ζην γλσζηαθφ επίπεδν. Βαζηθή επηζηεκνινγηθή ηνπ ζέζε είλαη φηη 

 ηα άηνκα θαηαζθεπάδνπλ ηε δηθή ηνπο γλψζε, θαζψο αιιειεπηδξνχλ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο.  

Γηα ην κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζε απηή ηε ζεψξεζε  

-ζεκείν αθεηεξίαο είλαη ε εμαθξίβσζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ησλ καζεηψλ θαη ε 

αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπο γηα ηηο έλλνηεο ή ηα θαηλφκελα ηνπ 

θπζηθνχ θαη θαηαζθεπαζκέλνπ (ηερλνινγηθνχ) θφζκνπ πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ. 

-βαζηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη ε επίηεπμε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο, ζπλήζσο κέζσ 

γλσζηαθήο ζχγθξνπζεο.  

- ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαγλώζεο, δειαδή ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ην άηνκν απνθηά ζπλείδεζε ηεο γλσζηαθήο ηνπ πνξείαο θαη εμέιημεο.  
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Οη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπλνςίδνληαη απφ ηελ Driver σο εμήο:  

1. Οη καζεηέο δελ ζεσξνχληαη παζεηηθνί δέθηεο, αιιά ηειηθνί ππεχζπλνη ηεο δηθήο 

ηνπο κάζεζεο. ε θάζε καζεζηαθή δηαδηθαζία θέξλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνεγνχκελεο 

αληηιήςεηο θαη απφςεηο. 

2. Ζ κάζεζε ζεσξείηαη φηη εκπιέθεη ην καζεηή κε ελεξγφ ηξφπν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ κάζεζε πξνυπνζέηεη ηελ νηθνδφκεζε λνήκαηνο θαη ζπκβαίλεη ζπρλά 

κέζα απφ πξνζσπηθή δηαπξαγκάηεπζε. 

3. Ζ γλψζε δελ είλαη «θάπνπ εθεί έμσ», αιιά νηθνδνκείηαη κε πξνζσπηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηξφπν. Ζ γλψζε πξνο δηδαζθαιία αμηνινγείηαη απφ ην καζεηή σο πξνο ην 

βαζκφ πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία ηνπ θαη είλαη ζπλεπήο κε άιιεο 

πιεπξέο ηεο γλψζεο ηνπ. 

4. Οη δηδάζθνληεο θέξλνπλ επίζεο ζηηο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο 

θαη αληηιήςεηο. Φέξλνπλ φρη κφλν ηε γλψζε πνπ έρνπλ γηα ην αληηθείκελν, αιιά θαη 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη φια απηά επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε. 

5. Ζ δηδαζθαιία δελ είλαη ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, αιιά πξνυπνζέηεη ηελ νξγάλσζε 

ησλ θαηαζηάζεσλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηξφπν 

πνπ λα πξνσζνχλ ηελ νηθνδφκεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 

6. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα κάζεη θαλείο, αιιά 

απνηειεί έλα πξφγξακκα απφ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, πιηθά, πεγέο, κέζα απφ ηα 

νπνία νη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε γλψζε. 

 

Πόηε θαη πωο ζπκβαίλεη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή; 

Βαζηθή επηδίσμε ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο επνηθνδφκεζεο 

(θνλζηξνπθηηβηζκνχ) είλαη, φπσο αλαθέξζεθε, ε επίηεπμε ηεο ελλνηνινγηθήο 

αιιαγήο. Καηά θάπνηνπο εξεπλεηέο, ε ελλνηνινγηθή αιιαγή επέξρεηαη φηαλ ζπκβεί 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή, κε πξφζζεζε ελλνηψλ, κε αθαίξεζε 

ελλνηψλ, κε ηξνπνπνίεζε ελλνηψλ, είηε κε αληηθαηάζηαζε ελλνηψλ. Άιινη φκσο 

εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ελλνηνινγηθή αιιαγή κφλνλ φηαλ ζπκβαίλεη 
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αληηθαηάζηαζε ησλ πξν-δηδαζθαιίαο αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ γηα θάπνηεο έλλνηεο 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηηο αληίζηνηρεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο.  

Ζ ελλνηνινγηθή αιιαγή ζπκβαίλεη σο απνηέιεζκα ηεο γλσζηαθήο ζχγθξνπζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν ίδηνο ν καζεηήο φηαλ νη ππάξρνπζεο ηδέεο ηνπ δελ κπνξνχλ λα ηνλ 

ηθαλνπνηήζνπλ. Γελ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο λα εμεγήζεη κε απηέο ηηο 

ηδέεο λέα δεδνκέλα ή λα θάλεη επηηπρείο πξνβιέςεηο. Γειαδή, ν καζεηήο είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα εγθαηαιείςεη ηηο ππάξρνπζεο ηδέεο ηνπ αλ απνδεηρζεί φηη δελ είλαη 

ιεηηνπξγηθέο θαη νη θαηλνχξγηεο ηδέεο είλαη θαηαλνεηέο, πεηζηηθέο θαη γφληκεο. Απηφ 

πξνυπνζέηεη αιιαγή ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ καζεηή, δηφηη πνηέ κία ηδέα δελ 

ζηέθεη απφ κφλε ηεο αιιά ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε έλα δίθηπν άιισλ ηδεψλ. Ζ 

ελλνηνινγηθή αιιαγή κπνξεί φκσο λα ζπκβεί θαη κέζσ κηαο βαζκηαίαο δηαδηθαζίαο. 

Οη αξρηθέο ελλνηνινγηθέο δνκέο ησλ καζεηψλ, πνπ βαζίδνληαη ζηηο εξκελείεο ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ηνπο, ζπλερψο εκπινπηίδνληαη θαη αλαδνκνχληαη. ε απηφ ην 

είδνο ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο δελ απαηηείηαη ελλνηνινγηθή ζχγθξνπζε, αιιά 

βαζίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο ηδέεο ηνπ καζεηή νη νπνίεο πξννδεπηηθά νηθνδνκνχληαη 

πεξαηηέξσ, ηξνπνπνηνχληαη θαη επεθηείλνληαη. 

 

Πνηεο νη ζεωξεηηθέο βάζεηο ηωλ θνηλωληθν-πνιηηηζκηθώλ πξνζεγγίζεωλ ηεο 

κάζεζεο; 

Ζ ζεσξία ηνπ αηνκηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ επηθεληξψλεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ινγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηνπο νπνίνπο ην άηνκν κεηαζρεκαηίδεη εμσηεξηθέο 

πιεξνθνξίεο ζε γλψζε θαη βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ γλσζηαθψλ 

ζπγθξνχζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ.  Όκσο, δελ επηθεληξψλεη  ζε άιινπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε φπσο είλαη ην ζπλαίζζεκα, ηα ελδηαθέξνληα, ηα θίλεηξα, 

νη αμίεο θαη ε θνπιηνχξα ησλ καζεηψλ. Σν θελφ απηφ θαιχπηνπλ νη θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε νη νπνίεο ζεσξνχλ ην θνηλσληθφ πιαίζην σο 

νξγαληθφ θνκκάηη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηα πνξίζκαηα δηαθφξσλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκέσλ φπσο είλαη νη κειέηεο ηνπ Vygotsky γηα ην πψο ηα παηδηά 

καζαίλνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε άιινπο αλζξψπνπο, ζηηο 

αλαιχζεηο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο γιώζζαο ησλ επηζηεκνληθψλ θνηλνηήησλ (e.g. 
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Latour, Woolgar), ζηηο αλζξσπνινγηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην πψο νη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψλνπλ ζπιινγηζκνχο θαη λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα (e.g. Lave & Wenger) θαη ζηηο αλαιχζεηο ηεο γιώζζαο πνπ νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ζηα λνήκαηα πνπ ηεο απνδίδνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα (e.g. O’Connor & Michaels). 

 

Οη απόςεηο ηνπ Vygotsky γηα ηε κάζεζε 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Vygotsky, ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο 

θαηλνχξγηεο ηδέεο κέζα ζε θάπνην θνηλσληθφ πιαίζην. Οη ηδέεο απηέο θπθινθνξνχλ 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο (ζήκαηα), φπσο κε ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, κε ρεηξνλνκίεο, κε γξαπηφ ιφγν, κε εηθφλεο θ.α .  Κάζε άηνκν πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσλία αληηδξά αλάινγα θαη θαηαλνεί κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν φηη 

ζπιιακβάλεη κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ ή ζεκείσλ επηθνηλσλίαο. 

Τπάξρεη, δειαδή, κηα κεηάβαζε απφ ην θνηλσληθφ ζην αηνκηθφ επίπεδν, φπνπ ηα 

ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθνηλσλία εζσηεξηθεχνληαη θαη παξέρνπλ ηα 

κέζα γηα αηνκηθή ζθέςε. Ωζηφζν, απηή δηαδηθαζία ηεο εζσηεξίθεπζεο δελ είλαη απιά 

κηα κεηαθνξά ηξφπσλ νκηιίαο θαη ζθέςεο απφ ην θνηλσληθφ ζην αηνκηθφ επίπεδν, 

αιιά απαηηεί ηελ πξνζσπηθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ψζηε λα 

κεηαζρεκαηίζεη απηφ πνπ ζπιιακβάλεη ζε θάηη πνπ λα ηνπ θάλεη λφεκα. Με άιια 

ιφγηα γηα ην Vygotsky ε γλσζηηθή αλάπηπμε ζπληειείηαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο πνπ 

ιακβάλεη ρψξα κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ "ζεκάησλ" πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ 

πνιηηηζκηθά εξγαιεία. Αθνινπζεί δε ε εζσηεξίθεπζε, πνπ είλαη ε νηθεηνπνίεζε 

νξηζκέλσλ λνεκάησλ, δειαδή ε αηνκηθή πξφζιεςε ηνπ θνηλσληθνχ γεγνλφηνο, πνπ 

αθνινπζείηαη απφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο λνεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηειηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ.  

εκαληηθφηαην πνιηηηζκηθφ δηακεζνιαβεηηθφ εξγαιείν είλαη ε γιψζζα, θαζψο κε 

απηή ην παηδί καζαίλεη λα νηθνδνκεί ηε ζθέςε ηνπ, λα θαηαλνεί ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ 

θαη λα δηακνξθψλεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ ηαπηφηεηα. Δπηπιένλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, 

κέζσ ηεο γιψζζαο κεηαβηβάδνληαη αλαπαξαζηάζεηο θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζρέζεσλ 

θαη λνήκαηα θνηλσληθά θαζνξηζκέλα, είλαη δειαδή ην ζεκαληηθφηεξν κέζν 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ ζηε λφεζε, κε απνηέιεζκα ε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ λα 
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βαζίδεηαη ζε απηή. Δπνκέλσο, ε εθκάζεζε ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο επηζηήκεο, γηαηί κφλν έηζη ν 

καζεηήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λα καζαίλεη ζην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Ζ γιψζζα ηεο επηζηήκεο είλαη κηα θνηλσληθή γιψζζα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Απηή πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο 

θαη κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη εθθξάδεηαη κε πνιινχο 

ηξφπνπο (καζεκαηηθά, γξαθηθέο παξαζηάζεηο θ.ιπ.). χκθσλα κε ηηο θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο, νη καζεηέο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

λα κάζνπλ θπζηθέο επηζηήκεο, επεηδή πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη 

αληηκεησπίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Λφγσλ (γιψζζα 

ηεο επηζηήκεο –γιψζζα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο –γιψζζα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο). 

Δπνκέλσο, νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα βξνπλ ηξφπνπο λα 

επηιχζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ φρη κφλνλ ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, 

αιιά θαη κεηαμχ ησλ αμηψλ, ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ, ησλ γισζζψλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ δηαθφξσλ Λφγσλ. Δδψ αλαδεηθλχεηαη θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ. Πξάγκαηη, έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζεσξία ηνπ 

Vygotsky ζρεηίδεηαη κε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε κάζεζε. 

Απηφο δελ παξέρεη απιά ζην καζεηή έλα πινχζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ βνεζψληαο 

ηνλ λα απηναλαπηπρζεί (Piaget), αιιά είλαη ελεξγφο δηακεζνιαβεηήο ησλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη κε ην καζεηή ηνπ θαη ηνλ βνεζά 

λα εζσηεξηθεχζεη φια απηά πνπ ηνλ βνεζνχλ λα αλαπηπρζεί. πγθεθξηκέλα, ν 

Vygotsky δηαηχπσζε ηελ έλλνηα ηεο Εψλεο ηεο Δγγπηέξαο (ή Δπηθείκελεο) 

Αλάπηπμεο (Zone of proximal development ZPD), ε νπνία είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ λνεηηθνχ επηπέδνπ ηνπ καζεηή (φπσο θαζνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ), φηαλ απηφο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ θαη φηαλ 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο ελήιηθα ή ζε ζπλεξγαζία κε πην ηθαλνχο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Κάζε παηδί, αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη είλαη ηθαλφ 

λα επηηχρεη θάπνηα πξάγκαηα απφ κφλν ηνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Μπνξεί φκσο λα επηηχρεη έλα αλψηεξν επίπεδν, αλ βνεζεζεί γλσζηηθά 

απφ θάπνηνπο, ελήιηθεο ή ζπλνκήιηθνχο ηνπ. ε δηδαθηηθφ επίπεδν ε έλλνηα ηεο ZPD 

ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ησλ αηνκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη θαηφπηλ λα εληνπίδεη ην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη απηφ κε ηελ βνήζεηά  δξάζεσλ απφ κέξνπο ηνπ.  
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Ο Vygotsky ινηπφλ ζεσξεί φηη ε κάζεζε ηνπ θάζε καζεηή ζπλδέεηαη άκεζα θαη 

εμαξηάηαη απφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο θέξλεη ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε ζην θνηλσληθφ επίπεδν (ζηελ ηάμε) θαη αθεηέξνπ ζηεξίδεη ηνπο 

καζεηέο γηα λα ηελ θαηαλνήζνπλ.  

 

Πνηά ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ θνηλωληθνύ θνλζηξνπθηηβηζκνύ; 

Ο Vygotsky επεζήκαλε κελ ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηεο κάζεζεο, αιιά έδσζε 

επίζεο έκθαζε ζην ξφιν ηνπ αηφκνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απφ απηή ηελ 

άπνςε, ε ζεσξία ηνπ έρεη θνηλή βάζε κε ηελ ζεσξία ηεο επνηθνδφκεζεο. Ίζσο γηα ην 

ιφγν απηφ, θάπνηεο ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε, ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky, 

αλαθέξνληαη σο θνηλσληθόο θνλζηξνπθηηβηζκόο. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

(η) Ζ κάζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πεξηιακβάλεη ην πέξαζκα απφ ην θνηλσληθφ 

ζην πξνζσπηθφ επίπεδν. 

(ηη) Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ αηνκηθή δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο 

ηνπ θάζε καζεηή (απνξξέεη απφ ην αλ θάηη θάλεη λφεκα ζε αηνκηθφ επίπεδν ζηνλ 

καζεηή). 

(ηηη)   Ζ    κάζεζε    δηακεζνιαβείηαη    απφ    δηάθνξνπο    ζεκεησηηθνχο    πφξνπο,    

ν ζεκαληηθφηεξνο ησλ νπνίσλ είλαη ε γιψζζα. 

(ηv)   Ζ κάζεζε ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πεξηιακβάλεη ηε κάζεζε ηεο 

θνηλσληθήο γιψζζαο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία πξέπεη λα εηζάγεηαη ζηνλ 

καζεηή απφ ην εθπαηδεπηηθφ ή απφ θάπνην άιιν πξφζσπν θχξνπο. 

 

Πνηεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ θνηλωληθνύ 

θνλζηξνπθηηβηζκνύ; 

Πνιινί εξεπλεηέο απφ ην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, 

επεξεαζκέλνη απφ ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky  αλέπηπμαλ ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ κνληέια γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Κάπνηνη απφ απηνχο 

ηνπο εξεπλεηέο (Hondson & Hondson), ζεσξνχλ φηη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πξέπεη λα είλαη ε 
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πνιηηηζκηθή ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηζηήκεο 

(enculturation). χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε  φηη νη καζεηέο πξέπεη λα 

μεπεξάζνπλ ζπγθξνχζεηο ζην θνηλσληθφ επίπεδν ηεο ηάμεο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηελ πνηθηιία φζν θαη ηηο δηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ Λφγσλ ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ. 

ε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ άιισλ κεξψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηδίσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Με άιια ιφγηα «φια παίδνληαη» 

ζην θνηλσληθφ επίπεδν ζην νπνίν ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη θαη δηακεζνιαβείηαη. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη άιινη εξεπλεηέο (Driver, Leach & Scott) πνπ πξνηείλνπλ 

κνληέια δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηφζν 

ησλ γλσζηαθψλ (αηνκηθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο) φζν θαη ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε απηψλ ησλ εξεπλεηψλ νη καζεηέο, θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε φρη κφλν ζε 

εκπεηξίεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη ζε έλλνηεο θαη κνληέια ηεο επηζηήκεο. Ζ 

επηζηεκνληθή γλψζε είλαη ην πξντφλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, δελ κπνξεί λα 

θαηαθηεζεί απφ ηνπο καζεηέο κφλνλ κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνλ πιηθφ θφζκν 

αιιά είλαη αλαγθαία θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζε έλλνηεο θαη κνληέια ηεο επηζηήκεο. Ζ 

ζεψξεζε απηή, ινηπφλ, ιακβάλεη ππφςε θαη ηα δχν επίπεδα, ηφζν απηφ ηεο αηνκηθήο 

θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο, φζν θαη ην θνηλσληθφ ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο γλψζεο απφ 

ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  
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Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 1Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 1

Πωρ μαθαίνοςν οι μαθηηέρ

(Από άξζξν ηεο Σ. Βνζληάδνπ γηα ηε Γηεζλή Αθαδεκία

Δθπαίδεπζεο)

Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 2Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 2

1. Δνεπγόρ ζςμμεηοσή

Η κάζεζε απαηηεί ηελ ελεξγό θαη επνηθνδνκεηηθή ζπκκεηνρή

ηνπ καζεηή. 

● Οη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ καζεζηαθνύο ζηόρνπο πνπ

είλαη ζπλαθείο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ηα ζρέδηά ηνπο

γηα ην κέιινλ

● Όρη καζεηέο παζεηηθνί αθξναηέο γηα πνιιή ώξα

● Παξάδνζε κε πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

● Δλζαξξύλεηε ηε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε

● Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζείν θαη ηερλνινγηθά πάξθα

● Οη καζεηέο λα αλαιάβνπλ θάπνηνλ έιεγρν ηεο δηθήο ηνπο

κάζεζεο
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Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 3Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 3

2. Κοινωνική αλληλεπίδπαζη

Η κάζεζε είλαη πξσηίζησο κία θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ζρνιείνπ είλαη βαζηθή γηα

λα ππάξμεη κάζεζε

● Δξγαζία ζε νκάδεο κε ξόινπο

● Γηακόξθσζε ηεο αίζνπζαο ώζηε λα πεξηιακβάλεη θνηλνύο

ρώξνπο εξγαζίαο κε θνηλή ρξήζε ησλ πιηθώλ

● Καζνδήγεζε ησλ καζεηώλ πώο λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ

ηνπο

● Σπλζήθεο όπνπ νη καζεηέο ζα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο

● Σύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα -

επθαηξίεο ησλ καζεηώλ γηα θνηλσληθή ζπκκεηνρή

Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 4Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 4

3. Γπαζηηπιόηηηερ πος έσοςν νόημα

Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζεσξνύλ ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή

δσή θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνπιηνύξα ηνπο

● Δλζσκάησζε ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ απηέο κέζα ζε

θάπνην απζεληηθό πιαίζην (ρξήζε ζηελ πξαγκαηηθή δσή) –

π.ρ. κάζεζε ΦΔ ζπκκεηέρνληαο ζε κία ζπλζεηηθή εξγαζία γηα

ην πεξηβάιινλ - επαθή θαη ζπδήηεζε κε επηζηήκνλεο ηεο

πεξηνρήο θαη επίζθεςε καζεηώλ ζην ρώξν δνπιεηάο ηνπο

● Οη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο

ησλ παηδηώλ σο πιενλέθηεκα πάλσ ζην νπνίν κπνξνύλ λα

ρηίζνπλ θη όρη σο έλα αξλεηηθό ζηνηρείν

● Οη ζρνιηθέο ζπλήζεηεο πνπ δελ είλαη νηθείεο ζε θάπνηα

παηδηά κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηαδηαθά
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Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 5Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 5

4. Σύνδεζη ηων νέων πληποθοπιών με ηιρ

πποϋπάπσοςζερ γνώζειρ

Οη λέεο γλώζεηο δνκνύληαη πάλσ ζηε βάζε ησλ όζσλ ήδε

θαηαιαβαίλνπκε θαη πηζηεύνπκε

● Σπδήηεζε πξηλ ηε δηδαζθαιία γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη

καζεηέο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο

● Γηεξεύλεζε ησλ πξνϋπαξρνπζώλ γλώζεσλ γηα εληνπηζκό

εζθαικέλσλ ηδεώλ θαη παξαλνήζεσλ

● Κάιπςε ηεο πξναπαηηνύκελεο ύιεο κε επαλάιεςε ή κε

αλάζεζε ζηνπο καζεηέο πξνθαηαξθηηθήο εξγαζίαο

● Υπνβνήζεζε ησλ καζεηώλ γηα λα δνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα

ζε όζα καζαίλνπλ θαη ζε όζα ήδε γλσξίδνπλ

● Παξνρή ελόο πιαηζίνπ πνπ νη καζεηέο ζα ην

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο ζθαισζηά γηα λα βειηηώζνπλ ηελ επίδνζε

ηνπο

Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 6Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 6

5. Χπήζη ζηπαηηγικών

Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ αμηνπνηώληαο απνηειεζκαηηθέο θαη

επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο πνπ ηνπο βνεζνύλ λα θαηαιαβαίλνπλ, λα

ζθέθηνληαη ινγηθά, λα απνκλεκνλεύνπλ θαη λα ιύλνπλ

πξνβιήκαηα

● Άζθεζε ησλ καζεηώλ ζηε δηαηύπσζε ππνζέζεσλ, ζηνλ

πεηξακαηηζκό, ζηελ ζπιινγή γεληθόηεξα πιεξνθνξηώλ, ζηελ

ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπο θαη ζηελ αμηνιόγεζή ηνπο

● Άκεζε ππόδεημε ζηξαηεγηθώλ ιύζεο ζε θάπνηα

πξνβιήκαηα

● Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα πεξηνξίδνπλ ζηαδηαθά ηε

βνήζεηα ηνπο θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα

αλαιακβάλνπλ πεξηζζόηεξεο ππεπζπλόηεηεο γηα ηε κάζεζε

ηνπο
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Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 7Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 7

6. Ανάπηςξη ηηρ αςηοππύθμιζηρ και ηος αναζηοσαζμού

Οη καζεηέο πξέπεη λα μέξνπλ πώο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα

παξαθνινπζνύλ ηε κάζεζε ηνπο, πώο λα ζέηνπλ ηνπο δηθνύο

ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη πσο λα δηνξζώλνπλ ηα ιάζε

ηνπο

- λα γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη πην απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πόηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ

● Να δίλνληαη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο

- λα ζρεδηάζνπλ ηε ιύζε πξνβιεκάησλ θαη ην «ζηήζηκν» πεηξακάησλ

- λα αμηνινγνύλ πξνηάζεηο, επηρεηξήκαηα, ιύζεηο πξνβιεκάησλ ησλ

άιισλ ή ησλ ίδησλ

- λα ειέγρνπλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο θαη λα ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηνλ

εαπηό ηνπο (Γηαηί ην θάλσ απηό, πόζν θαιά ην θάλσ, ηη απνκέλεη λα θάλσ)

-λα αλαπηύζζνπλ απηνγλσζία σο καζεηέο (είκαη θαιόο ζηε Γιώζζα, αιιά

ρξεηάδνκαη δνπιεηά ζηε Φπζηθή)

-λα ζέηνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο

Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 8Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 8

7. Αναδόμηζη ηηρ πποϋπάπσοςζαρ γνώζηρ

Οξηζκέλεο θνξέο ε πξνϋπάξρνπζα γλώζε κπνξεί λα

εκπνδίζεη ην δξόκν πξνο ηε κάζεζε θάηη λένπ. Οη καζεηέο

πξέπεη λα κάζνπλ πώο λα επηιύνπλ ηηο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο

θαη λα αλαδνκνύλ ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο ηνπο όηαλ απηό

είλαη αλαγθαίν

● Δπίγλσζε ηνπ όηη νη καζεηέο ηνπο έρνπλ πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο πνπ

κπνξεί λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε όζα δηδάζθνληαη

● Γεκηνπξγία ζπλζεθώλ γηα εμσηεξίθεπζε ησλ πεπνηζήζεσλ

● Χηίζηκν πάλσ ζηηο πξνϋπάξρνπζεο ηδέεο - ε παξαγθώληζή ηνπ κπνξεί

λα νδεγήζεη ζηε δηακόξθσζε εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ

● Παξαηεξήζεηο θαη πεηξάκαηα πνπ δείρλνπλ όηη θάπνηεο από ηηο ηδέεο

είλαη εζθαικέλεο

● Οη επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα

● Αξθεηόο ρξόλνο γηα αλαδόκεζε – θαηάιιεια ΑΠ
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Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 9

8. Σηόσορ η καηανόηζη και όσι η απομνημόνεςζη

Η κάζεζε είλαη θαιύηεξε όηαλ ην πιηθό νξγαλώλεηαη γύξσ από

γεληθέο αξρέο θαη εμεγήζεηο αληί λα βαζίδεηαη ζηελ

απνκλεκόλεπζε απνκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζηώλ
● Οη καζεηέο εμεγνύλ έλα θαηλόκελν ή κία έλλνηα κε δηθά ηνπο

ιόγηα
● Γείρλνπκε ζηνπο καζεηέο παξαδείγκαηα εθαξκνγήο λόκσλ

θαη αξρώλ

● Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζην ρώξν ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ –

κε απμαλόκελν βαζκό δπζθνιίαο
● Οη καζεηέο κπνξνύλ λα εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο,

ζπγθξίλνπλ θαη αληηπαξαβάιινπλ, αληηιακβάλνληαη ή

δεκηνπξγνύλ αλαινγίεο

● Γηδάμηε ζηνπο καζεηέο ζαο πώο λα εμάγνπλ γεληθέο αξρέο

από ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο θαη πώο λα γεληθεύνπλ

από ηα επηκέξνπο παξαδείγκαηα

Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 10

9. Βοήθεια για να μαθαίνοςν οι μαθηηέρ να εθαπμόζοςν ηιρ

γνώζειρ ηοςρ

Η κάζεζε απνθηά κεγαιύηεξε ζεκαζία όηαλ ηα καζήκαηα

έρνπλ εθαξκνγή ζε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο

● Δπηκνλή ζηελ εκπέδσζε ηεο ύιεο- Χσξίο ηελ θαηαλόεζε

δελ κπνξεί λα γίλεη ε κεηαθνξά ησλ γλώζεσλ

● Βνήζεηα λα εθαξκόδνπλ νη καζεηέο όζα έρνπλ κάζεη ζε έλα

γλσζηηθό πεδίν ζε άιια ζρεηηθά πεδία

● Βνήζεηα ζηνπο καζεηέο πώο λα εμάγνπλ γεληθέο αξρέο από

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα

● Βνήζεηα ζηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζνύλ ηε κάζεζε ηνπο

- λα θαηαιαβαίλνπλ πνηέ έρνπλ θαηαιάβεη

● Γηδαζθαιία κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε θη όρη ηελ

απνκλεκόλεπζε
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Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 11

10. Γιάθεζη σπόνος για εξάζκηζη

Η κάζεζε είλαη κηα πνιύπινθε γλσζηαθή δξαζηεξηόηεηα πνπ

δε ρσξάεη βηαζύλε. Απαηηείηαη ζεκαληηθόο ρξόλνο γηα εμάζθεζε

γηα λα αξρίζεη λα ζπγθξνηείηαη ε εκπεηξνγλσκνζύλε ζε έλα

ηνκέα.

● Απμήζηε ην ρξόλν πνπ πεξλνύλ νη καζεηέο γηα κάζεζε κέζα

ζηελ ηάμε

● Γώζηε ζηνπο καζεηέο εξγαζίεο κάζεζεο πνπ είλαη

ζύκθσλεο κε όζα ήδε γλσξίδνπλ θαη πξόζβαζε ζε βηβιία

● Μελ θαιύπηεηε πνιιά ζέκαηα ηαπηόρξνλα- Γώζηε ζηνπο

καζεηέο ρξόλν λα θαηαλνήζνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο

● Βνεζήζηε ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ νηθεηνζειή

εμάζθεζε

Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 12

11. Αναπηςξιακέρ και αηομικέρ διαθοπέρ

Τα παηδηά καζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ ιακβάλνληαη ππόςε νη

αηνκηθέο ηνπο δηαθνξέο

● Γώζηε ζηα παηδηά κηα πνηθηιία πιηθώλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη

καζεζηαθώλ εξγαζηώλ

● Δληνπηζκόο ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ, παξαηεξώληαο ην

ελδηαθέξνλ, ηελ επηκνλή θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ζε θάπνηα

είδε δξαζηεξηνηήησλ

● Υπνζηεξίμηε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ -

αμηνπνηήζηε γηα βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο

● Γείμηε ζηα παηδηά πώο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ επθπΐα ηνπο γηα λα ιύλνπλ

πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ
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Αζ. Βειέληδαο - ΣΔΜΦΔ 13

12. Καλλιέπγεια ηων κινήηπων για μάθηζη

Η κάζεζε επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά από ηελ ύπαξμε θηλήηξσλ

γηα ην καζεηή. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο

καζεηέο λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξν θίλεηξα γηα κάζεζε κε ηε

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηα ιεγόκελα ηνπο

● Αλαγλώξηζε ησλ επηηπρηώλ ησλ καζεηώλ θαη αληαπόδνζε

ζε ελδνγελείο θαη όρη εμσγελείο παξάγνληεο

● βνήζεηα ζηνπο καζεηέο λα πηζηεύνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο θαη λα

ζέηνπλ ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο

● απνθπγή νκαδνπνηήζεσλ κε βάζε ηηο ηθαλόηεηεο

● θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη όρη ηνλ αληαγσληζκό

● δώζηε αλαλεσκέλεο θαη ελδηαθέξνπζεο εξγαζίεο πνπ

πξνθαινύλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Πεπίοδοι ανάπηςξηρ ηηρ ζκέψηρ ζύμθωνα  με ηη θεωπία ηος  Jean Piaget 

 

Πεξίνδνο Αλάπηπμεο 
 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ 
 

1. Αηζζεζηνθηλεηηθή 

(απφ ηε γέλλεζε έσο 2 εηψλ) 

Δηαθνξνπνηεί ηνλ εαπηό ηνπ από ηνπο άιινπο. 

Αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ σο δξάζηε ηεο 

ελέξγεηαο θαη αξρίδεη λα ελεξγεί ζθόπηκα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζπξώρλεη έλα ζύξκα γηα λα ζέζεη ζε 

θίλεζε έλα αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα θηλεζεί  ή 

θνπλάεη κηα θνπδνπλίζηξα γηα λα θάλεη ζόξπβν. 

Επηηπγράλεη ηε κνληκόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ: 

αληηιακβάλεηαη όηη ηα πξάγκαηα ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ αθόκα θαη όηαλ δελ είλαη παξόληα. 

2. Πξνελλνηνινγηθή 

(2 έσο 7 εηψλ) 

Μαζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα θαη λα 

αλαπαξηζηά ηα αληηθείκελα κε εηθόλεο θαη ιέμεηο. 

Η ζθέςε ηνπ είλαη αθόκα εγσθεληξηθή: έρεη 

δπζθνιία λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηε γλώκε ησλ 

άιισλ. 

Καηεγνξηνπνηεί ηα αληηθείκελα κε βάζε κόλν έλα 

ραξαθηεξηζηηθό: Γηα παξάδεηγκα, βάδεη ζηελ ίδηα 

νκάδα όινπο ηνπο θόθθηλνπο θύβνπο αλεμάξηεηα 

από ην ζρήκα ή όινπο ηνπο ηεηξάγσλνπο θύβνπο 

αλεμάξηεηα από ην ρξώκα. 

3. πγθεθξηκέλσλ ινγηθψλ ελεξγεηψλ 

(7 έσο 12 εηψλ) 

Μπνξεί λα ζθέθηεηαη ινγηθά γηα ηα αληηθείκελα θαη 

ηα γεγνλόηα. 

Επηηπγράλεη ηε δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνύ (6 εηώλ), 

ηεο κάδαο (7 εηώλ) θαη ηνπ βάξνπο (9 εηώλ). 

Καηεγνξηνπνηεί ηα αληηθείκελα κε βάζε 

πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξεί 

λα ηα ζεηξνζεηεί κε βάζε κόλν κηα δηάζηαζε όπσο 

π.ρ. ην κέγεζνο. 

4. Τππηθώλ ινγηθώλ ελεξγεηώλ 

(12 εηώλ θαη άλσ) 

Μπνξεί λα ζθέθηεηαη ινγηθά γηα αθεξεκέλεο 

έλλνηεο θαη λα ειέγρεη ηηο ππνζέζεηο ζπζηεκαηηθά. 

Αξρίδεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ππνζεηηθά, κειινληηθά 

θαη ηδενινγηθά πξνβιήκαηα. 
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4. ΟΙ ΙΔΕΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

Για ηη ζςγγπαθή αςηού ηος κεθαλαίος καηά βάζη σπηζιμοποιήθηκαν ηα βιβλία: 

Καξηώηνγινπ Π., (2006) Παηδαγσγηθή γλώζε πεξηερνκέλνπ θπζηθώλ επηζηεκώλ,  

Γξάθεκα, Θεζζαινλίθε.  

Κόθθνηαο Π., (2002) Δηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ, Μέξνο II, Αζήλα 

Κνπιαΐδήο Β., (2001) Δηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ Τόκνο Α, έθδνζε ΔΑΠ, 

Πάηξα.  

Φαιθηά Κ., (2010) Δηδάζθνληαο Φπζηθέο επηζηήκεο. Παηάθεο, Αζήλα.  

Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (2000). Οηθν-Δνκώληαο ηηο 

Έλλνηεο ησλ Φπζηθσλ Επηζηεκώλ. Μηθ Φαηδή Μ.  Δπηκέιεηα Κόθθνηαο Π., 

Τππσζήησ, Αζήλα 

 

Σι είναι οι Εναλλακηικέρ ιδέερ (ΕΙ) ηυν μαθηηών; 

Οη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν κε έλα ζύλνιν «ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ», όπσο 

νλνκάδνληαη, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαηλόκελα θαη ηηο έλλνηεο ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ. 

Οη ΔΗ ησλ καζεηώλ είλαη λνεηηθέο θαηαζθεπέο ηηο νπνίεο δνκνύλ νη καζεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα εξκελεύνπλ ηα θπζηθά θαηλόκελα θαη βαζίδνληαη ζηελ άκεζε 

εκπεηξία από ην θπζηθό θόζκν θαη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Οη αληηιήςεηο 

ησλ παηδηώλ γηα ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλόκελα ελζσκαηώλνληαη ζε ελλνηνινγηθέο 

δνκέο πνπ παξέρνπλ κία ινγηθή θαη ζπλεπή θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ από ηε κεξηά ησλ 

παηδηώλ. Μεξηθέο από ηηο ηδέεο ησλ καζεηώλ γηα ην θπζηθό θόζκν είλαη ηόζν 

εδξαησκέλεο πνπ δελ αιιάδνπλ κε ηε δηδαζθαιία. Έηζη, παξόιν πνπ κεξηθά παηδηά 

κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηδέεο ζε πξνβιήκαηα ησλ εμεηάζεσλ, 

απνηπγράλνπλ λα ηηο εθαξκόζνπλ ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, εθηόο ζρνιείνπ, γηα λα 

εξκελεύζνπλ κεξηθά θαηλόκελα.  

 Οη ΔΗ ησλ καζεηώλ 

- είλαη θπξίσο βησκαηηθέο. Γειαδή, εμαξηώληαη άκεζα από ηηο αηζζεηεξηαθέο 

αληηιήςεηο ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπο.    

- ζπλήζσο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αληίζηνηρεο επηζηεκνληθέο έλλνηεο.   

- ραξαθηεξίδνληαη από κία παγθνζκηόηεηα.  

- παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο κε ηδέεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο. 
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- είλαη ιαλζάλνπζεο (ππνζπλείδεηεο), δειαδή ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ νη 

καζεηέο δελ έρνπλ ζπλείδεζε ηνπ είδνπο ησλ ηδεώλ πνπ θαηέρνπλ θαη σο εθ ηνύηνπ 

ησλ εμεγήζεσλ πνπ κπνξεί λα δίλνπλ γηα ηα θπζηθά θαηλόκελα. Γηα ηνλ ιόγν απηό, 

θαηά ηε δηδαζθαιία νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θάλνπλ αλάδεημε ησλ ηδεώλ ησλ 

καζεηώλ, ώζηε ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ησλ ηδεώλ ηνπο. 

- εξκελεύνπλ ζε «ηθαλνπνηεηηθό» βαζκό ηελ «πξαγκαηηθόηεηα» θαη γη απηό νη 

καζεηέο δελ είλαη πξόζπκνη λα ηηο εγθαηαιείςνπλ.  

 

Ποια είναι ηα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηυν εναλλακηικών ιδεών (ΕΙ); 

Τα κε νξαηά δελ ππάξρνπλ 

Όηαλ ε δάραξε δηαιπζεί ζην λεξό ζεσξείηαη όηη δελ ππάξρεη 

Όηαλ ην λεξό γίλεη αηκόο παύεη λα ππάξρεη γηαηί δελ είλαη νξαηό. 

Πεξηνξηζκέλε εζηίαζε 

Οη καζεηέο εζηηάδνπλ ζπλήζσο ηελ πξνζνρή ηνπο ζε νξηζκέλα κόλν ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απηά είλαη ηα πιένλ θπξίαξρα, ηα πιένλ εκθαλή. Γε ζθέθηνληαη ηα πξνβιήκαηα 

από ηελ άπνςε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα ζώκαηα θαη ην πεξηβάιινλ.  

Π.ρ. ην όηη ε πνξηνθαιάδα αλεβαίλεη ζην θαιακάθη νθείιεηαη ζην όηη ξνπθάκε 

δπλαηά θαη όρη ζηε δηαθνξά πίεζεο κέζα θαη έμσ από ην θαιακάθη. 

Δζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε αιιαγέο θαη όρη ζε ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο. 

Δύθνια θαηαλννύλ όηη ην μεθίλεκα ελόο ζώκαηνο, πνπ αληηπξνζσπεύεη αιιαγή, 

νθείιεηαη ζε κηα δύλακε, αιιά δύζθνια δέρνληαη όηη ζε έλα ζώκα πνπ ηζνξξνπεί 

αζθνύληαη δπλάκεηο. 

Γξακκηθόο αηηηαθόο ζπιινγηζκόο 

Σπλδένπλ πάληα ηελ αιιαγή ζε έλα απνηέιεζκα κε αλάινγε αιιαγή ζε έλα αίηην. Γηα 

παξάδεηγκα, Ζ θσηνβνιία ηνπ ιακπηήξα είλαη αλάινγε ηνπ αξηζκνύ ησλ κπαηαξηώλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύκε.  

Με δηαρσξηζκόο ησλ ελλνηώλ 

Π.ρ ε έλλνηα «ειεθηξηζκόο» ρξεζηκνπνηείηαη σο «νκπξέια» θάησ από ηελ νπνία 

θξύβνληαη νη έλλνηεο ειεθηξηθό ξεύκα, ειεθηξηθό θνξηίν, ηζρύο, ειεθηξηθή ελέξγεηα. 
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Δμάξηεζε από ην πιαίζην 

Μηα πξώηε κεηαβιεηή ηνπ πιαηζίνπ είλαη ην θαηά πόζν ε ηηζέκελε θαηάζηαζε έρεη ή 

όρη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζρνιηθνύ πξνβιήκαηνο. Μηα δεύηεξε κεηαβιεηή ηνπ 

πιαηζίνπ είλαη ν ηύπνο ηνπ πξνο ιύζε πξνβιήκαηνο. Υπάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα 

ζηελ ηππνινγία ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηα κνληέια ζθέςεο πνπ ελεξγνπνηνύλ νη 

καζεηέο θαηά ηελ επίιπζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ. Μία ηξίηε κεηαβιεηή είλαη ην 

θαηά πόζν ε θαηάζηαζε ή ην πξόβιεκα είλαη νηθείν ζηνπο καζεηέο. Όζν ιηγόηεξν 

νηθείν είλαη ην πξόβιεκα πνπ πξνζεγγίδνπλ ηόζν πεξηζζόηεξν αλαηξέρνπλ ζηνλ 

αλαινγηθό ζπιινγηζκό. Όηαλ νη καζεηέο μεθύγνπλ από ζρνιηθό πιαίζην δπζθνιεύνληαη 

λα εθαξκόζνπλ ηελ ζρνιηθή γλώζε ζηε θαζεκεξηλή δσή. 

Δγσθεληξηθή θαη αλζξσπνθεληξηθή άπνςε. 

Μέρξη ηελ ειηθία ησλ δέθα εηώλ ηα παηδηά έρνπλ εγσθεληξηθή άπνςε γηα ην  θόζκν. 

Από ηελ ειηθία απηή θαη κεηά αληηθαζηζηνύλ ηελ εγσθεληξηθή άπνςε κε ηελ 

αλζξσπνθεληξηθή. Π.ρ ην παγσκέλν λεξό δελ πίλεηαη εύθνια (αλζξσπνρξεζηηθή 

άπνςε). 

Σηα αληηθείκελα απνδίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά αλζξώπσλ ή δσώλ. 

Έλα αξλεηηθό θνξηίν αλαδεηεί έλα ζεηηθό γηα λα ελσζεί καδί ηνπ. Απηή ε αλαδήηεζε 

πνπ ζθνπό έρεη ηελ έλσζε, δειώλεη όηη θαη ηα άςπρα έρνπλ ζέιεζε θαη θάλνπλ 

πξάγκαηα πξνζρεδηαζκέλα. 

Σηα αληηθείκελα απνδίδεηαη νξηζκέλν πνζό κηαο θπζηθήο νληόηεηαο 

Πνιιά παηδηά απνδίδνπλ ζε έλα αληηθείκελν έλα νξηζκέλν πνζό κηαο θπζηθήο 

νληόηεηαο. Π.ρ. «Ζ θξπόηεηα ηνπ πάγνπ θάλεη ην λεξό λα παγώλεη». Τα παηδηά 

δειαδή ζεσξνύλ όηη ην θξύν έρεη θπζηθή νληόηεηα. 

 

Ποιοι είναι οι παπάγονηερ πος διαμοπθώνοςν ηιρ ΕΙ;  

Οη ηδέεο αλαπηύζζνληαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ λα εξκελεύζνπλ ην θπζηθό θαη 

ηερλεηό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο ηξέρνπζεο 

γλώζεηο ηνπο θαη ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Έηζη νη ηδέεο ησλ καζεηώλ 

δηακνξθώλνληαη:  

- κε ηελ επίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ κεγάισλ,  
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- κε ηελ επίδξαζε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ εμσζρνιηθώλ βηβιίσλ, ηνπ 

δηαδηθηύνπ θ.α. 

- από ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια παηδηά,  

- από ηε δηδαζθαιία θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

 

Σεκαληηθό ξόιν παίδεη ε γιώζζα. Ζ θαζεκεξηλή γιώζζα κπνξεί λα είλαη ε αηηία γηα 

ηελ πξόθιεζε ελαιιαθηηθώλ αληηιήςεσλ ζηνπο καζεηέο. Απηό νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο όηη ε ζεκεηνινγία (ζρέζε ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλόκελνπ) είλαη δηαθνξεηηθή 

ζε κία ιέμε όηαλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαη 

δηαθνξεηηθή όηαλ ε ίδηα ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο επηζηήκεο (π.ρ. ε ιέμε 

δύλακε, ζσκαηίδην θ.α.). Δθθξάζεηο όπσο: «θιείζε ηελ πόξηα γηα κε θύγεη ε δέζηε» 

ή «λα κε κπεη ην θξύν» νδεγεί ζηε άπνςε όηη ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθά κεγέζε ε 

δέζηε θαη ην θξύν. Δπίζεο, γηα παξάδεηγκα, «ε θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο» νδεγεί ζηελ αληίιεςε όηη ην ειεθηξηθό ξεύκα θαηαλαιώλεηαη. Αθόκα, ε 

έιιεηςε θαιήο επηθνηλσλίαο ηνπ δαζθάινπ κε ηνπο καζεηέο κπνξεί λα νδεγήζεη ην 

καζεηή ζην λα δώζεη δηαθνξεηηθό λόεκα ζε απηά πνπ αθνύεη από ην δάζθαιν από 

εθείλν πνπ ζα ήζειε λα απνδώζεη ν δάζθαινο. Τέινο, νη καζεηέο θαηαλννύλ όηη 

δηαβάδνπλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα επεξεαδόκελνη από δηθά ηνπο εξκελεπηηθά 

ζρήκαηα. Καηαζθεπάδνπλ δειαδή εξκελείεο, ζπζρεηίδνληαο απηά πνπ ήδε γλσξίδνπλ 

κε απηό πνπ δηαβάδνπλ θαη γη’ απηό είλαη δπλαηό λα δίλνπλ εξκελείεο δηαθνξεηηθέο 

από εθείλεο ηηο νπνίεο απνβιέπεη ν ζπγγξαθέαο. 

 

Πόζο εύκολα επιηςγσάνεηαι η αλλαγή ηυν εναλλακηικών ανηιλήτευν ηυν 

μαθηηών ζε ανηιλήτειρ ζςμβαηέρ με ηην επιζηημονική γνώζη; 

Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ ΔΗ είλαη ζύλζεηε δηαδηθαζία, δηόηη ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηνπ 

ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ (έζησ θαη αλ απηό είλαη ζε ιαλζάλνπζα θαη αηειή θαηάζηαζε) 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη θαη εξκελεύνπλ ηνλ θπζηθό θόζκν. Μία 

ηέηνηα δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ζπκβεί κέζσ παξαδνζηαθώλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, 

δεδνκέλνπ όηη νη πξαθηηθέο απηέο αλαπηύρζεθαλ ζε επνρέο πνπ ε εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα αγλννύζε ηηο ΔΗ ησλ καζεηώλ θαη βαζίδνληαλ ζην κνληέιν κεηαθνξάο ηεο 

γλώζεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηνπο καζεηέο. 
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Όηαλ νη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ εκθαλίδνπλ ζπλνρή θαη επξύηεξε 

εξκελεπηηθή ηζρύ, νη καζεηέο δελ είλαη πξόζπκνη λα ηηο αιιάμνπλ, δεδνκέλνπ όηη ε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο επηβεβαηώλεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Έηζη, νη ελαιιαθηηθέο 

ηδέεο ησλ καζεηώλ δελ ηξνπνπνηνύληαη εύθνια θαηά ηε δηδαζθαιία. Γηα λα ζπκβεί 

απηό πξέπεη νη καζεηέο  

- λα αλαγλσξίζνπλ όηη ππάξρνπλ δεδνκέλα ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ 

κε βάζε απηέο ηηο ηδέεο,  

- λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη νη εμεγήζεηο ηνπο ή νη πξνβιέςεηο ηνπο είλαη κε 

ηθαλνπνηεηηθέο,  

- λα ζειήζνπλ λα απνδερζνύλ άιιεο πηζαλέο εμεγήζεηο νη νπνίεο όκσο ζα είλαη 

θαηαλνεηέο, ιεηηνπξγηθέο θαη παξαγσγηθέο.  

Δπηπιένλ, είλαη θαιό λα ζρεδηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί εμαξρήο κηα ζεηξά δηδαζθαιηώλ 

γηα κία ζεκαηηθή ελόηεηα, νη νπνίεο λα έρνπλ σο ζηόρν ηε ζπλνιηθή ηξνπνπνίεζε ησλ 

ΔΗ ησλ καζεηώλ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα θαηλόκελα απηήο ηεο ελόηεηαο. Απηή ε 

επηζήκαλζε γίλεηαη γηα λα ηνλίζεη ην γεγνλόο όηη ζπλήζσο νη ΔΗ πνπ έρνπλ 

νηθνδνκήζεη νη καζεηέο γηα κία πεξηνρή ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο 

ζηελ ελλνηνινγηθή δνκή ηνπ καζεηή.  

Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ  

- λα αλαδεηθλύνπλ ηηο ηδέεο ησλ καζεηώλ  

- λα πξνβιέπνπλ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ζα γίλνπλ ελήκεξνη ησλ 

απόςεώλ ηνπο 

- λα παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα μαλαζθεθηνύλ ηηο απόςεηο ηνπο ώζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο. 

- λα θξνληίδνπλ γηα κεηαγλσζηηθή αμηνπνίεζε (Τη μέξσ γη’ απηό; Τη ήμεξα πξηλ θαη 

πνην είλαη ην ζσζηό;)  

 

Σεσνικέρ για ηην εξεπεύνηζη ηηρ ζκέτηρ ηυν μαθηηών  

Μηα πνηθηιία ηερληθώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδεώλ θαη 

ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο από ηηο ηερληθέο απηέο. 

Ο θαηάινγνο απηόο πξνθαλώο δελ είλαη νινθιεξσκέλνο, δηόηη ν δηδάζθσλ κε ηελ 
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εκπεηξία ηνπ κπνξεί λα αλαθαιύςεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ παηδηώλ κε δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο, δξαζηεξηόηεηεο θαη ηερληθέο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα πεξηνξηζηνύλ ζε 

έλα θαηάινγν.   

Γξαπηέο δειώζεηο  

Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ πξνηάζεηο νη νπνίεο λα πεξηέρνπλ, γηα 

παξάδεηγκα, ηελ ππό δηδαζθαιία έλλνηα ή ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ εμέιημε ελόο 

θαηλνκέλνπ θηι.  

Αθίζεο 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα θηηάμνπλ αθίζεο πνπ λα απαληνύλ, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

εξώηεζε ή λα θηηάμνπλ κηα εηθόλα ζρεηηθή κε ηηο απόςεηο ηνπο γηα έλα ζέκα θηι.  

Ταμηλόκεζε θαξηώλ 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα ηαμηλνκήζνπλ θάξηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη 

απόςεηο ηνπο γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ ελλνηώλ. Γηα παξάδεηγκα, λα μερσξίζνπλ ζε δύν 

νκάδεο θάξηεο πνπ έρνπλ παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηα θαηλόκελα ηεο δηάιπζεο θαη 

ηεο ηήμεο.   

Ννεηηθά πεηξάκαηα   

Οη καζεηέο θαινύληαη λα πξνβιέςνπλ λνεηηθά ηε εμέιημε ελόο πεηξάκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα ηη ζα ζπκβεί αλ έλαο αζηξνλαύηεο ζηε Σειήλε αθήζεη λα πέζεη ην ζθπξί 

ηνπ θαη έλα θηεξό; 

Σρεδηαζκόο θαη εθηέιεζε  

Οη καζεηέο θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία ζα εθηειέζνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, λα θαηαθέξνπλ δηαηεξήζνπλ δεζηό ην λεξό ελόο δνρείνπ γηα όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα 

Εμήγεζε 

Οη καζεηέο εξσηώληαη λα ζθεθηνύλ γηα έλα θαηλόκελν θαη λα δώζνπλ γξαπηά ή 

πξνθνξηθά κηα εμήγεζε. Γηα παξάδεηγκα, πνπ νθείιεηαη ην θαηλόκελν ηεο ελαιιαγήο 

κέξαο – λύρηαο.   

Εξσηεκαηνιόγην 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ θαηάιιειν εξσηεκαηνιόγην.  
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Πξόβιεςε θαη εμήγεζε 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα δηαηππώζνπλ κηα πξόβιεςε γηα έλα θαηλόκελν δίλνληαο 

θαηάιιειε εμήγεζε.  

Πξαθηηθά πεηξάκαηα 

Οη καζεηέο πξαγκαηνπνηνύλ θάπνην πείξακα θαη εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο απηνύ.  

Να γίνει μια ζύγκπιζη ηηρ παπαδοζιακήρ διδαζκαλίαρ με ηη διδαζκαλία πος 

λαμβάνει ςπότη ηιρ ΕΙ ηυν μαθηηών.  

 

Παπαδοζιακή διδαζκαλία ύγσπονη διδαζκαλία 

Τν κπαιό ηνπ παηδηνύ είλαη «άγξαθν ραξηί». 

ή 

Αθόκε θαη αλ ην παηδί έρεη θάπνηεο αληηιήςεηο, 

απηέο δελ είλαη αμηόινγεο θαη δελ παίδνπλ θαλέλα 

ξόιν. Θα ηηο εγθαηαιείςεη κόιηο δηδαρηεί ηηο 

επηζηεκνληθέο γλώζεηο. 

Οη καζεηέο έρνπλ ήδε πξνϋπάξρνπζεο αληηιήςεηο 

γηα έλλνηεο θαη θαηλόκελα ησλ Φ.Δ. 

 Οη πξνϋπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ 

απνηεινύλ ηε δνκή ππνδνρήο ηεο λέαο γλώζεο 

θαη δελ κπνξνύλ λα αγλνεζνύλ. 

Υπάξρεη αλάγθε γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ. 

Ζ γλώζε ζπζζσξεύεηαη θαη απνκλεκνλεύεηαη 

κέζσ ηεο επαλάιεςεο. 
Ζ γλώζε θαηαζθεπάδεηαη ελεξγά κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο λέσλ πιεξνθνξηώλ θαη 

ππαξρνπζώλ αληηιήςεσλ. 

Ο εθπαηδεπηηθόο είλαη ν εηδηθόο, ε απζεληία, πνπ 

θαηέρεη ηε κόλε «ζσζηή» απάληεζε γηα θάζε 

επηζηεκνληθό ζέκα. 

Ο εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα 

δηαηππώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ 

δηδάζθεη, «δηαπξαγκαηεύεηαη» ηε λέα γλώζε. 

Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη θαη απηόο ηηο δηθέο ηνπ 

αληηιήςεηο θαη «θνζκνζεσξία», νη νπνίεο 

επηδξνύλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθεη. 

Οη «επηζηεκνληθέο» γλώζεηο πνπ δηδάζθνληαη ζην 

ζρνιείν δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή έμσ από απηό. 

Οη θαζεκεξηλέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ 

ζπζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνύλ κε ηε ζρνιηθή 

επηζηήκε. 

Ζ έκθαζε δίλεηαη ζην εάλ ν καζεηήο κπνξεί λα 

αλαπαξάγεη ηα όζα δηδάρηεθε, όηαλ ηνπ δεηεζεί. 

Ζ έκθαζε δίλεηαη ζην εάλ ν καζεηήο κπνξεί λα 

δίλεη εμεγήζεηο κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ηνπ θαη 

ζην ηη πεξηιακβάλνπλ απηέο νη εμεγήζεηο. 

Τν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζρεδηάδεηαη κε 

απνθιεηζηηθό γλώκνλα ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο 

πνπ πξέπεη λα «κεηαδνζνύλ». 

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ Α.Π. νθείιεη λα ιακβάλεη 

ππόςε: α) ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο, β) ηηο 

πξνϋπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ, θαη γ) 

κέζα ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

(δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο, ηερληθέο δηδαζθαιίαο, 

δηδαθηηθό πιηθά). 

Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθόο είλαη λα 

θαηέρεη θαιά ηα όζα ζα δηδάμεη. 

Δθηόο από ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλώζεηο, ν 

εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα έρεη επίγλσζε ησλ 

πηζαλώλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα 

θάζε ζέκα πνπ δηδάζθεηαη θαη λα κπνξεί λα 

πξνζαξκόζεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο ηνπ 

θαηάιιεια. Πξέπεη λα έρεη επηπιένλ επίγλσζε 

ησλ δηθώλ ηνπ αληηιήςεσλ. 
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Να αναθεπθούν μεπικά παπαδείγμαηα ιδεών ηυν μαθηηών για έννοιερ ηηρ 

Φςζικήρ.  

(α) Γηα ηε δύλακε θαη θίλεζε 

-Ζ δύλακε απνηειεί ηδηόηεηα ησλ ζσκάησλ (Ζ δύλακε ζπλδέεηαη κόλν κε έλα ζώκα 

δελ είλαη απαξαίηεηε ε αιιειεπίδξαζε) 

-Όηαλ έλα ζώκα εξεκεί δελ αζθνύληαη δπλάκεηο (ή αζθείηαη κόλν ε βαξύηεηα) 

-Όηαλ έλα αληηθείκελν θηλείηαη ελεξγεί κηα δύλακε ζηελ θαηεύζπλζε θίλεζήο ηνπ 

-Έλα θηλνύκελν αληηθείκελν έρεη κηα δύλακε κέζα ηνπ πνπ ην θξαηάεη ζε θίλεζε 

-Ζ δύλακε ζε έλα θηλνύκελν ζώκα  πνπ επηβξαδύλεηαη πξννδεπηηθά ειαηηώλεηαη.  

-Ζ ζηαζεξή θίλεζε απαηηεί ζηαζεξή δύλακε 

-Ζ ηαρύηεηα είλαη αλάινγε ηεο δύλακεο. 

-Οη δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο δύν ζσκάησλ δελ είλαη ίζεο αιιά  εμαξηώληαη από ηηο 

κάδεο ηνπο.  

 

 (β) Γηα ηε βαξύηεηα 

-Τν βάξνο θαη ε κάδα ηαπηίδνληαη 

-Τα όξηα ηνπ βαξπηηθνύ πεδίνπ ηεο Γεο ηαπηίδνληαη κε ηα όξηα ηεο αηκόζθαηξαο ή 

ζην θελό δελ ππάξρεη βαξύηεηα.  

-Ζ βαξύηεηα νθείιεηαη ζην καγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο.  

-Τν βάξνο είλαη ηδηόηεηα ηνπ ζώκαηνο ή  ηα ζώκαηα πέθηνπλ πξνο ηα θάησ ιόγσ ηεο 

θύζεο ηνπο.  

- Τα βαξύηεξα ζώκαηα πέθηνπλ γξεγνξόηεξα από ηα ειαθξύηεξα.  

- Ζ βαξύηεηα παύεη λα επηδξά όηαλ ην ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο 

- Σην λεξό δελ ππάξρεη βαξύηεηα, γη’ απηό ηα ζώκαηα επηπιένπλ ή γίλνληαη ιηγόηεξν 

βαξηά 

-Τα αέξηα δελ έρνπλ βάξνο   
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(γ) Γηα ην απιό ειεθηξηθό  θύθισκα (κπαηαξία –ιακπηήξαο/εο) 

- Γηα ην ειεθηξηθό θύθισκα απαηηείηαη κόλν έλα θαιώδην κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ξεύκα 

θεύγεη από ηε κπαηαξία ζηε ιάκπα όπνπ θαη θαηαλαιώλεηαη (κνλνπνιηθό κνληέιν). 

-Από ηε κπαηαξία μεθηλνύλ δύν ξεύκαηα (έλα από θάζε πόιν) έλα ζεηηθό θαη έλα 

αξλεηηθό ηα νπνία ζπλαληώληαη ζηε ιάκπα, ζπγθξνύνληαη θαη έηζη απηή θσηνβνιεί 

(κνληέιν αληίζεησλ, ζπγθξνπόκελσλ ξεπκάησλ). 

- Τν ξεύκα θαηαλαιώλεηαη θαη εμαζζελεί θαζώο πεξλάεη από ηα δηάθνξα ζηνηρεία 

ελόο θπθιώκαηνο ζπλδεκέλσλ ζηε ζεηξά (κνληέιν ηεο θαηαλάισζεο / εμαζζέλεζεο 

ηνπ ξεύκαηνο).  

 

(δ) Γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη ζεξκόηεηα 

- ε ζεξκόηεηα είλαη κηα ξεπζηή νπζία. Οη πεγέο ηεο ζεξκόηεηαο είλαη ηα δεζηά 

αληηθείκελα Ζ νπζία απηή κπνξεί λα πξνζιακβάλεηαη από  ηα αληηθείκελα όηαλ απηά 

ζεξκαίλνληαη, λα απνκαθξύλεηαη από ηα αληηθείκελα όηαλ απηά ςύρνληαη ή θαη λα 

ηαμηδεύεη κέζα ζε όια ηα αληηθείκελα. Σπγθεθξηκέλα, όηαλ έλα δεζηό θαη έλα θξύν 

αληηθείκελν έιζνπλ ζε επαθή ε «νπζία ζεξκόηεηα» πεξλά από ην δεζηό αληηθείκελν 

ζην θξύν. Δπίζεο, ηα παηδηά πηζηεύνπλ όηη όηαλ ζεξκαλζεί ην άθξν κηαο ξάβδνπ απηή 

ε νπζία ηαμηδεύεη θαηά κήθνο ηεο ξάβδνπ κέρξη λα ζεξκαλζεί νιόθιεξε.  

- Ζ «ζεξκόηεηα» θαη ην «θξύν» απνηεινύλ δύν μερσξηζηέο νληόηεηεο. Τν θξύν όπσο 

θαη ε ζεξκόηεηα, έρεη ηηο ηδηόηεηεο κηαο πιηθήο νπζίαο.  Κάζε ζώκα πεξηέρεη κίγκα 

«ζεξκόηεηαο» θαη «θξύνπ» θαη ε αλαινγία απηώλ καο πξνζδηνξίδεη ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ ζώκαηνο.    

- Οη έλλνηεο ζεξκνθξαζία θαη ζεξκόηεηα ηαπηίδνληαη ή ειάρηζηα δηαθνξνπνηνύληαη 

- Ζ ζεξκνθξαζία απνηειεί κέηξν ηεο ζεξκόηεηαο. Απηό ίζσο ηνπο νδεγεί θαη ζηελ 

αληίιεςε όηη ζεξκνθξαζία είλαη ζπλάξηεζε ηεο πνζόηεηαο, δειαδή ε κεγαιύηεξε 

κάδα πεξηέρεη πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα, άξα έρεη πςειόηεξε ζεξκνθξαζία. Δπίζεο, 

κεηαμύ δύν θύβσλ πάγνπ ν κεγαιύηεξνο έρεη κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία γηαηί πεξηέρεη 

πεξηζζόηεξν «θξύν».   
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- Όηαλ έιζνπλ ζε επαθή έλα θξύν θαη έλα δεζηό ζώκα κεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα από ην 

δεζηό ζην θξύν αιιά όηαλ ζηακαηήζεη ε κεηαθνξά δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα έρνπλ 

ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία, απηό εμαξηάηαη από ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζσκάησλ (πρ. 

ππθλόηεηα) ή αθόκα θαη από ην είδνο ησλ κνξίσλ.  

- Ζ αιιαγή θαηάζηαζεο δε ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία (π.ρ. θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη αθνύ πξνζθέξεηαη ζεξκόηεηα) 

- Ζ έληαζε ηεο πεγήο θαζνξίδεη θαη ηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ (π.ρ. αύμεζε ηεο 

έληαζεο ηεο πεγήο ζεκαίλεη θαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο βξαζκνύ) 

 

(ε) Γηα ηελ όξαζε  

- Ζ πεγή θσηόο θσηίδεη ηα πάληα θαη βιέπνπκε. Γελ αλαθέξεηαη θαλέλαο κεραληζκόο 

κεηαμύ πεγήο - καηηνύ – αληηθεηκέλνπ (Λνπηξό θσηόο). 

- Τν θσο πέθηεη από ηελ πεγή ζην κάηη θαη από ην κάηη ζην αληηθείκελν. 

- Τν θώο πέθηεη από ηελ πεγή ζην αληηθείκελν θαη από ην κάηη ζην αληηθείκελν. 

- Αλαθέξεηαη κόλν αιιειεπίδξαζε ηνπ καηηνύ κε ην αληηθείκελν 

- Αλαθέξεηαη κόλν αιιειεπίδξαζε ηεο πεγήο θσηόο κε ην αληηθείκελν. 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Σπδεηήζηε ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ θαη θαηαγξάςηε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο - εξσηήκαηα - δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο (ηδέεο) 

ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα νηθνδνκήζνπλ γλώζε ζπκβαηή κε ηελ επηζηεκνληθή.  
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5. ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

 

Γηα ηε ζσγγραθή ασηού ηοσ θεθαιαίοσ θαηά βάζε τρεζηκοποηήζεθαλ ηα βηβιία: 

Καξηψηνγινπ Π., (2006) Παιδαγωγική γνώζη πεπιεσομένος θςζικών επιζηημών,  

Γξάθεκα, Θεζζαινλίθε.  

Κφθθνηαο Π., (2002) Διδακηική ηων Φςζικών Επιζηημών, Μέπορ II, Αζήλα 

Υαιθηά Κ., (2010) Διδάζκονηαρ Φςζικέρ επιζηήμερ. Παηάθεο, Αζήλα.  

 

Ση είλαη ηα κοληέια δηδαζθαιίας; 

Σα κνληέια δηδαζθαιίαο είλαη πξνηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ςπρνινγηθέο, 

παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο θαη νη νπνίεο νξγαλψλνπλ ηε δηδαζθαιία 

θαη ηελ αλαιχνπλ ζε θάζεηο θαη ζε επηκέξνπο δηδαθηηθά βήκαηα. 

 

Ποηα είλαη ηα θύρηα δηδαθηηθά κοληέια ποσ έτοσλ προηαζεί; 

(Α) Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν ή κνληέιν κεηαθνξάο ηεο γλψζεο 

(Β) Σν κνληέιν ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο 

(Γ) Σν κνληέιν ηεο επνηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

 

Ση γλφρίδεηε γηα ηο δηδαθηηθό κοληέιο κεηαθοράς ηες γλώζες; 

Σν κνληέιν ηεο κεηαθνξάο ηεο γλψζεο θπξηάξρεζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα πάξα πνιιά 

ρξφληα (κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960) θαη ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. Βαζίδεηαη ζηε ςπρνινγηθή ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ (ή 

κπηρεβηνξηζκνχ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία κάζεζε είλαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

πξνθχπηεη ιφγσ ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηά ην άηνκν. Θεσξείηαη φηη ε κάζεζε 

θαηαθηάηαη απφ ηνπο καζεηέο κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ιάζνπο, ηεο επηβξάβεπζεο 

θαη ηεο απφξξηςεο, ησλ ζπλερψλ αζθήζεσλ θαη ηεο επαλαιακβαλφκελεο πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο. ην κνληέιν απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο θαζνξίδεη ηελ φιε δηαδηθαζία, ηελ 

νπνία θαη θαζνδεγεί πιήξσο. Απηφο ζεσξείηαη απζεληία θαη έρεη σο ζηφρν λα 

κεηαδψζεη ηε γλψζε, ηεο νπνίαο απηφο είλαη ν θχξηνο θάηνρνο, ελψ νη καζεηέο 
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πξνζιακβάλνπλ ηε γλψζε παζεηηθά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ αλαπαξάγνπλ. Σν κνληέιν απηφ αγλνεί ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ 

γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν, απηνί ζεσξνχληαη «άγξαθα ραξηηά», ηα νπνία κέζσ ηεο 

δηδαζθαιίαο ζα γεκίζνπλ κε ηηο επηζπκεηέο «γλψζεηο». Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

πνζφηεηα θαη ην εχξνο ηεο γλψζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ειέγρεηαη 

κε ηεζη πξνφδνπ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

ην κνληέιν κεηαθνξάο ε δηδαζθαιία ζηνρεχεη ζε δχν επίπεδα κάζεζεο 

- ζην πιεξνθνξηαθφ επίπεδν (κλεκνληθή αλαπαξαγσγή πιεξνθνξηψλ)  

- ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν (επεμεγεκαηηθή θαηαλφεζε)  

Οη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα παξαπάλσ είδε κάζεζεο είλαη θάπνηεο 

δεμηφηεηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (παξαηήξεζε, αλαγλψξηζε, αλάθιεζε) θαη 

δεμηφηεηεο νξγάλσζεο δεδνκέλσλ (ζχγθξηζε, ηαμηλφκεζε, θαηεγνξηνπνίεζε).  

Σν κνληέιν κεηαθνξάο ηεο γλψζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο: 

(η) Φάζε εμνηθείσζεο – πξνβιεκαηηζκνχ  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην κάζεκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

κε ζηφρν λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη ζην 

κάζεκα πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη. 

(ηη) Φάζε εηζαγσγήο ηεο λέαο γλψζεο 

Ο εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηε λέα γλψζε (έλλνηεο, λφκνπο, θπζηθά θαηλφκελα) 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια παξαδείγκαηα, αζθήζεηο θαη πξαγκαηνπνηψληαο 

πεηξάκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ ζεσξία πνπ πξνεγήζεθε. 

(ηηη) Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλψζεο:  

Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε ζε παξαδείγκαηα 

απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ζε πξνβιήκαηα, ζε αζθήζεηο θ.ιπ., πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζεί ε ρξεζηκφηεηά ηεο. 

(ηλ) Φάζε αμηνιφγεζεο ηεο λέαο γλψζεο:  

Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηνπο καζεηέο ηνπ εξσηήζεηο γηα λα ειέγμεη ην επίπεδν 

θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο, πλήζσο πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν δεισηηθνχ ηχπνπ 
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γλψζεο (π.ρ. αλάθιεζε νξηζκψλ θαη λφκσλ) θαη ζπάληα επηδηψθεη ηνλ έιεγρν ηεο 

ηθαλφηεηαο θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ. 

Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ηα δηδαθηηθά νθέιε απφ κηα δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζην κνληέιν 

κεηαθνξάο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα. Χζηφζν αθφκε θαη ζήκεξα ε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θπξηαξρείηαη απφ απηφ ην 

κνληέιν. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ είλαη ε καθξά παξάδνζε ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζε απηφ ην είδνο δηδαζθαιίαο, ε κεγάιε πνζφηεηα ηεο χιεο, ε 

απνπζία θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην ζχζηεκα εμεηάζεσλ. 

Θα πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη ην παξαπάλσ κνληέιν απεδείρζε απνηειεζκαηηθφ γηα 

ηε κεηαθνξά «πιεξνθνξηψλ», θαζψο επίζεο θαη γηα ηε δηδαζθαιία εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ καζεηψλ (π.ρ. αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο). 

 

Ση γλφρίδεηε γηα ηο δηδαθηηθό κοληέιο ηες αλαθαισπηηθής κάζεζες; 

Οη αλαθαιππηηθέο ή δηεξεπλεηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο θπξηάξρεζαλ θαηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 σο ζπλέπεηα ησλ λέσλ ηδεψλ ζηελ ςπρνινγία κε θχξηνπο 

εθθξαζηέο ηνλ Piaget (κηιάεη γηα ελεξγφ κάζεζε)  θαη ηνλ Bruner (ηνλίδεη ην ξφιν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ κε ηα πιηθά γηα κηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε). 

Σν κνληέιν ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο αλαπηχρζεθε κε βάζε ηε ζεψξεζε φηη εάλ νη 

καζεηέο εκπιαθνχλ ζηε δηεξεχλεζε θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζα αλαθαιχςνπλ θαη νη ίδηνη ηε γλψζε, φπσο άιισζηε θαη άιινη 

γλσζηνί επηζηήκνλεο πξηλ απφ απηνχο. Γειαδή, ην κνληέιν απηφ εκπλέεηαη απφ ηνλ 

ηξφπν εξγαζίαο ησλ εξεπλεηψλ ζηηο ΦΔ. Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεη είλαη 

καζεηνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή 

θαη ηνπ νξγαλσηή θαηαζηάζεσλ κάζεζεο.  Οη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ ην κνληέιν ηεο 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο (ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970), αγλνψληαο ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ. Θεσξνχζαλ (φπσο  θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

εθάξκνδαλ ην κνληέιν ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο κάζεζεο) φηη νη καζεηέο δελ είραλ 

θαζφινπ γλψζεηο (ηδέεο) γηα ην θπζηθφ θφζκν ή φηη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είραλ 

θάπνηεο ηδέεο, απηέο, κέζσ ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ. 

Γηα ην αλαθαιππηηθφ κνληέιν ππάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο  
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α) Η ειεύζερε αλαθάισυε 

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα πιηθά θαη ην πξφβιεκα αιιά ε πνξεία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί γηα ηε ιχζε ηνπ παξακέλεη αλνηθηή.  

β) Η θαζοδεγούκελε αλαθάισυε  

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηα πιηθά, ην πξφβιεκα θαζψο θαη ε πνξεία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί γηα ηε ιχζε ηνπ.   

Ζ δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζην αλαθαιππηηθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

θάζεηο.  

η) Φάζε εμνηθείσζεο – πξνβιεκαηηζκνχ  

Ο εθπαηδεπηηθφο θάλεη εξσηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην κάζεκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

κε ζηφρν λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη ζην 

κάζεκα πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη. 

ηη) Φάζε δηαηχπσζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ  

Ο εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ελφο 

θαηλνκέλνπ ή γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ. Καηφπηλ, ηνπο δεηεί λα 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ ή λα πξνβνχλ ζε έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ 

βάζεη νδεγηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη, κέζα απφ ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη καζεηέο λα 

αλαθαιχςνπλ ηε λέα γλψζε. 

ηηη) Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλψζεο 

Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε ζε άιιεο 

θαηαζηάζεηο θαη λα απαληήζνπλ ζε λέα εξσηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ 

ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο. 

ηλ) Φάζε αμηνιφγεζεο ηεο λέαο γλψζεο 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηνπο καζεηέο εξσηήζεηο γηα λα ειέγμεη ην επίπεδν 

θαηαλφεζεο ηεο λέαο γλψζεο.  

Σν αλαθαιππηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο ζε ηξία επίπεδα κάζεζεο 

- ζην νξγαλσηηθφ (ζχγθξηζε, ηαμηλφκεζε θαηεγνξηνπνίεζε) 

- ζην αλαιπηηθφ (αλάιπζε δεδνκέλσλ, δηάθξηζε ζρέζεσλ, δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ) 
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- ζην παξαγσγηθφ (πξφβιεςε, επαιήζεπζε, επεμήγεζε).  

Απφ ηε έξεπλα θάλεθε φηη ε εθαξκνγή ησλ αλαθαιππηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο είρε 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ 

ηνκέα ησλ καζεηψλ. Απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε 

ζεηηθήο ζηάζεο απηψλ πξνο ηα καζήκαηα ησλ ΦΔ. Χζηφζν, δελ δηαπηζηψζεθε ε 

αλακελφκελε επηηπρία φζνλ αθνξά ηε κάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Γχν απφ ηνπο ιφγνπο γη απηφ ην γεγνλφο είλαη φηη δελ ειήθζεζαλ 

ππφςε νη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν θαη 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη επηπιένλ φηη θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ήζαλ 

επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ.  

ε ζρέζε κε ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ αλαθαιππηηθψλ κεζφδσλ ζήκεξα δερφκαζηε φηη 

θάζε πεξηερφκελν δελ είλαη θαηάιιειν γηα αλαθάιπςε. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαθαιχςνπλ γλψζε κε έληνλα αληηιεπηά ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη θαηαζθεπέο ηνπ 

αλζξψπηλνπ κπαινχ. Έηζη θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα αλαθάιπςε είλαη απηφ πνπ 

αθνξά ηδηφηεηεο θαη ηαμηλνκήζεηο ζσκάησλ, ζρέζεηο κεγεζψλ θαη θαηλνκέλσλ, 

εθαξκνγέο ζρέζεσλ θαη αξρψλ, εκπεηξηθνχο λφκνπο θαη ζηνηρεία κεζνδνινγίαο 

(δηαδηθαζίεο). Αληίζεηα δελ είλαη θαηάιιειν γηα αλαθάιπςε πεξηερφκελν πνπ αθνξά 

έλλνηεο, εξκελεπηηθά κνληέια ή ηνλ κηθξφθνζκν.  

  

Ση γλφρίδεηε γηα ηο δηδαθηηθό κοληέιο ηες εποηθοδόκεζες ηες γλώζες; 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθφο αξηζκφο 

εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησλαλ φηη νη ηδέεο ησλ 

καζεηψλ απνηεινχλ πξνζσπηθέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο απνηεινχλ εκπφδην ζηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο επηζηήκεο. Απηή ε δηαπίζησζε, θαζψο θαη ηα 

πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ απφ άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ δηδαθηηθνχ κνληέινπ. Σα ζρεηηθά κε ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ 

(αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ) έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην κάζεκα πεξί Θεσξηψλ Μάζεζεο. 

Σνλίδεηαη  φηη ν αηνκηθφο θαη ν θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο αλαθέξνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο, αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο. Απνδερφκαζηε φηη ε 

γλψζε θαηαζθεπάδεηαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, αιιά ε δηακεζνιάβεζε ηεο γίλεηαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν.  
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Οη καζεηέο ζπρλά ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ηνπο πνπ είλαη απνδεθηέο ζην επίπεδν ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ηδεψλ πνπ είλαη απνδεθηέο ζην 

επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηνπο. Σε ζχγθξνπζε απηή πξέπεη λα ηελ θαηαλννχλ θαη 

λα ηε δηαρεηξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη πξνζσπηθά 

ηε γλψζε ηνπο, αιιά ν δξφκνο γηα λα ην επηηχρνπλ είλαη ζθιεξφο θαη επίπνλνο θαη 

ρξεηάδεηαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Αθφκα, ζην κνληέιν ηνπ 

(θνηλσληθνχ) θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη νκάδεο. Δπηδηψθεηαη νη 

καζεηέο λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο, ψζηε αξρηθά λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ηδέεο 

ηνπο κε άηνκα ηεο ίδηαο θνπιηνχξαο θαη αθνινχζσο -κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ- λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ην πέξαζκα ηνπο απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηζηήκεο. 

Κσδηθνπνηψληαο αλαθέξνπκε φηη ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ζηεξίδεηαη 

ζε νξηζκέλεο παξαδνρέο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. 

Δπηζηεκνινγηθέο Παξαδνρέο 

1. Τπνθεηκεληθφηεηα ηεο γλψζεο: Ζ γλψζε είλαη ππνθεηκεληθή αθνχ απνηειεί 

αλζξψπηλν θαηαζθεχαζκα. Γελ ιακβάλεηαη παζεηηθά αιιά νηθνδνκείηαη ελεξγεηηθά 

απφ ην ππνθείκελν. Χο πξνζσπηθή θαηαζθεπή ε γλψζε είλαη πξνζσπηθά θαη 

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε. Σν θχξνο ηεο είλαη πξνζσξηλφ θαη αμηνινγείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο αλάινγα κε ην πφζν ηαηξηάδεη κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη απφςεηο θαη 

θαηά πφζν ηνπο είλαη ρξήζηκε.   

2. Κνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο: Ζ γλψζε νηθνδνκείηαη σο πξντφλ ηεο 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Οηθνδνκείηαη κε ηελ αληαιιαγή ηεο 

πείξαο θαη ησλ ηδεψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

Παηδαγσγηθέο-Φπρνινγηθέο Παξαδνρέο 

1. Ο καζεηήο καζαίλεη φηαλ ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηε δηδαζθαιία, δειαδή, φηαλ 

δξα, εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο, παίξλεη πξσηνβνπιίεο. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

δείρλνπλ φηη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν.  

2. Πξνβάιιεηαη σο ηδαληθή ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Ζ κάζεζε απαηηεί 

ζπκκεηέρνληεο γηα λα ζπδεηήζνπλ έλα ζέκα θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα.  
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3. Οη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν κε δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο νη νπνίεο 

ζπλήζσο δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο επηζηεκνληθά απνδεθηέο απφςεηο. Γηα λα νηθνδνκεζεί 

ε λέα γλψζε πάλσ ζηηο πξνυπάξρνπζεο απφςεηο πξέπεη απηέο λα αλαδεηρζνχλ θαη λα 

αλαδνκεζνχλ ψζηε λα επέιζεη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή.  

4. Ο δάζθαινο ζπληνλίδεη θαη ζπκβνπιεχεη  

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηνπο Driver & Oldham θαη ε νπνία 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, δηακνξθψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε 

πέληε θάζεσλ: 

α) Ζ θάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ  

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζε ζηηγκηφηππα (θπξίσο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή) πνπ 

ζπλδένληαη κε ην κάζεκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, κε ζηφρν λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη ζην ζέκα ηνπ καζήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα 

δηδάμεη. 

β) Ζ θάζε ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεψλ  

Με ηνλ φξν ανάδειξη ιδεών ελλννχκε ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ – γξαπηή ή πξνθνξηθή. 

Οη καζεηέο (ζε νκάδεο) θαινχληαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιεια έξγα (εξσηήζεηο, 

εηθφλεο, παξνπζίαζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ γηα ην ίδην ζέκα, πξφβιεςε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ελφο λνεηηθνχ πεηξάκαηνο, θ.ιπ.), κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ 

ηνπο γηα ην ζέκα πνπ ζα δηδαρζεί. Οη καζεηέο ζε θάζε νκάδα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο 

θαη θαηαιήγνπλ -χζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο- ζηελ ηδέα ή  ζηηο ηδέεο πνπ ζεσξνχλ 

φηη είλαη θπξίαξρεο (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη νκάδεο θαηαιήγνπλ ζε δχν ηδέεο 

δηφηη δελ ζπκθσλνχλ φινη ζηελ ίδηα). Αθνινχζσο, θαηαγξάθνπλ απηήλ ηελ ηδέα (ή ηηο 

ηδέεο) ζην ζρεηηθφ θχιιν εξγαζίαο θαη ηηο αλαθνηλψλνπλ ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο 

θαηαρσξεί ηηο ηδέεο ησλ νκάδσλ ζηνλ πίλαθα θαη ηηο νκαδνπνηεί. ηε θάζε απηή νη 

καζεηέο πξέπεη λα νξγαλψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηηο ηδέεο 

πνπ εθθξάδνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. 

γ) Ζ θάζε εηζαγσγήο ηεο  λέαο  γλψζεο  (Αλαδφκεζεο/εκπινπηηζκνχ ησλ ηδεψλ   ησλ 

καζεηψλ) 

ε απηή ηε θάζε γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα κεηαηνπηζηνχλ νη καζεηέο απφ ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο, 

πιεζηέζηεξα ζηηο επηζηεκνληθά απνδεθηέο απφςεηο. ηφρνο είλαη λα επέιζεη ε 
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ελλνηνινγηθή αιιαγή. Ζ ελλνηνινγηθή αιιαγή δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) 

επαχμεζε ηεο γλσζηηθήο δνκήο, β) ελαξκφληζε θαη γ) αλαδηνξγάλσζε (κεξηθή ή 

νιηθή, αζζελήο ή ξηδνζπαζηηθή). Γηα λα επέιζεη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή, ζα πξέπεη ε 

παιηά γλψζε λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ε λέα λα είλαη αιεζνθαλήο, θαηαλνεηή 

θαη θαξπνθφξα.  

ηε θάζε απηή είλαη θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηφζν ζην ζρεδηαζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ειέγμνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ ηδεψλ ηνπο, φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

εηζαρζεί νκαιά ε λέα γλψζε. ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία, ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί 

σο ν δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο (ζρνιηθήο) γλψζεο θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο γλψζεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Γη' απηφ πξέπεη λα έρεη θαηαθηήζεη ηε 

δεμηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ δηαιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε. 

Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθήο 

δηεξεχλεζεο, φπνπ έρνπλ ηελ επθαηξία αθελφο λα ειέγμνπλ θαη αθεηέξνπ λα 

δηαπηζηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ηδεψλ ηνπο. πρλά, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

εκπεξηέρνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο πεηξάκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο 

πηζαλφλ λα κελ είλαη δπλαηφλ λα εμεγεζνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ. 

Απηφ αηθληδηάδεη ηνπο καζεηέο θαη κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε γλσζηαθή ζχγθξνπζε. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε πεξίπησζε νη καζεηέο λα κελ αηθληδηαζηνχλ κε ηα δεδνκέλα, 

δηφηη νη ηδέεο ηνπο είλαη ζε αξκνλία κε ηε λέα γλψζε. Σφηε ζα θαηαγξάςνπλ ηα 

δεδνκέλα θαη ζα ηα ζρνιηάζνπλ, εκπινπηίδνληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε ηνπο.  

δ) Ζ θάζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ηδεψλ  

Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηδεψλ  κπνξεί λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ απνδνρή ηνπο 

απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηηο λέεο ηδέεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

δηαπηζηψλνληαο έηζη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. Αλ ε λέα ηδέα κπνξεί λα εξκελεχζεη 

θαηλφκελα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ηδέεο ηνπο 

ηφηε ε λέα γλψζε κπνξεί λα εδξαησζεί ζηε ζθέςε ησλ καζεηψλ.  

ε) Ζ θάζε ηεο αλαζθφπεζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο ηδέεο 

Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα αληηπαξαβάιινπλ ηηο λέεο ηδέεο ηνπο 

κε ηηο παιηέο θαη λα πεξηγξάςνπλ πψο κεηέβεζαλ απφ ηηο παιηέο ζηηο λέεο, θαζψο θαη 
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ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ φιε πνξεία. ηφρνο είλαη νη καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε γλσζηηθή ηνπο πνξεία. 

Μηα δηδαζθαιία επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θηλεηνπνηνχλ θπξίσο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο νξγάλσζεο, αλάιπζεο θαη ππέξβαζεο 

δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ην 

καζεηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ αλέπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, ν ξφινο ηνπ δάζθαινπ είλαη αξθεηά απαηηεηηθφο, γηαηί απηφο 

δελ αξθεί λα γλσξίδεη κφλν ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, αιιά θαη ηηο αξρηθέο απφςεηο 

ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα έρεη αλαπηχμεη εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο.   

 

Να γίλεη κηα ζύγθρηζε ηφλ κοληέιφλ δηδαζθαιίας  

πγθξίλνληαο ηα ηξία δηδαθηηθά κνληέια πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:  

- Ο δάζθαινο ζην κνληέιν κεηαθνξάο είλαη κεηαθνξέαο γλψζεο, ελψ ζηα άιια δχν 

δηεπθνιπληήο, κε πην απαηηεηηθφ ην ξφιν ηνπ ζην επνηθνδνκεηηθφ, ιφγσ ηεο 

απαίηεζεο γλψζεο θαη «ρεηξηζκνχ» ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ.  

- Οη καζεηέο ζην κνληέιν κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ζεσξνχληαη παζεηηθνί δέθηεο ηεο 

γλψζεο, ελψ ζηα άιια δχν ελεξγά ππνθείκελα ζηε κάζεζε θαη ηδηαίηεξα ζην 

επνηθνδνκεηηθφ θαη ελήκεξνη ησλ ηδεψλ ηνπο.  

- ην κνληέιν κεηαθνξάο ν καζεηήο ζεσξείηαη tabula rasa (άγξαθν ραξηί), ελψ ζην 

αλαθαιππηηθφ ζεσξείηαη φηη έρεη κελ ηδέεο πξηλ ηε δηδαζθαιία, αιιά απηέο αιιάδνπλ 

εχθνια κε κηα θαιή δηδαζθαιία. ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν νη ηδέεο ησλ καζεηψλ 

απνηεινχλ αθεηεξία ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ.  

- ε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο, ζην κνληέιν κεηαθνξάο δελ ππάξρεη 

επηινγή πεξηερνκέλνπ. ην αλαθαιππηηθφ δελ ππήξρε αξρηθά, αιιά ζήκεξα 

γλσξίδνπκε φηη φια ηα είδε γλψζεο δελ αλαθαιχπηνληαη απφ ηνπο καζεηέο. ην 

επνηθνδνκεηηθφ, ην πεξηερφκελν, φρη κφλν επηιέγεηαη, αιιά θαη κεηαζρεκαηίδεηαη 

δηδαθηηθά.  

- Σν πείξακα ζην κνληέιν κεηαθνξάο πινπνηείηαη σο ηκήκα ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο, θπξίσο σο επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο. ην αλαθαιππηηθφ έρεη επηπιένλ σο 

ζηφρν ηελ άζθεζε, ησλ καζεηψλ ζε ςπρνθηλεηηθέο θαη λνεηηθέο δεμηφηεηεο. ην 
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επνηθνδνκεηηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη επηπξφζζεηα θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηδεψλ ησλ 

καζεηψλ.  

- ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν  επηπιένλ ησλ άιισλ πξνσζνχληαη θαη κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο. 

ηελ πξάμε ν έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

κνληέινπ ζε έλα άιιν, ή λα ρξεζηκνπνηεί δπν δηδαθηηθά κνληέια γηα λα πινπνηήζεη 

κηα σξηαία δηδαζθαιία. Σέηνηεο πξνζπάζεηεο είλαη ζεκηηέο γηα κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία, απαηηείηαη φκσο ν θαιφο ζρεδηαζκφο θαη ε χπαξμε 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ζπλέπεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Έζησ φηη πξφθεηηαη λα δηδάμεηε ην ΒΡΑΜΟ ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ. Γηαβάζηε ηα 

αληίζηνηρα απνζπάζκαηα απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη ζηε ζπλέρεηα νξγαλψζηε ηε 

δηδαζθαιία ζε θάζεηο γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ 

κνληέισλ δηδαζθαιίαο. Καηαγξάςηε ζπλνπηηθά ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνχζαηε 

ζε θάζε θάζε ηνπ θάζε κνληέινπ, αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, εξσηήζεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο θ.η.ι.  
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6.  Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

Για ηη ζςγγπαθή αςηού ηος κεθαλαίος καηά βάζη σπηζιμοποιήθηκαν ηα βιβλία: 

Βιάρνο Η., (2004) Εκπαίδεσζη ζηις θσζικές επιζηήμες, η πρόηαζη ηης εποικοδόμηζης. 

Γξεγόξεο, Αζήλα  

Κόθθνηαο Π., (2001) Διδακηική ηφν Φσζικών Επιζηημών, Γξεγόξε, Αζήλα 

Υαιθηά Κ., (2010) Διδάζκονηας Φσζικές επιζηήμες. Παηάθεο, Αζήλα.  

 

Ποια μέπη πεπιλαμβάνει ζςνήθυρ μια διδαζκαλία ΦΔ;  

Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ δηδάζθεη καζήκαηα ΦΔ πξηλ κπεη ζηελ αίζνπζα ηεο δηδαζθαιίαο 

πξέπεη λα έρεη θαηαζηξώζεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη, δειαδή, λα έρεη 

ζρεδηάζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα δηεμαρζεί ε 

δηδαζθαιία. Μηα δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ηξία επδηάθξηηα θαη αιιειεμαξηώκελα 

κέξε.  

α. Σν ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο,  

β. Σε πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη  

γ. Σελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Σε ζρέζε απηώλ ησλ κεξώλ ηεο δηδαζθαιίαο ηελ απνδίδεη ην παξαθάησ ζρήκα 

 

 

 

 

 

Σι απαιηεί ο ζσεδιαζμόρ ενόρ μαθήμαηορ;  

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα θάζε δηδαζθαιία ΦΔ είλαη λα γλσξίδεη θαιά ν δηδάζθσλ 

ην γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ ζα δηδαρζεί. πλεπώο ην πξώην κέιεκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξηλ μεθηλήζεη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε κειέηε ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

ρεδηαζκόο ηεο 

δηδαζθαιίαο 
Πξαγκαηνπνίεζε 

 ηεο δηδαζθαιίαο 

Αμηνιόγεζε 

ηεο  

δηδαζθαιίαο 

αλαηξνθνδόηεζε 
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Σν δεύηεξν βήκα είλαη λα δηεξσηεζεί ν δάζθαινο ηη επηδηώθεη κε ηελ ελόηεηα πνπ ζα 

δηδάμεη. Γειαδή, αλαδεηά θαη δηαηππώλεη ηνπο διδακηικούς ζηότοσς. Με ην όξν 

«δηαηύπσζε δηδαθηηθώλ ζηόρσλ» ελλννύκε ηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ απηό πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα «θάλεη» ν καζεηήο κεηά ηε 

δηδαζθαιία σο απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο.  

ηε ζπλέρεηα ν δηδάζθσλ θαηαζηξώλεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη θαηά ηε 

δηδαζθαιία, θαηαγξάθεη ηα επνπηηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηα πιηθά γηα ηα 

πεηξάκαηα, αλαδεηά ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζηνπο καζεηέο ηόζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο όζν θαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε θαη ηηο ηπρόλ αζθήζεηο ή 

εξγαζίεο πνπ ζα δνζνύλ γηα ην ζπίηη. Σα παξαπάλσ είλαη αλαγθαίν λα θαηαγξάθνληαη 

ζην ραξηί θαη λα ηα έρεη κπξνζηά ηνπ ν δάζθαινο ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο (ζρέδην 

καζήκαηνο). Δπίζεο ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα εηνηκάζεη ηα θύιια εξγαζίαο πνπ ζα 

ζπκπιεξώλνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, θαζώο επίζεο θαη ηα 

θύιια αμηνιόγεζεο πνπ ζα ηα ζπκπιεξώζνπλ νη καζεηέο κεηά ην πέξαο ηεο.   

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη κπαίλνπλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο έρνληαο καδί ηνπο ηηο 

ζεκεηώζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ζπκβνπιεύνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο. Ο απηνζρεδηαζκόο ηεο ζηηγκήο πνηέ δελ νδεγεί ζηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ. Δπίζεο είλαη αληηπαηδαγσγηθό λα θαηαθεύγεη ζπρλά ν 

δάζθαινο ζην εγρεηξίδην, αθνύ δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηνπ όηη θαη ε δηθή ηνπ 

κνλαδηθή πεγή πιεξνθόξεζεο είλαη ην εγρεηξίδην.  Ίζσο ε αληίιεςε πνπ επηθξαηνύζε 

παιηόηεξα, πνπ ήζειε ην δάζθαιν παληνγλώζηε, δεκηνύξγεζε κηα ηέηνηα ςπρνινγία 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ θαη ζήκεξα αθόκα λνκίδνπλ όηη «πέθηνπλ ζηα κάηηα  ησλ 

καζεηώλ» αλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζεκεηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

 

Σι είναι οι διδακηικοί ζηόσοι και πυρ διακπίνονηαι; 

Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη κηαο δηδαζθαιίαο ΦΔ ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη νη 

επηδηώμεηο ηεο δηδαζθαιίαο. Σνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο ηνπο δηαθξίλνπκε (α) ζε 

γνφζηικούς,  (β) ζε ζσναιζθημαηικούς θαη (γ) ζε  υστοκινηηικούς ζηόρνπο. 

α) Γλσζηηθνί ζηόρνη. 

Οη γλσζηηθνί ζηόρνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηε ζθέςε ηνπ καζεηή ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο. Απηέο εθηηκνύληαη από εθείλν πνπ κπνξεί λα «θάλεη» ν 
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καζεηήο κεηά ηε δηδαζθαιία θαη πνπ δελ κπνξνύζε λα ην «θάλεη» πξηλ.  Σν «θάλεη» 

δελ αλαθέξεηαη ζε δεμηόηεηεο ησλ ρεξηώλ, αιιά πεξηιακβάλεη ηθαλόηεηεο όπσο απηέο 

ηεο παξαηήξεζεο, ηεο ηαμηλόκεζεο, ηεο κέηξεζεο, ηεο παξνρήο εμεγήζεσλ, ηεο 

εθαξκνγήο λόκσλ θηι. 

Γηα ηε δηαηύπσζε ησλ ζηόρσλ θαιό είλαη λα απνθεύγνληαη αζαθείο δηαηππώζεηο κε 

ρξήζε ξεκάησλ όπσο «θαηαλνήζνπλ», «θαηαιάβνπλ», «κάζνπλ» θ.α.. Σέηνηνη ζηόρνη 

δελ είλαη κεηξήζηκνη, δειαδή δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν επεηεύρζεζαλ.  

πληζηώληαη ξήκαηα  πνπ δειώλνπλ ελέξγεηεο ή ηθαλόηεηεο όπσο γηα παξάδεηγκα 

«παξαηεξήζνπλ», «κεηξήζνπλ», «αζθεζνύλ», «ρξεζηκνπνηώληαο… λα 

ππνινγίδνπλ», «λα πξνβιέπνπλ».  

Πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαηύπσζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ 

κπνξείηε λα βξείηε ζην παξάξηεκα.  

β) πλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη 

ην ζύγρξνλν ζρνιείν ηα ελδηαθέξνληα, νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε γηαηί παίδνπλ βαζηθό ξόιν ζηε κάζεζε. Ζ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο θέξλεη θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε 

κάζεζε. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα επηδηώθεη λα δηεγείξεη ην ζπλαίζζεκα ησλ παηδηώλ 

θαη λα ηνπο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα πνπ ζα δηδάμεη,. Παξάδεηγκα 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ζηόρνπ είλαη λα επηζπκεί ν καζεηήο λα ζπκκεηέρεη εζεινληηθά ζηελ 

εθηέιεζε πξόζζεηεο εξγαζίαο. 

γ) Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη 

Οη ςπρνθηλεηηθνί ζηόρνη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηηο δεμηόηεηεο «ησλ ρεξηώλ». 

Θέηνληαο ηέηνηνπο ζηόρνπο ζηε δηδαζθαιία επηδηώθνπκε λα απνθηήζεη ν καζεηήο ηελ 

ηθαλόηεηα λα θαηαζθεπάδεη, λα ρεηξίδεηαη κεραλέο, λα απνθηήζεη ηερληθέο ηθαλόηεηεο 

πνπ ζα ηνπ είλαη ρξήζηκεο όρη κόλν ζηε κάζεζε, αιιά θαη ζηε δσή. 

 

Ποια είναι ηα κύπια ζηοισεία πος πεπιέσει ένα ζσέδιο μαθήμαηορ; 

Σα ζρέδηα καζήκαηνο απνηεινύλ ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηηο 

δηδαζθαιίεο πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη. Πεξηέρνπλ ηνπο ζηόρνπο θάζε 

δηδαζθαιίαο θαη πιεξνθνξίεο γηα 
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• ην επηζηεκνληθό πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο,   

• ην δηδαθηηθό κεηαζρεκαηηζκό ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηερνκέλνπ,  

• ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί,  

• ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (π.ρ. θύιια εξγαζίαο καζεηώλ, 

άηππεο πεγέο κάζεζεο),  

• ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή πνπ ζα απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε 

δηδαζθαιία (πιηθά, ζπζθεπέο, όξγαλα, ράξηεο, βηληενηαηλίεο, θ.ιπ.),  

• γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο (θύιια αμηνιόγεζεο καζεηώλ).  

Σα ζρέδηα καζήκαηνο απαηηνύλ κελ από ηνλ εθπαηδεπηηθό λα αθηεξώζεη ρξόλν, αιιά 

σζηόζν ηνπ επηηξέπνπλ λα αηζζάλεηαη ςπρνινγηθά θαη επαγγεικαηηθά αζθαιήο, 

ηθαλόο λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ. Αθνινπζεί έλα 

ζθειεηόο ζρεδίνπ καζήκαηνο. 

ρέδην καζήκαηνο 

- Γεληθά ζηνηρεία: Ολνκαηεπώλπκν εθπαηδεπηηθνύ- Ζκεξνκελία- ρνιείν- Σάμε- 

Αξηζκόο καζεηώλ – Γηδαθηηθέο ώξεο πνπ απαηηνύληαη 

- Τιηθνηερληθή ππνδνκή: πλζήθεο ρώξνπ δηδαζθαιίαο- Γηαζέζηκα κέζα 

- Αληηθείκελν δηδαζθαιίαο: Θεκαηηθή ελόηεηα- Σίηινο ηνπ καζήκαηνο 

- To επηζηεκνληθό πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο: Πνηεο είλαη νη βαζηθέο έλλνηεο, πώο 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο; ε πνην βαζκό ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνύλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηδαρζνύλ ζηνπο καζεηέο.  

- Τπόβαζξν εθπαηδεπόκελσλ: Οη ηδέεο ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία- 

πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο. 

- Γηδαθηηθνί ζηόρνη  
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- Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε: κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί 

- Οξγάλσζε ηεο ηάμεο: Αηνκηθά - ε νκάδεο  

- Δθπαηδεπηηθό πιηθό: Τιηθά – Πεγέο - Μέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

καζήκαηνο 

- Γόκεζε πνξείαο δηδαζθαιίαο: Βαζηθά ζεκεία ησλ θάζεσλ θαη βεκάησλ πνπ ζα 

αθνινπζεζνύλ θαηά ηε δηδαζθαιία.  

- Αμηνιόγεζε: ηεζη, άζθεζε, αλνηρηό πξόβιεκα θηι. 

 

Σι είναι ηο θύλλο επγαζίαρ;  

Σν θύιιν εξγαζίαο είλαη έλα έληππν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία κε 

βαζηθό ζηόρν ηελ «πινήγεζε» ησλ καζεηώλ ζηε δηδαζθαιία (αλεμαξηήησο 

δηδαθηηθνύ κνληέινπ). Έλα θύιιν εξγαζίαο ζπλήζσο πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο θαη 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ από ηνπο καζεηέο θαζώο θαη 

εξσηήζεηο, απαξαίηεηα ζρήκαηα ή εηθόλεο. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα θαηαγξάθνπλ πάλσ ζε απηό κεηξήζεηο απόςεηο ζπκπεξάζκαηα θηι.   

 

Σι πεπιλαμβάνει η αξιολόγηζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ διδαζκαλίαρ;  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αθνινπζεί ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Μηα αμηνιόγεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηνλ έιεγρν ηνπ θαηά πόζν 

θαηαθηήζεθαλ από ηνπο καζεηέο νη δηδαθηηθνί ζηόρνη, αιιά θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

όιεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν 

είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί αλαηξνθνδόηεζε ώζηε ζην κέιινλ ε ζπγθεθξηκέλε 

δηδαζθαιία λα γίλεη πην απνδνηηθή θαη ν εθπαηδεπηηθόο λα αλαβαζκίζεη ηελ εξγαζία 

ηνπ. Μεξηθά εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απαληήζεη ν εθπαηδεπηηθόο κεηά ην πέξαο 

ηεο δηδαζθαιίαο είλαη:  

- Πώο γλσξίδσ όηη επεηεύρζεζαλ νη δηδαθηηθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο; (ην εξώηεκα 

κπνξεί λα απαληεζεί κε ην λα δνζεί ζηνπο καζεηέο κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο 

έλα θαηάιιειν εξσηεκαηνιόγην, έλα πξόβιεκα θηι.)   

- Πνηεο ήηαλ νη ηδέεο θαη ν ηξόπνο ζθέςεο ησλ καζεηώλ;  
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- Πώο ζα κπνξνύζα λα βνεζήζσ εθείλνπο πνπ δελ ηα θαηάθεξαλ;  

- Πνηα ήηαλ ηα δπλαηά θαη πνηα ηα αδύλαηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο; 

- Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζα; 

Πνηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο ιεηηνύξγεζαλ ζύκθσλα θαη πνηα ελάληηα ζηηο 

πξνζδνθίεο κνπ;  

- Ση ζα ηξνπνπνηνύζα ζε απηή ηε δηδαζθαιία;  
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1   

Γιαηύπυζη ηυν διδακηικών ζηόσυν 

 

Για ηη διαηύπυζη ηυν διδακηικών ζηόσυν σπηζιμοποιούμε πήμαηα 

ενεπγηηικά  
(Π. Κόθθνηαο (2001), Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Δθδ. Γξεγόξε, Αζήλα, ζ. 

241):  

Ο καζεηήο λα: 

θάλεη 

απνδείμεη 

ππνινγίζεη 

αλαιύζεη  

παξαζηήζεη 

κεηξήζεη  

εξκελεύζεη 

θαηαζθεπάζεη  

ηαμηλνκήζεη 

αμηνινγήζεη πιεξνθνξίεο 

 

 

Γενικά αποθεύγοςμε πήμαηα πος επιηπέποςν πολλέρ επμηνείερ και 

πποηιμούμε πήμαηα πος επιηπέποςν λίγερ επμηνείερ 

Ρήκαηα πνπ επηηξέπνπλ πνιιέο 

εξκελείεο 

Φξάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ιίγεο 

εξκελείεο 

Να γλσξίδεη Να γξάθεη 

Να θαηαιαβαίλεη Να ιέεη απέμσ 

Να θαηαιαβαίλεη πξαγκαηηθά  Να θαηνλνκάδεη 

Να γλσξίδεη, λα εθηηκάεη Να δηαθξίλεη 

Να γλσξίδεη λα εθηηκά νινθιεξσηηθά Να ιύλεη 

Να θαηαιαβαίλεη ηε ζεκαζία ελόο 

πξάγκαηνο 

Να θαηαζθεπάδεη 

Να βξίζθεη επραξίζηεζε Να θηηάρλεη 

Να πηζηεύεη Να ζπγθξίλεη 

Να δείρλεη εκπηζηνζύλε Να αληηπαξαζέηεη 

Να εζσηεξηθεύεη Να ρακνγειά 
Robert F. Mager (1985), Διδακηικοί ζηότοι και διδαζκαλία, Δθδ. Αθώλ Κπξηαθίδε, 

Θεζζαινλίθε, ζ. 30.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2   

 

Γιδακηικοί ζηόσοι - Παπαδείγμαηα 
 

(Κόκοηαρ Π., κ.ά. (2002), Φυζικές Επιζηήμες Ε΄, Ση΄ ηάξης, Βιβλίο για ηο 

δάζκαλο, ΟΔΓΒ, Αθήνα) 

 

Οη καζεηέο: 

- λα αλαθαιύςνπλ ην ξόιν ηνπ ρώκαηνο ζηε αλάπηπμε ησλ θπηώλ 

- λα αζθεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ 

- λα παξαηεξήζνπλ θαη λα νλνκάζνπλ ηα κέξε ηνπ θπηνύ 

- λα ζπλδέζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο κε ηελ αλάγθε ηνπ θπηνύ γηα 

ηξνθή 

- λα δηαπηζηώζνπλ όηη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο απνβάιιεηαη νμπγόλν 

- λα δηαθξίλνπλ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ…. 

- λα ζπγθξίλνπλ……. 

- λα θαηαζθεπάζνπλ έλα θαηάινγν κε …. 

- λα παξαηεξήζνπλ …. 

- λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ελλνηνινγηθό ράξηε γηα …. 

 
 

 (Υαλκιά Κπ. (2010) Διδάζκονηας θυζικές επιζηήμερ, εκδ. Παηάκη, Αθήνα, ηόμορ 

Β΄) 

 

Οη καζεηέο: 

- λα κπνξνύλ λα εμεγνύλ ….  

- λα δηαπηζηώζνπλ όηη…. 

- λα κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο θαινύο από ηνπο θαθνύο αγσγνύο 

- λα κπνξνύλ λα ζρεδηάδνπλ έλα ειεθηξηθό θύθισκα 

- λα κπνξνύλ λα κεηξνύλ ηε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο κε έλα πνιύκεηξν (πξναηξεηηθά 

γηα ην Γεκνηηθό) 

- λα κπνξνύλ λα επηρεηξεκαηνινγνύλ όηη ην ξεύκα ζην απιό θύθισκα έρεη κία 

κόλν θαηεύζπλζε 

- λα κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ ….. 

- λα κπνξνύλ λα ηαμηλνκνύλ ηα ζώκαηα …….ζε …. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΦΔ 

 

Σχέδιο Μαθήμαηος 

Γενικά ηοισεία: 

Ονομαηεπώνςμο: 

Ημεπομηνία: 

σολείο: 

Σάξη: 

Απιθμόρ μαθηηών: 

 

Τλικοηεσνική ςποδομή: 

ςνθήκερ σώπος διδαζκαλίαρ: Αίζνπζα δηδαζθαιίαο (ή εξγαζηήξην) νπνία 

πξνζθέξεηαη γηα νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Αλά νκάδα απαηηνύληαη:   

νγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο - ρξνλόκεηξν ή ξνιόη – γθαδάθη - πνηήξη δέζεσο – 

ζεξκόκεηξν νηλνπλεύκαηνο - δηάηαμε ζηήξημεο ζεξκνκέηξνπ ζρήκαηνο Γ. 

 

Ανηικείμενο Γιδαζκαλίαρ: 

Σίηλορ μαθήμαηορ: «Φπζηθή» 

Θεμαηική ενόηηηα: «Αιιαγέο θαηάζηαζεο»  

Πεπιεσόμενο μαθήμαηορ: ην κάζεκα απηό ζα αζρνιεζνύκε κε ην θαηλόκελν ηνπ 

βξαζκνύ. πγθεθξηκέλα ζα δεηρζεί όηη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ δελ κεηαβάιιεηαη 

όζν δηαξθεί ν βξαζκόο.  

 

Οπγάνυζη ηηρ διδαζκαλίαρ: 

Γνυζηικό ςπόβαθπο ηυν μαθηηών: Οη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ζε πξνεγνύκελα 

καζήκαηα ηηο έλλνηεο ζεξκόηεηα - ζεξκνθξαζία – ζεξκηθή ηζνξξνπία – ηήμε θαη 

πήμε.  

ςνήθειρ ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών:  

- Ζ αιιαγή θαηάζηαζεο δε ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία (π.ρ. θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη αθνύ πξνζθέξεηαη ζεξκόηεηα) 

- Ζ έληαζε ηεο πεγήο θαζνξίδεη θαη ηε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ (π.ρ. αύμεζε ηεο 

έληαζεο ηεο πεγήο ζεκαίλεη θαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο βξαζκνύ) 

Μεθοδολογική πποζέγγιζη: Δπνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε. 

Οπγάνυζη ηηρ ηάξηρ: Οη καζεηέο ιεηηνπξγνύλ ζε 4 νκάδεο ησλ 5 κειώλ 

(νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία). 

Γιάπκεια διδαζκαλίαρ: 1 δηδαθηηθή ώξα 
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Γιδακηικοί ζηόσοι: 

Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο όηη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ δε κεηαβάιιεηαη 

όζν δηαξθεί ν βξαζκόο θαη λα δίλνπλ ηελ εξκελεία όηη ε πξνζθεξόκελε ζεξκόηεηα 

ηζνύηαη κε ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα γηα ηελ αιιαγή θαηάζηαζεο.  

 

Γόμηζη - ποπεία ηηρ διδαζκαλίαρ: 

 

 

Φάζειρ ηηρ 

Γιδαζκαλίαρ 

 

Γιδακηικοί  

ηόσοι 

 

Δνέπγειερ ηος  

διδάζκονηα 

 

Αναμενόμενερ ενέπγειερ ηυν 

 Μαθηηών 

 

Πποζαναηολιζμόρ Να αξρίζνπλ νη καζεηέο λα 

πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην 

θαηλόκελν ηνπ βξαζκνύ 

Ο δηδάζθσλ δείρλεη ζηνπο καζεηέο 

βίληεν κε ην βξάζηκν ελόο απγνύ.  

Σα παηδηά ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο 

θαη κε ηνλ δηδάζθνληα ζρεηηθά κε 

ηα θαηλόκελα πνπ παξαηεξνύλ 

ζην βίληεν. 

Ανάδειξη ιδεών Να εθθξάζνπλ νη καζεηέο ηηο 

απόςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

ηη ζπκβαίλεη κε ηε 

ζεξκνθξαζία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ.  

Εεηά από ηνπο καζεηέο αηνκηθά λα 

δσγξαθίζνπλ ηηο ζηήιεο ησλ 

ζεξκνκέηξσλ ηνπ ΦΔ, λα 

εθθξάζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ 

ηηο απόςεηο ηνπο, θαζώο θαη λα 

πξνηείλνπλ κηα πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απηέο ζα 

κπνξνύζαλ λα ειεγρζνύλ.  

Οη καζεηέο δσγξαθίδνπλ ηηο 

ζηήιεο θαη εθθξάδνπλ ειεύζεξα 

θαη αηηηνινγνύλ ηηο απόςεηο ηνπο. 

Αλακέλεηαη θάπνηνη λα 

ζρεδηάδνπλ ηηο ζηήιεο λα 

απμάλνληαη (δει. ηε ζεξκνθξαζία 

λα απμάλεηαη) θαη πάλσ από ηε 

ζεξκνθξαζία βξαζκνύ.  

Αναδόμηζη ιδεών Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο 

πεηξακαηηθά όηη ε 

ζεξκνθξαζία παξακέλεη 

ζηαζεξή θαηά ην βξαζκό. 

Ο δηδάζθσλ πξνηξέπεη ηνπο 

καζεηέο λα εθηειέζνπλ ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην θύιιν εξγαζίαο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ν δηδάζθσλ 

έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηηο ηδέεο 

ησλ παηδηώλ, ηηο νπνίεο ζπζρεηίδεη 

θάζε θνξά  κε ηα πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα. πδεηά θαη εηζάγεη ην 

κηθξνζθνπηθό κνληέιν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εξκελεία.   

Οη καζεηέο κε βάζε ηηο ηδέεο ηνπο 

θάλνπλ πξνβιέςεηο, εθηεινύλ ην 

πείξακα, θαηαγξάθνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο, εξκελεύνπλ 

ηα δεδνκέλα θαη δηαηππώλνπλ ην 

ζπκπέξαζκαηά ηνπο.  

 

Δθαπμογή  Να κεηαθέξνπλ νη καζεηέο 

ηελ γλώζε ηνπο θαη ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο. 

Ο δηδάζθσλ δεηά από ηνπο καζεηέο 

λα απαληήζνπλ ζην λέν πξόβιεκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θύιιν 

εξγαζίαο. 

Οη καζεηέο ζηεξηδόκελνη ζην 

ζπκπέξαζκα πνπ θαηέιεμαλ 

απαληνύλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηνπο ηίζεληαη.  

Αναζκόπηζη Να πεξηγξάςνπλ νη καζεηέο 

ηελ πνξεία κάζεζήο ηνπο.  

Ο δηδάζθσλ δεηά από ηνπο καζεηέο 

λα ζπλνςίζνπλ ηα βαζηθά ζεκεία 

ηνπ καζήκαηνο, λα ζπζρεηίζνπλ ηηο 

αξρηθέο θαη ηηο ηειηθέο ηνπο 

απόςεηο θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

νδεγήζεθαλ από ηηο αξρηθέο ηνπο 

ζηηο ηειηθέο ηνπο απόςεηο. 

Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο όπνηεο 

αιιαγέο ή επεθηάζεηο ησλ ηδεώλ 

ηνπο ζπλέβεζαλ θαηά ηε 

καζεζηαθή ηνπο πνξεία θαη 

πεξηγξάθνπλ ηελ πνξεία ζθέςεο 

ηνπο. 
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*  τα  κόκκ ινα  γρά μματα  δεν  ε ίνα ι  γ ια  τοσς  
μαθητές  

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(Δποικοδομηηικού Σύπος) 

ΒΡΑΣΜΟΣ 

 

Στόχος 

Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι η θερμοκρασία βρασμού 
του νερού δε μεταβάλλεται όσο διαρκεί ο βρασμός και 
να δίνουν την ερμηνεία ότι η προσφερόμενη θερμότητα 
ισούται με την απαιτούμενη ενέργεια για την αλλαγή 
κατάστασης.  

 

 
 

 Προσανατολισμός 
 

- Εικόνα 
- Κείμενο 
- Ερώτηση 
- Άλλο (π.χ. βίντεο με νερό που βράζει) 

 

 

 

  Ανάδειξη ιδεών 
 

Κατασκευάζω τη διάταξη του διπλανού σχήματος. Σο 
θερμόμετρο μπορεί να μετρήσει από -10οC μέχρι 150οC. 
Ρυθμίζω το ηλεκτρικό μάτι σε σιγανή φωτιά. Βάζω πάνω 
του δοχείο πυρέξ με 200 ml νερό, αρχικής θερμοκρασίας 
20οC. Διαπιστώνω πως ύστερα από  μισό λεπτό η 
θερμοκρασία του ανεβαίνει στους 31οC, ύστερα από ένα 
λεπτό στους 42οC και στο ενάμισι λεπτό στους 53οC. 
Ζωγραφίστε, με βάση αυτές τις τιμές, τις στήλες όλων των 
θερμόμετρων. 
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 Αναδόμηση των ιδεών 
 

Απαραίτητα υλικά: 
 

 ογκομετρικός κύλινδρος 
 χρονόμετρο ή ρολόι 
 γκαζάκι 
 ποτήρι ζέσεως 
 θερμόμετρο οινοπνεύματος 
 διάταξη σχήματος Γ 

 

  

Διεξαγωγή Πειράματος 

Μετρήστε με τον ογκομετρικό κύλινδρο 200 ml νερού. 

Μεταφέρετε το νερό από τον ογκομετρικό κύλινδρο στο ποτήρι. 
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Σοποθετήστε το ποτήρι πάνω στο γκαζάκι. Προσαρμόστε το 

θερμόμετρο στη διάταξη σχήματος Γ και βυθίστε το 

θερμόμετρο στο νερό, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  

Ανάψτε το γκαζάκι και καταγράψτε στον παρακάτω πίνακα τις 

ενδείξεις του θερμομέτρου κάθε 1 λεπτό. Ση θερμοκρασία που 

θα καταγράψετε στον πίνακα όταν το νερό αρχίζει να βράζει να 

την κυκλώσετε. 

 

Σι περιμένετε να συμβεί αν εκτελέσουμε το πείραμα; 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________                     

 
Εκτελούμε το πείραμα. 
 
 
Καταγράφουμε τις ενδείξεις του θερμομέτρου κάθε 1 λεπτό 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Χρόνος  
(σε λεπτά) 

1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

Ενδείξεις 
Θερμομέτρου 
(0C) 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 

 

Σι παρατηρείτε;  
 

(Η θερμοκρασία του νερού αφότου αυτό άρχισε να βράζει 

παραμένει η ίδια, αυξάνεται ή μειώνεται;) 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

υμφωνούν τα αποτελέσματα του πειράματος με αυτό που 

περιμένατε να συμβεί; ε τι διαφέρουν; Για ποιο λόγο νομίζετε 

ότι είναι διαφορετικά από αυτά που περιμένατε; κ.λ.π. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________                          

 

Αν δυναμώσουμε την ένταση της φλόγας κατά τη διάρκεια του 
βρασμού τι περιμένετε να συμβεί στη θερμοκρασία;  
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________           

Αυξήστε τώρα την ένταση της φλόγας και παρατηρήστε την 
ένδειξη του θερμομέτρου. Σι παρατηρείτε; Είναι αυτό που 
περιμένατε;  
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________                         
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υζητήστε για τις ενεργειακές μετατροπές που συμβαίνουν 
κατά τη διάρκεια του βρασμού. 

 

___________________________________________________________ 

 

υμπέρασμα  

 

(Για τη μεταβολή ή μη της θερμοκρασίας ενός υγρού όσο 
διαρκεί ο βρασμός;) 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________                       

 

 

 Εφαρμογή 
 

Μια μέρα αποφασίζετε να βράσετε μακαρόνια. Διαβάζετε σε 
ένα οδηγό μαγειρικής ότι για να μη «λασπώσουν» τα 
μακαρόνια πρέπει να τα ρίξουμε στο νερό όταν αυτό είναι όσο 
πιο καυτό γίνεται. Έτσι ο συγγραφέας προτείνει ότι 
περιμένουμε να βράσει το νερό, το αφήνουμε να βράσει 
επιπλέον για 5 περίπου λεπτά ώστε να κάψει πάρα πολύ και 
ύστερα ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια. Αν στέλνατε μια 
επιστολή στο συγγραφέα του οδηγού μαγειρικής τι θα του 
λέγατε; 
 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________                     
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 Ανασκόπηση  
 

Μπορείτε με λίγα λόγια να συνοψίσετε τα βασικά σημεία του 

σημερινού μαθήματος. 

 

Σι υποστηρίζατε / πιστεύατε ότι συμβαίνει με τη θερμοκρασία 

ενός υγρού κατά τη διάρκεια που αυτό βράζει; Σι είδαμε ότι 

συμβαίνει; 

 

Άλλαξε κάτι στις απόψεις σας σχετικά με τη θερμοκρασία ενός 

υγρού όταν αυτό βράζει μετά από αυτό το μάθημα; Σι σας 

έκανε να αλλάξετε γνώμη; 

 

Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία που καταλήξατε στο 

συγκεκριμένο συμπέρασμα. 
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7. ΜΑΘΗΗ ΜΕΩ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ  

 

Ελδεηθηηθή βηβιηογραθία: 

Bybee, R.W. (2002). Scientific Inquiry, Student Learning and the Science Curriculum. 

In R.W. Bybee (ed.) Learning Science and the Science of Learning. Arlington, (pp. 

25-35). VA:.NSTA Press 

Eisenkraft Arthur (2003). Expanding the 5E Model. The Science Teacher, 70,6, 56-59. 

Inquiry, the Learning Cycle, & the 5E Instructional Model: 

 http://www.kacee.org/files/Inquiry%20&%205E%20Instructional%20Model.pdf 

 

Ση ελλοούκε κε ηολ όρο κάζεζε κέζω δηερεύλεζες θαη ποηα ηα βαζηθά ηες 

ζεκεία;  

ην ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα εκθαλίδνληαη 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλνπλ ηνλ εκπινπηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ 

επηζηεκώλ (ΦΔ) κε ζηνηρεία ησλ επηζηεκνληθώλ δηαδηθαζηώλ (inquiry-based learning 

IBL) αιιά θαη κε ζηνηρεία από ηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Science Education Now (2007), πξνηείλεηαη ε 

εηζαγσγή κεζόδσλ δηεξεύλεζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ  (αλαθέξεηαη σο Inquiry-

Based Science Education IBSE) θαζώο θαη δξάζεηο γηα αληίζηνηρε επηκόξθσζε ησλ 

δηδαζθόλησλ.  

 Οη βαζηθνί ζηόρνη ηεο δηεξεύλεζεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε είλαη (i) ε κάζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, (ii) ε άζθεζε ησλ καζεηώλ ζε δηαδηθαζίεο ηε επηζηήκεο αιιά θαη (iii) 

ε θαηαλόεζε ηεο θύζεο ηεο επηζηήκεο. Οη καζεηέο κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο 

επηδηώθεηαη λα αλαπηύμνπλ πνιύηηκεο δεμηόηεηεο ηεο έξεπλαο θαη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ ηθαλόηεηα γηα αλεμάξηεηε έξεπλα, ηελ επζύλε 

γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη σξηκόηεηα.  

Γηα ηε κάζεζε κέζσ δηεξεύλεζεο ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη δελ 

κπνξεί λα δνζεί έλαο ζαθήο νξηζκόο, σζηόζν ζα κπνξνύζακε γεληθά λα πνύκε όηη 

είναι μια διδακηική προζέγγιζη ποσ επιηρέπει ζηοσς μαθηηές να βιώζοσν ηις διαδικαζίες 
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με ηις οποίες καηακηούν ηη γνώζη. Απηή ε δηδαθηηθή πξόηαζε απνηειεί ηνλ απόερν 

ηνπ απνθαιππηηθνύ κνληέινπ θαη ιακβάλεη ππόςε ηα πνξίζκαηα ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνύ γηα ηε κάζεζε.  

 Σα βαζηθά ζεκεία ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο ηεο δηεξεύλεζεο γηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία ζηα νπνία ζπκθσλνύλ νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο είλαη:   

● H κάζεζε δηεγείξεηαη από ηελ έξεπλα, δειαδή θαζνδεγείηαη από ηηο εξσηήζεηο ή ηα 

πξνβιήκαηα 

● H κάζεζε νηθνδνκείηαη από ηνλ καζεηή θαη ππνβνεζείηαη από κηα δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο ηεο γλώζεο.  

● O ξόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα ελεξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ηεο γλώζεο 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ήδε γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαη λα ηνπο βνεζά λα θάλνπλ 

δηαζπλδέζεηο κε ηηο ππάξρνπζεο ελλνηνινγηθέο ηνπο δνκέο.   

● Οη καζεηέο έρνπλ ελεξγό ξόιν ζηε κάζεζή ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

● Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο (ζπλεξγαηηθή κάζεζε). 

● Γεκηνπξγνύληαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ελζαξξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα έλα εξώηεκα ή έλα πξόβιεκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη λα 

πινπνηνύλ ζρεηηθέο δηεξεπλήζεηο ή κηθξέο έξεπλεο γηα λα απαληήζνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα ή πξόβιεκα.  

 

Τπάρτεη θάποηο κοληέιο δηδαζθαιίας ποσ εθαρκόδεηαη ζηελ κάζεζε κέζω 

δηερεύλεζες; 

Ζ δηεξεύλεζε ζηε δηδαζθαιία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν εύξνο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζε θάπνηα βήκαηα. Ωζηόζν, έλα βνιηθό 

κνληέιν δηδαζθαιίαο είλαη απηό πνπ νλνκάδεηαη κνληέιν ησλ 5Δ από ηα αξρηθά ησλ 

ιέμεσλ Engage - Explore – Explain -  Elaborate -  Evaluate. ηα ειιεληθά 

ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην 5Δ νη ιέμεηο Δκπινθή – Δμεξεύλεζε 

– Δπεμήγεζε – Δπέθηαζε ( ή Δπεμεξγαζία  ή Δθαξκνγή)– Δθηίκεζε.  

πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη απηά ηα 5 βήκαηα:  
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1. ΔΜΠΛΟΚΖ 

Γίλεηαη ρξήζε θαηάιιειεο δξαζηεξηόηεηαο εξσηήκαηνο ή πξνβιήκαηνο πνπ ζα 

δηεγείξεη ηελ πεξηέξγεηα, ζα ελεξγνπνηήζεη ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ 

θαη ζα εγείξεη εξσηήκαηα. Ο εθπαηδεπηηθόο εθκαηεύεη ηηο ηδέεο/απόςεηο ησλ καζεηώλ.   

Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζηε δηδαζθαιία κε ηελ πξνγελέζηεξε γλώζε ηνπο. Απηή ε 

γλώζε δελ είλαη ή κπνξεί λα κελ είλαη ζύκθσλε κε ηηο έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ δηδαθηηθή ελόηεηα. ηε θάζε ηεο εκπινθήο ην κάζεκα παξέρεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο δαζθάινπο λα αλαθαιύςνπλ όηη νη καζεηέο μέξνπλ ήδε ή ζθέθηνληαη γηα ην 

ζέκα θαη ηηο έλλνηεο πνπ ζα δηδαρζνύλ. Δπίζεο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα 

εμεηάζνπλ ηηο ηξέρνπζεο ηδέεο ηνπο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ην ζέκα.  

Ζ θάζε ηεο εκπινθήο πξέπεη επίζεο λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα 

ζέκα θαη έλλνηεο πνπ ζα εμεηαζζνύλ. 

Σν κάζεκα ζε απηήλ θάζε ζρεδηάδεηαη ώζηε λα  

•εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ θαη πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ 

•πξνζδηνξίδεη ηελ ηξέρνπζα άπνςε ησλ γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα 

•πξνζθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

• ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε απηέο ησλ ζπκκαζεηώλ 

ηνπο 

• επηηξέπεη ζηνπο δαζθάινπο λα αμηνινγήζνπλ ηη κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο ή ζα δπζθνιεπηνύλ λα θαηαλνήζνπλ από ηηο επηδηώμεηο ηηο δηδαζθαιίαο.  

2. ΔΞΔΡΔΤΝΖΖ 

Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο δηεξεύλεζεο. ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο ζπδεηνύλ θαη δηαηππώλνπλ 

επηζηεκνληθά ειέγμηκεο εξσηήζεηο. Ο εθπαηδεπηηθόο ππνβνεζά κε εξσηήκαηα θαη 

πξνηάζεηο ζην λα εζηηάζνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εμεξεύλεζή ηνπο ζην εξώηεκα πνπ 

έρεη ηεζεί σο ζηόρνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη επίζεο παξέρεη αλαηξνθνδόηεζε. Οη 

καζεηέο απνθηνύλ κηα θνηλή δέζκε ζπγθεθξηκέλσλ εκπεηξηώλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

βνεζήζεη ν έλαο ηνλ άιινλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ππό δηδαζθαιία έλλνηα κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο.  
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Σν κάζεκα ζε απηήλ θάζε ζρεδηάδεηαη ώζηε νη καζεηέο λα  

•αιιειεπηδξνύλ κε ηα πιηθά θαη ηηο ηδέεο κέζσ ζπδεηήζεσλ ζηελ νκάδα θαη ηελ ηάμε  

•εμεηάδνπλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο γηα λα ιπζεί έλα πξόβιεκα ή λα δηαηππσζεί έλα 

εξώηεκα  

•απνθηνύλ έλα θνηλό ζύλνιν εκπεηξίαο έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηδέεο ησλ άιισλ. 

• παξαηεξνύλ, πεξηγξάθνπλ, θαηαγξάθνπλ ζπγθξίλνπλ θαη κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπο.  

3. ΔΠΔΞΖΓΖΖ 

ε απηή ηε θάζε παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηελ 

πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπο κε ηελ λέα γλώζε θαη λα απνθηήζνπλ αίζζεζε ησλ 

θύξησλ ελλνηώλ ηεο ελόηεηαο πνπ δηδάζθνληαη. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ 

ζηξαηεγηθέο δηαιόγνπ γηα λα νδεγήζνπλ ηε ζπδήηεζε ησλ καζεηώλ από ηα ζηνηρεία 

πνπ βξέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εμεξεύλεζεο ζε εμεγήζεηο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί εηζάγνπλ ηηο λέεο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο θαη ηνπο όξνπο (λέν 

επηζηεκνληθό ιεμηιόγην) ζε θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο κε άιινπο 

καζεηέο θαη ην δάζθαιν, ώζηε λα δώζνπλ ηηο εμεγήζεηο ηνπο κε βάζε ηελ δηεξεύλεζή 

ηνπο θαη ην λέν ιεμηιόγην θαη λα έρνπλ κηα ζαθή εζηίαζε ζηε λέα γλώζε.  

Ζ θάζε ηεο επεμήγεζεο ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα 

• εμεγνύλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο ηδέεο ηνπο γηα έλα πξόβιεκα 

• αθνύλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο εμεγήζεηο ηνπο κε ησλ άιισλ 

• ζπδεηνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηηο ζθέςεηο ηνπο  

• αλαζεσξνύλ ίζσο ηηο ηδέεο ηνπο 

• θαηαγξάθνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηη θαηάιαβαλ 

•ρξεζηκνπνηνύλ ηελ νξνινγία, θαη ηελ επηζηεκνληθή γιώζζα  

• ζπγθξίλεηε ηελ ηξέρνπζα ζθέςε ηνπο κε απηό πνπ ζθέθηεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
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4. ΔΠΔΚΣΑΖ 

ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο εθαξκόδνπλ ή επεθηείλνπλ ηηο πξνεγνπκέλσο 

εηζαρζείζεο έλλνηεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Παξέρνληαη 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη ηειηθά λα 

εληάμνπλ ζην ελλνηνινγηθό ηνπο πιέγκα ηελ λέα έλλνηα. Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο 

γλώζεο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζε άιιν πιαίζην από 

απηό ηεο αξρηθήο δηεξεύλεζεο βνεζά ηνπο καζεηέο λα δηεπξύλνπλ ηελ θαηαλόεζή 

ηνπο.   

ην ζηάδην απηό νη καζεηέο  

• θάλνπλ ηηο ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ηεο λέαο θαη πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο 

•ζπλδένπλ ηηο ηδέεο, ιύλνπλ πξνβιήκαηα θαη εθαξκόδνπλ ηε γλώζε πνπ απέθηεζαλ 

ζε κηα λέα θαηάζηαζε 

• ρξεζηκνπνηνύλ επηζηεκνληθνύο όξνπο θαη πεξηγξαθέο 

• ζπλάγνπλ ινγηθά ζπκπεξάζκαηα από ηα δεδνκέλα θαη απνδείμεηο.  

• εκβαζύλνπλ ηελ θαηαλόεζή γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζηώλ  

•επηθνηλσλνύλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο. 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

Ζ θάζε ηεο αμηνιόγεζεο απνηειεί ηελ ηειηθή θάζε ηνπ καζήκαηνο. Παξέρεη έλα 

«ζηηγκηόηππν» απηνύ πνπ νη καζεηέο θαηαλννύλ θαη από πνην ζεκείν θαηαλόεζεο 

μεθίλεζαλ πξηλ ηε δηδαζθαιία. Γίλεηαη αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο από ην δάζθαιν 

θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζε θάζε ζηάδην. Ο εθπαηδεπηηθόο πξνεηνηκάδεη 

θαηάιιεια ηελ αμηνιόγεζε πνπ ιακβάλεη ρώξα ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο όζν θαη ζην ηέινο ηεο. ηελ ηειεπηαία όκσο θάζε ηεο εθηίκεζεο 

επηδηώθεηαη κηα αζξνηζηηθή αμηνιόγεζε απηώλ πνπ νη καζεηέο μέξνπλ θαη κπνξνύλ 

λα θάλνπλ, ηδηαίηεξα όηαλ ζπλδπάδεηαη θαη κε γξαπηέο εξγαζίεο. Δίλαη ζεκαληηθό γηα 

ηνπο καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηελ πξόνδό ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο 

(κεηαγλώζε). Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηε γλώζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη 

κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ πξόζζεηεο εκπεηξίεο γηα λα βειηηώζνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο 

γηα ηελ ηδέα πνπ δηδάρζεθε.  ηε θάζε απηή παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 



ΖΜΔΗΩΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ ΒΔΛΔΝΣΕΑ – ΔΜΦΔ-ΔΜΠ 

ΜΑΘΖΖ ΜΔΩ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

 

 81 

• θαηαδείμνπλ ηη έρνπλ θαηαλνήζεη γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη πόζν θαιά απηνί 

κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ηε γλώζε ηνπο γηα λα δηεμαγάγνπλ ηελ δηθή ηνπο έξεπλα, 

αιιά θαη γηα λα αμηνινγήζνπλ κηα έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη από έλαλ ζπκκαζεηή ηνπο. 

• κνηξάδνληαη ηηο απόςεηο ηνπο κε άιινπο 

• αμηνινγνύλ ηελ πξόνδό ηνπο ζπγθξίλνληαο απηό πνπ θαηαλννύλ ζε ζρέζε κε απηό 

πνπ είραλ ζην κπαιό ηνπο πξηλ ηε δηδαζθαιία.  

• ππνβάινπλ εξσηήκαηα πνπ ηνπο νδεγνύλ ζε βαζύηεξε θαηαλόεζε κηαο έλλνηαο.  

 

Ση θάλεη θαη ηη δελ θάλεη ο εθπαηδεσηηθός ζε θάζε θάζε ηοσ κοληέιοσ 

δηδαζθαιίας 5Ε; 

 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Ση θάλεη ο εθπαηδεσηηθός Ση δελ θάλεη ο εθπαηδεσηηθός 

-Δμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ θαη 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ 

-Πξνζδηνξίδεη ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ 

-Πξνζθαιεί ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηη 

ζθέθηνληαη  

-Πξνζθαιεί ηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ ηα 

εξσηήκαηά ηνπο. 

-Δηζάγεη ην ιεμηιόγην 

-Δμεγεί ηηο έλλνηεο 

-Παξέρεη ηνπο νξηζκνύο θαη απαληήζεηο – 

-Παξέρεη ην ζπκπέξαζκα  

-Απνζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ 

ηηο ηδέεο θαη λα δηαηππώζνπλ εξσηήζεηο 

 

ΕΞΕΡΕΤΝΗΗ 

Ση θάλεη ο εθπαηδεσηηθός Ση δελ θάλεη ο εθπαηδεσηηθός 

-Δλζαξξύλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ 

-Παξαηεξεί θαη αθνύεη ηνπο καζεηέο θαζώο 
αιιειεπηδξνύλ  

-Τπνβάιιεη εξσηήζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ νη καζεηέο απνθηνύλ αίζζεζε ηνπ 

πσο θαηαλννύλ ηελ εκπεηξία ηνπο.  

-Παξέρεη ην ρξόλν ζηνπο καζεηέο λα 

ζθεθηνύλ θαη λα δηεξσηεζνύλ κέζσ 

πξνβιεκάησλ. 

-Γίλεη απαληήζεηο  

-Πξνρσξά πάξα πνιύ γξήγνξα ηε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο.  

-Παξέρεη ζπκπεξάζκαηα  

-Λέεη ζηνπο καζεηέο όηη είλαη ιάζνο.  

-Γίλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα γεγνλόηα 

πνπ ιύλνπλ ην πξόβιεκα  

-Καζνδεγεί βήκα - βήκα ηνπο καζεηέο ζε κηα 

ιύζε 
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ΕΠΕΞΗΓΗΗ 

Ση θάλεη ο εθπαηδεσηηθός Ση δελ θάλεη ο εθπαηδεσηηθός 

-Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θνηλή εκπεηξία ηνπο 

θαη ζηνηρεία από ηηο θάζεηο εκπινθή θαη 

εμεξεύλεζε γηα λα δώζνπλ εμεγήζεηο. 

-Τπνβάιιεη θαηάιιειεο εξσηήζεηο πνπ 

βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα εθθξάδνπλ ην ηη 

έρνπλ θαηαλνήζεη θαζώο θαη ηηο εμεγήζεηο 

ηνπο. 

-Εεηά αηηηνιόγεζε κέζσ δεδνκέλσλ θαη 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο εμεγήζεηο 

ησλ καζεηώλ. 

-Παξέρεη ηνλ απαξαίηεην  ρξόλν ζηνπο 

καζεηέο γηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε 

εθείλεο ησλ άιισλ θαη ίζσο λα 

αλαζεσξήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

-Δηζάγεη ηελ νξνινγία θαη ελαιιαθηηθέο 

εμεγήζεηο, αθνύ ήδε νη καζεηέο έρνπλ 

εθθξάζεη ηηο δηθέο ηνπο. 

-Παξακειεί λα δεηήζεη ηηο εμεγήζεηο ησλ 

καζεηώλ. 

-Αγλνεί ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλέιεμαλ νη καζεηέο ζηηο πξνεγνύκελεο 

θάζεηο. 

-Γελ ιακβάλεη ππόςε  ηηο ηδέεο ησλ καζεηώλ 

-Γέρεηαη ηηο εμεγήζεηο πνπ δελ 

ππνζηεξίδνληαη από ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

-Δηζάγεη κε ζρεηηθέο έλλνηεο ή δεμηόηεηεο 

 

 

ΕΠΕΚΣΑΗ 

Ση θάλεη ο εθπαηδεσηηθός Ση δελ θάλεη ο εθπαηδεσηηθός 

-Δπηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ 

ζηηο ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ λέαο θαη 

πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο  

-Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ρξήζε 

απηώλ πνπ έκαζαλ γηα λα εμεγήζνπλ έλα λέν 

γεγνλόο ή κηα ηδέα  

-Δληζρύεη ηε ρξήζε από ηνπο καζεηέο 

επηζηεκνληθώλ όξσλ θαη πεξηγξαθώλ πνπ 

εηζήρζεζαλ πξνεγνπκέλσο  

-Τπνβάιιεη ηηο εξσηήζεηο πνπ βνεζνύλ ηνπο 

καζεηέο λα εμάγνπλ ινγηθά ζπκπεξάζκαηα 

από ηα δεδνκέλα θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

-Παξακειεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

ζπλδέζνπλ ηελ λέα κε ηελ πξνεγνύκελε 

εκπεηξία.  

-Γίλεη ηηο νξηζηηθέο απαληήζεηο  

-Λέεη ζηνπο καζεηέο όηη απηνί είλαη ιάζνο. 

-Οδεγεί ηνπο καζεηέο βήκα – βήκα ζε κηα 

ιύζε  
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ΕΚΣΙΜΗΗ 

Ση θάλεη ο εθπαηδεσηηθός Ση δελ θάλεη ο εθπαηδεσηηθός 

-Παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη πσο νη καζεηέο 

θαηαδεηθλύνπλ ην ηη έρνπλ θαηαλνήζεη από 

ηηο έλλνηεο θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο.  

-Παξέρεη ην ρξόλν ζηνπο καζεηέο  λα 

ζπγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε εθείλεο ησλ 

άιισλ θαη ίζσο γηα λα αλαζεσξήζνπλ ηε 

ζθέςε ηνπο. 

-Παίξλεη ζπλέληεπμε από ηνπο καζεηέο 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ βειηίσζε 

ηεο θαηαλόεζήο ηνπο. 

-Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπο. 

-Θέηεη ηεζη κε κόλν ηελ αλαθνξά όξσλ ή 

θιεηζηέο απαληήζεηο. 

-Δηζάγεη ηηο λέεο ηδέεο ή έλλνηεο 

-Γεκηνπξγεί αζάθεηα 

-Πξνάγεη αλνηρηή ζπδήηεζε άζρεηε κε ηηο 

έλλνηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο. 

 

Ση θάλοσλ θαη ηη δελ θάλοσλ οη καζεηές ζε θάζε θάζε ηοσ κοληέιοσ δηδαζθαιίας 

5Ε; 

 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Ση θάλοσλ οη καζεηές Ση δελ θάλοσλ οη καζεηές 

-Απνθηνύλ ελδηαθέξνλ θαη πεξηέξγεηα 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ή ην ζέκα πνπ ζα 

δηδαρζεί. 

-Δθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο  

-Δγείξνπλ εξσηήκαηα όπσο, Ση γλσξίδσ ήδε 

γηα απηό; Ση ζέισ λα μέξσ; Ση ζέισ λα βξσ; 

-Ρσηνύλ γηα ηε «ζσζηή» απάληεζε 

-Γίλνπλ ηε «ζσζηή» απάληεζε 

-Δπηκείλνπλ γηα  απαληήζεηο ή 

εμεγήζεηο 

-Εεηνύλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

 

 

ΕΞΕΡΕΤΝΗΗ 

Ση θάλοσλ οη καζεηές Ση δελ θάλοσλ οη καζεηές 

-αζρνινύληαη κε πιηθά θαη ηδέεο 

-θαηαζηξώλνπλ έξεπλεο ζηηο νπνίεο 

παξαηεξνύλ, πεξηγξάθνπλ  θαη θαηαρσξνύλ 

δεδνκέλα 

-Γνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γηα λα 

ιύζνπλ έλα πξόβιεκα ή λα απαληήζνπλ ζε 

κηα εξώηεζε 

-Απνθηνύλ έλα θνηλό ζύλνιν εκπεηξηώλ, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ 

απνηειέζκαηα θαη ηδέεο 

-πγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε εθείλεο ησλ 

άιισλ 

-Αθήλνπλ ηνπο άιινπο λα ζθεθηνύλ θαη λα 

εμεξεπλήζνπλ (παζεηηθή εκπινθή) 

-Δξγάδνληαη κε ιίγε ή θαζόινπ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο 

-ηακαηνύλ κε κία ιύζε 

-Εεηνύλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΗ 

Ση θάλοσλ οη καζεηές Ση δελ θάλοσλ οη καζεηές 

-Δμεγνύλ έλλνηεο θαη ηδέεο κε δηθά ηνπο 

ιόγηα 

-Βαζίδνπλ ηηο εμεγήζεηο ηνπο ζε απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θάζεο ηεο εμεξεύλεζεο 

-Καηαγξάθνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ην ηη 

αληηιακβάλνληαη 

-Πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά θαη ίζσο 

αλαζεσξνύλ ηηο ηδέεο ηνπο 

-Δθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο 

θαηάιιειε επηζηεκνληθή γιώζζα 

-πγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε απηό πνπ νη 

επηζηήκνλεο γλσξίδνπλ. 

-Πξνηείλνπλ εμεγήζεηο από ην «πνπζελά» 

ρσξίο θακία ζρέζε κε πξνεγνύκελεο 

εκπεηξίεο 

-Φέξλνπλ ζηε επηθάλεηα άζρεηεο εκπεηξίεο 

θαη παξαδείγκαηα 

-Απνδέρνληαη εμεγήζεηο ρσξίο αηηηνιόγεζε 

-Αγλννύλ ή απνξξίπηνπλ άιιεο εύινγεο 

εμεγήζεηο 

-Πξνηείλνπλ εμεγήζεηο ρσξίο ζηνηρεία πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. 

 

 

ΕΠΕΚΣΑΗ 

Ση θάλοσλ οη καζεηές Ση δελ θάλοσλ οη καζεηές 

-Κάλνπλ ελλνηνινγηθή ζύλδεζε κεηαμύ λέσλ 

θαη πξνεγνύκελσλ εκπεηξηώλ 

- Υξεζηκνπνηνύλ όηη έρνπλ κάζεη γηα λα 

εμεγήζνπλ κηα λέα θαηάζηαζε 

-Υξεζηκνπνηνύλ επηζηεκνληθνύο όξνπο θαη 

πεξηγξαθέο 

-Δμάγνπλ ινγηθά ζπκπεξάζκαηα από 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα 

-Δπηθνηλσλνύλ ην ηη θαηαλόεζαλ κε ηνπο 

άιινπο. 

-Αγλννύλ πξνεγνύκελεο πιεξνθνξίεο 

ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

-Δμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα από ην «πνπζελά» 

-Υξεζηκνπνηνύλ αθαηάιιειε νξνινγία θαη 

ρσξίο θαηαλόεζε  

 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

Ση θάλοσλ οη καζεηές Ση δελ θάλοσλ οη καζεηές 

-Απνδεηθλύνπλ ην ηη θαηαλννύλ ζρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα/εο θαη πόζν θαιά κπνξνύλ λα 

εθαξκόζνπλ κηα δεμηόηεηα 

-πγθξίλνπλ ηηο ηξέρνπζεο απόςεηο ηνπο κε 

εθείλεο ησλ άιισλ θαη ίζσο αλαζεσξνύλ ηηο 

ηδέεο ηνπο 

-Αμηνινγνύλ ηελ πξόνδό ηνπο ζπγθξίλνληαο 

ηελ ηξέρνπζα ηνπο θαηαλόεζε κε ηελ 

πξνεγνύκελε γλώζε ηνπο 

-Θέηνπλ λέα εξσηήκαηα πνπ απαηηνύλ κία 

βαζύηεξε θαηαλόεζε γηα κηα έλλνηα ή 

ζεκαηηθή πεξηνρή 

-Γελ ιακβάλνπλ ππόςε απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ή πξνεγνύκελεο απνδεθηέο εμεγήζεηο γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

-Αλαθέξνπλ κόλν απαληήζεηο λαη  ή όρη  

ή νξηζκνύο ή εμεγήζεηο πνπ έρνπλ κεραληθά 

απνκλεκνλεύζεη. 

-Απνηπγράλνπλ λα εθθξάζνπλ ηθαλνπνηεηηθά 

εμεγήζεηο κε δηθά ηνπο ιόγηα 

-Δηζαγάγνπλ λέα άζρεηα ζέκαηα 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Έζησ όηη πξόθεηηαη λα δηδάμεηε ην ΒΡΑΜΟ ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ. Γηαβάζηε ηα 

αληίζηνηρα απνζπάζκαηα από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην θαη ζηε ζπλέρεηα νξγαλώζηε ηε 

δηδαζθαιία ζε θάζεηο ζύκθσλα κε ην κνληέιν ησλ 5Δ. Καηαγξάςηε ζπλνπηηθά ηε 

δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνύζαηε ζε θάζε θάζε, αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο, εξσηήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο θ.η.ι.  
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8.  ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

 

Για ηη ζςγγπαθή αςηού ηος κεθαλαίος καηά βάζη σπηζιμοποιήθηκαν ηα βιβλία: 

Κόθθνηαο Π., (2002) Διδακηική ηων Φςζικών Επιζηημών, Μέπορ II, Αζήλα 

Υαιθηά Κ., (2010) Διδάζκονηαρ Φςζικέρ επιζηήμερ. Παηάθεο, Αζήλα.  

Unesco, (1994) Οδηγόρ ηος Εκπαιδεςηικού για ηη Διδαζκαλία ηων Φςζικών 

Επιζηημών ζηο Δημοηικό και ηο Γςμνάζιο, 2
ε
 Διιεληθή Έθδνζε, RED-T-POINT, 

Αζήλα 

 

Σι εννοούμε με ηον όπο επιζηημονικέρ διαδικαζίερ και ποιέρ είναι αςηέρ;  

Δπηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο νλνκάδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνπλ νη 

επηζηήκνλεο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζεσξνύληαη βαζηθέο ζπληζηώζεο ηνπ 

επηζηεκνληθνύ γξακκαηηζκνύ. Ζ άζθεζε ησλ καζεηώλ ζε απηέο ηνπο θαιιηεξγεί 

δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκεο ζηε δσή ηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ επαγγέικαηνο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Δπνκέλσο, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη απαξαίηεην θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ λα δεκηνπξγνύληαη θαηάιιειεο καζεζηαθέο 

επθαηξίεο, ώζηε νη καζεηέο λα αζθνύληαη ζηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο δεμηόηεηεο. Σέηνηνπ 

είδνπο επθαηξίεο δεκηνπξγνύληαη όηαλ νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηελ επηζηεκνληθή 

δηεξεύλεζε εξσηεκάησλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

Έλαο γλσζηόο θαηάινγνο επηζηεκνληθώλ δηαδηθαζηώλ είλαη απηόο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ «Οδεγό ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ γηα ηε Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζην 

Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην» ηεο UNESCO (1994). Απηόο ν θαηάινγνο πεξηιακβάλεη 

ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 

1. Παξαηήξεζε     

2. Σαμηλόκεζε 

3. Γηαηύπσζε καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ 

4. Μεηξήζεηο 

5. Οηθνδόκεζε ρσξνρξνληθώλ ζρέζεσλ 

6. Δπηθνηλσλία  
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7. Γηαηύπσζε πξνβιέςεσλ 

8. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

9. Γηαηύπσζε ιεηηνπξγηθώλ νξηζκώλ 

10. Γηαηύπσζε ππνζέζεσλ 

11. Δξκελεία δεδνκέλσλ 

12. Αλαγλώξηζε θαη έιεγρνο κεηαβιεηώλ 

13. Γηεμαγσγή πεηξακάησλ 

 

Ποιορ ο πόλορ κάθε μιαρ από ηιρ παπαπάνω επιζηημονικέρ  διαδικαζίερ ζηην 

επιζηήμη και ζηη ζσολική ηάξη; 

Ζ παξαηήξεζε 

Ζ παξαηήξεζε απνηειεί ην εξέζηζκα θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο.  Δπίζεο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ηελ 

αθεηεξία καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Ζ επηζηήκε νθείιεη ην μεθίλεκά ηεο θαη ηε κεηέπεηηα εμέιημή ηεο ζηελ θαζνξηζηηθή 

επίδξαζε ηεο παξαηήξεζεο ζηε ζθέςε ησλ αλζξώπσλ. Ζ Αζηξνλνκία, γηα 

παξάδεηγκα, αλαπηύρζεθε κε ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηνπ νπξαλνύ. ηε Φπζηθή 

είλαη γλσζηά θάπνηα «επεηζόδηα» ηα νπνία πεξηγξάθνπλ πώο κία παξαηήξεζε 

ππξνδόηεζε ηελ έκπλεπζε ελόο επηζηήκνλα (π.ρ. ε παξαηήξεζε από ην Νεύησλα ηεο 

πηώζεο ελόο κήινπ ή ε παξαηήξεζε από ηνλ Αξρηκήδε ηεο αλύςσζεο ηεο ζηάζκεο 

ηνπ λεξνύ κε ηε βύζηζε θάπνηνπ ζώκαηνο). Από ηα παξαδείγκαηα απηά πξνθύπηεη όηη 

όηαλ ιέκε όηη θάπνηνο παξαηεξεί έλα ζώκα ή έλα θπζηθό θαηλόκελν δελ ελλννύκε όηη 

απιώο ην θνηηάδεη (παζεηηθή παξαηήξεζε), αιιά όηη ην εμεηάδεη πξνζερηηθά ζε όιεο 

ηνπ ηηο δηαζηάζεηο (ελεξγεηηθή παξαηήξεζε). Δίλαη ζπλεζηζκέλε ε έθθξαζε  «δελ ην 

πξόζεμα παξόιν πνπ ην βιέπσ θαζεκεξηλά».  

Κάζε άλζξσπνο από κηθξή ειηθία παξαηεξεί ηνλ θόζκν πνπ ηνλ πεξηβάιεη θαη 

δηαηππώλεη εξσηήκαηα γηα ηε θύζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Σα 

παηδηά, κέζσ ηεο άκεζεο εκπεηξίαο, νηθνδνκνύλ λνεηηθά ζρήκαηα ηα νπνία ηνπο 

επηηξέπνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θόζκν θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε απηόλ. Μέζσ 

ηεο παξαηήξεζεο, απνθηνύλ αίζζεζε ηνπ ρώξνπ (ζέζεηο / απνζηάζεηο  αληηθεηκέλσλ), 
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ηνπ ρξόλνπ (π.ρ. θαηλόκελν κέξαο-λύρηαο) θαη ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

δεμηόηεηα ηεο παξαηήξεζεο αζθείηαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ αηζζήζεσλ θαη 

θαζηζηά ηθαλνύο ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ αμηόπηζηεο θαη έγθπξεο κεηξήζεηο, λα 

ηαμηλνκνύλ ηα δεδνκέλα ησλ παξαηεξήζεώλ ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

θαλνληθόηεηεο ζε απηά ηα δεδνκέλα. Δπνκέλσο, ε παξαηήξεζε είλαη κία από ηηο 

βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ε δξαζηεξηόηεηα εθείλε κε 

ηελ νπνία ζπλήζσο μεθηλά κηα επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε.  

Ζ παξαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ δελ είλαη ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ γηα όινπο ηνπο 

αλζξώπνπο. Όηαλ γίλεηαη ε παξαηήξεζε ελόο θαηλνκέλνπ (π.ρ. κηα έθιεηςε ειήλεο) 

ή ελόο πεηξάκαηνο δελ παξαηεξνύλ όινη ηα ίδηα πξάγκαηα. Άιινπ επηπέδνπ 

παξαηήξεζε ζα θάλεη ν επηζηήκνλαο, άιινπ επηπέδνπ ν ελήιηθαο κε βαζηθέο γλώζεηο 

Λπθείνπ θαη άιινπ επηπέδνπ ν καζεηήο πνπ έρεη πεξηνξηζκέλν ππόβαζξν γλώζεσλ. 

ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζπρλά δηαπηζηώλεηαη όηη ε παξαηήξεζε από ηνπο καζεηέο 

θάπνησλ θαηλνκέλσλ, πεηξακάησλ θ.η.ι  δελ νδεγεί ζηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα. 

Οη καζεηέο δελ παξαηεξνύλ πάληα απηό πνπ ζα ζέιακε λα παξαηεξήζνπλ, αιιά 

ζπρλά παξαηεξνύλ άζρεηεο ιεπηνκέξεηεο ή ιέλε όηη παξαηεξνύλ πξάγκαηα ηα νπνία 

λνκίδνπλ όηη παξαηεξνύλ. Γη απηό νη δάζθαινη πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ θαηάιιειεο 

δξαζηεξηόηεηεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηώλ, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

αλαπηύμνπλ ηε δεμηόηεηα ηεο παξαηήξεζεο. Από ην Γεκνηηθό αθόκα ζα πξέπεη νη 

καζεηέο ζην κάζεκα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ λα αζθνύληαη ζηελ παξαηήξεζε  

θαηλνκέλσλ, αληηθεηκέλσλ θ.η.ι. ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, ηηο νκνηόηεηεο, ηηο δηαθνξέο θαη ηηο θαλνληθόηεηεο.  

 

Ζ ηαμηλόκεζε 

Σαμηλόκεζε είλαη κηα νκαδνπνίεζε κε βάζε θνηλά γλσξίζκαηα θαη απνηειεί κία από 

ηηο ζεκαληηθόηεξεο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

ηαμηλόκεζεο απνηειεί ν πεξηνδηθόο πίλαθαο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Μεληειέγηεθ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηαμηλόκεζε ησλ ζηνηρείσλ επέηξεςε ζηνπο επηζηήκνλεο λα 

βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δνκή ηνπο θαη αθνινύζσο λα πξνβιέςνπλ θαη λα 

εληνπίζνπλ λέα ρεκηθά ζηνηρεία.  

Ζ ηαμηλόκεζε, ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ελόηεηα όζν θαη ηελ πνηθηιία ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ. Ζ 
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δηαδηθαζία ηεο ηαμηλόκεζεο ζπλήζσο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο θαη 

θαζηζηά ηθαλνύο ηνπο καζεηέο λα εληνπίδνπλ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ ππό 

κειέηε ζσκάησλ ή θαηλνκέλσλ, λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα αλαθαιύπηνπλ ηδηόηεηεο 

κε βάζε ηηο νπνίεο θάλνπλ ηελ νκαδνπνίεζε. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα δεηεζεί 

από ηνπο καζεηέο λα ηαμηλνκήζνπλ νξγαληζκνύο πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλνπλ θπηά - 

δώα, ζπνλδπισηά - αζπόλδπια, ή επίζεο λα ηαμηλνκήζνπλ ζώκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμύ θαιώλ θαη θαθώλ αγσγώλ ηεο ζεξκόηεηαο.  

 

Ζ δηαηύπσζε καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ 

Ζ ρξήζε ησλ Μαζεκαηηθώλ ζρέζεσλ ζηε Φπζηθή είλαη ζεκαληηθή, αθνύ βνεζάεη ζηε 

δηαηύπσζε ησλ νξηζκώλ θαη ησλ λόκσλ ζύληνκα θαη πεξηεθηηθά θαη δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα πνζνηηθώλ ππνινγηζκώλ θαη πξνβιέςεσλ. Με άιια ιόγηα ηα καζεκαηηθά 

παξέρνπλ ηε γιώζζα γηα ηηο επηζηεκνληθέο ζπλνκηιίεο (θνξκαιηζηηθή γιώζζα ηεο 

επηζηήκεο).  Ζ κειέηε πνιιώλ θαηλνκέλσλ γίλεηαη ελνπνηεηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ, κε απνηέιεζκα ηε βαζύηεξε θαηαλόεζή ηνπο. Μπνξνύκε λα 

αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα ηηο εμηζώζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζεσξίαο ηνπ 

Maxwell.   

ηε ζρνιηθή ηάμε, ε ρξήζε ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, ηδηαίηεξα 

ζην Λύθεην, είλαη εθηεηακέλε. Οη καζεκαηηθέο ζρέζεηο απνηεινύλ κέξνο ηεο 

θνηλσληθήο γιώζζαο ηεο επηζηήκεο ε νπνία ζα πξέπεη λα δηακεζνιαβείηαη ζηνπο 

καζεηέο. Ζ ρξήζε καζεκαηηθνύ θνξκαιηζκνύ ζηνλ νξηζκό θπζηθώλ κεγεζώλ θαη 

λόκσλ απαηηεί κεγάινπ βαζκνύ αθαίξεζε θαη γη’ απηό ην ιόγν ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή από ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ. Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο δελ έρνπλ ζπλείδεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη θάλνπλ απιά 

κεραληζηηθή ρξήζε. Σα δηάθνξα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο πξέπεη λα έρνπλ κηα γλήζηα 

ιεηηνπξγία επίγλσζεο. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπλεζίζνπλ 

πξηλ από ηε ιύζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ λα ζέηνπλ κόλνη 

ηνπο εξσηήκαηα γηα ηε θπζηθή ζεκαζία ηεο θάζε εμίζσζεο ή δηαγξάκκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ.  
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Οη κεηξήζεηο  

Ζ πνζνηηθή κειέηε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ κέζσ παξαηεξήζεσλ ή πεηξακαηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από κεηξήζεηο θαη εθθξάδνληαη 

κε αξηζκνύο. πλεπώο ε ιήςε κεηξήζεσλ είλαη κηα από ηηο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο 

ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Πξνθαλώο θαη ε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζηε ζηνρνζεζία ηεο ηελ άζθεζεο ησλ καζεηώλ ζε δηαδηθαζίεο 

κέηξεζεο, αθελόο κελ  επεηδή απηό απαηηείηαη από ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Φπζηθήο, αιιά θαη αθεηέξνπ γηα ιόγνπο απόθηεζεο δεμηνηήησλ από ηνπο καζεηέο 

πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή  (ζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ΦΔ κε ε δσή θαη ηελ πξάμε). Οη κεηξήζεηο γίλνληαη κε όξγαλα (π.ρ δπγόο, 

ζεξκόκεηξν) θαη γηα ηε ιήςε ηνπο απαηηείηαη θάπνηα ηερληθή πνπ απνθηηέηαη κε ηελ 

άζθεζε. Δπίζεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ησλ ζθαικάησλ πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηηο κεηξήζεηο γηαηί απηνί πνιιέο θνξέο ζεσξνύλ όηη δελ ππάξρεη 

ζθάικα ζε κηα κέηξεζε όηαλ απηή γίλεηαη κε «επηζηεκνληθά όξγαλα».   

 

Ζ νηθνδόκεζε ρσξνρξνληθώλ ζρέζεσλ 

Οη καζεηέο κηθξήο ειηθίαο (ηνπ Γεκνηηθνύ αιιά αθόκα θαη ηνπ Γπκλαζίνπ) 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ελλνηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ρσξνρξνληθέο 

ζρέζεηο. Γηα παξάδεηγκα έρνπλ δπζθνιία ζηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ελλνηώλ ηεο 

ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο. πλεπώο νη κηθξνί καζεηέο ζα πξέπεη λα βνεζεζνύλ 

από ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ζην λα νηθνδνκήζνπλ ρσξνρξνληθέο ζρέζεηο μεθηλώληαο 

δηαδνρηθά από ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ ζσκάησλ, ηεο απόζηαζεο κεηαμύ 

απηώλ, ηεο θίλεζεο ησλ ζσκάησλ, ηεο ηαρύηεηαο θ.ν.θ.  Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ 

νηθνδόκεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηαρύηεηαο νη καζεηέο κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ δηαδνρηθά 

(η) ζηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ πξνθεηκέλνπ δηαθνξεηηθά θνπξδηζηά ακαμάθηα λα 

δηαλύζνπλ ηελ ίδηα απόζηαζε (ηη) ζηε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ πνπ δηαλύνπλ ηα 

ακαμάθηα ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη (ηηη) ζηε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ πνπ 

δηαλύνπλ ηα ακαμάθηα ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. 

 

 



ΖΜΔΗΩΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ ΒΔΛΔΝΣΕΑ – ΔΜΦΔ-ΔΜΠ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 

 91 

Ζ επηθνηλσλία 

Ζ επηθνηλσλία ζηελ επηζηήκε είλαη δηαδηθαζία κε κεγάιε ζεκαζία, γηαηί επηηξέπεη 

ζηνλ εξεπλεηή λα αλαθνηλώλεη γξαπηά ή πξνθνξηθά ηηο ζθέςεηο ηνπ, ηηο εξεπλεηηθέο 

ηνπ πξνζπάζεηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ.  

Σα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα εθθξαζηνύλ όηαλ ε γιώζζα ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη απηή 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  ηε ζρνιηθή ηάμε ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο πξέπεη λα έρεη πνιιέο 

επθαηξίεο γηα λα κεηαθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ κε ιόγηα, κε γξαπηά θείκελα, κε ζρέδηα, 

κε γξαθήκαηα θαη εμηζώζεηο. Ζ ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο παξεκπνδίδεηαη όηαλ ν 

δάζθαινο κηιά πάξα πνιύ ή όηαλ νη καζεηέο δελ εξγάδνληαη νκαδηθά.  

 

Ζ δηαηύπσζε πξνβιέςεσλ 

Ζ πξόβιεςε είλαη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζπρλά 

θάλεη ηελ εξώηεζε: «Ση ζα ζπκβεί αλ…». Κάλεη ηελ πξόβιεςε θαη πξνρσξεί ζηνλ 

έιεγρν ηεο. Γηα ηελ πξόβιεςε ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα θαη ζε ππάξρνληα 

επηζηεκνληθά κνληέια, γεγνλόο πνπ θάλεη ηελ πξόβιεςε λα δηαθέξεη από ηελ 

ππόζεζε. Γηα παξάδεηγκα, ν Maxell πξνέβιεςε κε βάζε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ηνπ 

ζεσξία ηελ παξαγσγή ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα πξόβιεςεο είλαη ε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ. Οη επηζηήκνλεο κε δεδνκέλα 

δηάθνξεο κεηξήζεηο, όπσο ηεο ηαρύηεηαο ησλ αλέκσλ, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο 

θαηαζθεπάδνπλ έλα κνληέιν ηνπ θαηξνύ πνπ κνηάδεη πνιύ κε ηνλ θαηξό πνπ επηθξαηεί 

ηηο επόκελεο κέξεο. 

ηε ζρνιηθή ηάμε κε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ «Ση ζα ζπλέβαηλε αλ....» δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πξνβιέςεηο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηε ζπλέρεηα 

ζηνλ έιεγρν ηνπο. Δπεηδή ηα παηδηά δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο 

γηα λα θάλνπλ εύθνια πξνβιέςεηο, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθόο λα ηα βνεζά 

ζπκίδνληάο ηνπο παξόκνηεο θαηαζηάζεηο (θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εκπεηξίεο). 

Δπίζεο, θαιόλ ζα ήηαλ ν εθπαηδεπηηθόο λα δεηά από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 

πξόβιεςε -θάζε θνξά- πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο. Έηζη, ηελ εξώηεζε 

πξόβιεςεο «Ση λνκίδεηο όηη ζα ζπκβεί;» ζα πξέπεη λα ηελ απεπζύλεη ζηνπο καζεηέο 

ζε πνιύ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη όρη γεληθά θαη αόξηζηα. Οη πξνβιέςεηο 
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θηλεηνπνηνύλ ηε ζθέςε ησλ παηδηώλ θαη ηνπο πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ γηα λα 

ζειήζνπλ λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ην απνηέιεζκα ηεο πξόβιεςήο ηνπο. 

Οη πξνβιέςεηο ησλ καζεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε από ηηο 

ζπδεηήζεηο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηνπο. Οη πξνβιέςεηο απηέο -θαζώο θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ- ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ώζηε 

αξγόηεξα λα κπνξνύλ λα αληηπαξαηεζνύλ κε ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο δηεξεύλεζήο 

ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξόβιεςεο απνηειεί νξγαληθό ζηνηρείν ηεο επνηθνδνκεηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη εληάζζεηαη ζηε θάζε ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ. 

 

Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ είλαη κηα πνιύ νπζηαζηηθή δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνπο 

καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο δηεξεύλεζήο ηνπο. Με 

άιια ιόγηα, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ βνεζά ηελ 

θαηαλόεζε ελόο θαηλνκέλνπ, δεδνκέλνπ όηη είλαη ε θαηαιεθηηθή δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ν ίδηνο ν καζεηήο παξάγεη γλώζε βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ αλαπηύμεη έλα ηθαλνπνηεηηθό -γηα ηελ ειηθία ηνπο- επηζηεκνληθό ιεμηιόγην, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα δηαηππώζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζε έλα θύιιν εξγαζίαο. 

Μπνξεί ν εθπαηδεπηηθόο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ην επίπεδν ηεο θαηαλόεζεο 

ησλ καζεηώλ ηνπ, λα ηνπο δεηά λα παξνπζηάζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο πέξα από ηελ απιή θαηαγξαθή ζην θύιιν εξγαζίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνύζαλ λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία ή λα ζρεδηάζνπλ έλα θόκηθ όπνπ 

λα πεξηγξάθνπλ ηελ πνξεία ηεο δηεξεύλεζήο ηνπο ή αθόκα λα γξάςνπλ έλα γξάκκα 

ζε θάπνηνλ ελδηαθεξόκελν όπνπ ζα ηνπ αλαθνηλώλνπλ ην ζπκπέξαζκα ηεο 

δηεξεύλεζήο ηνπο, ηεθκεξηώλνληάο ην κε ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα. Οη ηξόπνη 

απηνί παξνπζίαζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ θηλεηνπνηνύλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ 

καζεηώλ θαη ηνπο βνεζνύλ λα επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε ηνπο όια ηα γεγνλόηα θαη ηελ 

πνξεία πνπ αθνινύζεζαλ, ώζηε λα νξγαλώζνπλ θαιύηεξα ηε ζθέςε ηνπο ζρεηηθά κε 

ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηεξεύλεζήο ηνπο.  
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Ζ δηαηύπσζε ιεηηνπξγηθώλ νξηζκώλ 

Οη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί παξέρνπλ νηθνλνκία ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

επηζηεκόλσλ, επεηδή κηα ιέμε ή έλαο όξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη κηαο 

εθηεηακέλεο πεξηγξαθήο, αξθεί ν ρξήζηεο λα θάλεη από ηελ αξρή μεθάζαξε ηε 

ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα κε ηνλ όξν επιηάσςνζη ελλννύκε ην 

ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηασύηηηαρ.  

ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο νη νξηζκνί παίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθό ξόιν. Δδώ όκσο 

πξέπεη λα εξεπλεζεί ηη εθθξάδεη ε επρέξεηα ζηνλ νξηζκό. Δίλαη απνηέιεζκα 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή ή πξνέξρεηαη από απιή απνκλεκόλεπζε; ηε 

δεύηεξε πεξίπησζε ε ηθαλόηεηα ελόο καζεηή λα νξίζεη έλα κέγεζνο ή κηα έλλνηα δε 

ζεκαίλεη θαη όηη ηελ θαηαλνεί. Παξόκνηνο θίλδπλνο ππάξρεη αλ επηρεηξήζεη θάπνηνο 

λα δηδάμεη κηα έλλνηα κόλν κε ηνλ νξηζκό. Όηαλ νη νξηζκνί ππάξρνπλ ζην εγρεηξίδην 

ηόηε ιεηηνπξγνύλ σο απιέο πιεξνθνξίεο, πνπ όκσο δε ζεσξνύληαη γλώζεηο. πλεπώο, 

ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη θαηά ηε δηδαζθαιία λα βνεζά ηνπο καζεηέο ηνπ ώζηε νη ίδηνη 

λα δηαηππώλνπλ ηνλ νξηζκό ελόο θπζηθνύ κεγέζνπο έζησ θαη αλ ζε πξώηε θάζε 

απηόο είλαη αηειήο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ 

ζηελ «νηθνδόκεζε ρσξνρξνληθώλ ζρέζεσλ», νη καζεηέο κπνξνύλ λα δηαηππώζνπλ 

έλα πξώην νξηζκό ηεο ηαρύηεηαο σο ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύεηαη πξνο ηνλ αληίζηνηρν 

ρξόλν. ηε ζπλέρεηα, αλ πξόθεηηαη γηα καζεηέο ηνπ Λπθείνπ, ν δάζθαινο κπνξεί λα 

παξέκβεη πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί όηη  ε ηαρύηεηα είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο 

ή όηη κπνξνύκε λα αλαθεξόκαζηε ζηε κέζε ή ηε ζηηγκηαία ηηκή ηεο.  

 

Ζ Γηαηύπσζε ππνζέζεσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί  εμήγεζε ζε θαηλόκελα πνπ κέλνπλ αλεμήγεηα ζε νξηζκέλε 

ζηηγκή νη επηζηήκνλεο δηαηππώλνπλ ππνζέζεηο. Ζ ηζηνξία ησλ επηζηεκώλ δείρλεη όηη 

πάξα πνιύ ζπρλά κηα ππόζεζε έγηλε έλα εμαηξεηηθά παξαγσγηθό θίλεηξν γηα ηελ 

παξαπέξα αλάπηπμε ηεο γλώζεο. Οη ππνζέζεηο κπνξεί λα παξάγνληαη από θαηά 

εηθαζία ππνινγηζκνύο, από ηελ ύπαξμε θάπνησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ ή ίζσο 

αθόκα λα πξνέξρνληαη από έκπλεπζε. Ο Newton, γηα παξάδεηγκα, έθαλε ηελ ππόζεζε 

(πξηλ δηαηππώζεη ην λόκν ηεο παγθόζκηαο έιμεο) όηη όιεο νη κάδεο έιθνληαη κε 

δπλάκεηο αληηζηξόθσο αλάινγεο ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο απόζηαζεο.   
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Ζ δηαηύπσζε ππνζέζεσλ απνηειεί δεμηόηεηα αξθεηά πςεινύ επηπέδνπ θαη ν 

εθπαηδεπηηθόο πνπ πξνζπαζεί ζπλεηδεηά λα αλαπηύμεη απηή ηε δεμηόηεηα ησλ 

καζεηώλ πξέπεη ζπλερώο λα ξσηά γηα ηελ αηηία ησλ ππνζέζεσλ πνπ πνιιέο θνξέο 

(ζπλήζσο αζπλείδεηα) δηαηππώλνπλ νη καζεηέο. 

 

Ζ εξκελεία δεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα (πιεξνθνξίεο, παξαηεξήζεηο, κεηξήζεηο θηι.) από κόλα ηνπο έρνπλ 

πνιύ ιίγν ελδηαθέξνλ. Γηα λα απνθηήζνπλ επηζηεκνληθή αμία πξέπεη λα εξκελεπηνύλ 

θαηάιιεια, λα νδεγήζνπλ ζε γεληθεύζεηο θαη λα ζπζρεηηζηνύλ κε εξσηήκαηα πνπ 

έρνπλ ηεζεί. Ζ ζπζζώξεπζε πιεξνθνξηώλ ρσξίο εξκελεία είλαη δηαδηθαζία ρσξίο 

αμία. Καηά ζπλέπεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ νη καζεηέο κέζσ 

κεηξήζεσλ, πεηξακαηηζκνύ ή παξαηεξήζεσλ ζα πξέπεη  λα ππνζηνύλ ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Ζ αλαγλώξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ κεηαβιεηώλ 

Μία βαζηθή δηαδηθαζία ηεο επηζηήκεο είλαη ε αλαγλώξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ 

κεηαβιεηώλ. Γειαδή, ε εμαθξίβσζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ έλα θαηλόκελν 

ή κηα θπζηθή πνζόηεηα θαη κε πνηόλ ηξόπν.  Οη εξεπλεηέο είλαη ζπρλά ππνρξεσκέλνη 

λα αλαδεηνύλ όιεο εθείλεο ηηο παξακέηξνπο (κεηαβιεηέο) πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα 

θαηλόκελα (π.ρ. ζεξκνθξαζία, πγξαζία θ.α.). Γηα ην ζθνπό απηό θαηαθεύγνπλ ζην 

πείξακα δεκηνπξγώληαο θαηαζηάζεηο ηέηνηεο ώζηε ε επίπησζε θάζε παξάγνληα ζην 

θαηλόκελν λα ειέγρεηαη ρσξηζηά.  

Οη καζεηέο γηα λα αζθεζνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή δηαδηθαζία, ζα πξέπεη 

ζε θάζε εξώηεκα ην νπνίν ζέινπλ λα δηεξεπλήζνπλ λα κπνξνύλ: α) λα εληνπίδνπλ 

όιεο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επηδξάζνπλ ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηνπ εξσηήκαηνο, θαη β) λα κεηαβάιινπλ -θάζε θνξά- κόλνλ ηε κία από 

απηέο, θξαηώληαο όιεο ηηο άιιεο ζηαζεξέο.  

Θα πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ππάξρεη πεξίπησζε θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

κεηαβιεηώλ νη καζεηέο λα κελ κπνξέζνπλ λα εληνπίζνπλ όιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη 

κεξηθέο λα παξακείλνπλ θξπκκέλεο. Σόηε, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ κεηαβιεηώλ, νη 

καζεηέο κε γλσξίδνληαο όηη ππάξρνπλ θαη θξπκκέλεο κεηαβιεηέο δελ ηηο θξαηνύλ 
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ζηαζεξέο, κε απνηέιεζκα απηέο λα παξεκβαίλνπλ ζηελ όιε δηαδηθαζία θαη λα 

αιινηώλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Ίζσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ε 

θαηάιιειε παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ.  

Έζησ, γηα παξάδεηγκα, όηη νη καζεηέο ζέινπλ λα κειεηήζνπλ ηνπο παξάγνληεο από 

ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ηξηβή νιίζζεζεο όηαλ έλα ζώκα  θηλείηαη ζε νξηδόληην 

δάπεδν.  

Εξαπηημένη μεηαβληηή: Ζ δύλακε ηεο ηξηβήο  

Ανεξάπηηηερ μεηαβληηέρ: νη καζεηέο ζπλήζσο πξνηείλνπλ γηα δηεξεύλεζε (η) ηε θύζε 

ησλ ηξηβόκελσλ επηθαλεηώλ (ηη) ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο (θάζεηε αληίδξαζε δαπέδνπ) 

θαη (ηηη) ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην δάπεδν.  

Δπαζηηπιόηηηερ για ηον έλεγσο ηων μεηαβληηών:  

(η) Οη καζεηέο ζέξλνπλ αξγά – αξγά έλα θνπηί ζε ζρήκα νξζνγσλίνπ (κηζνγεκάην κε 

άκκν) κε ηε βνήζεηα ελόο δπλακόκεηξνπ πξώηα πάλσ ζην ζξαλίν θαη θαηόπηλ πάλσ 

ζε νξηδόληηα επηθάλεηα από γπαιόραξην. Πξνθαλώο ε έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ 

δίλεη ηελ ηηκή ηεο ηξηβήο, αθνύ ε θίλεζε γίλεηαη αξγά –αξγά (πξαθηηθά κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα). Σν θνπηί θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο έρεη ηελ ίδηα επηθάλεηα ζε επαθή κε ην 

έδαθνο. Γειαδή, δηαηεξείηαη ζηαζεξό ην βάξνο θαη ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο θαη 

αιιάδεη ε θύζε ησλ ηξηβόκελσλ επηθαλεηώλ.  

(ηη) Οη καζεηέο ζέξλνπλ αξγά – αξγά ην θνπηί κε ηε βνήζεηα ηνπ δπλακόκεηξνπ πάλσ 

ζην ζξαλίν πξώηα όπσο είλαη θαη θαηόπηλ αθνύ ην γεκίζνπλ όιν κε άκκν. Σν θνπηί 

θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο έρεη ηελ ίδηα επηθάλεηα ζε επαθή κε ην έδαθνο. Γειαδή, 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε κεηαβιεηή «θύζε επηθαλεηώλ» θαη ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο 

αιιά αιιάδεη ην βάξνο.  

(ηηη) Οη καζεηέο ζέξλνπλ αξγά – αξγά ην θνπηί (γεκάην κε άκκν) κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δπλακόκεηξνπ πάλσ ζην ζξαλίν πξώηα κε ηελ επηθάλεηα κεγαιύηεξνπ εκβαδνύ ζε 

επαθή κε ην ζξαλίν θαη θαηόπηλ κε ηελ επηθάλεηα κηθξόηεξνπ εκβαδνύ. Γειαδή, 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε κεηαβιεηή «θύζε επηθαλεηώλ» θαη ην βάξνο αιιά αιιάδεη ην 

εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο.  
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Ζ Γηεμαγσγή πεηξακάησλ  

Σν πείξακα απνηειεί βαζηθή ζπληζηώζα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, απνηειεί έλα 

κνληέιν δηαιεθηηθήο δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θύζε. Με ην 

πεηξακαηηζκό δνθηκάδεηαη ε αιήζεηα κηαο ππόζεζεο ή ζπλνιηθά κηα ζεσξία (π.ρ. κε 

ην πείξακα ησλ Michelson – Morley δνθηκάζηεθε ε ζεσξία ηνπ αηζέξα),  

αλαδεηνύληαη λέα θαηλόκελα πνπ πξνβιέθηεθαλ ζεσξεηηθά, δεκηνπξγνύληαη λέα 

πιηθά, εμάγνληαη εκπεηξηθνί λόκνη θ.α. Σν πείξακα είλαη πξάμε θαη σο πξάμε 

πξνϋπνζέηεη γλώζε αιιά είλαη θαη πεγή γλώζεο.   

Ζ ρξήζε ηνπ πεηξάκαηνο ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ κπνξεί λα έρεη ηξείο ιεηηνπξγίεο 

Α) ηελ ελλνηνινγηθή (βνεζά ζηε δηακόξθσζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ πιαηζίνπ ησλ 

καζεηώλ π.ρ. απόθηεζε γλώζεο ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηερνκέλνπ, ελλνηώλ, αξρώλ, 

λόκσλ θ.ιπ.) 

Β) ηελ επηζηεκνινγηθή (Άζθεζε ησλ καζεηώλ ζηε κεζνδνινγία ηεο επηζηήκεο π.ρ. 

έιεγρνο ζεσξεηηθώλ πξνβιέςεσλ, εξκελεία δεδνκέλσλ θ.ιπ.) 

Γ) ηελ παηδαγσγηθή (βνεζά ζηελ αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ π.ρ. παξαηήξεζε, ρεηξηζκόο νξγάλσλ, θξηηηθή ζθέςε, ππνκνλή, επηκνλή, 

παξώζεζε, ζηάζεηο, ζηξαηεγηθέο ζθέςεο θαη ιύζεσλ θ.ιπ.) 

ύκθσλα κε ην δηδαθηηθό κνληέιν ηεο επνηθνδόκεζεο ην πείξακα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θπξίσο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλαδόκεζε 

ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ ή γηα ηελ εηζαγσγή κηαο έλλνηαο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ 

ππάξρνπλ πξνϋπάξρνπζεο ηδέεο. ην αλαθαιππηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο ην πείξακα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηώλ ζε 

ςπρνθηλεηηθέο θαη λνεηηθέο δεμηόηεηεο θαη ζην παξαδνζηαθό κνληέιν 

ρξεζηκνπνηείηαη απιά γηα λα επηβεβαηώζεη κία ζεσξία ή λα επηβεβαηώζεη ηα όζα 

ειέρζεζαλ από ην δάζθαιν «απζεληία».  
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Ποια είναι ηα βαζικά βήμαηα μιαρ μικπήρ έπεςναρ πος μποπούν να διεξάγοςν οι 

μαθηηέρ ζηα μαθήμαηα ηων ΦΕ;  

Με βάζε ηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ηα βαζηθά βήκαηα κηαο 

κηθξήο έξεπλαο πνπ κπνξνύλ λα δηεμάγνπλ νη καζεηέο ζηα καζήκαηα ησλ ΦΔ είλαη ηα 

παξαθάησ:  

1. Δπηινγή ελόο γεληθνύ εξσηήκαηνο ή πξνβιήκαηνο (ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ, 

ησλ εκπεηξηώλ θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ). 

2. Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ηνπ εξσηήκαηνο ή ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

3. πδεηήζεηο θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα γίλεη ν έιεγρνο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ θαη γεληθόηεξα γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ζπιιερηνύλ ηα 

δεδνκέλα.  

4. Δπηινγή ησλ ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ - Έιεγρνο ησλ θηλδύλσλ.  

5. Γηαηύπσζε πξνβιέςεσλ γηα ην ηη κπνξεί λα ζπκβεί (ην πηζαλό απνηέιεζκα πνπ 

ζα πξνθύςεη θαηά ηε κεηαβνιή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ)  

6. Πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδηαζζέλησλ παξαηεξήζεσλ, πεηξακάησλ θαη κεηξήζεσλ 

- Καηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ.  

7. Έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ.   

8. Δξκελεία ησλ δεδνκέλσλ - Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

9. Δπηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία ηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ή θαηαξξίπηνπλ  

ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο πνπ έγηλαλ θαη ησλ ζεκείσλ πνπ βνήζεζαλ ζηελ παξαγσγή 

ηεο λέαο γλώζεο. 

10. Αμηνιόγεζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

Έρνληαο σο βάζε ησλ παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε ζηελ «αλαγλώξηζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαβιεηώλ» γηα ηελ ΣΡΗΒΖ πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ: 

● Σν εγρεηξίδην θπζηθήο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ αλαθέξεη όηη ε κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ΓV 

ελόο πγξνύ θαηά ηε ζεξκηθή ηνπ δηαζηνιή είλαη αλάινγε ηνπ αξρηθνύ όγθνπ ηνπ 

πγξνύ Vν, αλάινγε κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ Γθ, θαη εμαξηάηαη από ην 

είδνο ηνπ πγξνύ (ΓV = Vν α Γθ, όπνπ α ν ζπληειεζηήο θπβηθήο δηαζηνιήο). Να 

πξνζδηνξίζεηε ηηο κεηαβιεηέο (εμαξηεκέλε – αλεμάξηεηεο) θαη λα αλαθέξεηε 

δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζαο ζα θάλνπλ έιεγρν ησλ κεηαβιεηώλ.  

 

● Σν εγρεηξίδην θπζηθήο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ αλαθέξεη όηη ε ηαρύηεηα εμάηκηζεο 

εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ πγξνύ, από ην εκβαδόλ ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηάο ηνπ, 

από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ, από ηελ ύπαξμε ξεπκάησλ αέξα θαη ηελ πγξαζία ηνπ αέξα.   

Να πξνζδηνξίζεηε ηηο κεηαβιεηέο (εμαξηεκέλε – αλεμάξηεηεο) θαη λα αλαθέξεηε 

ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζαο ζα θάλνπλ έιεγρν ησλ κεηαβιεηώλ 

(επηιέμηε γηα έιεγρν ηξείο από ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο).   

 

● Σν εγρεηξίδην θπζηθήο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ αλαθέξεη όηη ε αληίζηαζε ελόο κεηαιιηθνύ 

ζύξκαηνο ζηαζεξήο δηαηνκήο είλαη (α) αλάινγε ηνπ κήθνπο ηνπ, (β) αληηζηξόθσο 

αλάινγε ηνπ εκβαδνύ ηεο δηαηνκήο, (γ) εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ πιηθνύ από ην 

νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην ζύξκα θαη (δ) εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

αγσγνύ. Να πξνζδηνξίζεηε ηηο κεηαβιεηέο (εμαξηεκέλε – αλεμάξηεηεο) θαη λα 

αλαθέξεηε ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζαο ζα θάλνπλ έιεγρν ησλ 

κεηαβιεηώλ (επηιέμηε γηα έιεγρν ηξείο από ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο).   

    

● Έλα από ηα καζήκαηα θπζηθήο ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ έρεη σο  ζηόρν ηε δηδαζθαιία ηνπ 

λόκνπ ηεο ζεξκηδνκεηξίαο. ην βηβιίν εκπεξηέρεηαη ε ζρέζε Q=m.c.Γθ θαη 

αλαθέξεηαη όηη (α) Ζ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζώκαηνο είλαη αλάινγε ηεο 

πνζόηεηαο ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη πξνο ή από απηό, (β) Ζ πνζόηεηα ηεο 

ζεξκόηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο 

ζώκαηνο είλαη αλάινγε ηεο κάδαο ηνπ θαη (γ) Ζ πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο πνπ 

απαηηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο δύν ζσκάησλ ίδηαο κάδαο 

εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ πιηθνύ ησλ ζσκάησλ. Να αλαθέξεηε ζπγθεθξηκέλεο 
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δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο θαηά ηελ άπνςή ζαο πξέπεη λα εκπιαθνύλ νη καζεηέο 

ζηελ δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ δηδαζθαιίαο.    

 

● Έλα από ηα καζήκαηα θπζηθήο ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ έρεη σο  ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ησλ 

παξαγόλησλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε πεξίνδνο ησλ αησξήζεσλ (ζρεηηθά κηθξνύ 

πιάηνπο) ηνπ εθθξεκνύο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηόπν. Οη καζεηέο ζπλήζσο πξνηείλνπλ 

γηα δηεξεύλεζε  

(i) ην πιάηνο ησλ αησξήζεσλ  

(ii) ηε κάδα ηνπ εθθξεκνύο θαη  

(iii) ην κήθνο ηνπ εθθξεκνύο.   

Να πξνζδηνξίζεηε ηηο κεηαβιεηέο (εμαξηεκέλε – αλεμάξηεηεο) θαη λα αλαθέξεηε 

ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζαο ζα θάλνπλ έιεγρν ησλ 

κεηαβιεηώλ.   
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9. ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Για ηη ζςγγπαθή αςηού ηος κεθαλαίος καηά βάζη σπηζιμοποιήθηκαν ηα βιβλία: 

Βειέληδαο Α. (2013) Νοηηικά πειπάμαηα. Ο πόλορ ηοςρ ζηην ανάπηςξη και ζηην 

διδαζκαλία ηηρ Φςζικήρ. Δθδνηηθφο φκηινο ζπγγξαθέσλ θαζεγεηψλ. Αζήλα 

Βιάρνο Η., (2004) Εκπαίδεςζη ζηιρ θςζικέρ επιζηήμερ, η ππόηαζη ηηρ εποικοδόμηζηρ. 

Γξεγφξεο, Αζήλα  

Κφθθνηαο Π., (2002) Διδακηική ηων Φςζικών Επιζηημών, Μέπορ II, Αζήλα 

ηαπξίδνπ Δ. (1995) Μονηέλα Φςζικών Επιζηημών και διαδικαζίερ μάθηζηρ, 

αββάιαο, Αζήλα 

 

Να αναθεπθούν μεπικά ζημανηικά διδακηικά επγαλεία 

Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθά δηδαθηηθά εξγαιεία είλαη: 

1. Οη εξσηήζεηο 

2. Οη ζσθξαηηθνί δηάινγνη 

3. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

4. Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε 

5. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο 

6. Οη αλαινγίεο 

7. Ζ κνληεινπνίεζε 

8. Σα λνεηηθά πεηξάκαηα 

 

Να εξηγήζεηε ηη σπήζη καθενόρ από ηα παπαπάνω διδακηικά επγαλεία 

Οη εξσηήζεηο 

Σα παηδηά απφ ηε ζηηγκή πνπ καζαίλνπλ λα κηινχλ, θάλνπλ ζπλερψο εξσηήζεηο. ην 

ζρνιείν φκσο ε ξνή δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ ειαηηψλεηαη εμαηηίαο ηνπ θφβνπ φηη νη 

εξσηήζεηο κπνξεί λα πξνδίδνπλ άγλνηα. ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηηο 

εξσηήζεηο ηηο ζέηεη θπξίσο ν δηδάζθσλ θαη ζπάληα νη καζεηέο. Απηνί ξσηνχλ κφλν 

φηαλ έρνπλ απνξίεο ή φηαλ ηνπο δεηείηαη λα αλαθέξνπλ απνξίεο, ζεκεία πνπ δελ 

θαηάιαβαλ, δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, θιπ. πάληα νη καζεηέο 
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ζέηνπλ εξσηήζεηο πξηλ δηδαρηνχλ θάηη ή εξσηήζεηο πνπ δείρλνπλ απζεληηθά ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπο. πλεπψο ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα 

ξσηνχλ.  

Οη εξσηήζεηο ηηο νπνίεο απεπζχλεη ν δάζθαινο ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν γηα ηηο 

εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηνηρεία φπσο ην κήθνο ηεο πξφηαζεο πνπ 

ζπλζέηεη ηελ εξψηεζε, ε ζπληαθηηθή ηεο δνκή, ην πφζν «θιεηζηή» ή «αλνηρηή» είλαη 

ζε ζρέζε κε ην πεδίν ζην νπνίν αλαθέξεηαη θ.ά., πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα 

ζρεδηαζκνχ.  

ε κηα ζχγρξνλε δηδαζθαιία νη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλεη ν δάζθαινο ζηνπο καζεηέο  

- κπνξεί λα κελ επηδέρνληαη κία θαη κφλν απάληεζε.  

- ζηνρεχνπλ ζηελ απνθάιπςε ηνπ βαζχηεξνπ πηζηεχσ ηνπ καζεηή θαη φρη ζηε 

δηθαίσζε ηεο απνκλεκφλεπζεο.  

- δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ δαζθάινπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ηάμεο. 

- θαιφ είλαη λα κελ μεθηλνχλ κε ην «πψο» θαη ην «γηαηί» αιιά κπνξεί λα 

μεθηλνχλ απφ έλα ζρφιην, κηα εηθφλα, κηα παξαηήξεζε, θ.ι.π.  

- δνκνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηνλίδεηαη ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν, ε 

έθθξαζε γλψκεο θαη ην θιίκα ειεπζεξίαο κέζα ζην νπνίν ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ε 

ζπδήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ 

«Πνιινί άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη ….Δζχ ηη λνκίδεηο;», «πρλά παξαηεξνχκε φηη …. 

Δζχ πψο λνκίδεηο φηη κπνξεί λα εμεγεζεί;», «Κνίηαμε απηέο ηηο εηθφλεο. Ση δείρλνπλ; 

Δζχ πψο ην εξκελεχεηο;», «Μαζεηέο ηεο ειηθίαο ζνπ ζε έλα άιιν ζρνιείν έδσζαλ 

απηέο ηηο εμεγήζεηο γη’ απηφ ην θαηλφκελν. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ;». 

 

Οη ζσθξαηηθνί δηάινγνη 

σθξαηηθφο δηάινγνο είλαη έλαο ηχπνπ δηαιφγνπ πνπ εηζήγαγε ν σθξάηεο. Απηφο 

κέζα απφ εξσηήζεηο θαη θπξίσο κε ηελ αλαδηαηχπσζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ θαη κε εξσηήζεηο δηαζαθήληζεο ζηνηρείσλ ησλ απαληήζεσλ, 

αλαγθάδεη ην ζπλνκηιεηή ηνπ λα αλαζεσξήζεη ηηο απφςεηο ηνπ. Θα κπνξνχζε λα 

πεξηγξαθεί σο κηα δηαδηθαζία θαζνδεγνχκελεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο κέζσ 
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δηαιφγνπ. Γηαθέξεη απφ ηε δηαινγηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ακθηζβεηνχλ απφςεηο ηξίησλ, επηρεηξεκαηνινγνχλ, 

θιπ. Ο σθξαηηθφο δηάινγνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία θαη έρεη κειεηεζεί 

εξεπλεηηθά σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Δξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ν δάζθαινο 

πξέπεη λα εκπιέθεηαη ελεξγεηηθά ζηε δηάγλσζε ησλ αληηθάζεσλ ησλ καζεηψλ θαη λα 

δεκηνπξγεί θαηάιιειν πξνβιεκαηηζκφ ψζηε λα ηνπο θαηεπζχλεη πξνο ελλνηνινγηθά 

ζπλεπέζηεξεο ζεσξίεο.   

Ζ δηαδηθαζία ελφο ζσθξαηηθνχ δηαιφγνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ζα κπνξνχζε λα 

πεξηγξαθεί σο εμήο: 

- Ο δηδάζθσλ ζέηεη κηα απιή, θαηαλνεηή θαη παξαγσγηθή εξψηεζε. 

- Ζ απάληεζε ηνπ καζεηή είλαη θαηαξρήλ απνδεθηή απφ ην δηδάζθνληα. 

Αλαδηαηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ απηφλ έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ λέα εξσηήκαηα, 

λα αλαδεηρζνχλ νη αληηθάζεηο, λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα θξίλεη ν 

καζεηήο, λα παξαρζνχλ πξνβιέςεηο ή εμεγήζεηο ηηο νπνίεο ζα θξίλεη ν καζεηήο, θιπ. 

Ο δηδάζθσλ δελ θξίλεη ηηο απαληήζεηο. Σηο αλαπξνζαξκφδεη θαη ηηο απεπζχλεη ζην 

καζεηή ψζηε ν ίδηνο λα ηνπνζεηεζεί εθ λένπ ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπ απφςεηο. 

- Ο καζεηήο ζηνράδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη απέλαληη ζηηο ίδηεο ηνπ ηηο απφςεηο, ηηο 

νπνίεο έρεη εθκαηεχζεη ν δηδάζθσλ θαη απηφβνπια ηηο αλαζεσξεί, ηηο αιιάδεη, ηηο 

ζπκπιεξψλεη, θιπ. 

- Σα πξνεγνχκελα βήκαηα επαλαιακβάλνληαη θπθιηθά κέρξηο φηνπ νη ζέζεηο πνπ 

δηαηππψλεη ν καζεηήο λα ζπκπέζνπλ κε ηνλ επηζπκεηφ δηδαθηηθφ ζηφρν. 

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ πεξηνξίδεηαη ζε δχν κφλν άηνκα (δηδάζθσλ θαη δηδαζθφκελνο) 

αιιά κπνξεί λα επεθηαζεί ζε ηξία – ηέζζεξα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην δηάινγν. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαηά ηε ρξήζε ελφο ζσθξαηηθνχ δηαιφγνπ 

ζηε δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο θαηαλνεί ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγεί ηνλ 

θαηάιιειν πξνβιεκαηηζκφ θαη θαηεπζχλεη πξνο ηε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθά 

ζπλεπψλ ζεσξηψλ. Απηφο ζέηεη δηαδνρηθέο, εμειηζζφκελεο, εξσηήζεηο κε ζθνπφ λα 

θαηαιήμνπλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπο  λνεηηθέο 

δεμηφηεηεο, ζηηο επηδησθφκελεο απφ ηε δηδαζθαιία απφςεηο πνπ επηδηψθεη ν 

δάζθαινο. Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε εξψηεζε λα ζηεξίδεηαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο.  
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Μηα απφ  ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ επηθξαηνχλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, είλαη φηη κηα 

κπάια πνπ εθηνμεχηεθε πξνο ηα πάλσ γηα λα θηλεζεί ζα πξέπεη λα δέρεηαη ζπλερψο 

δχλακε πξνο ηα πάλσ. Ζ αλαδφκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδέαο κπνξεί λα γίλεη κε 

σθξαηηθφ δηάινγν. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν παξαθάησ δηάινγνο κεηαμχ δαζθάινπ 

(Γ) θαη καζεηψλ (Μ): 

Γ: Πφζα είδε δπλάκεσλ έρνπκε; 

Μ: Γχν. 

Γ: Πνηά είλαη απηά;  

Μ: Γπλάκεηο απφ απφζηαζε θαη δπλάκεηο απφ επαθή. 

Γ: Σν βάξνο ηη είδνπο δχλακε είλαη; 

Μ: Γχλακε απφ επαθή. 

Γ: Απφ πνην ζψκα αζθείηαη ην βάξνο πάλσ ζηε κπάια;  

Μ: Απφ ηε Γε. 

Γ: Ζ Γε έξρεηαη πάληα ζε επαθή κε ηε κπάια; 

Μ:  Όρη. 

Γ: Άξα, ην βάξνο ηη είδνπο δχλακε είλαη; 

Μ: Γχλακε απφ απφζηαζε. 

Γ: Ζ δχλακε F πνπ έρεηε ζρεδηάζεη πξνο πάλσ, ηη είδνπο δχλακε είλαη, απφ επαθή ή 

απφ απφζηαζε; 

Μ: Απφ απφζηαζε. 

Γ: Απφ πνην ζψκα αζθείηαη; 

Μ: Απφ ην ρέξη καο. 

Γ: Άξα ην ρέξη καο κπνξεί λα αζθεί δχλακε απφ απφζηαζε. 

Μ: …Ναη. 

Γ: Άξα κπνξψ λα ηεληψζσ ην ρέξη κνπ θαη λα κεηαθηλήζσ ην βηβιίν πνπ βξίζθεηαη 

πάλσ ζην ηξαπέδη ρσξίο λα ην αγγίμσ. 

Μ: …Όρη. 
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Γ: Άξα ε δχλακε F ηη είδνπο δχλακε είλαη; 

Μ: Απφ επαθή. 

Γ: Όηαλ ε κπάια θηλείηαη πξνο πάλσ θαη έρεη θχγεη απφ ην ρέξη καο έξρεηαη ζε επαθή 

κε ην ρέξη; 

Μ:  Όρη. 

Γ: Τπάξρεη άιιν ζψκα πνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ κπάια. 

 Μ: Όρη. 

….. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

χκθσλα κε ηε ζθνπνζεζία ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, νη καζεηέο ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ζηα Μαζεκαηηθά, ζηελ Σερλνινγία, θ.ά., φρη 

κφλν γηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θπξίσο γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηελ εθηφο ζρνιείνπ δσή. 

Απηφο ν ζηφρνο δχζθνια επηηπγράλεηαη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθπίπηεη ζε έλα 

πην ρακειφ (αιιά πεξηζζφηεξν επηζπκεηφ ζηφρν!) πνπ είλαη ε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηηο δηάθνξεο εμεηάζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο. 

Με ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, 

φπσο: 

- Να θαηαπηάλνληαη κε θάηη πνπ θαίλεηαη αξρηθά απξνζδηφξηζην. 

- Να επηιέγνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο. 

- Να παξάγνπλ ζρέδηα δξάζεο, λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα εθηηκνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

- Να αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε. 

- Να αμηνινγνχλ κφλνη ηνπο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 

- Να απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο επηηπρνχο επίιπζεο. 

- Να βειηηψζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηε κεζνδνινγία επίιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
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Μηα ηαμηλφκεζε ησλ πξνβιεκάησλ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Johnstone κε θξηηήξηα ηα 

δεδνκέλα, ηα δεηνχκελα θαη ηε κέζνδν εξγαζίαο γηα ηελ επίιπζε. χκθσλα κε απηή 

ηελ ηαμηλφκεζε, νη αζθήζεηο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ θαηεγνξία 1, ελψ ηα 

πξνβιήκαηα απφ ηηο ππφινηπεο επηά. Σα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα πεξηγξάθνληαη θπξίσο απφ ηελ θαηεγνξία 2. 

 

Ταξινόμηζη πποβλημάηων (Alex H. Johnstone) 

Κατηγορία Δεδομένα Μέθοδος Στόχος/ ζητούμενο 

1 Γίλνληαη Οηθεία / γλσζηή Πξνζδηνξηζκέλν 

2 Γίλνληαη Με νηθεία/άγλσζηε Πξνζδηνξηζκέλν 

3 Όρη πιήξε Οηθεία / γλσζηή Πξνζδηνξηζκέλν 

4 Όρη πιήξε Με νηθεία/άγλσζηε Πξνζδηνξηζκέλν 

5 Γίλνληαη Οηθεία / γλσζηή Απξνζδηφξηζην 

6 Γίλνληαη Με νηθεία/άγλσζηε Απξνζδηφξηζην 

7 Όρη πιήξε Οηθεία / γλσζηή Απξνζδηφξηζην 

8 Όρη πιήξε Με νηθεία/άγλσζηε Απξνζδηφξηζην 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηνπο καζεηέο ζηα πιαίζηα κηα ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο 

ζα πξέπεη: 

- Να είλαη πξνθιεηηθά ψζηε λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ επίιπζή ηνπο. 

- Να είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ αξρηθή ηνπο γλψζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

πξφζβαζε ζε απηά. 

- Να πξνζθέξνληαη γηα αλάδεημε ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο καζεηέο. 

- Να επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

- Να έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, π.ρ. ηε 

ζπζρέηηζε ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ, ηελ απφθηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο, 

θ.ά. 

Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπλαληνχλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζχκθσλα 

κε έξεπλεο είλαη: 

- Φπρνινγηθά εκπφδηα: Έρνπλ άγρνο, απνγνήηεπζε απφ πξνεγνχκελεο 

πξνζπάζεηεο, ληψζνπλ φηη είλαη πάληα ππφ αμηνιφγεζε. 
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- Έιιεηςε κεηαγλψζεο γηα ηελ επίιπζε: Αθφκε θαη φηαλ ιχλνπλ επηηπρψο έλα 

πξφβιεκα, δχζθνια κπνξνχλ λα πνπλ πψο ην ζθέθηεθαλ θαη πψο ζρεδίαζαλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο. 

- Σν πξφβιεκα κέζα ζην πξφβιεκα: Οη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ην ζεκείν «θιεηδί» ή ηνλ «ππξήλα» ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηα εθθψλεζε. 

- Οη καζεηέο ιχλνπλ ηα θαηλνχξγηα πξνβιήκαηα ζε αλαινγία κε απηά πνπ 

έρνπλ ιχζεη: Έρνπλ εκπεδψζεη ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή, ηα έρνπλ 

ηαμηλνκήζεη ζε θαηεγνξίεο θαη κεηά απφ ηε ζρεηηθή εμάζθεζε ηα ιχλνπλ 

αιγνξηζκηθά. Έηζη αθφκα θαη κηα κηθξή αιιαγή ζηα δεπηεξεχνληα ζηνηρεία ηεο 

εθθψλεζεο κπνξεί λα δπζθνιέςεη ζεκαληηθά ηνπο καζεηέο. 

- Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ησλ καζεηψλ: Σα 

ελλνηνινγηθά πιέγκαηα ησλ καζεηψλ είλαη ειιηπή ζε έλλνηεο, ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ελλνηψλ ή νη έλλνηεο ζπζρεηίδνληαη ιαλζαζκέλα.  

- Γπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηα Μαζεκαηηθά πνπ γλσξίδνπλ ή 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε ιάζνο ηξφπν. 

- Πεξηνξηζκέλε κλήκε εξγαζίαο: Γπζθνιεχνληαη λα αλαθαιέζνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε 

Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε (cognitive conflict)  είλαη κηα έληνλε καζεζηαθή εκπεηξία, 

θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο φρη κε ηηο απφςεηο ησλ άιισλ, αιιά 

κε ηε δηάςεπζε ησλ δηθψλ ηνπ απφςεσλ ή ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ν ίδηνο θάλεη 

ζηεξηδφκελνο ζε απηέο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε έληαζε απηήο ηεο «ζχγθξνπζεο» 

ηφζν πην κεγάιε δηαηαξαρή ζα επέιζεη ζηηο αξρηθέο αληηιήςεηο ηνπ καζεηή. Απφ ηελ 

άπνςε απηή ε γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. 

 Ο  ζρεδηαζκφο κηαο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο απαηηεί  

- ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. 
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- ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα, (ηα νπνία είλαη ζε θαηαθαλή αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο ηνπο απφςεηο), 

πξέπεη λα είλαη γηα απηνχο επινγνθαλήο θαη αμηφπηζηε.  

- ε ζχγθξνπζε πνπ ζα πξνθχςεη πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη δηαπξαγκαηεχζηκε 

απφ ηα ίδηα ηα παηδηά.  

- πξνζνρή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηαηί ε γλσζηηθή ζχγθξνπζε γίλεηαη ζε δεκφζην 

ρψξν (ζρνιηθή ηάμε) θαη ίζσο απηή λα είλαη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία κε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ έληαμε θάπνηνπ καζεηή ζηελ νκάδα ή ηελ ηάμε. Σν θιίκα 

ειεπζεξίαο ζηελ ηάμε, ε ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ «ιάζνπο» γηα λα γελλεζεί ην 

«ζσζηφ», ε έληαμε ζηελ νκάδα, θιπ, είλαη παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο.  

Ζ αληηπαξαβνιή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ κε απηέο ησλ επηζηεκφλσλ δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί γλσζηηθή ζχγθξνπζε δηφηη νη απφςεηο ησλ ηειεπηαίσλ δελ είλαη απηέο 

ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο γλσζηηθή ζχγθξνπζε ε 

αληηπαξαβνιή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ κε απηέο ηνπ δηδάζθνληνο.  

H γλσζηηθή ζχγθξνπζε κπνξεί λα επηηεπρζεί ζρεηηθά εχθνια φηαλ ζπκβεί κε ηε 

βνήζεηα άκεζεο παξαηήξεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ νη καζεηέο  

- ζπγθξίλνπλ κε δπγφ ηα βάξε ελφο άδεηνπ θαη ελφο ίδηνπ γεκάηνπ κπαινληνχ κε αέξα 

(πνιιά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ν αέξαο δελ έρεη βάξνο). 

- παξαηεξνχλ ηελ πηψζε ελφο θιεηδηνχ ηαπηφρξνλα κε ηελ πηψζε κηαο αξκάζαο 

πνιιψλ θιεηδηψλ (αξθεηά παηδηά ηζρπξίδνληαη φηη ην πην βαξχ αληηθείκελν πέθηεη πην 

γξήγνξα). 

- ζπγθξίλνπλ ηε θσηνβνιία απφ δχν ίδηα ιακπάθηα ζπλδεκέλα ζε ζεηξά (πνιιά 

παηδηά έρνπλ ηελ άπνςε φηη ην ξεχκα θαηαλαιψλεηαη ζην πξψην ιακπάθη άξα ην 

δεχηεξν ζα θσηνβνιεί ιηγφηεξν).  

Οη αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο ε ελέξγεηα, ην πεδίν, θ.α., δελ είλαη εχθνιν λα 

εληαρζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο. Σα ζσκαηηδηαθά κνληέια ηα 

χιεο κπνξεί λα ηεζνχλ ζε δηαδηθαζίεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο 

ηνπο αλαπαξάζηαζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο ζηε δηαζηνιή δσγξαθίδνπλ 

πεξηζζφηεξα ζσκαηίδηα απφ φζα είρε ην ςπρξφ ζψκα, ηφηε ηνπο θαινχκε λα δπγίζνπλ 

έλα ςπρξφ ζψκα θαη ην ίδην ζψκα φηαλ έρεη ππνζηεί δηαζηνιή.  
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Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο 

Οη έλλνηεο δελ είλαη απηφλνκεο θαη αλεμάξηεηεο, αιιά δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο 

ζρεκαηίδνληαο ελλνηνινγηθέο δνκέο ή ελλνηνινγηθά πιαίζηα λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

(conceptual frameworks). Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο νη δηδάζθνληεο 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηα ελλνηνινγηθά πιαίζηα είλαη ε 

ραξηνγξάθεζε ησλ ελλνηψλ (Concept mapping), δειαδή ε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο δηαζπλδέζεσλ κπνξεί λα 

γίλεη γηα έλα θαηλφκελν ή κηα πεξηνρή θαηλνκέλσλ. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη έλαο 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη κηα εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο γλσζηηθήο δνκήο ελφο 

αηφκνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο δελ εζηηάδνπλ ζηε 

ιεπηνκέξεηα αιιά παξέρνπλ ην ζθειεηφ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. ηε δηδαζθαιία ησλ 

ΦΔ ε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ κπνξεί λα γίλεη πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα 

δηαπηζηψζεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ γηα ηηο έλλνηεο πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρηνχλ, αιιά 

θαη γηα λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο ή κηαο ζεηξάο καζεκάησλ. 

Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο γηα 

ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο θαη γηα αλαθεθαιαίσζε. 

Όπσο εηπψζεθε έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ρξήζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ είλαη 

λα αληρλεχζεη δάζθαινο ηη πηζηεχνπλ νη καζεηέο ηνπ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ, γηα έλα θαηλφκελν ή κηα νκάδα θαηλνκέλσλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζπλήζσο, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα θχιιν εξγαζίαο ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη έλαο αξηζκφο απφ ιέμεηο-έλλνηεο θαη ηνπο δεηείηαη λα ηηο δηαηάμνπλ έηζη 

ψζηε λα θαίλεηαη πσο αληηιακβάλνληαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Καιφ είλαη αθνχ 

δψζεη ν καζεηήο κε γξαθηθφ ηξφπν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ λα αλαθέξεη ζηε 

ζπλέρεηα ην ζθεπηηθφ πνπ ζηήξημε ηηο επηινγέο ηνπ. Ζ ζχγθξηζε ησλ ραξηψλ πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ κε ηνπο ράξηεο πνπ απνδίδνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ επηζηεκφλσλ, βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εμάγνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα λα εληνπίζνπλ ηηο πεγέο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηαβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ράξηε ελλνηψλ κπνξεί λα αξρίζεη επίζεο ζηελ αξρή ελφο 

θεθαιαίνπ θαη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο. Έλα αξρείν πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ράξηεο πνπ θηηάρηεθαλ γηα έλα θεθάιαην, κπνξεί λα 
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απνηειέζεη έλα καζεζηαθφ έξγν πνπ ζα εληζρχζεη ηε κεηαγλσζηηθή δεμηφηεηα ησλ 

καζεηψλ, εθφζνλ ηνπο κειεηήζνπλ θαη ζηνραζηνχλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζε απηνχο. Ο ράξηεο ελλνηψλ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ράξηε ζρέζεσλ 

θαη λφκσλ πνπ ζπλδένπλ πνζνηηθά ηηο δηάθνξεο έλλνηεο-κεγέζε.  

Ζ ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη νη 

καζεηέο, κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα «θελά» ηνπο (αζχλδεηεο 

έλλνηεο ή ειιείπνπζεο έλλνηεο) ή λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο παξαλνήζεηο ηνπο 

(ιαλζαζκέλεο ζπζρεηίζεηο ελλνηψλ ή αζχλδεηεο έλλνηεο). Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ 

θαηαλφεζε φζν θαη ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ απαηηείηαη νη ίδηνη νη καζεηέο λα είλαη νη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, απηνί λα ηνπο αιιάδνπλ θαη λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ.  

Παξαθάησ δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ελλνηνινγηθνχ ράξηε  
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Οη αλαινγίεο 

πρλά ζηε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηνχληαη αλαινγίεο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε 

θάπνηνπ λένπ θαηλνκέλνπ κε ην λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα κεηαθέξνπλ δεμηφηεηεο 

ζπιινγηζκνχ απφ θάηη πνπ μέξνπλ θαιά ζε έλα θαηλνχξγην ζέκα (π.ρ. ην πδξαπιηθφ 

αλάινγν γηα ην ειεθηξηθφ θχθισκα). Ζ αλαινγία ζπγθξίλεη ηηο δνκέο κεηαμχ δχν 

πεδίσλ θαη δείρλεη φηη θάπνηα κέξε είλαη ίδηα.  

ηελ δηδαζθαιία ν ξφινο ησλ αλαινγηψλ είλαη λα εμεγνχλ ην κε νηθείν κε ην νηθείν. 

Ζ αλαινγία δελ είλαη νχηε κνληέιν, νχηε γλψζε, αιιά κηα δηαδηθαζία πνπ ιεηηνπξγεί 

σο γέθπξα κεηαμχ αθεηεξίαο θαη ζηφρνπ. 

 

 

 

 

Ζ ρξήζε κηαο αλαινγίαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ή λα εληζρχζεη παξαλνήζεηο (π.ρ. ε 

κε πξνζεθηηθή ρξήζε ηεο αλαινγίαο ηνπ αηφκνπ κε ην ειηαθφ ζχζηεκα). Δπίζεο, 

πηζαλφλ ε αλαινγία πνπ εηζάγεη ν δάζθαινο λα κελ έρεη λφεκα γηα ην παηδί επεηδή ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί γηα λα εξκελεχζεη έλα θαηλφκελν 

είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηνπ δαζθάινπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν εθπαηδεπηηθφο 

πξηλ ηε ρξήζε κηαο αλαινγίαο ζα πξέπεη λα δηεξσηάηαη θαηά πφζν νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ ηε γλψζε πνπ ππνδειψλεηαη ζηελ αλαινγία θαη επίζεο αλ ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν πξφηππν είλαη ην θαηάιιειν θαη δελ ελδπλακψλεη ελαιιαθηηθέο 

απφςεηο ησλ παηδηψλ.  

Σα βαζηθά βήκαηα γηα ηε ρξήζε κηαο αλαινγίαο ζηε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα είλαη 

- Αλάθιεζε ηεο αξρηθήο γλψζεο ή κνληέινπ (αθεηεξία) 

- Παξνπζίαζε ηεο λέαο γλψζεο ή κνληέινπ (ζηφρνο) 

- Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλάινγσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αθεηεξίαο θαη ζηφρνπ 

- Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζηφρν κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ βήκαηνο 

Αξρηθή γλψζε ή 

γλσζηφ κνληέιν 

Γλψζε ζηφρνο 

Μνληέιν ζηφρνο 

Αλαινγία 
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- Γηεξεχλεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ νξίνπ πέξα απφ ην νπνίν παχεη λα ηζρχεη ε 

αλαινγία 

 

Ζ κνληεινπνίεζε 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε κνληέισλ είλαη ζχκθπηε κε ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηζηήκεο. 

Ηδηαίηεξα νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΦΔ) παξάγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κνληέια γηα ηε 

κειέηε δηάθνξσλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ. Μεγάιε 

φκσο είλαη ε ζεκαζία ησλ επηζηεκνληθψλ κνληέισλ θαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ 

δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηνπο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαλφεζε θαη κάζεζε πιεζψξαο θαηλνκέλσλ, ελλνηψλ, λφκσλ θαη ζεσξηψλ. ηηο ΦΔ 

ππάξρεη πνιχ κεγάιε πνηθηιία κνληέισλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη καθέηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αζηξνλνκία, ηα πδξαπιηθά αλάινγα πνπ εμεγνχλ νξηζκέλεο 

ηδηφηεηεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηα ζρήκαηα, ηα δηαγξάκκαηα πνπ θάλνπλ 

θαλεξέο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ παξακέηξσλ, ηα ζσκαηηδηαθά κνληέια ηεο 

χιεο, νη καζεκαηηθέο εμηζψζεηο πνπ εξκελεχνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ 

κεγεζψλ θ.α. 

Ση είλαη φκσο κνληέιν ζηηο ΦΔ; Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κνληέιν είλαη κηα 

απινπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε κηαο δηαδηθαζίαο ή ελφο ζπζηήκαηνο. Σα κνληέια είλαη 

εξγαιεία ζθέςεο θαη εξκελείαο θαη φρη ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα. 

Σα κνληέια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ ΦΔ  

(η) Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο 

Ζ θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη αξθεηά πεξίπινθε ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ζην 

ζχλνιν ηεο. Έηζη γηα ηε κειέηε ελφο θαηλνκέλνπ κπνξεί λα απνκνλσζεί κφλν έλα 

ηκήκα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (έλα ζχζηεκα) θαη ζε έλα κνληέιν (κηα 

αλαπαξάζηαζε) ηνπ ζπζηήκαηνο λα αλαδεηθλχνληαη κφλν νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε κειέηε. Γηα παξάδεηγκα ζηα κνληέια αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλαπαξίζηαηαη ε θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ κφλν κε ηε 

ξεπκαηηθή ηαρχηεηα. Με απηφ ην κνληέιν φκσο νη καζεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ππνινγηζκνχο θαη γεληθφηεξα λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα.  

(ηη) Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ 
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Ζ ιεηηνπξγία ελφο κνληέινπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλαπαξάζηαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο, αιιά κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα παξαηεξήζεη ν καζεηήο ηελ ίδηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη πξνβιέςεηο απηέο βέβαηα έρνπλ εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ 

εθφζνλ ειεγρζνχλ κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα 

κε ην κνληέιν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ κπνξνχλ νη 

καζεηέο λα πξνβιέςνπλ θσηνβνιία ίδηαο έληαζεο ζε δχν ίδηνπο ιακπηήξεο 

ζπλδεκέλνπο ζε ζεηξά θαη θαηφπηλ λα ην δηαπηζηψζνπλ πεηξακαηηθά.  

(ηηη) Γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ 

Οη καζεηέο κε ηελ βνήζεηα ελφο κνληέινπ κπνξεί λα ζπζρεηίζνπλ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 

εμεγήζεηο.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη έλα κνληέιν είλαη έγθπξν γηα έλα νξηζκέλν εκπεηξηθφ πεδίν 

αλαθνξάο, δειαδή πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ηθαλνπνηεηηθά νξηζκέλα θαηλφκελα, γηα ηα 

νπνία θαη επηλνήζεθε. Δίλαη δπλαηφ φκσο λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά θαη γηα έλα 

επξχηεξν πεδίν αλαθνξάο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ λα επηηξέπεη θαη πξνβιέςεηο. Ζ 

δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ αλαθνξάο κπνξεί φκσο λα ζεκάλεη θαη ην ηέινο ηεο 

εγθπξφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ. Γηα παξάδεηγκα έλα ζσκαηηδηαθφ 

κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά θαηλφκελα ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο 

ζσκάησλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξν ψζηε λα εμεγεί ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Δίλαη 

ινηπφλ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε πνηα εξσηήκαηα κπνξεί λα 

απαληήζεη έλα κνληέιν θαη επίζεο λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ην πην πνιχπινθν κνληέιν 

δελ είλαη πάληα θαη ην θαιχηεξν γηα λα πεξηγξάςεη θάπνηα θαηλφκελα. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα αηνκηθά ηξνρηαθά κπνξεί λα εμεγνχλ ηε ιεπηή πθή ησλ θαζκάησλ 

εθπνκπήο ή απνξξφθεζεο ησλ ζηνηρείσλ, δελ εμεγνχλ φκσο θαιχηεξα απφ έλα απιφ 

ζσκαηηδηαθφ κνληέιν έλα θαηλφκελν ζεξκηθήο δηαζηνιήο. 

Οη θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κάζεζε ησλ ΦΔ ε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ κνληέισλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κνληεινπνίεζεο είλαη: 

- Ζ αλάπηπμε παξαζηάζεσλ πην ιεηηνπξγηθψλ θαη πην ζπκβαηψλ κε ηηο επηζηεκνληθέο 

απφςεηο, 

- Ζ αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ, 
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- Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο, γηαηί δίλνληαη εμεγήζεηο ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ 

πψο; γηαηί; θ.ιπ., 

-Ζ  ελνπνίεζε θαη νπζηαζηηθή ζπλνρή ελφο εκπεηξηθνχ πεδίνπ αλαθνξάο, πνπ ρσξίο 

ην κνληέιν ζα έκνηαδε λα πεξηιακβάλεη άζρεηα κεηαμχ ηνπο θαη αζχλδεηα θαηλφκελα, 

- Ζ θαιιηέξγεηα ηεο άπνςεο φηη ε επηζηεκνληθή γλψζε δελ είλαη απφιπηε αιιά είλαη 

ζρεηηθή θαη εμειίζζεηαη,   

- Ζ δεκηνπξγία κηαο πην ξεαιηζηηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο 

θαη πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα φηη ε αληίιεςε πνπ 

ζρεκαηίδνπκε γηα ηνλ θφζκν πεξλά κέζα απφ κνληέια πνπ θηηάρλνπκε γη’ απηφλ, ηα 

νπνία ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ είηε εγθαηαιείπνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ λέα 

είηε ηξνπνπνηνχληαη - εμειίζζνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπο. 

 

Σα λνεηηθά πεηξάκαηα 

εκαληηθνί επηζηήκνλεο πνπ δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Φπζηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Γαιηιαίνο, ν Νεχησλαο, ν Ατλζηάηλ θαη ν 

Υάηδελκπεξγθ ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπο φρη κφλν ηα «πξαγκαηηθά» 

πεηξάκαηα αιιά θαη ηα ιεγφκελα Ννεηηθά Πεηξάκαηα (ΝΠ), ηα νπνία είλαη πεηξάκαηα 

πνπ εθηεινχληαη «ζην εξγαζηήξην ηνπ κπαινχ».  Γηα παξάδεηγκα, ν Γαιηιαίνο γηα λα 

αληηθξνχζεη ηελ επηθξαηνχζα ζηελ επνρή ηνπ άπνςε φηη ην βαξχηεξν ζψκα πέθηεη - 

ζε κηα ειεχζεξε πηψζε - ηαρχηεξα απφ έλα ειαθξχηεξν, επηλφεζε ην παξαθάησ 

λνεηηθφ πείξακα: θάιεζε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ λα θαληαζηνχλ δχν ζθαίξεο, ε κηα 

απφ θαλφλη (βαξχηεξε Β) θαη ε άιιε απφ ηνπθέθη (ειαθξχηεξε Δ). Οη ζθαίξεο 

δέλνληαη κε ζρνηλί θαη ην ζχζηεκα αθήλεηαη λα πέζεη απφ θάπνην χςνο. Δπεηδή (κε 

βάζε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε) ε Δ πέθηεη πην αξγά απφ ηελ Β, πξέπεη ε Δ λα αζθεί 

ζηε Β θάπνηα δξάζε θαη ην ζχζηεκα Β+Δ λα έρεη κηθξφηεξε  (κέζε) ηαρχηεηα απφ 

απηή πνπ έρεη ε Β φηαλ πέθηεη κφλε ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ην ζχζηεκα Β+Δ 

είλαη βαξχηεξν απφ ηε ζθαίξα Β, επνκέλσο ζα πξέπεη λα πέθηεη ηαρχηεξα απφ απηή. 

Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα κηα αληίθαζε, ε νπνία αίξεηαη κφλν αλ δερηνχκε φηη θαη νη 

δχν ζθαίξεο, θαζψο θαη ην ζχζηεκά ηνπο, πέθηνπλ ζηνλ ίδην ρξφλν. πλεπψο φια ηα 

ζψκαηα πνπ εθηεινχλ ειεχζεξε πηψζε απφ ην ίδην χςνο πέθηνπλ ζην έδαθνο ζηνλ 

ίδην ρξφλν. Άιια παξαδείγκαηα ΝΠ είλαη «ν θάδνο» θαη «ην θαλφλη» ηνπ Νεχησλα, 
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«ν αλειθπζηήξαο» θαη ην «ηξέλν» ηνπ Ατλζηάηλ, «ν δαίκνλαο ηνπ Maxwell», «ην 

κηθξνζθφπην» ηνπ Heizenberg, «ε γάηα» ηνπ Schrodinger θ.α.  

Σα ΝΠ ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη κφλν κε ηε ζθέςε θαη φρη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Πξψηνλ, απαηηνχλ ζθεληθά πνπ είλαη 

αδχλαηνλ λα δεκηνπξγεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα λα αθήζνπκε έλα ζψκα λα θηλεζεί 

ζε έλα ηνχλει πνπ δηαπεξλά φιε ηε Γε θαη δηέξρεηαη απφ ην θέληξν ηεο. Γεχηεξνλ, ε 

πηζαλή πξαγκαηνπνίεζε είλαη ππέξκεηξα επηδήκηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ψζεζε 

ελφο αζηξνλαχηε ζην δηάζηεκα ρσξίο ηε ζηνιή ηνπ. Σέινο, ε λνεηηθή ηνπο εθηέιεζε 

απαληά ζην δεηνχκελν εξψηεκα, ελψ ε ελδερφκελε εθηέιεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ απάληεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΝΠ ησλ 

δχν ζθαηξψλ ηνπ Γαιηιαίνπ. Σα ΝΠ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο 

κφλν θαηά ην παξειζφλ αιιά, θαηά θφξνλ, ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηφηη ε 

ζχγρξνλε Φπζηθή αζρνιείηαη κε ζπζηήκαηα ζηα νπνία επηθξαηνχλ ζπλζήθεο ή 

θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν, αλ φρη αθαηφξζσην λα αλαπαξαρζνχλ, φπσο νη 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ κηαο καχξεο ηξχπαο ή νη 

θαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο ηεο ηάμεο κεγέζνπο ηεο ζηαζεξάο ηνπ Planck.  

Σα ΝΠ, αλ θαη πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία απφ ην θπζηθφ θφζκν, ζπλήζσο, 

ππνζέηνπλ θαηαζηάζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, φπσο γηα 

παξάδεηγκα δάπεδα ρσξίο ηξηβέο ή ππεξβνιηθή ζεξκνθξαζία. Δπίζεο απαηηνχλ απφ ην 

πεηξακαηηζηή λα θαληαζηεί θαη λα πξνβιέςεη νξηαθέο θαηαζηάζεηο θαη λα θαηαιήμεη 

ζε απνηειέζκαηα κε βάζε θάπνηεο ππνζέζεηο. πλεπψο, ε ρξήζε ησλ ΝΠ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε σζεί ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο, λα ζθεθηνχλ 

αθαηξεηηθά, λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, λα θάλνπλ ππνζέζεηο θαη λα 

βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα θάλνληαο ζπιινγηζκνχο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο, δειαδή ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε 

απνηεινχλ επηδηψμεηο ηεο ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηα ΝΠ είλαη αλαληηθαηάζηαηα εξγαιεία 

πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ λφκνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρέζεηο κε ζεκαληηθή 

αθαίξεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα λφκνπο απφ ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο. Απηνί 

δηαηζζάλνληαη φηη ηα ΝΠ βνεζνχλ λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ λέσλ ελλνηψλ 

θαη λφκσλ πνπ πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία θαη ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε. 



ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ ΒΔΛΔΝΣΕΑ – ΔΜΦΔ-ΔΜΠ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

 

 115 

Μία ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ είλαη απηή θαηά ηελ νπνία νη 

καζεηέο εξσηψληαη λα πξνβιέςνπλ λνεηηθά ην απνηέιεζκα ελφο πεηξάκαηνο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηηο έλλνηεο 

πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρηνχλ. Δίλαη, ζπλεπψο, πξνθαλέο φηη ηα ΝΠ είλαη ρξήζηκα γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ηα ΝΠ, θαζψο έρνπλ 

έλα ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ ηζηνξία ησλ ΦΔ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο ΦΔ κέζσ ηεο ηζηνξίαο ηνπο θαη λα ηνπο εμνηθεηψζνπλ κε πξαθηηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζηήκνλεο.  

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΝΠ, πνπ ηνπο δίλεη ηδηαίηεξε δπλακηθή γηα ηε 

ρξήζε ηνπο ζηε δηδαζθαιία, είλαη φηη πεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο. Όηαλ ηα 

ΝΠ πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηίδνληαη απφ 

ηνπο δαζθάινπο ζε κηα κνξθή πνπ λα ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο νδεγεί 

ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ 

ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ην επηδησθφκελν απφ ηε δηδαζθαιία. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ απφ θείκελα επηζηεκφλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ βηβιία εθιαΐθεπζεο ηεο 

επηζηήκεο. Πξάγκαηη, θνξπθαίνη επηζηήκνλεο φπσο  ν Einstein, ν Gamow ή ν Landau 

αλαγλψξηζαλ ηε δπλακηθή ησλ ΝΠ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ θαη έγξαςαλ 

βηβιία πξνζπαζψληαο λα εθιατθεχζνπλ ζεσξίεο ηεο Φπζηθήο ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπζηεκαηηθά ΝΠ. Σα θείκελα ησλ παξαπάλσ βηβιίσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ θαηά 

ηε ρξήζε ησλ ΝΠ ζηελ ζρνιηθή ηάμε. ηα δηδαθηηθά κεηαζρεκαηηζκέλα ΝΠ ππάξρεη 

ην ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο θαη κείσζε ηνπ θφξηνπ ρεηξηζκνχ καζεκαηηθψλ ηχπσλ κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ εχθνια θαη κε ελδηαθέξνλ 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ ΝΠ θαη λα επηθεληξψλνπλ ζην λφεκα ησλ ελλνηψλ. Απηφ 

δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ λφκσλ ηεο Φπζηθήο ρσξίο 

ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειεί θαη ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Φπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ην παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ΝΠ ζηε 

δηδαζθαιία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ζελ. 116-132) 

Παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ΝΠ ζηε δηδαζθαιία απφ ην βηβιίν 

Βειέληδαο Α. (2013) Νοηηικά πειπάμαηα. Ο πόλορ ηοςρ ζηην ανάπηςξη και ζηην 

διδαζκαλία ηηρ Φςζικήρ. Δθδνηηθφο φκηινο ζπγγξαθέσλ θαζεγεηψλ. Αζήλα 
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8.3 Το τρένο του Einstein 

Η διδασκαλία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή στην οποία πα-
ρουσιάστηκε το ΝΠ «το τρένο του Einstein» από τους Landau – Rumer (1959 
σελ.36-37, 48-53, 58-61)  

 

Οι διδακτικοί στόχοι 

Με τη βοήθεια του ΝΠ, οι μαθητές να προβληματιστούν στη σχετικιστική 
προσέγγιση των εννοιών του χώρου και του χρόνου και πιο συγκεκριμένα να 
οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι 

- η έννοια του ταυτόχρονου είναι σχετική και να είναι σε θέση να το 
ερμηνεύουν με βάση την σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός. 

- ο ελάχιστος ρυθμός παρέλευσης χρόνου συμβαίνει στο σύστημα ηρε-
μίας του ρολογιού που τον μετρά και να είναι σε θέση να το εφαρμόζουν σε 
διάφορες περιπτώσεις. 

- το μήκος ηρεμίας είναι το μέγιστο μήκος ενός αντικείμενου και να εί-
ναι σε θέση να το εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις. 

 

Το σχέδιο της διδασκαλίας  

Διαγραμματικά το σχέδιο φαίνεται στο σχήμα 38 και αναλυτικότερα περι-
λαμβάνει τα παρακάτω βήματα:  

1. Εισαγωγική διδασκαλία για τα δύο αξιώματα της ειδικής θεωρίας της 
σχετικότητας. (Αυτή η διδασκαλία γίνεται σε μια διδακτική ώρα εκτός του προ-
γραμματισμένου δίωρου). 

Ιδιαίτερα τονίζεται στους μαθητές (με παράθεση παραδειγμάτων) ότι ό-
πως δείχνουν διάφορα πειράματα η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι μια 
σταθερά, δεν εξαρτάται από τη σχετική κίνηση πηγής και παρατηρητή. Αυτό 
αποτελεί ένα από τα αξιώματα της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας και 
συμφωνούμε στο εξής (στη διαδικασία που θα ακολουθήσει) να το θεωρούμε 
δεδομένο. 

 

2. Συζήτηση για την έννοια του ταυτόχρονου στην καθημερινή ζωή. 

Η συζήτηση ξεκινά με ερώτηση της μορφής: Από ένα ραδιοφωνικό σταθμό 
μεγάλης εμβέλειας (που ακούγεται από διαφορετικούς ανθρώπους που εργά-
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ζονται σε γραφεία, σε αυτοκίνητα, σε πλοία κ.τ.λ) μεταδίδεται η φράση «…Οι 
δύο κεραυνοί έπεσαν στα δύο καμπαναριά της μικρής πόλης ταυτόχρονα…Η 
πτώση των κεραυνών είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν να λειτουργούν 
τα ρολόγια μεγάλης ακρίβειας των καμπαναριών…». Τι πιστεύετε σχετικά με 
τις ενδείξεις που θα παρατηρούν οι κάτοικοι της μικρής πόλης στα σταματη-
μένα ρολόγια.  Συζητείστε το νόημα που έχει η φράση «…έπεσαν … ταυτόχρο-
να  …» για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Η 

Σύγκριση των χρονι-
κών διαστημάτων με-
ταξύ δύο γεγονότων 
όπως αυτά μετρούνται 
από παρατηρητές που 
κινούνται σχετικά ο 
ένας με τον άλλο π.χ. 
σύγκριση του χρόνου 
ζωής μιας πεταλούδας.  

Σύγκριση των τιμών 
του μήκους ενός αντι-
κειμένου, όπως αυτό 
μετράται από δύο πα-
ρατηρητές που ο ένας 
είναι ακίνητος και ο 
άλλος κινούμενος ως 
προς το αντικείμενο  

Η έννοια του ταυτόχρονου στην καθημερινή ζωή  
(Όλοι συμφωνούν ότι δύο γεγονότα είναι ταυτόχρο-
να)  

Η σχετικότητα του ταυτόχρονου στον «κόσμο» των 
υψηλών ταχυτήτων 

(«εκτέλεση» του ΝΠ το «τρένο του Einstein» το οποίο 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δυο γεγονότα ταυτόχρο-
να ως προς τον επιβάτη του τρένου δεν είναι ταυτό-
χρονα ως προς το σταθμάρχη) 

Η επιβράδυνση/ δια-
στολή του χρόνου 

(Οι μαθητές «εκτε-
λούν» το αντίστοιχο 
ΝΠ  και γενικεύουν το 
αποτέλεσμα) 

Η συστολή του μή-
κους  

(Οι μαθητές «εκτε-
λούν» το αντίστοιχο 
ΝΠ  και γενικεύουν το 
αποτέλεσμα)  
 

εφαρμογές 

εφαρμογές 

Σχ.38 Το σχέδιο διδασκαλίας για το τρένο του Einstein 
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σχετικότητα του ταυτόχρονου στον κόσμο των υψηλών ταχυτήτων. 

Η διαπραγμάτευση γίνεται με το ΝΠ. Έτσι αρχικά δίνεται στους μαθητές το 
παρακάτω κείμενο: 

«…Ας φανταστούμε ένα ασυνήθιστο τραίνο (στο εξής θα το αποκαλούμε τραίνο 
του Einstein) πολύ μεγάλων διαστάσεων, που κινείται ομαλά με υπερβολικά μεγάλη 
ταχύτητα υ κατά μήκος μιας ευθείας. Ας υποθέσουμε ότι σε μια δοσμένη χρονική 
στιγμή άναψε μια λάμπα στη μέση του τραίνου κι ας υποθέσουμε ακόμα ότι οι αυ-
τόματες πόρτες στο πρώτο και στο τελευταίο βαγόνι ανοίγουν κατά τη στιγμή που το 
φως φτάνει σ' αυτές. Η ταχύτητα του φωτός σύμφωνα με το ένα αξίωμα της θεωρίας 
της σχετικότητας είναι c=300.000Km/s τόσο για τους επιβάτες του τραίνου όσο και 
για αυτούς που στέκονται στο σταθμό…» 

Στη συνέχεια ακολουθούν διαδοχικά οι ερωτήσεις  

(ι) Αν είστε στη θέση ενός επιβάτη του τρένου, ποιο από τα παρακάτω θα 
βγάζατε ως συμπέρασμα  

Α. Πρώτα θα ανοίξει η μπροστινή πόρτα 

Β. Πρώτα θα ανοίξει η πίσω πόρτα 

Γ. Οι πόρτες θα ανοίξουν ταυτόχρονα 

Δικαιολογήστε την επιλογή σας. 

(ιι) Αν είστε στη θέση κάποιου που στέκεται στην αποβάθρα (π.χ. του 
σταθμάρχη), ποιο από τα παρακάτω θα βγάζατε ως συμπέρασμα 

Α. Πρώτα θα ανοίξει η μπροστινή πόρτα 

Β. Πρώτα θα ανοίξει η πίσω πόρτα 

Γ. Οι πόρτες θα ανοίξουν ταυτόχρονα 

Δικαιολογήστε την επιλογή σας. 

(ιιι) Να συγκρίνετε το συμπέρασμα του επιβάτη με το συμπέρασμα του 
σταθμάρχη. Τι έχετε να παρατηρήσετε σε σχέση με αυτά που συζητήσατε σχε-
τικά με την πτώση των κεραυνών στα καμπαναριά;   

 

4. Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών σε σχέση με την έκφραση «το 
ρολόι πάει πίσω» και επίσης αν οι μαθητές μπορεί αρχικά να έχουν ιδέες για 
φαινόμενα διαστολής χρόνου. 

Δίνεται στους μαθητές το παρακάτω κείμενο να το διαβάσουν ατομικά 
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«… Ταξιδεύουμε με το τραίνο του Einstein πάνω σε μια απέραντη σιδηροδρομική 
γραμμή. H απόσταση δυο σταθμών είναι 864.000.000 Κm (περίπου 6 φορές μεγαλύ-
τερη από την απόσταση Ήλιου – Γης!!!!). Τo τραίνο, ταξιδεύοντας με 240.000 Κm/s, 
θα καλύψει σε …………………….. αυτή την απόσταση. Και στους δυο σταθμούς υπάρ-
χουν ρολόγια. Ένας ταξιδιώτης του τραίνου στον πρώτο σταθμό συγχρονίζει το ρολόι 
του με το ρολόι του σταθμού. Φτάνοντας όμως στο δεύτερο σταθμό διαπιστώνει 
έκπληκτος, ότι το ρολόι του πάει πίσω, ενώ ήταν σίγουρος ότι δούλευε καλά. Τι συ-
νέβη;…» 

Στη συνέχεια δίνονται διαδοχικά ερωτήσεις της μορφής. 

(α) Μπορείτε να υπολογίσετε το χρόνο για να συμπληρώσετε το κενό στο 
παραπάνω κείμενο; 

(β) Τι σημαίνει ότι ένα ρολόι Α «πάει πίσω» σε σχέση με ένα ρολόι Β; 

(γ) Τι έχετε να πείτε για το ρυθμό των χτύπων (τικ - τακ) των δύο παραπά-
νω ρολογιών;  

(δ) Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι για να απαντήσετε στο ερώτημα των συγ-
γραφέων του κειμένου γιατί το ρολόι του ταξιδιώτη πάει πίσω; (Οι μαθητές 
συνήθως δεν είναι σε θέση να δώσουν εξήγηση ή εξηγούν με βάση τη διαφο-
ρά ώρας). 

 

5. Ποιοτική εξήγηση της διαστολής του χρόνου με τη βοήθεια του ΝΠ. 

 Η διαδικασία γίνεται με σειρά διαδοχικών ερωτήσεων:  

(α) Ας υποθέσουμε ότι ο ταξιδιώτης του τρένου που αναφέρθηκε στο προ-
ηγούμενο κείμενο στέλνει μια δέσμη φωτός στο ταβάνι από ένα ηλεκτρικό 
φακό που βρίσκεται στο πάτωμα του βαγονιού. Στο ταβάνι είναι τοποθετημέ-
νος ένας καθρέφτης και έτσι η δέσμη ανακλάται πίσω στο πάτωμα. Ένας σκι-
τσογράφος σχεδίασε το σκίτσο στο σχήμα 39 και ισχυρίζεται ότι ο ταξιδιώτης 
και ο σταθμάρχης θα «δουν» διαφορετικές πορείες για το φως, τις οποίες και 
σχεδίασε. Η μια ισχυρίζεται είναι η διακεκομμένη γραμμή και η άλλη η ABC. 
Συμφωνείτε με το σκιτσογράφο; Ναι ή όχι και γιατί; Αν συμφωνείτε ποια είναι 
η πορεία που «βλέπει» καθένας από τους παραπάνω παρατηρητές;   

(β) Με δεδομένο ότι η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια για όλους τους πα-
ρατηρητές μπορείτε να συγκρίνετε τους χρόνους που μετρούν μεταξύ των γε-
γονότων «εκπομπή» και «άφιξη» του φωτός ο ταξιδιώτης και ο σταθμάρχης;  

(γ) Μπορείτε να δώσετε τώρα μια εξήγηση γιατί το ρολόι του ταξιδιώτη 
πήγαινε πίσω;  



ΑΘ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ποσοτική μελέτη της «διαστολής του χρόνου» με τη βοήθεια του ΝΠ και 
εφαρμογές.  

Γίνεται με την παρακάτω σειρά ερωτήσεων 

(α) Ας υποθέσουμε ότι ο παρατηρητής του σταθμού (σταθμάρχης) βεβαιώ-
νεται ότι περνούν Τ=10s από την αναχώρηση ως την επιστροφή της δέσμης 
του φωτός. Κατά τη διάρκεια αυτών των 10s πόση απόσταση (x) διάνυσε συ-
νολικά η δέσμη για αυτόν τον παρατηρητή; (Γνωστή η c=300.000km/s) 

(β) Ποιο το μήκος κάθε μιας από τις πλευρές ΑΒ και BC του τριγώνου ABC;  

(γ) Υπολογίστε το μήκος της πλευράς AC του τριγώνου ABC (Η ταχύτητα 
του τραίνου είναι υ=240.000 Κm/s);  

(δ) Ποιο το ύψος αυτού του φανταστικού βαγονιού (Προφανώς γνωρίζετε 
το πυθαγόρειο θεώρημα);  

(ε) Βρείτε τώρα τον απαιτούμενο χρόνο Το που θα υπολογίσει ο ταξιδιώτης 
ώστε να ταξιδέψει η δέσμη από το φακό στον καθρέφτη και πάλι στο φακό. 
Συγκρίνετε αυτό το χρόνο με το χρόνο Τ. Συζητείστε το νόημα που έχει για σας 
το αποτέλεσμα που βρήκατε. 

(στ) μπορείτε τώρα να υπολογίσετε πόσο πήγαινε πίσω το ρολόι του ταξι-
διώτη όταν αυτός έφθασε στο δεύτερο σταθμό;  

(ζ) Έστω το πείραμα δεν γινόταν στο βαγόνι αλλά στο σταθμό. Δηλαδή, ο 
φακός ήταν στο πάτωμα του σταθμού και έστελνε τη δέσμη του φωτός στο 
ταβάνι του σταθμού που είχε καθρέφτη και έτσι το φως μετά από ανάκλαση 
θα επέστρεφε στο πάτωμα. Πάλι ο ταξιδιώτης και ο σταθμάρχης θα υπολογί-

Σχ.39 Το σκίτσο από το βιβλίο των Landau & Rumer 
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σουν το χρόνο μεταξύ των γεγονότων «εκπομπή» και «άφιξη» του φωτός. 
Ποιος θα μετρήσει λιγότερο χρόνο;  

(η) Έστω ότι δύο γεγονότα συμβαίνουν στη θέση ενός ρολογιού Α και ο 
χρόνος μεταξύ των γεγονότων που μετρά το ρολόι είναι Το (λέγεται ιδιόχρο-
νος). Ένα άλλο ρολόι Β που κινείται σε σχέση με το Α μετρά χρόνο Τ μεταξύ 
των δύο γεγονότων. Μπορείτε με βάση τα παραπάνω να βγάλετε ένα γενικό 
συμπέρασμα για τη σχέση μεταξύ των χρόνων αυτών;  Ή και για τη σχέση με-
ταξύ των ρυθμών παρέλευσης του χρόνου;     

(θ) Έστω σε διαστημόπλοιο που απομακρύνεται από τη Γη με πολύ μεγάλη 
ταχύτητα υπάρχει ένα εργαστήριο βιολογίας. Οι επιστήμονες του εργαστηρί-
ου παρατήρησαν ότι μια μικρή πεταλούδα έζησε 10min. Για τους ανθρώπους 
στη Γη η πεταλούδα έζησε πάλι 10min; λιγότερο; ή περισσότερο; Δικαιολογεί-
στε την άποψή σας. 

(ι) Ας επιστρέψουμε στο αρχικό πείραμα (όπου η εκπομπή και η άφιξη του 
φωτός γινόταν στο βαγόνι) και ας ονομάσουμε υ την ταχύτητα του τρένου, c 
την ταχύτητα του φωτός. Εφαρμόστε το πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο 
ADB και θέστε τα διάφορα μήκη ως γινόμενα της κατάλληλης ταχύτητας επί 
τον αντίστοιχο χρόνο. Με εκτέλεση των πράξεων προσπαθήστε να καταλήξετε 
στη γενική σχέση μεταξύ των χρόνων Τ και Το, η οποία είναι: 

Τ=γΤο,  όπου 
2

1

1











c


  

(κ) Έστω ένα διαστημόπλοιο που κινείται ως προς τη Γη με ταχύτητα 0,8c. 
Μέσα στο διαστημόπλοιο αναβοσβήνει ένα λαμπάκι κάθε 1,2s σύμφωνα με το 
ρολόι του διαστημόπλοιου. Κάθε πόσα δευτερόλεπτα αναβοσβήνει το λαμπά-
κι σύμφωνα το ρολόι του διαστημικού σταθμού που βρίσκεται στη Γη;  

 

7. Μελέτη της «συστολής του μήκους» με τη βοήθεια του ΝΠ και εφαρμο-
γές. 

Γίνεται με σειρά ερωτήσεων 

(α) Τι πιστεύετε η σχετικότητα των χρονικών διαστημάτων μπορεί να ση-
μαίνει και σχετικότητα του μήκους ενός αντικειμένου, ως προς διαφορετικούς 
κινούμενους μεταξύ τους παρατηρητές;  
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(β) Ας φανταστούμε ότι το τραίνο του Einstein κινείται στην αποβάθρα ε-
νός σταθμού μήκους 2.400.000Km. Το τραίνο από τα ένα άκρο της αποβάθρας 
ως το άλλο, κάνει 2.400.000/240.000=10s με το ρολόι του σταθμού. Σύμφωνα 
με όσα θυμάστε από το προηγούμενο πείραμα πόσο χρόνο θα κάνει το τρένο 
να διασχίσει την αποβάθρα σύμφωνα με τους επιβάτες;  

(γ) Τι μήκος θα ισχυριστούν οι επιβάτες ότι έχει η αποβάθρα, βασιζόμενοι 
στις δικές τους μετρήσεις; Τι συμπέρασμα βγάζετε;  

(δ) Διαβάστε τώρα το παρακάτω κείμενο και συζητήστε το νόημά του.  

«…Το μήκος της αποβάθρας, όπως βλέπουμε, είναι μεγαλύτερο ως προς το σύ-
στημα πού είναι ακίνητο σε σχέση με αυτή, απ' ότι ως προς το σύστημα σε σχέση με 
το οποίο ή αποβάθρα κινιέται.  

Όλα τα κινούμενα σώματα συστέλλονται κατά τη διεύθυνση της κινήσεως τους. 

Ωστόσο, αυτή ή συστολή δεν αποδείχνει καθόλου ότι ή κίνηση είναι απόλυτη το 
σώμα αποκτά τις πραγματικές του διαστάσεις όταν το βλέπουμε από ένα σύστημα 
που είναι ακίνητο ως προς αυτό. Ομοίως, οι επιβάτες θα νομίσουν ότι ή αποβάθρα 
έχει συσταλεί, ενώ ο κόσμος πάνω σ' αυτή θα νομίσει ότι το τραίνο του Einstein έγινε 
κοντύτερο (κατά λόγο 6 προς 10). 

Αυτό όμως δεν είναι οπτική απάτη. Όλα τα όργανα που χρησιμοποιούμε για τη 
μέτρηση του μήκους ενός σώματος 
θα το δείξουν κι αυτά…»  

(ε) Σας δίνετε το σκίτσο (σχ.40) 
που έκανε ένας σκιτσογράφος, ο 
οποίος ισχυρίζεται ότι παριστάνει 
αυτό που πιστεύει ο σταθμάρχης 
και αυτό που πιστεύει ο επιβάτης. 
Εσείς τι θα λέγατε παρατηρώντας 
τα σκίτσα;  Ποιο αντιστοιχεί στις 
μετρήσεις του σταθμάρχη και ποιο 
στις μετρήσεις του επιβάτη;  

(στ) Ας φανταστείτε μια μάγισ-
σα η οποία μπορεί με τη σκούπα 
της να κινείται με ταχύτητες αρκε-
τά κοντά στην ταχύτητα του φωτός 
(ούτε η μάγισσα μπορεί να την 
ξεπεράσει). Αρχικά η μάγισσα έρ-
χεται στην τάξη σας και τοποθετεί 
τη σκούπα κατά μήκος της έδρας η 
οποία έχει μήκος 3m και πλάτος 

Σχ.40 Το σκίτσο από το βιβλίο των Landau &  
            Rumer για τη συστολή του μήκους 
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2m. Παρατηρείτε ότι η σκούπα είναι και αυτή 3m γιατί ταιριάζει ακριβώς με 
το μήκος της έδρας. Η μάγισσα κάποια στιγμή φεύγει και σε λίγο επιστρέφει 
με τεράστια ταχύτητα κινούμενη παράλληλα με την μεγαλύτερη πλευρά της 
έδρας (με εκείνη που αρχικά ταίριαζε η σκούπα).  

Ποια άποψη θα έχετε εσείς και ποια η μάγισσα για το μήκος της σκούπας 
και για το μήκος της έδρας; Υπάρχει περίπτωση η μάγισσα να πιστεύει ότι η 
έδρα είναι τετράγωνη;  
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8.4 Το μικροσκόπιο του Heisenberg 

Η διδασκαλία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή στην οποία πα-
ρουσιάστηκε το ΝΠ «μικροσκόπιο του Heisenberg» από τον Gamow (1990/ 
1995 σελ.110-122)    

 

Οι διδακτικοί στόχοι 

Με τη βοήθεια του ΝΠ, οι μαθητές να προσεγγίσουν την  αρχή της απροσ-
διοριστίας (ΑΑ) και κάποιες συνέπειές της,  πιο συγκεκριμένα  

- να οδηγηθούν στη διατύπωσή της   

- να είναι σε θέση να εξηγούν ότι αυτή η αρχή δεν είναι αποτέ-
λεσμα ατέλειας των συσκευών. Είναι μια γενική αρχή στη φύση (ισχύ-
ει τόσο στο μικρόκοσμο όσο και στο μακρόκοσμο), απλώς τα αποτελέ-
σματά της είναι άμεσα εμφανή στο μικρόκοσμο. 

- Να διαπιστώσουν ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η 
τροχιά σωματιδίου ως  απείρως λεπτή συνεχής (γεωμετρική) γραμμή.  

 

Το σχέδιο της διδασκαλίας  

Διαγραμματικά το σχέδιο φαίνεται στο σχήμα 41 και αναλυτικότερα περι-
λαμβάνει τα παρακάτω βήματα:  

 

1. Εισαγωγική διδασκαλία για τη φύση του φωτός (Αυτή η διδασκαλία γί-
νεται σε μια διδακτική ώρα εκτός του προγραμματισμένου δίωρου). 

 Κάθε ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από ένα μήκος κύματος λ και τα αντί-
στοιχα φωτόνια έχουν ορμή p=h/λ.  

 

2. Διαπραγμάτευση των ιδεών για τη μέτρηση στην κλασική φυσική  

(Το όργανο μέτρησης επηρεάζει τη μέτρηση αλλά η αλληλεπίδραση είναι 
δυνατόν να γίνει οσοδήποτε μικρή με την κατασκευή κατάλληλου οργάνου). 

(ι) Η ανίχνευση των ιδεών γίνεται με την ερώτηση:  

Διαθέτεις δύο όμοια θερμόμετρα Α, Β του σχολικού εργαστηρίου και θέ-
λεις να μετρήσεις τη θερμοκρασία δύο διαφορετικών ποσοτήτων ζεστού λα-
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διού (1),(2), όπως φαίνεται στο σχήμα 42. Oι δύο μετρήσεις είναι κατά τη 
γνώμη σας της ίδιας ακρίβειας ή όχι και γιατί; Συζητήστε το. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Η μέτρηση στην κλασσική φυσική 
Το όργανο μέτρησης επηρεάζει τη μέτρηση αλλά 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί οσοδήποτε μικρή αλ-
ληλεπίδραση του οργάνου μέτρησης με το μετρού-
μενο φυσικό σύστημα 

Η τροχιά σωματιδίου και ο προσδιορισμός της στην 
κλασσική Φυσική 

Τι είναι η τροχιά. Πως μπορεί να προσδιοριστεί.  
«Εκτέλεση» του αντίστοιχου ΝΠ, όπου ένα σωματί-
διο φωτίζεται ρυθμικά με φλας.  
 

Η τροχιά σωματιδίου και οι κβαντικοί περιορισμοί «Εκτέ-
λεση» ΝΠ προσδιορισμού της τροχιάς σωματιδίου που 
φωτίζεται ρυθμικά με φλας με βάση τους κβαντικούς πε-
ριορισμούς 

Η αρχή της απροσδιοριστίας 

διατύπωση 

Δεν είναι συνέ-
πεια ατέλειας των 
συσκευών. Είναι 
μια γενική αρχή 
στη φύση 

Είναι αδύνατος ο 
προσδιορισμός 
της τροχιάς σω-
ματιδίου με την 
κλασσική της 
έννοια 

Εφαρμογές σε 
περιπτώσεις 
μικρόκοσμου 
και μακρόκο-
σμο. Εμφανή 
αποτελέσματα 
στο μικρόκο-
σμο 

Σχ. 41 Το σχέδιο διδασκαλίας για την αρχή της απροσδιοριστίας 
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(ιι) Μετά την έκφραση των απόψεων των μαθητών τους δίνεται το παρα-
κάτω κείμενο του Gamow να το διαβάσουν και κατόπιν να το συζητήσουν α-
ναλογιζόμενοι της προηγούμενες απόψεις τους. 

Στην κλασική Φυσική ήταν πάντοτε δεκτό ως αυτονόητο ότι η αλληλεπίδραση δύο 
οποιωνδήποτε φυσικών σωμάτων θα μπορούσα να γίνει όσο μικρή απαιτούσαν οι 
συνθήκες του πειράματος και, πρακτικά, μηδενική οποτεδήποτε ήταν αναγκαίο. Για 
παράδειγμα, αν κατά τις έρευνες για τη 
θερμότητα που αναπτύσσεται σε ορισμένες 
διεργασίες υπάρχει φόβος ότι η χρήση θερ-
μομέτρου θα απομακρύνει κάποιο ποσό 
θερμότητας, διαταράσσοντας έτσι την ομα-
λή πορεία εξέλιξις της παρατηρούμενης 
διεργασίας, με τη χρήση ενός πολύ μικρού 
θερμομέτρου η διαταραχή αυτή θα περιο-
ριστεί σε σημείο κάτω από το όριο της α-
παιτούμενης ακρίβειας. 

Μετά τη διαπραγμάτευση ο έλεγχος 
γίνεται με την ερώτηση: 

Ποιό από τα δύο θερμόμετρα Θ1, Θ2 
(ίδιας κατασκευής), του σχήματος 43, θα 
διαλέγατε για να μετρήσετε με τη μεγα-
λύτερη ακρίβεια τη θερμοκρασία ζεστού 
λαδιού που βρίσκεται σε ένα μικρό δο-
χείο, όπως φαίνεται στο σχήμα;   

Σχ.42 Μέτρηση με ίδια θερμόμετρα της θερμοκρασίας  
           διαφορετικών ποσοτήτων λαδιού 

Θ1 

Θ2 

Σχ.43 Μέτρηση με θερμόμετρα  
           διαφορετικής μάζας της ίδιας  
            ποσότητας λαδιού 
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Αν διαθέτετε μια σειρά από θερμόμετρα διαφορετικών μεγεθών τι θα κά-
νατε για να αυξάνατε ολοένα την ακρίβεια της μέτρησης;  

 

3. Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών για την τροχιά σωματιδίου και 
πως θα μπορούσαν να την προσδιορίσουν πειραματικά.  

Οι ερωτήσεις είναι της μορφής: 

Στο μάθημα της Φυσικής σε προηγούμενο σχολικό έτος είχε αναφερθεί ο 
όρος τροχιά ενός κινούμενου σωματίου. Να αναφέρετε ότι γνωρίζετε για το τι 
είναι η τροχιά ενός κινούμενου σωματίου, συζητήστε το και καταλήξτε σε μια 
άποψη.  

Πώς κατά τη γνώμη σας θα μπορούσατε να προσδιορίσετε πειραματικά την 
τροχιά ενός πολύ μικρού εντόμου που κινήθηκε πετώντας κατά μήκος της τά-
ξης; Τι όργανα θα χρησιμοποιούσατε;  

 

4. Η «εκτέλεση» ΝΠ προσδιορισμού της τροχιάς σωματιδίου (το οποίο φω-
τίζεται ρυθμικά με φλας) με ολοένα αυξανόμενη ακρίβεια από ένα «κλασικό» 
Φυσικό.  

Δίνεται στους μαθητές να διαβάσουν ατομικά το παρακάτω κείμενο του 
Gamow 

«…ας φανταστούμε έναν φυσικό που διαθέτει όλα τα είδη ευαίσθητων συ-
σκευών, ο οποίος προσπαθεί να παρακολουθήσει την κίνηση ενός πολύ μικρού υλι-
κού σώματος. Έχοντας αποφασίσει να κάνει τις παρατηρήσεις του με «οπτικό» τρό-
πο, χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό μία κάμερα μεγάλης ακρίβειας. Βέβαια, για να 
μπορεί να βλέπει το κινούμενο σώμα πρέπει να το φωτίζει, γνωρίζοντας όμως ότι το 
φως, γενικώς, ασκεί κάποια δράση στο σώμα, η οποία ίσως επηρεάζει την κίνηση 
του, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει φλας μικρής διάρκειας μόνο κατά τις χρονικές 
στιγμές που κάνει τις παρατηρήσεις του. Αρχικά, θέλει δοκιμαστικά να παρατηρήσει 
μόνο δέκα σημεία της τροχιάς του σώματος, γι' αυτό επιλέγει το φλας που χρησιμο-
ποιεί να έχει τόσο μικρή ένταση ώστε η ολική επίδραση της πίεσης του φωτός κατά 
τους δέκα φωτισμούς να μην είναι σημαντική. Έτσι, φωτίζοντας δέκα φορές το σώμα 
κατά τη διάρκεια της κίνησής του, παίρνει δέκα σημεία πάνω στην τροχιά του, με την 
ακρίβεια που θέλει. 

Στη συνέχεια ο ερευνητής μας θέλει να επαναλάβει το πείραμα, παίρνοντας όμως 
εκατό -όχι μόνο δέκα- σημεία. Γνωρίζει ότι μία εκατοντάδα διαδοχικών φωτισμών θα 
επηρεάσει αρκετά την κίνηση του σώματος, γι' αυτό επιλέγει γι' αυτή τη δεύτερη 
σειρά παρατηρήσεων φλας με ένταση δέκα φορές μικρότερη από πριν. Για την τρίτη 
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σειρά παρατηρήσεων, που αφορά αυτή τη φορά χίλια σημεία, επιλέγει φλας με έ-
νταση εκατό φορές μικρότερη της αρχικής. 

Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, μειώνοντας δηλαδή σταθερά την ένταση του φω-
τισμού που χρησιμοποιεί, ο παρατηρητής μπορεί να πάρει πάνω στην τροχιά του 
κινητού όσα σημεία θέλει, χωρίς να αυξηθεί το πιθανό σφάλμα μέτρησης πέρα απ' 
το όριο που είχε επιλέξει αρχικά. Αυτή η ιδανική, αλλά γενικά αρκετά πιθανή, διαδι-
κασία αναπαριστά άμεσα τη λογική πορεία «κατασκευής» της τροχιάς της κίνησης 
«με παρατήρηση του κινούμενου σώματος» και, όπως βλέπετε, στο πλαίσιο της κλα-
σικής Φυσικής είναι πραγματοποιήσιμη…» 

Στη συνέχεια τους ζητείται να περιγράψουν το πείραμα με δικά τους λόγια 
και να βρουν μία αναλογία ανάμεσα στην παραπάνω διαδικασία και στη δια-
δικασία μέτρησης της θερμοκρασίας μιας ποσότητας λαδιού με ολοένα αυξα-
νόμενη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας θερμόμετρα διαφορετικών διαστάσεων. 

 

5. Η «εκτέλεση» του ΝΠ προσδιορισμού της τροχιάς σωματιδίου με την ει-
σαγωγή των κβαντικών περιορισμών. 

Γίνεται σε τρία βήματα.  

1ο βήμα (Η μείωση της έντασης μιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας μπορεί 
να γίνει θεωρητικά έως το ένα φωτόνιο ανά φωτισμό) 

Οι μαθητές εισάγονται στον προβληματισμό με ερώτηση της μορφής: 

Ας υποθέσουμε ότι ο πειραματιστής στο παραπάνω πείραμα χρησιμοποιεί 
μονοχρωματική ακτινοβολία (π.χ. ιώδη) και η συσκευή παρατήρησης μπορεί 
να ανιχνεύει οσοδήποτε μικρή ένταση φωτός. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η α-
κτινοβολία που χρησιμοποιεί ο πειραματιστής αποτελείται από κβάντα φωτός 
(φωτόνια) πιστεύετε ότι μπορεί να μειώνει οσοδήποτε την ένταση του φωτι-
σμού;   

2ο Βήμα (Η μείωση της «δράσης» του ενός φωτονίου μπορεί να επιτευχθεί 
με αύξηση του μήκους κύματος λ) 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση: 

Αν ήσασταν στη θέση του πειραματιστή τι θα μπορούσατε να κάνετε για να 
μειώσετε τη δράση του φωτονίου πάνω στο κινούμενο σωματίδιο; 

3ο βήμα (δεν είναι δυνατό να παρατηρηθούν λεπτομέρειες μικρότερες από 
το χρησιμοποιούμενο μήκος κύματος) 

Οι μαθητές δεν έχουν διδαχτεί κάτι για τη «διακριτική ικανότητα» και ούτε 
είναι αυτό δυνατό να γίνει μέσα στο χρονικό πλαίσιο της διδασκαλίας. Έτσι 
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επιλέγεται για το ξεπέρασμα της δυσκολίας μια προσέγγιση με τη βοήθεια 
αναλογίας. Προφανώς οι μαθητές δεν θα κατακτήσουν την αντίστοιχη επι-
στημονική γνώση, όμως θα αποκτήσει νόημα γι’ αυτούς το ότι «δεν είναι δυ-
νατό να παρατηρηθούν λεπτομέρειες μικρότερες από το χρησιμοποιούμενο 
μήκος κύματος» και έτσι θα είναι δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία. Για το 
σκοπό αυτό αρχικά τίθεται μια ερώτηση της μορφής: 

Υποθέστε ότι ένα μικρό έντομο μήκους 1 cm περπατά τη νύχτα σε μια σκο-
τεινή οθόνη η οποία αποτελείται από λαμπάκια διαμέτρου 3 cm. Κάθε λαμπά-
κι έχει αισθητήρα και ανάβει όταν είναι σε επαφή με το έντομο. Με πόση σι-
γουριά μπορείτε να εκτιμήσετε τη θέση του εντόμου; Ή με άλλα λόγια ποια 
είναι η αβεβαιότητα / απροσδιοριστία για τη θέση του εντόμου; 

Μετά τη διαπραγμάτευση δίνεται στους μαθητές το παρακάτω κείμενο του 
Gamow να το διαβάσουν ατομικά και κατόπιν να γίνει συζήτηση για το νόημά 
του.  

«…Στο σημείο αυτό, (όπου ο πειραματιστής χρησιμοποιεί ολοένα μικρότερα μήκη 
κύματος), θα συναντήσει μια άλλη δυσκολία. Είναι πασίγνωστο ότι όταν κάποιος 
χρησιμοποιεί φως που έχει ορισμένο μήκος κύματος δεν είναι δυνατό να παρατηρή-
σει λεπτομέρειες το μέγεθος των οποίων είναι μικρότερο από το χρησιμοποιούμενο 
μήκος κύματος. Όντως, δεν είναι δυνατό να ζωγραφίσουμε μια περσική μινιατούρα 
με τη βούρτσα του ελαιοχρωματιστή. Έτσι όμως, χρησιμοποιώντας όλο και μεγαλύτε-
ρα μήκη κύματος, ο παρατηρητής μας θα χάσει τη δυνατότητα εκτίμησης της θέσης 
κάθε μεμονωμένου σημείου και, πολύ γρήγορα, θα φτάσει στην κατάσταση όπου 
κάθε τέτοια εκτίμηση θα έχει ένα «ποσό» αβεβαιότητας. … Τελικά, θα αναγκαστεί να 
κάνει ένα συμβιβασμό ανάμεσα στο μεγάλο αριθμό παρατηρούμενων σημείων και 
στην αβεβαιότητα εκτίμησης, και ποτέ δεν θα κατορθώσει να φτάσει σε μια ακριβή 
τροχιά υπό τη μορφή μαθηματικής γραμμής, σαν εκείνες στις οποίες κατέληγαν οι 
«κλασικοί» συνάδελφοι του. Τα καλύτερα αποτελέσματα του δεν θα δίνουν ως τρο-
χιά παρά μια φαρδιά «ασαφή» λωρίδα…» 

Μετά τη συζήτηση για έλεγχο τίθεται στις ομάδες το ερώτημα: 

Θέλεις να προσδιορίσεις τη θέση ή την ορμή ενός σωματιδίου. Για να το 
παρατηρήσεις σχεδιάζεις ένα πείραμα κατά  το οποίο θα «φωτίσεις» το σω-
ματίδιο με κάποια ακτινοβολία της οποίας τα ανακλώμενα, από το σωματίδιο, 
φωτόνια θα ανιχνευτούν από μια υπερευαίσθητη κάμερα, η οποία μπορεί να 
ανιχνεύει έστω και ένα φωτόνιο. Για τις ακτινοβολίες που μπορείς να χρησι-
μοποιήσεις έχεις δύο επιλογές: 

(Α) Ακτινοβολία μήκους κύματος λ 

(Β) Ακτινοβολία μήκους κύματος λ΄=100λ 
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Ποια επιλογή θα έκανες αν ενδιαφερόσουν (ι) να προσδιορίσεις κάποια 
στιγμή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια  τη θέση (ιι) να μεταβληθεί 
όσο το δυνατόν λιγότερο η ορμή του σωματιδίου (να «διαταραχτεί» όσο το 
δυνατόν λιγότερο η κίνησή του);  

 

6. Η διατύπωση της αρχής της απροσδιοριστίας / αβεβαιότητας και οι συ-
νέπειές της.  

(Όσο ακριβέστερα προσδιορίζεται η θέση, τόσο πιο ασαφής /αβέβαιη γίνε-
ται η ορμή (ή η ταχύτητα) και αντιστρόφως – Η Α.Α. δεν είναι συνέπεια ατέ-
λειας των συσκευών - Δεν είναι δυνατόν η τροχιά να προσδιοριστεί ως γεωμε-
τρική γραμμή - Λόγω της μικρής τιμής του h οι συνέπειες είναι άμεσα εμφα-
νείς μόνο στο μικρόκοσμο) 

Οι μαθητές με σειρά ερωτήσεων καθοδηγούνται στη διατύπωση και τις 
συνέπειες της αρχής (με λόγια και με τις μαθηματικές σχέσεις  

ΔΡσωματίου Δxσωματίου  h  ή Δυσωματίου Δxσωματίου  h/mσωματίου ).  

Οι ερωτήσεις είναι της μορφής:  

- Αν ονομάσουμε Δxσωματίου την αβεβαιότητα του παρατηρητή 
για την θέση του σωματιδίου κάποια στιγμή, αυτή με τι είναι περίπου 
ίση (σε τάξη μεγέθους); 

- Αν υποθέσουμε ότι η κρούση του φωτονίου με το σωματίδιο 
εισάγει μια αβεβαιότητα  ΔΡσωματίου στην ορμή του σωματιδίου της τά-
ξης μεγέθους της ορμής του φωτονίου, πόση θα είναι αυτή; Η υπόθε-
ση είναι λογική;  

- Προσπαθήστε να συμπληρώσετε το 2ο μέλος των σχέσεων  

(1)  ΔΡσωματίου Δxσωματίου  

(2)  Δυσωματίου Δxσωματίου   

- Από τις σχέσεις (1), (2) τι παρατηρείτε για τη σχέση των τιμών 
Δxσωματίου και ΔΡσωματίου; Με άλλα λόγια αν προσδιορίζουμε με πολύ με-
γάλη ακρίβεια τη θέση ενός σωματιδίου τι συμπέρασμα βγάζετε για 
την ακρίβεια προσδιορισμού της ορμής του (ή της ταχύτητάς του) και 
αντιστρόφως;  

- Με βάση την απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση μπο-
ρείτε να διατυπώσετε με λόγια τη σχέση (1) (ή 2) η οποία αποτελεί την 
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αρχή της απροσδιοριστίας ή αβεβαιότητας που εισήγαγε ο Γερμανός 
Φυσικός Heisenberg;   

- Τι θα απαντούσατε αν σας έλεγε κάποιος ότι σύμφωνα με την 
παραπάνω αρχή δεν είναι δυνατόν να υπολογίσουμε κάποια χρονική 
στιγμή τη θέση ενός σωματιδίου με οποιαδήποτε ακρίβεια επιθυμού-
με;  

- Κάποιος υποστηρίζει ότι η αρχή της απροσδιοριστίας οφείλε-
ται στο γεγονός ότι οι συσκευές που χρησιμοποιούμε στα πειράματα 
δεν είναι ιδανικές. Τι θα απαντούσατε; Θα μπορούσε ο πειραματιστής 
να βελτιώσει κάτι στη μετρητική του συσκευή ώστε να πάψει να ισχύ-
ει η Α.Α;   

- Μπορούμε να προσδιορίσουμε την τροχιά ενός ηλεκτρονίου 
ως πάρα πολύ λεπτή συνεχή (γεωμετρική) γραμμή;  

- Συζητήστε κατά πόσο πιστεύετε ότι η τροχιά ενός ηλεκτρονίου 
είναι μια γεωμετρική γραμμή. 

- Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις  

(Α) Η τάξη μεγέθους της σταθεράς του Planck είναι 10-34J.s και η 
αβεβαιότητά σου για τη θέση ενός ηλεκτρονίου είναι της τάξης του 
10-10m (όσο η διάμετρος του ατόμου) θα μπορούσες να προσδιορίσεις 
σε αυτή την περίπτωση την αβεβαιότητα της ταχύτητας αν δίνεται ότι 
η τάξη μεγέθους της μάζας του ηλεκτρονίου είναι 10-30Kg;  

(Β) Αν το ηλεκτρόνιο βρισκόταν σε ένα επιταχυντή και σου αρκού-
σε ακρίβεια στη μέτρηση της θέσης 1mm=10-3m, ποια θα ήταν τότε η 
αβεβαιότητα στην ταχύτητα;  

(Γ) Αν αντί για ηλεκτρόνιο είχες ένα κόκκο σκόνης με μάζα 10-10Kg 
τι θα εύρισκες στην περίπτωση του ερωτήματος (Β);  

(Δ) Κάνε ένα σχόλιο για τα αποτελέσματα των υπολογισμών σου; 
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10. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΣΤΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ ΦΕ 

 

Από ην πξνηεηλόκελν γηα ην κάζεκα βηβιίν 

Φαιθηά Κ., (2010) Διδάζκονηας Φσζικές επιζηήμες, Παηάθεο, Αζήλα.  

 

Ση νλνκάδνπκε άηππεο πεγέο κάζεζεο θαη πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηνπο;  

Ζ κάζεζε όπσο απηή πξνβιέπεηαη από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα θαη πξνζθέξεηαη 

από ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα ραξαθηεξίδεηαη σο ε ηππηθή κνξθή κάζεζεο. 

Παξάιιεια όκσο ππάξρνπλ θαη νη άηππεο κνξθέο κάζεζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα, 

άξζξα επηζηήκεο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, εηδηθά έλζεηα θαη DVD πνπ 

δεκνζηεύνληαη ή δηαηίζεληαη από ηνλ ηύπν, ληνθηκαληέξ επηζηήκεο ζηελ ηειεόξαζε 

θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, πιηθό πνπ δεκνζηεύεηαη ζην Γηαδίθηπν, Μνπζεία επηζηήκεο 

θαη ηερλνινγίαο, θιπ. Απηέο νη πεγέο είλαη ζήκεξα εύθνια πξνζβάζηκεο ζηνπο 

καζεηέο, ζηνπο δαζθάινπο θαη γεληθόηεξα ζην επξύ θνηλό.  

Ο πιεζπζκόο ζηνλ νπνίν απεπζύλνληαη νη πεγέο ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο είλαη  όινη 

νη πνιίηεο, ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πάλσ ζε ζέκαηα επηζηήκεο. Οη πεγέο απηέο 

απεπζύλνληαη θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη ζύκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα 

δειώλνπλ όηη κέζσ απηώλ ησλ πεγώλ απηνεπηκνξθώλνληαη, αιιά επίζεο θαη ζηνπο 

καζεηέο, νη νπνίνη κε ελδηαθέξνλ πξνζεγγίδνπλ απηέο ηηο πεγέο. Ο βαζηθόο ζηόρνο 

ησλ πεγώλ άηππεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ελεκεξσζνύλ νη πνιίηεο γηα γεληθά ζέκαηα 

ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ πνπ ηνπο αθνξνύλ (π.ρ. ην αλζξώπηλν ζώκα, ην Ζιηαθό 

ζύζηεκα, ε αηκόζθαηξα), αιιά θαη γηα επίθαηξα ζέκαηα (θισλνπνίεζε θ.α.). Δπίζεο, 

κε ζθνπό ηε δεκόζηα θαηαλόεζε ηεο επηζηήκεο, παξνπζηάδνληαη κε «γιώζζα» πην 

θηιηθή, ζηνλ ακύεην ζηε ρξήζε ηνπ επηζηεκνληθνύ θώδηθα πνιίηε, ζηνηρεία από 

ζεσξίεο ηεο Φπζηθήο, όπσο  παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηνηρεία από ηε ζεσξία ηεο 

ζρεηηθόηεηαο.  

 

Οη άηππεο πεγέο κάζεζεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία ηωλ ΦΕ; 

Tα ηειεπηαία ρξόληα, ε εμέιημε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο (πιεξνθνξηθή, 

δηάζηεκα, βηνινγία, πγεία, θ.ιπ.) ζπκβαίλεη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο. Πνιιέο από 
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απηέο ηηο εμειίμεηο έρνπλ νινέλα θαη κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

πνιηηώλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη άκεζα λα ηηο πιεξνθνξνύληαη θαη λα ηηο θαηαλννύλ, 

ώζηε λα παίξλνπλ θαη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ θνηλσληθό δηάινγν γηα ζέκαηα επηζηήκεο (π.ρ. ζέκαηα βηνεζηθήο, ππξεληθήο 

ελέξγεηαο θ.α.). Γηα ην ιόγν απηό, νη πνιίηεο (αλάκεζα ζε απηνύο νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί) εθδειώλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πιεξνθόξεζή ηνπο ζηα 

ζέκαηα απηά. 

Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη κεγάιε αδξάλεηα θαη θαίλεηαη λα αδπλαηεί λα 

κεηαζρεκαηίζεη απηή ηε λέα γλώζε ζε ζρνιηθή γλώζε. Έηζη, ην θύξην βάξνο γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ πνιηηώλ ζηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ην 

έρνπλ αλαιάβεη νη άηππεο κνξθέο κάζεζεο. Δπηζηήκνλεο ή θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη 

δεκνζηνγξάθνη πξνζπαζνύλ λα εθιατθεύνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, δειαδή λα ηελ 

κεηαζρεκαηίδνπλ ζε δεκόζηα γλώζε. Οη «γλώζεηο» απηέο παξεκβαίλνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ γηα νηθνδόκεζε επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηνπο καζεηέο, 

άιινηε δηεπθνιύλνληαο ηελ όιε δηαδηθαζία θαη άιινηε εκπνδίδνληάο ηελ. Γη’ απηό 

άιισζηε ζπρλά ε «γλώζε» πνπ έρεη θάζε παηδί από άηππεο πεγέο γλώζεο απνθαιείηαη 

θαη ην «αόξαην ππόβαζξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο». 

Οη «γλώζεηο» πνπ θαηαθηνύλ ηα παηδηά κέζσ ησλ άηππσλ πεγώλ   

α) κπνξεί λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε, νπόηε ζπκβάιινπλ 

θαζνξηζηηθά ζηνλ επηζηεκνληθό γξακκαηηζκό ησλ καζεηώλ,  

β) κπνξεί απιώο λα ιεηηνπξγνύλ σο ζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο 

καζεηέο λα ππνδερζνύλ ηελ επηζηεκνληθή γλώζε αξγόηεξα κέζσ ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη  

γ) κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο.  

Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε ζπκβαίλεη είηε δηόηη νη καζεηέο δελ έρνπλ νηθνδνκήζεη ηα 

θαηάιιεια λνεηηθά ζρήκαηα ώζηε λα κπνξέζνπλ λα εληάμνπλ ηηο θαηλνύξγηεο έλλνηεο 

ζε απηά, είηε δηόηη νη ίδηεο νη πεγέο δελ είλαη ηόζν αμηόπηζηεο θαη κεηαθέξνπλ ηα 

επηζηεκνληθά γεγνλόηα ζπλήζσο κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα πξνθαινύλ ζύγρπζε θαη 

ιαλζαζκέλε εξκελεία από ηνπο καζεηέο. 

Σπλεπώο, νη άηππεο πεγέο κάζεζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία δηόηη απνηεινύλ  έλα νξπρείν πιηθνύ θαη ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ γλώζεο, 
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από ην νπνίν είλαη δπλαηόλ λα αληιήζεη ν καζεηήο πιηθό γηα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή 

ηνπ πξνζσπηθή εξγαζία πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί ή ν εθπαηδεπηηθόο γηα λα ζρεδηάζεη ην 

κάζεκά ηνπ ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. επίζθεςε ζε έλα πιαλεηάξην). Ο ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θξίλεηαη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ θξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ άηππσλ πεγώλ 

γλώζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.. Γειαδή, ζα πξέπεη 

λα ειέγρεη ην πεξηερόκελό ηνπο θαη ηνλ ηξόπν παξνπζίαζήο ηνπο (εάλ είλαη 

θαηάιιεινο γηα ηε λνεηηθή ειηθία ησλ καζεηώλ, εάλ νη έλλνηεο παξνπζηάδνληαη κε 

νξγαλσκέλν ηξόπν, θιπ.)  θαη λα κελ παξαδίδεηαη ν ίδηνο θαη νη καζεηέο ηνπ άθξηηα 

ζε απηέο, απνδερόκελνο a priori ηελ εγθπξόηεηά ηνπο. 

 

Πωο ηαμηλνκνύληαη νη άηππεο πεγέο κάζεζεο αλάινγα κε ην ρώξν θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ πινπνηείηαη ε κάζεζε ζηηο ΦΕ.  

Γηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο άηππσλ πεγώλ κάζεζεο αλάινγα κε ην ρώξν 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ πινπνηείηαη ε κάζεζε.  

1. Οργανφμένες ζτολικές  επιζκέυεις  ζε τώροσς  εκηός ζτολείοσ 

Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε αμηνπνηεί ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ νη 

άηππεο πεγέο κάζεζεο (κνπζεία, θέληξα επηζηήκεο, πιαλεηάξηα, δσνινγηθνί θαη 

βνηαληθνί  θήπνη θ.α.) πξνγξακκαηίδνληαο ζρεηηθέο επηζθέςεηο γηα λα εκπινπηίζεη ην 

επίζεκν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζηηο ΦΔ. Τν δηδαθηηθό όθεινο είλαη ζεκαληηθό 

εθόζνλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνεηνηκάδνπλ πξνζεθηηθά απηέο ηηο επηζθέςεηο. Πξηλ ηελ 

επίζθεςε ν εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεηαη γηα ην πεξηερόκελν θαη ην είδνο ησλ 

παξερόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ 

θαηαιιειόηεηά ηνπο σο πξνο ην πεξηερόκελν αιιά θαη ην ειηθηαθό επίπεδν ησλ 

καζεηώλ. Καηόπηλ πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ην ελλνηνινγηθό ππόζηξσκα ησλ 

καζεηώλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα ιεηηνπξγήζνπλ επνηθνδνκεηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο. Καηά ηελ επίζθεςε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ θάπνην 

θύιιν εξγαζίαο, πνπ ζα έρεη ζρεδηάζεη ν εθπαηδεπηηθόο, ώζηε απηνί λα πινεγνύληαη 

ζην λέν ρώξν, λα εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα εθζέκαηα θαη λα πινπνηνύλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Τέινο, κεηά ηελ επίζθεςε (ίζσο όρη άκεζα) ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε πάλσ ζηα θύιια εξγαζίαο θαη λα θαηαγξαθνύλ νη 

εληππώζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.   
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2.   Ιδιφηική δραζηηριόηηηα εκηός ζτολείοσ  

Μαζεηέο ή/θαη εθπαηδεπηηθνί πξνζσπηθά πινεγνύληαη ζε άηππεο πεγέο κάζεζεο 

(όπσο είλαη ν εκεξήζηνο θαη ν πεξηνδηθόο ηύπνο, ε ηειεόξαζε, ην δηαδίθηπν, ηα DVD, 

ηα CD, θ.α.), ζε νπνηνδήπνηε ρώξν εθηόο ζρνιείνπ (π.ρ, ζην ζπίηη ηνπο) ή αθόκε 

ηδησηηθά (ή νηθνγελεηαθά) επηζθέπηνληαη δεκόζηνπο νξγαληζκνύο (κνπζεία, 

βνηαληθνύο θήπνπο, πιαλεηάξηα, θιπ.) 

3. Εκπαιδεσηικό σλικό ενηός ζτολείοσ  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό (ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε 

ζηνρνζεζία ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο) κε ηελ αμηνπνίεζε πιηθνύ 

πνπ πξνέξρεηαη από όια ηα είδε ησλ άηππσλ πεγώλ κάζεζεο (όπσο ν εκεξήζηνο θαη 

ν πεξηνδηθόο ηύπνο, ε ηειεόξαζε, ην δηαδίθηπν, ηα DVD, ηα CD, θιπ) γηα ρξήζε ζηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Να αλαθεξζνύλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηωλ άηππωλ πεγώλ 

κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. 

Οη πεγέο ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Βαζηθά ηνπο 

πιενλεθηήκαηα είλαη όηη νη καζεηέο  

(α) ηηο πξνζεγγίδνπλ νηθεηνζειώο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, δειαδή 

αζρνινύληαη κε ην πεξηερόκελό ηνπο επεηδή αηζζάλνληαη όηη ηνπο θάλεη λόεκα. 

(β) ελεκεξώλνληαη γηα ζέκαηα επηζηήκεο ηα νπνία είλαη επίθαηξα θαη αθνξνύλ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη αθόκα αηζζάλνληαη όηη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

θνηλσληθό δηάινγν γηα ζέκαηα επηζηήκεο. 

(γ) κπνξνύλ λα ηηο δηαηξέμνπλ κε επζύγξακκα ή θαη απνζπαζκαηηθά, αθνινπζώληαο 

πξνζσπηθέο δηαδξνκέο.  

(δ) ζεσξνύλ όηη ε «γιώζζα» πνπ ρξεζηκνπνηνύλ (πινύζηα ζε κεηαθνξέο θαη 

αλαινγίεο, ρσξίο όξνπο, κε ηππηθή, κε πνιιά αθεγεκαηηθά ζηνηρεία) είλαη πνιύ πην 

ελδηαθέξνπζα θαη θηιηθή από ηελ αληίζηνηρε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ.  

Βαζηθά ηνπο κεηνλεθηήκαηα είλαη:  
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α) Ζ απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ ζεκάησλ ηνπο δελ βνεζά ηνπο καζεηέο λα δνκήζνπλ 

έλα ελλνηνινγηθό πιαίζην γηα κηα ζεκαηηθή ελόηεηα. 

β) Οη ραιαξέο ζπλζήθεο πινήγεζεο ζε απηέο, γηα παξάδεηγκα κέζα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζπηηηνύ ησλ καζεηώλ.  

γ) Ζ κε εμαζθαιηζκέλε εγθπξόηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη ζπγγξαθείο  

βηβιίσλ επηζηήκεο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαη κεξηθέο θνξέο απιά ζηνρεύνπλ ζηνλ εληππσζηαζκό ησλ 

αλαγλσζηώλ κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα νηθνδνκνύλ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο γηα 

ηα ζέκαηα απηά. Σπλεπώο, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ επηινγή ηνπ πιηθνύ 

πνπ ζα αμηνπνηεζεί λα είλαη πξνζεθηηθνί σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπ εγθπξόηεηα, 

ε νπνία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ζε κεγάιν βαζκό εθόζνλ ν ζπγγξαθέαο είλαη 

γλσζηόο επηζηήκνλαο, ν νπνίνο γξάθεη εθιατθεπηηθά θείκελα γηα ηελ επηζηήκε (π.ρ. 

Einstein, Landau, Gamow) ή αλ ην πιηθό εθπνξεύεηαη από έγθξηην επηζηεκνληθό 

ίδξπκα (π.ρ. γλσζηό παλεπηζηήκην). 

 

 

ηε ζπλέρεηα (ζει. 138-145) αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηωλ άηππωλ 

πεγώλ κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία. 

 

 



Ακολουθεί, ως παράδειγµα αξιοποίησης των άτυπων πηγών 

µάθησης στη διδασκαλία, ένα φύλλο εργασίας που εκπόνησε 

εκπαιδευτικός για το µάθηµα της Γεωγραφίας στο Γυµνάσιο. 
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Φύλλο εργασίας 

Οι επιπτώσεις από τα φυσικά φαινόµενα – Τα ηφαίστεια 

 

 

 

1. Φαντάσου ότι ταξιδεύεις στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής και επισκέπτεσαι την 

περιοχή γύρω από το ηφαίστειο 

της Αγίας Ελένης. Μπορείς να 

περιγράψεις αυτό που θα 

έβλεπες; 
 

 

………………............................. 
 

………………............................. 
 

………………............................. 
 

………………............................. 

 

………………............................. 

 

………………............................. 

 

………………............................. 
 

………………............................. 
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2.   Σε ποια κατάσταση νοµίζεις ότι βρίσκεται η περιοχή γύρω από το 

ηφαίστειο σήµερα;  

 

 Η κατάσταση της περιοχής σήµερα 

Το έδαφος: βραχώδες 
θα υπάρχει 

λίγο χώµα 

 

θα είναι 

όπως ήταν 

πριν από 

την έκρηξη 

 

θα είναι πιο 

γόνιµο από 

πριν 

Η χλωρίδα: 
νεκρή 

περιοχή 
λίγα χόρτα όπως πριν 

 

πιο πολλά 

φυτά και 

δένδρα 

 

Η πανίδα: 

δεν θα 

υπάρχουν 

ζώα 

λίγα και 

µικρά ζώα 
Όπως πριν  

 

πιο πολλά 

ζώα από 

πριν 

 

 
 

 

3.   Που στηρίζεις την άποψη σου;  
 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 
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4.   Από ποιες λέξεις αποτελείται 

ή λέξη «άνανθος»: 

1).……………………………… 

2)………………………………. 

 

5.   Τι σηµαίνει η φράση «άνανθο 

τοπίο»: 

………………………………………………………………………… 
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6.   Σήµερα, ύστερα από 25 χρόνια, τι φυτά υπάρχουν στη περιοχή 

γύρω από το ηφαίστειο;  

 

α)……………………………………………………………………… 

 

β)……………………………………………………………………… 

 

γ) ……………………………………………………………………… 

 
 

 

7.  Τι εντυπωσιακό συνέβη µε τη λίµνη Σπίριτ;  

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
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Άγνωστες λέξεις:  

Ανάνηψη = αναγέννηση  

από το ρήµα ανανήφω 

ανα (στερετικό) - νήφω (είµαι 

νηφάλιος) 

 

Αλληλουχία = η συνέχεια, η 

σειρά που συµβαίνει ένα 

φαινόµενο 
8.  Τι λέει το «Παραδοσιακό 

µοντέλο» των επιστηµόνων για 

την αναγέννηση της φύσης; 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

9.  Με ποιο τρόπο η φύση αναγεννήθηκε;  
 

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

 

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

 

10.   Πως θα µπορούσες να χαρακτηρίσεις το µοντέλο που 

ακολούθησε η φύση;  
 

................................................................................................................. 
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11.   Γιατί το χιόνι έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο στη επιβίωση 

και επανεµφάνιση των φυτών;  

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

12.   Να συµπληρώσεις προσεχτικά τον παρακάτω πίνακα: 
 

 Η κατάσταση της περιοχής σήµερα 

Το έδαφος: βραχώδες 
θα υπάρχει 

λίγο χώµα 

 

θα είναι 

όπως ήταν 

πριν από 

την έκρηξη 

 

θα είναι πιο 

γόνιµο από 

πριν 

Η χλωρίδα: 
νεκρή 

περιοχή 
λίγα χόρτα όπως πριν 

 

πιο πολλά 

φυτά και 

δένδρα 

 

Η πανίδα: 

δεν θα 

υπάρχουν 

ζώα 

λίγα και 

µικρά ζώα 
Όπως πριν  

 

πιο πολλά 

ζώα από 

πριν 

 

13.   Να συγκρίνεις τον πίνακα αυτόν µε τον πίνακα της σελίδας 2. Τι 

παρατηρείς. Άλλαξε κάτι στις απόψεις σου σχετικά µε τα φυσικά 

φαινόµενα: …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….  
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14.   Τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση στο σηµερινό µάθηµα και 

γιατί;  

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
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11. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ ΦΔ  ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 

ΚΑΙ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ 

Βιβλιογπαθία πος σπηζιμοποιήθηκε 

ΒΑΛΑΓΑΚΖ Α., Απνζεζαύξηζε ηεο θπζηθήο κε γλώκνλα ηε δηδαθηηθή πξάμε, 

πξαθηηθά ζπκπνζίνπ: «Ζ ζπκβνιή ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ησλ ΦΔ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ΦΔ, εθδόζεηο Υξηζηνδνπιηδε, 2001 

ΒΛΑΥΟ Γ.– ΚΟΚΚΟΣΑ Π., Ζ γέλλεζε θαη ε εμέιημε ησλ ζσκαηηδηαθώλ 

κνληέισλ γηα ηελ ύιε, ζην βηβιίν ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΗ ΦΤΗΚΔ 

ΔΠΗΣΖΜΔ, εθδ. ΣΤΠΩΘΖΣΩ, 2000  

ΚΑΡΤΓΑ Α., ΚΟΤΜΑΡΑ Π., Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ 

ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΘΔΡΜΗΚΩΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΩΝ, από ηα πξαθηηθά ηνπ 

ζπκπνζίνπ «Ζ ζπκβνιή ηεο ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ησλ ΦΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ΦΔ» εθδόζεηο Υξηζηνδνπιίδε, 2001 

Π.ΚΟΚΚΟΣΑ, ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ, ηέηαξηε έθδνζε, 

εθδόζεηο ΓΡΖΓΟΡΖ, 2001. 

 ΔΡΟΓΛΟΤ Φ., ΚΟΤΜΑΡΑ Π., ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ 

ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΣΖ 

ΓΝΩΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ 

ΔΦΑΠΜΟΗΜΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΖ ΓΝΩΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΜΔ ΣΟ 

ΜΟΝΣΑΛΟ ΔΡΔΤΝΑ SHINE, από ηα πξαθηηθά ηνπ ζπκπνζίνπ «Ζ ζπκβνιή ηεο 

ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ησλ ΦΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ» εθδόζεηο Υξηζηνδνπιίδε, 

2001 

ΣΕΑΝΑΚΖ Κ., Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΣΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ, ζην ζπκπόζην κε ζέκα « Ζ ζπκβνιή ηεο ηζηνξίαο θαη 

θηινζνθίαο ησλ ΦΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ, εθδόζεηο Υξηζηνδνπιίδε, 2001 

 

Τπάπσει ενδιαθέπον για ηην ενζωμάηωζη ζηη διδαζκαλία ηων ΦΔ ζηοισείων ηηρ 

θιλοζοθίαρ και ηηρ ιζηοπίαρ ηοςρ και γιαηί; 

Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαη ζηε ρώξα καο παξαηεξείηαη κηα αύμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ εξεπλεηώλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο. Δπίζεο 

ζηνηρεία από ηελ ηζηνξία θαη ηε θηινζνθία ησλ ΦΔ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.  

Γηαβάδνπκε ζην ΓΔΠΠ «…ζηα ζτολικά εγτειρίδια ζκόπιμο είναι να περιλαμβάνεηαι 

η διαδοτή ηων μεγάλων ιζηορικών ζηιγμών ποσ καθόριζαν ηην πορεία ηων Φσζικών 
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Επιζηημών, ώζηε ο μαθηηής να αποκηά γνώζη ηης γένεζης ηων ιδεών ηοσς, προϋπόθεζη 

απαραίηηηη για ηην καηάκηηζη κάθε γνωζηικού ανηικειμένοσ…». 

Ζ έληαμε ζηνηρείσλ από ηελ Ηζηνξία θαη ηε Φηινζνθία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα κπνξεί:  

α) λα ζπλεηζθέξεη ζηε κάζεζε,  

β) λα απνδώζεη ζηηο ΦΔ ην ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπηλνπ επηηεύγκαηνο,  

γ) λα δηεπθνιύλεη ηε ζύλδεζε ή ηελ εληαία αληηκεηώπηζε θιάδσλ, όπσο ε Φπζηθή θαη 

ε Υεκεία, νη νπνίνη είλαη αλεμάξηεηνη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα,  

δ) λα βνεζήζεη ηε ζύλδεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο ΦΔ κε ηηο αληίζηνηρεο ζηελ ηερλνινγία 

θαη θαη' επέθηαζε κε ηηο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία. 

Τπάξρεη ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε ησλ εξεπλεηώλ γηα ην αλ θαη πόζν:  

-νη ηδέεο ησλ παηδηώλ έρνπλ αλαινγίεο ή θαη νκνηόηεηεο κε ηηο ηδέεο ησλ επηζηεκόλσλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ ηζηνξία ησλ ΦΔ.  

- ε εμέιημε ησλ ηδεώλ ή ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ έρεη ην αλάινγν ηεο ζηελ ηζηνξία 

ησλ ΦΔ 

- ε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί από ηε γλώζε ησλ εκπνδίσλ ηα νπνία 

ππήξμαλ ζηελ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθώλ ζεσξηώλ θαη πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν ηξόπνο ππέξβαζήο ηνπο σο πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ησλ καζεηώλ 

 

Ποιοί οι βαζικοί λόγοι ένηαξηρ ζηην διδαζκαλία ηων ΦΔ ζηοισείων από ηην 

ιζηοπία και ηη θιλοζοθία ηοςρ;  

1) πλεηζθέξεη ζηε κάζεζε 

Ζ Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο. Απηή ε γλώζε πεξηιακβάλεη ηελ ηξέρνπζα έγθπξε γλώζε 

θαη ηελ όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθή, ηζηνξηθή εμέιημε θαη θύζε απηήο ηεο γλώζεο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ε Ηζηνξία θαη Φηινζνθία ηεο Δπηζηήκεο απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο 

θαη πνιύηηκν εξγαιείν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ ΦΔ. Πνιιά κνληέια θαη ζεσξεηηθέο 

ζέζεηο πνπ απνδέρεηαη ε Ηζηνξία θαη ε Φηινζνθία ησλ Φ.Δ. έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
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από ηε Γηδαθηηθή ησλ ΦΔ σο επεμεγεκαηηθό πιαίζην γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ζεσξεηηθώλ ηεο πξνβιεκάησλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζεσξεηηθώλ ηεο ζέζεσλ.  

2) Κεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ 

 Ζ ηζηνξία ηεο αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά θαη λα εξκελεπηνύλ 

ηα θπζηθά θαηλόκελα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ είλαη ειθπζηηθή γηα ην 

καζεηή θαη απηά ηα ζηνηρεία είλαη δπλαηόλ λα θαηαζηήζνπλ ην κάζεκα ελδηαθέξνλ. 

Αθόκα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ζπνπδαίσλ επηζηεκόλσλ, 

νη αληηπαξαζέζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη ζπλαξπαζηηθέο.  

3) Βνεζά ζηελ πξνζέγγηζε κε ηηο κεζόδνπο ηεο επηζηήκεο 

 Οη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη Φ.Δ. πξέπεη λα ηξέθνπλ εθηίκεζε γηα ηηο επηζηεκνληθέο 

κεζόδνπο, ηελ πνηθηιία θαη ηα όξηα ηνπο. Πξέπεη αθόκα λα έρνπλ κηα αίζζεζε γηα 

κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, γηα ην πώο αμηνινγνύληαη νη επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη πώο 

ζπλεθηηκώληαη νη αληηκαρόκελεο ζεσξίεο, θαζώο θαη κία αίζζεζε ηνπ αιιειέλδεηνπ 

ξόινπ ηνπ πεηξάκαηνο, ησλ Μαζεκαηηθώλ ησλ ζενινγηθώλ θαη Φηινζνθηθώλ ηδεώλ 

ζηελ πξόνδν ησλ Φ.Δ. 

4) πλεηζθέξεη ζηε γλώζε ηνπ πνιηηηζκνύ 

Μηα δηδαζθαιία Φ.Δ. θαιόλ είλαη λα απνθαιύπηεη  ζηνπο καζεηέο νξηζκέλα από ηα 

κεγάια εξσηήκαηα πνπ βαζάληζαλ ηνπο επηζηήκνλεο αλά ηνπο αηώλεο, ώζηε λα 

απνθηνύλ γλώζεηο γηα ηνπο κεγάινπο ζηαζκνύο ζηελ εμέιημε ησλ Φ.Δ, θαη θαη' 

επέθηαζε θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Ζ Ηζηνξία θαη ε Φηινζνθία ησλ Φ.Δ. δίλνπλ κηα 

αλζξώπηλε δηάζηαζε ζηηο ΦΔ θαη ηηο ζπλδένπλ κε ηα πξνζσπηθά, εζηθά, πνιηηηζηηθά 

θαη πνιηηηθά ελδηαθέξνληα ησλ αλζξώπσλ.  

5) Πξνζθέξεη  ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αληηιεθζνύλ ηηο απόςεηο ησλ επηζηεκόλσλ ζην 

πλεπκαηηθό θαη θνηλσληθό πιαίζην θάζε επνρήο. Ζ γλώζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ 

ζπλάληεζαλ ε επηζηεκνληθή πξόνδνο θαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή ησλ επηζηεκνληθώλ 

ηδεώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ. 
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Ποιοι οι κςπιόηεποι λόγοι πος επικαλούνηαι οι επεςνηηέρ ώζηε ηα ππογπάμμαηα 

ηων Φ.Δ. να αποκηήζοςν μια ιζηοπική διάζηαζη; 

1) Αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνξία ησλ ΦΔ είλαη δπλαηόλ αλάκεζα ζηα επηρεηξήκαηα ησλ 

κεγάισλ θπζηθώλ λα εληνπίζνπκε έλα ζεζαπξό ηδεώλ γηα ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δπζθνιία. Λόγνπ ράξε ηέηνηα ζέκαηα είλαη νη 

παξαλνήζεηο πνπ απαζρόιεζαλ ηνπο θπζηθνύο θαη ζήκεξα αλεπξίζθνληαη ζηε ζθέςε 

πνιιώλ καζεηώλ. Μέζσ ηεο ηζηνξίαο νη δηδάζθνληεο αληηιακβάλνληαη ηηο δπζθνιίεο 

θαη ηα εκπόδηα ζηε εμέιημε ελόο ζέκαηνο θαη έηζη κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ 

κνξθέο απηώλ ησλ δπζθνιηώλ θαη εκπνδίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε. 

2) Ζ Ηζηνξία ησλ Φ.Δ. είλαη από ηε θύζε ηεο ελδηαθέξνπζα. Δμεηάδνληαο γηα 

παξάδεηγκα ηε δσή θαη ηα έξγα ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκόλσλ, εμαλζξσπίδεηαη ηε 

δηδαθηέα ύιε ησλ Φ.Δ, θαη γίλεηαη πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο καζεηέο. 

εκαληηθά επεηζόδηα ζηελ Ηζηνξία ησλ Φ.Δ. θαη ηνπ πνιηηηζκνύ πξέπεη λα είλαη 

γλσζηά ζε όινπο ηνπο καζεηέο.  

3) Ζ Ηζηνξία αληηηίζεηαη ζηνλ επηζηεκνληζκό θαη ζην δνγκαηηζκό πνπ ζπρλά 

ζπλαληώληαη ζηα επηζηεκνληθά θείκελα θαη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Ζ γλώζε δελ δίλεηαη 

a priori ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή εμαξρήο, αιιά είλαη πξντόλ εμέιημεο πνπ θαζνξίδεηαη 

πνιιέο θνξέο από εμσγελήο πξνο ηηο ΦΔ παξάγνληεο. Γειαδή απηέο είλαη πξντόλ 

ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο. 

4) Ζ Ηζηνξία επηηξέπεη λα γίλνπλ ζπλδέζεηο ησλ Φ.Δ. κε άιια ζέκαηα εθηόο θπζηθήο. 

Γειαδή κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε έξεπλα ζε κηα πεξηνρή δελ είλαη 

απνκνλσκέλε από ηελ έξεπλα ζε άιινπο ηνκείο αιιά πνιιέο θνξέο πξνθύπηεη από 

πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα άιισλ ηνκέσλ. 

 

Αναθέπεηε βαζικούρ ηπόποςρ πος σπηζιμοποιούν οι εκπαιδεςηικοί για να 

ενηάξοςν ζηοισεία από ηην ιζηοπία ηων ΦΔ ζηη διδαζκαλία.  

A) Πξαγκαηνπνηνύλ κία «θιαζηθή» δηδαζθαιία ζηελ νπνία γηα ηελ θαηαλόεζε δελ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηνηρεία από ηελ Ηζηνξία ησλ ΦΔ θαη παξάιιεια ή ζην ηέινο 

παξαζέηνπλ ηζηνξηθά ζηνηρεία (πνξηξαίηα επηζηεκόλσλ – αλέθδνηα – απζεληηθά 
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θείκελα θ.α.) κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ζπλείδεζεο όηη θαη νη ΦΔ είλαη έλα πνιηηηζκηθό 

πξντόλ.  

Β) Ζ Ηζηνξία ησλ Φ.Δ. γίλεηαη κέξνο ηεο κειέηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Φ.Δ. 

Αθνινπζνύλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα δηδάμνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ 

ηα θξίζηκα βήκαηα ή ηηο ηδέεο θιεηδηά, αλαθαηαζθεπάδνληαο ηζηνξηθά ζηνηρεία π.ρ. κε 

αλαπαξαγσγή ηζηνξηθώλ πεηξακάησλ, κε δξακαηνπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο 

ηζηνξηθώλ ζπδεηήζεσλ θαη γεγνλόησλ θ.η.ι 

 

Ποιέρ οι βαζικέρ ενζηάζειρ καηά ηηρ ζςζηημαηικήρ ένηαξηρ ηηρ ιζηοπίαρ ηων 

ΦΔ ζηη διδαζκαλία ηοςρ;  

1. Γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηελ ηζηνξία ησλ ΦΔ πξέπεη πξσηίζησο λα ηηο γλσξίδεη 

θαη άξα λα ηηο έρεη πξώηα δηδαρηεί ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή θαη ύζηεξα ζηελ 

ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε. 

2. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ζπγρύζεηο γηαηί ε ηζηνξηθή εμέιημε ελόο ζέκαηνο δελ 

είλαη γξακκηθή θαη ιακβάλεη ρώξα ζε άιιν θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πιαίζην από ην 

ζεκεξηλό θαη επίζεο νη δηδαζθόκελνη έρνπλ ζπλήζσο απνζπαζκαηηθή αίζζεζε ηνπ 

παξειζόληνο. 

3. Αλ ν ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ είλαη ε ιύζε ησλ ζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ 

πξνο ηη ε αλαδξνκή ζην παξειζόλ; 

4. Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ζεκάησλ απαηηεί 

πνιύ ρξόλν πνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο 

5. Τπάξρεη έιιεηςε ζρεηηθήο παηδείαο ζηνπο δηδάζθνληεο θαη έιιεηςε δηαζέζηκσλ 

πεγώλ. 

6. Γελ ππάξρνπλ ζαθείο ηξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο επίδξαζεο ηεο 

ηζηνξίαο ησλ ΦΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 

Ποιοι οι κςπιόηεποι λόγοι πος επικαλούνηαι οι επεςνηηέρ ώζηε ηα ππογπάμμαηα 

ηων Φ.Δ. να αποκηήζοςν θιλοζοθική διάζηαζη είναι: 

1) Ζ ζπκβνιή ησλ ΦΔ ζε κία ζεηξά ηνκείο όπσο ε αηζζεηηθή, ν πνιηηηζκόο, ε εζηθή 

θ.η.ι. είλαη αλακθηζβήηεηε. Γη απηό ζην κάζεκα ησλ Φ.Δ. ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε 
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επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ βαζηθά θηινζνθηθά εξσηήκαηα θαη λα 

απνθηήζνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο θηινζνθηθέο ηθαλόηεηεο αλαιπηηθνύ θαη 

επεμεγεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ.  

2) Όηαλ δηδάζθνληαη νη Φ.Δ, ζε έλα βαζκό δηδάζθεηαη θαη ε Φηινζνθία ηνπο. Ο 

δηαρσξηζκόο ηεο εθκάζεζεο ησλ Φ.Δ, από ηε Φηινζνθία θαηαιήγεη ζε κηα 

αιινησκέλε εθπαίδεπζε γηα απηέο. 

3) Ζ θαηαλόεζε θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ θόζκνπ από έλαλ επηζηήκνλα δηακνξθώλεηαη 

από ηελ εθπαίδεπζε θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη απηό ην πεξηβάιινλ επεξεάδεηαη από 

ηνπο θηινζόθνπο ηεο επνρήο ηνπ.  

4) Πνιιέο έλλνηεο ηεο θπζηθήο (π.ρ. ελέξγεηα) εκθαλίδνπλ αξρηθά κηα αζάθεηα σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπο θαη ε θαηαλόεζή ηνπο απαηηεί πξνζπάζεηα ζηα όξηα ηνπ 

θηινζνθηθνύ ζηνραζκνύ. Αθόκα ρξεζηκνπνηνύληαη ιέμεηο δπζλόεηεο όπσο ππέξζεζε, 

επαιιειία θ.η.ι. πνπ πιάζηεθαλ θαη κνξθνπνηήζεθαλ από ηε επνρή ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ θηινζόθσλ. 

5) Παξέρεηαη κηα επθαηξία, λα κπεζνύλ νη καζεηέο ζηε θηινζνθία κέζα από ηε ζηελή 

ζρέζε ηεο κε ηηο Φ.Δ. 

 

Πωρ μποπεί να πποζεγγιζθεί από ηον εκπαιδεςηικό η αλληλεπίδπαζη Φ.Δ. και 

Φιλοζοθίαρ; 

-Δλζαξξύλνληαο ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ εξσηήκαηα κε ηα νπνία αξρίδεη ε θηινζνθία 

π.ρ. «Ση ελλνείο κε;» θαη «Πώο ην μέξεηο;» 

-Γηαβάδνληαο θείκελα από απζεληηθέο πεγέο. 

-Κάλνληαο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο, πνπ ζπλδένπλ ηηο Φ.Δ. κε ηα καζήκαηα ηεο 

ηζηνξίαο, ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ, ησλ ζξεζθεπηηθώλ ή ηεο ινγνηερλίαο. 

-Κάλνληαο ζπδεηήζεηο γηα βαζηθά ζέκαηα ή αθόκε θαη ζπδεηήζεηο θηινζνθηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα Φ.Δ. πνπ δηδάζθνληαη ή ησλ πξαθηηθώλ πνπ αθνινπζνύληαη 

ζηελ επηζηήκε. 
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Να αναθέπεηε ζςμπεπαζμαηικά ηοςρ λόγοςρ για μία ιζηοπική και θιλοζοθική 

πποζέγγιζη ηηρ διδαζκαλίαρ ηων Φ.Δ.  

-δσληαλεύεη ην κάζεκα,  

-πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ,  

-δείρλεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επηζηήκεο,  

-ηνλίδεη θαιύηεξα ην ξόιν ηεο ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη,  

-αλαπηύζζεη ζηνπο καζεηέο ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ επηζηήκνλα,  

-θέξλεη ζηε ζρνιηθή ηάμε ηηο ηδέεο θαη ηηο ζθέςεηο ησλ κεγάισλ εξεπλεηώλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ ίδησλ ηνπο ησλ θεηκέλσλ.  

-απνθαιύπηεη πσο ηπραία γεγνλόηα, ζθξάγηζαλ ηελ εξκελεία πεηξακαηηθώλ 

δεδνκέλσλ θαη επηηάρπλαλ ή επηβξάδπλαλ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο.  

Ο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Φ.Δ. είλαη λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην πεξηερόκελν 

αιιά θαη λα ηνπο κπήζεη ζηε κεζνδνινγία ησλ Φ.Δ. Απηό απαηηεί πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ΦΔ νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ηόζν ζην πεξηερόκελν όζν θαη ζηελ 

ηζηνξία θαη θηινζνθία ησλ ΦΔ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ησλ ΦΔ 

ζηε δηδαζθαιίαο ηνπο έρνπλ γίλεη έξεπλεο θαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό από ηηο 

νπνίεο βγαίλνπλ δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπληείλνπλ ζην όηη ε ηζηνξία θαη ε 

θηινζνθία ησλ ΦΔ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη πινύζην θεθάιαην πξνο 

εθκεηάιιεπζε από ηε δηδαθηηθή ησλ ΦΔ κε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό ησλ ελαιιαθηηθώλ 

ηδεώλ ησλ καζεηώλ θαη ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθνύ πιηθνύ κε ζθνπό ηελ ελλνηνινγηθή 

ηνπο αιιαγή.  
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12. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΣΠΕ) ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΙ ΦΤΙΚΕ 

ΕΠΙΣΗΜΕ 

 

Για ηη ζςγγπαθή αςηού ηος κεθαλαίος καηά βάζη σπηζιμοποιήθηκαν ηα βιβλία: 

Βιάρνο Η., (2004) Εκπαίδεσζη ζηις θσζικές επιζηήμες, η πρόηαζη ηης εποικοδόμηζης. 

Γξεγόξεο, Αζήλα  

Κόθθνηαο Π., (2002) Διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών, Μέρος II, Αζήλα 

ΗΣΤ,  (2003), Πεξί εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

 

 

Σι εννοούμε με ηον όπο ηεσνολογίερ πληποθοπίαρ και επικοινωνίαρ (ΣΠΕ);  

Χο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ελλννύκε ηηο εθαξκνγέο θαη 

ηα πξντόληα ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, πνπ αθνξνύλ ζηε ζπγθέληξσζε θαη 

ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε, επεμεξγαζία, ηαμηλόκεζε, επηιεθηηθή θαη ζπλδπαζηηθή 

αλάζπξζε, δηαθίλεζε θαη δηάρπζε, γλσζηνπνίεζε θαη κειέηε ηεο όπνηαο 

πιεξνθνξίαο ζε θάζε ηεο κνξθή (θείκελν, γξάθεκα, ήρνο, εηθόλα, θ.α.). Οη ΣΠΔ 

έρνπλ σο θέληξν ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (ΖΤ) ν νπνίνο, ζήκεξα, είλαη 

εκπινπηηζκέλνο κε δπλαηόηεηεο 

- πνιπκέζσλ (επηηξέπνπλ ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε θεηκέλνπ, 

ήρνπ, θηλνύκελεο εηθόλαο, βίληεν θ.α.)  

- ππεξκέζσλ (hypermedia), δειαδή κε γξακκηθή δηαζύλδεζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ 

(hypertext)  θαη ησλ πνιπκέζσλ κέζσ ζπλδέζκσλ (links) ζε αιιειεπίδξαζε κε ην 

ρξήζηε. 

- ηειεπηθνηλσληώλ κεηαμύ αλζξώπσλ θαη ζπζθεπώλ θαη ζπζθεπώλ κεηαμύ ηνπο, όζν 

θαη πξόζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ηξάπεδεο πιεξνθνξηώλ, αλάπηπμε θαη ρξήζε 

δηθηύσλ ππνινγηζηώλ θ.α.  

ήκεξα όιν θαη πεξηζζόηεξεο ρώξεο επηδηώθνπλ ηελ εηζαγσγή θαη ελζσκάησζε ησλ 

ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθό ηνπο ζύζηεκα.  
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ε ποιέρ καηηγοπίερ μποπεί να ηαξινομηθεί ηο εκπαιδεςηικό ςλικό πος παπάγεηαι 

με ηην βοήθεια ηων ΣΠΕ.  

Σν ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη κεγαιύηεξε πνηθηιία από ην έληππν θαη κπνξεί 

λα ηαμηλνκεζεί ζε θαηεγνξίεο κε δηάθνξα θξηηήξηα, όπσο αλάινγα  

(i) κε ηε ρξήζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (ινγηζκηθό εμάζθεζεο, πξνζνκνίσζε, 

θ.α.),  

(ii) κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ ζηελ θαηαζθεπή (πνιπκέζα, ππεξκέζα 

θ.α.),  

(iii)  κε ην βαζκό αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ινγηζκηθνύ θαη ρξήζηε (αλνηθηά – 

θιεηζηά πεξηβάιινληα) ή  

(iv) αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε (π.ρ. δηεξεπλεηηθνύ ηύπνπ)  

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύλ κεξηθέο βαζηθέο πεξηπηώζεηο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ 

παξάγεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ 

•  Λνγηζκηθά εμάζθεζεο θαη εκβάζπλζεο. 

•  Ζιεθηξνληθά βηβιία πνιπκέζσλ. 

•  Λνγηζκηθά παξαγσγήο πξνζνκνηώζεσλ θαηλνκέλσλ, ζπζθεπώλ, δηαδηθαζηώλ. 

•   Λνγηζκηθά δεκηνπξγίαο θαη δνθηκήο κνληέισλ. 

•  πζηήκαηα ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ από πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο. 

•  Ννήκνλα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο. 

 

Να εξηγήζεηε ζςνοπηικά κάθε μια από ηιρ παπαπάνω καηηγοπίερ εκπαιδεςηικού 

ςλικού πος παπάγεηαι με ηιρ νέερ ηεσνολογίερ 

Λνγηζκηθά εμάζθεζεο θαη εκβάζπλζεο 

Σα ινγηζκηθά εμάζθεζεο θαη εκβάζπλζεο ζηνρεύνπλ ζηελ απνκλεκόλεπζε γλώζεσλ, 

ζηε ζσζηή ρξήζε αιγνξηζκηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ζε 

πνηθηιία από θξηηήξηα εμεηάζεσλ, θιπ.  

 



ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ - ΑΘΑΝΑΗΟ ΒΔΛΔΝΣΕΑ – ΔΜΦΔ-ΔΜΠ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
 

 155 

Ζιεθηξνληθά βηβιία πνιπκέζσλ  

Σα ειεθηξνληθά βηβιία πνιπκέζσλ πεξηέρνπλ εθηόο από θείκελα, δηαγξάκκαηα θαη 

εηθόλεο, απνζπάζκαηα κνπζηθήο ή νκηιίαο ή βίληεν, θηλνύκελα ζθίηζα, εηθόλεο νη 

νπνίεο αλαπαξηζηνύλ θαηλόκελα, πεηξάκαηα, κνληέια, θ.ά. Οη εηθόλεο, ηα θείκελα θαη 

ηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ειεθηξνληθό βηβιίν ζπλήζσο είλαη 

ζπζρεηηζκέλα κεηαμύ ηνπο κέζσ ζπλδέζκσλ θαη ν καζεηήο κπνξεί λα κεηαβεί από 

έλα ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ζε έλα άιιν ή ζε έλα ιεμηθό όξσλ ή ζε κία εηθόλα ή έλα 

δηάγξακκα, λα δεη έλα θαηλόκελν ζε βίληεν, ή ζηελ πξνζνκνίσζε ελόο πεηξάκαηνο ή 

ζηελ αλαπαξάζηαζε ελόο θαηλνκέλνπ κέζσ ελόο κνληέινπ θ.α.. Ζ δπλαηόηεηα 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ ζηα πεξηερόκελα ελόο ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ δηεπθνιύλεηαη 

από ηα «εξγαιεία» πνπ πξνζθέξνληαη από ην ίδην ην ινγηζκηθό ή από ηα 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνινγηζηή. Σν 

ειεθηξνληθό βηβιίν κπνξεί λα δηαβαζηεί κε πνιινύο ηξόπνπο αλάινγα κε ην ζηόρν 

ηεο κειέηεο (π.ρ. κε ηε ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ ή ηνπ επξεηεξίνπ ή ηεο αλαδήηεζεο), 

ζε αληίζεζε κε ην γξακκηθό ηξόπν αλάγλσζεο ηνπ ηππσκέλνπ βηβιίνπ. 

Λνγηζκηθά παξαγσγήο πξνζνκνηώζεσλ 

Σα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο έρνπλ πνηθίιεο δπλαηόηεηεο, από ηελ παξνπζίαζε ελόο 

θαηλνκέλνπ, έσο ην εηθνληθό εξγαζηήξην ζην νπνίν πξνζνκνηώλνληαη ζπζθεπέο, 

δηαηάμεηο, δηαδηθαζίεο θαη θαηλόκελα (π.ρ java applets, PhET θ.α.). εκαληηθή 

δηάδνζε έρνπλ νη δηαδξαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαηλνκέλσλ.  ε απηέο ν καζεηήο 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηηκέο παξακέηξσλ, αξρηθέο ηηκέο, θιπ, θαη λα δεη ηηο 

αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη επηινγέο ηνπ (Interactive Physics). Πνιιά ινγηζκηθά 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα ζρεδηάζεη ηα δηθά ηνπ πεηξάκαηα θαη λα ειέγμεη 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηελ εμέιημε ελόο θαηλνκέλνπ (π.ρ. ην ζύλζεην εξγαζηεξηαθό 

πεξηβάιινλ - ΔΠ).  

Λνγηζκηθά δεκηνπξγίαο θαη δνθηκήο κνληέισλ 

Ζ κνληεινπνίεζε είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ηόζν γηα ηε κάζεζε όζν θαη γηα 

ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κνληεινπνηήζεη έλα θαηλόκελν 

κέζσ ηεο καζεκαηηθήο ηνπ πεξηγξαθήο, λα αιιάμεη ηηκέο παξακέηξσλ ώζηε λα 

κειεηήζεη δηάθνξεο πεξηπηώζεηο, λα θάλεη πξνβιέςεηο ή λα παξνπζηάζεη ην 

θαηλόκελν πνπ πεξηγξάθεηαη κε ην κνληέιν (π.ρ. ην ινγηζκηθό modellus).  
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πζηήκαηα ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ  

Ζ δπλαηόηεηα ηνπ ππνινγηζηή λα ζπλδέεηαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ «αηζζάλνληαη» 

ην πεξηβάιινλ (αηζζεηήξεο) δηαθνξνπνηεί ξηδηθά ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ηεο 

κέηξεζεο ζην εξγαζηήξην. Μέζσ ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηε βνήζεηα εηδηθνύ ινγηζκηθνύ 

ηα δεδνκέλα ησλ πεηξακάησλ ζπιιέγνληαη απηόκαηα θαη εκθαλίδνληαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηελ νζόλε, ζρεδηάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη επεξεάδνληαη 

ηα κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ / εξκελεύνπλ ην θαηλόκελν. Σα δεδνκέλα απηά κπνξεί 

λα απνζεθεπζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζελάξηα πεηξακαηηζκνύ έμσ από ην 

εξγαζηήξην, ζηελ ηάμε ή ζην ζπίηη. 

Να αναθέπεηε βαζικά σαπακηηπιζηικά πος ππέπει να έσει ηο εκπαιδεςηικό ςλικό 

ηων ΣΠΕ για να είναι αποηελεζμαηικό. 

- Πξέπεη λα πξνζθέξεη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζεκεία εηζόδνπ (πξόθιεζε 

ελδηαθέξνληνο) ζην πεξηερόκελν ηνπ θαη ηε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζε πξνεγνύκελεο 

αθεηεξίεο ή ζηαζκνύο, δηεπθνιύλνληαο ηνλ αλαζηνραζκό ή ηελ εθηίκεζε ηεο 

πξνόδνπ. 

- Να δηαζέηεη ζην ρξήζηε δπλαηόηεηεο πξνζαξκνγήο ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ, ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ θαζώο θαη ην ξπζκό πξνόδνπ ηνπ, ρσξίο λα ηνλ απνκνλώλεη από 

άιινπο ρξήζηεο. Οη δπλαηόηεηεο απνζήθεπζεο ζεκεηώζεσλ, ζρεδίσλ δξάζεο, ιύζεσλ 

πξνβιεκάησλ, εμεγήζεσλ, θιπ, θαιόλ είλαη λα πξνζθέξνληαη ζε αηνκηθό επίπεδν, 

αιιά λα παξέρεηαη ηαπηόρξνλα ε δπλαηόηεηα ηεο αληαιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ 

κε άιινπο θαη λα επλνείηαη ε ζπλεξγαζία ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

- Να ππάξρνπλ ζην ινγηζκηθό νη δπλαηόηεηεο ώζηε ην πιηθό  λα κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ αξρηθή γλώζε ησλ ρξεζηώλ/ καζεηώλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιέμεη ν εθπαηδεπηηθόο (π.ρ. κέζσ ελόο εξσηεκαηνινγίνπ).   

- Να πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο θιηκάθσζεο ηνπ επηπέδνπ απαηηήζεσλ ζε γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο, όρη κόλν ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αιιά θαη ζηηο γλώζεηο ρεηξηζκνύ ησλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 

- Να πξνζθέξεη πνηθίιεο πεγέο πιεξνθόξεζεο (θείκελα, εηθόλεο, ήρνπο, βίληεν, θ.ά.) 

θαη ηξόπνπο δηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ελνηήησλ πεξηερνκέλνπ (links).  

- Να ππάξρνπλ ηξόπνη παξαγσγήο δεδνκέλσλ από πξνζνκνηώζεηο, εξγαιεία 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη απεηθόληζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Να πξνζθέξεη, 
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δειαδή, εθηόο από ηε δηαδξαζηηθόηεηα, δπλαηόηεηεο ζπιινγήο, παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ, θεηκέλσλ, πηλάθσλ ηηκώλ, γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ, 

ζρεδίσλ, κνληέισλ, θιπ. 

- Να πξνθαιεί ην ρξήζηε γηα λα εκπιαθεί ζε δξάζεηο, ζε εμεξεπλήζεηο, ζε 

πεηξακαηηζκό, ζε αληαιιαγή απόςεσλ, θ.ά. Δξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί 

απνκαθξπζκέλα από ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, δελ κπνξεί λα ζπληεξήζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά από κόλα ηνπο δελ αξθνύλ αλ δελ ζπζρεηίδνληαη 

αξκνληθά κε ηε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, ηε ζθνπνζεζία θαη ην πεξηερόκελν ησλ 

αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη ν εθπαηδεπηηθόο λα έρεη γλώζεηο 

ζρεηηθά κε ην ινγηζκηθό, ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ θαη ηνλ ηξόπν πξνζαξκνγήο ηνπ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ πνπ δηδάζθεη. πλεπώο ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  πξνβάιιεη επηηαθηηθή.   

Οη λέεο ηερλνινγίεο δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξνκεζεπηέο 

πιεξνθόξεζεο, αιιά κάιινλ σο θνξείο θαη δηεπθνιπληέο ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο. 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

- Να Δλεκεξσζείηε γηα ην ΦΖΦΗΑΚΟ ΥΟΛΔΗΟ θαη ην ΦΧΣΟΓΔΝΓΡΟ 

- Να εμεξεπλήζεηε ηα ινγηζκηθά ΜΑΘΖΜΑ, ΔΠ, PHET, PHYSICS 

INTERACTIVE θαη λα θάλεηε έλα θύιιν εξγαζίαο πνπ ζα ην εληάζζαηε ζε 

έλα κάζεκα δηδαζθαιίαο ηεο θπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ 

ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
(Σμ δηδαθηηθό ζεκάνημ πανμοζηάδεηαη ζοκμπηηθά) 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 

 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

 

1.1.  ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΓΝΑΡΙΟΤ 

Πεηναμαηηθή δηενεφκεζε ημο «Βναζμμφ» ζημ Γηθμκηθυ Γνγαζηήνημ .Γ.Π. 

 

1.2. ΓΜΠΛΓΚΟΜΓΝΓ ΓΝΩΣΙΚΓ ΠΓΡΙΟΥΓ 

Φοζηθή: Θενμυηεηα. 

 

1.3. ΣΑΞΓΙ ΣΙ ΟΠΟΙΓ ΜΠΟΡΓΙ ΝΑ ΑΠΓΤΘΤΝΓΣΑΙ 

Φοζηθή Β’ ηάλεξ Γομκαζίμο. 

 

1.4. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΓ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πνμβιέπεηαη ζημ Α.Π. ε δηδαζθαιία ηεξ εκυηεηαξ «Θενμυηεηα»  

 

1.5. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΗ 

ΤΛΙΚΟΣΓΥΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

Οη μαζεηέξ ενγάδμκηαη ζε μμάδεξ 2-3 αηυμςκ ζηεκ αίζμοζα Πιενμθμνηθήξ. 

Λμγηζμηθυ: φκζεημ Γνγαζηενηαθυ Πενηβάιιμκ (.Γ.Π.). 

 

1.6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

• Τπάνπεη ε δοκαηυηεηα ηςκ πμιιαπιχκ ακαπαναζηάζεςκ θαη μ μαζεηήξ έηζη 

μπμνεί κα απμθηήζεη μηα πημ μιμθιενςμέκε εηθυκα θαη κα εμβαζφκεη ζηα 

θαηκυμεκα.  

• Τπάνπεη ε δοκαηυηεηα «παγχμαημξ» ημο πνυκμο, έηζη μπμνεί κα δμζεί 

έμθαζε ζηεκ «θνίζημε ζηηγμή», δοκαηυηεηα ζοιιμγηζμμφ θαη δηαηφπςζεξ 

πνμβιέρεςκ απυ ημοξ μαζεηέξ. Μπμνμφκ γηα πανάδεηγμα κα εθθνάζμοκ ηεκ 

άπμρή ημοξ γηα ηεκ ελέιηλε εκυξ δηαγνάμμαημξ. 

• Γίκεηαη ζογπνμκηθή θαηαγναθή θαη έηζη μ μαζεηήξ έπεη ηε δοκαηυηεηα κα 

παναθμιμοζεί ηε πνμκηθή ελέιηλε ημο θαηκμμέκμο.  

• Γίκεηαη εφθμιε παναμεηνμπμίεζε θαη είκαη δοκαηυκ κα γίκεη ζοκμιηθή 

ακηημεηχπηζε ηνηχκ παναμέηνςκ (μιηζηηθή πνμζέγγηζε)  
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 • Τπάνπεη θένδμξ πνυκμο επεηδή αθεκυξ μεκ είκαη δοκαηυκ με ημ ιμγηζμηθυ 

κα γίκεη «επηηάποκζε ημο πνυκμο» θαη αθεηένμο πναγμαημπμημφκηαη ηάπηζηα 

(με έκα θιηθ) πμιιέξ πνμκμβυνεξ δηαδηθαζίεξ εκυξ πναγμαηηθμφ ενγαζηενίμο. 

Αοηυ ημ θένδμξ πνυκμο δίκεη ηε δοκαηυηεηα ηυζμ γηα βαζφηενε ζθέρε 

ζπεηηθά με ηα θαηκυμεκα υζμ θαη ηεκ αφλεζε ημο πιήζμοξ ηςκ 

δναζηενημηήηςκ ακά δηδαθηηθή χνα.  

• Απμθεφγμκηαη πηζακμί θίκδοκμη απυ ηε πνήζε πναγμαηηθχκ ιφπκςκ απυ 

ημοξ δεθαηεηνάπνμκμοξ μαζεηέξ.  

 

1.7. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

• Να δηαπηζηχζμοκ πεηναμαηηθά μη μαζεηέξ υηη θαηά ηε δηάνθεηα ημο βναζμμφ 

ε ζενμμθναζία παναμέκεη ζηαζενή θαη κα είκαη ζε ζέζε κα ημ εθανμυδμοκ 

ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ δςή.  

• Να μδεγεζμφκ μη μαζεηέξ ζημ ζομπέναζμα υηη θαηά ημ βναζμυ ημ ζχμα 

μεηαβαίκεη απυ ηεκ ογνή ζηεκ αένηα θάζε.  

• Να δηαπηζηχζμοκ πεηναμαηηθά μη μαζεηέξ υηη ζε ζογθεθνημέκεξ ζοκζήθεξ 

ημο πενηβάιιμκημξ ε ζενμμθναζία βναζμμφ είκαη παναθηενηζηηθή γηα θάζε 

ζχμα θαη δεκ ελανηάηαη (η) απυ ηεκ πμζυηεηα ημο ζχμαημξ πμο βνάδεη (ηη) 

απυ ημ νοζμυ απμννυθεζεξ ζενμυηεηαξ.  

• Να δηαθνίκμοκ μη μαζεηέξ ηηξ δηαθμνέξ ζηα θαηκυμεκα θαηά ηα μπμία (η) 

πνμζθένεηαη ζενμυηεηα με δηαθμνεηηθυ νοζμυ ζε δφμ ίζεξ πμζυηεηεξ ημο 

ίδημο ογνμφ  θαη (ηη) πνμζθένεηαη ζενμυηεηα με ημκ ίδημ νοζμυ ζε δφμ 

δηαθμνεηηθέξ πμζυηεηεξ ημο ίδημο ογνμφ.  

• Να ελμηθεηςζμφκ με ηε πνήζε ηςκ εηθμκηθχκ ενγαζηενίςκ ςξ μέζμο 

επηζηεμμκηθήξ μειέηεξ ηςκ θαηκυμεκςκ. 

 

1.8. ΓΚΣΙΜΩΜΓΝΗ ΔΙΑΡΚΓΙΑ 

Δφμ (2) δηδαθηηθέξ χνεξ γηα ηεκ εθανμμγή δφμ θφιιςκ ενγαζίαξ ζηεκ ηάλε. 

 

1.9 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΓΝΓ ΓΝΩΓΙ 

Οη μαζεηέξ έπμοκ δηδαπηεί ηηξ έκκμηεξ ζενμυηεηα, ζενμμθναζία θαη ημ κυμμ 

ηεξ ζενμηδμμεηνίαξ. 

 

2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
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Η δηδαθηηθή πνμζέγγηζε πμο πνμηείκεηαη βαζίδεηαη ζηε ζεςνία ηεξ 

επμηθμδυμεζεξ γηα ηε μάζεζε, ε μπμία βαζίδεηαη ζε δφμ βαζηθέξ 

επηζηεμμιμγηθέξ παναδμπέξ.    

1. Η γκχζε είκαη οπμθεημεκηθή αθμφ απμηειεί ακζνχπηκμ θαηαζθεφαζμα. 

Δεκ ιαμβάκεηαη παζεηηθά αιιά μηθμδμμείηαη εκενγεηηθά απυ ημ 

οπμθείμεκμ. Ωξ πνμζςπηθή θαηαζθεοή ε γκχζε είκαη πνμζςπηθά θαη 

θμηκςκηθά πνμζδημνηζμέκε. Σμ θφνμξ ηεξ είκαη πνμζςνηκυ θαη 

αλημιμγείηαη απυ ημοξ μαζεηέξ ζημ βαζμυ πμο ηαηνηάδεη με ηηξ δηθέξ 

ημοξ εμπεηνίεξ, θαηά πυζμ είκαη πνήζημε θαη πυζμ ζοκηαηνηάδεη με 

άιιεξ απυρεηξ ηςκ γκχζεχκ ημοξ. 

2. Η γκχζε μηθμδμμείηαη ςξ πνμσυκ ηεξ θμηκςκηθήξ δναζηενηυηεηαξ ημο 

ακζνχπμο. Οηθμδμμείηαη με ηεκ ακηαιιαγή ηεξ πείναξ θαη ηςκ ηδεχκ 

ακάμεζα ζηα μέιε ηεξ θμηκςκίαξ. 

Με βάζε αοηέξ ηηξ παναδμπέξ ε δηδαθηηθή πνμζέγγηζε ζα ιάβεη οπυρε ηα 

παναθάης:  

1. Ο μαζεηήξ μαζαίκεη υηακ ζομμεηέπεη εκενγεηηθά ζηε δηάνθεηα ηεξ 

δηδαζθαιίαξ. Σμ οπμθείμεκμ δνα, εθηειεί δναζηενηυηεηεξ, παίνκεη 

πνςημβμοιίεξ. Απμηειέζμαηα ενεοκχκ δείπκμοκ υηη ε εκενγυξ ζομμεημπή 

ζηε μάζεζε ζομβάιιεη ζηεκ θαιφηενε θαηακυεζε θαη ζηε δηαηήνεζε ηεξ 

γκχζεξ γηα πενηζζυηενμ πνυκμ.  

2. Πνμβάιιεηαη ςξ ηδακηθή ε μμαδμζοκενγαηηθή δηδαζθαιία. Η μάζεζε 

απαηηεί ζομμεηέπμκηεξ γηα κα ζοδεηήζμοκ έκα ζέμα μ έκαξ με ημκ άιιμ 

πνηκ κα ημ μιμθιενχζμοκ. Αοηυξ μ ηνυπμξ δηαμυνθςζεξ ηεξ γεκηθήξ ηδέαξ 

δίκεη έμθαζε ζηεκ επηθμηκςκηαθή πιεονά ηεξ αιιειεπίδναζεξ ηεξ μμάδαξ.   

3. Οη μαζεηέξ ένπμκηαη ζημ ζπμιείμ με δηαμμνθςμέκεξ ακηηιήρεηξ μη μπμίεξ 

ζοκήζςξ δεκ ηαοηίδμκηαη με ηηξ επηζηεμμκηθά απμδεθηέξ απυρεηξ. Γηα κα 

μηθμδμμεζεί ε κέα γκχζε ζε αοηέξ ηηξ πνμτπάνπμοζεξ απυρεηξ πνέπεη 

αοηέξ κα ακαδεηπζμφκ θαη κα ακαδμμεζμφκ χζηε κα επέιζεη ε 

εκκμημιμγηθή αιιαγή 

4. Ο δάζθαιμξ ζοκημκίδεη θαη ζομβμοιεφεη  

 

2.1. ΟΙ ΙΔΓΓ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Όπςξ είκαη γκςζηυ μη εκαιιαθηηθέξ ακηηιήρεηξ ηςκ μαζεηχκ πανμοζηάδμοκ 

μμμηυηεηεξ με ηδέεξ πμο θαηαγνάθηεθακ ζηεκ ηζημνία ηεξ επηζηήμεξ. Αοηυ 

επηβεβαηχκεηαη θαη ζηεκ πενίπηςζεξ ηεξ ζενμυηεηαξ. Απυ δηάθμνεξ ένεοκεξ 

πνμθφπηεη υηη μη μαζεηέξ έπμοκ γηα ηε ζενμυηεηα απυρεηξ πανυμμηεξ με 

αοηέξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηε ζεςνία ημο  θαιμνηθμφ ογνμφ (Driver et.al. 
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2000). Γηα πανάδεηγμα μ Erickson (1979) απυ ένεοκεξ ζε μαζεηέξ 6 – 13 

εηχκ θαηαιήγεη υηη πμιιμί μαζεηέξ θακηάδμκηαη ηε ζενμυηεηα ζακ μηα νεοζηή 

μοζία. Οη πεγέξ ηεξ ζενμυηεηαξ είκαη ηα δεζηά ακηηθείμεκα Η μοζία αοηή 

μπμνεί κα πνμζιαμβάκεηαη απυ  ηα ακηηθείμεκα υηακ αοηά ζενμαίκμκηαη, κα 

απμμαθνφκεηαη απυ ηα ακηηθείμεκα υηακ αοηά ρφπμκηαη ή θαη κα ηαληδεφεη 

μέζα ζε υια ηα ακηηθείμεκα. ογθεθνημέκα, υηακ έκα δεζηυ θαη έκα θνφμ 

ακηηθείμεκμ έιζμοκ ζε επαθή ε «μοζία ζενμυηεηα» πενκά απυ ημ δεζηυ 

ακηηθείμεκμ ζημ θνφμ. Γπίζεξ, ηα παηδηά πηζηεφμοκ υηη υηακ ζενμακζεί ημ 

άθνμ μηαξ νάβδμο αοηή ε μοζία ηαληδεφεη θαηά μήθμξ ηεξ νάβδμο μέπνη κα 

ζενμακζεί μιυθιενε. Γπίζεξ μ Erickson δηαπίζηςζε υηη πμιιά παηδηά 

πηζηεφμοκ υηη υηακ έκα ζχμα ζενμαίκεηαη ιαμβάκεη θοζαιίδεξ πμο 

θαηαιαμβάκμοκ πχνμ θαη έηζη δηαζηέιιεηαη. Οη θοζαιίδεξ πενηέπμοκ θαοηυ 

αένα.   

Μηα αθυμα αλημπνυζεθηε ηδέα ηςκ παηδηχκ υιςκ ηςκ ειηθηχκ (Engel Clough 

& Driver 1985, Duit & Kesidou 1988) είκαη υηη ζεςνμφκ ηε «ζενμυηεηα» θαη 

ημ «θνφμ» δφμ λεπςνηζηέξ μκηυηεηεξ. Σμ θνφμ υπςξ θαη ε ζενμυηεηα, έπεη 

ηηξ ηδηυηεηεξ μηαξ οιηθήξ μοζίαξ.  Κάζε ζχμα πενηέπεη μίγμα «ζενμυηεηαξ» 

θαη «θνφμο» θαη ε ακαιμγία αοηχκ μαξ πνμζδημνίδεη ηε ζενμμθναζία ημο 

ζχμαημξ.    

Γηα πμιιά παηδηά μη έκκμηεξ ζενμμθναζία θαη ζενμυηεηα ηαοηίδμκηαη ή 

ειάπηζηα δηαθμνμπμημφκηαη (Harrison et.al 1999). Απυ ένεοκα ζε μαζεηέξ 8-

11 εηχκ (Appleton 1985), πνμέθορε υηη αοημί αγκμμφκ ζε μεγάιμ βαζμυ 

βαζηθέξ ηδέεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηε ζενμμθναζία θαη ηε μέηνεζή ηεξ. Πμιιμί 

μαζεηέξ πηζηεφμοκ υηη ε ζενμμθναζία απμηειεί μέηνμ ηεξ ζενμυηεηαξ 

(Driver et.al. 2000). Αοηυ ίζςξ ημοξ μδεγεί θαη ζηεκ ακηίιερε υηη 

ζενμμθναζία είκαη ζοκάνηεζε ηεξ πμζυηεηαξ, δειαδή ε μεγαιφηενε μάδα 

πενηέπεη πενηζζυηενε ζενμυηεηα, άνα έπεη ορειυηενε ζενμμθναζία. Γπίζεξ, 

μεηαλφ δφμ θφβςκ πάγμο μ μεγαιφηενμξ έπεη μηθνυηενε ζενμμθναζία γηαηί 

πενηέπεη πενηζζυηενμ «θνφμ» Erickson (1979). 

Απυ ένεοκα ζε μαζεηέξ 13-16 εηχκ (Duit & Kesidou 1988) θάκεθε υηη αοημί 

πηζηεφμοκ πςξ υηακ έιζμοκ ζε επαθή έκα θνφμ θαη έκα δεζηυ ζχμα 

μεηαθένεηαη ζενμυηεηα απυ ημ δεζηυ ζημ θνφμ αιιά υηακ ζηαμαηήζεη ε 

μεηαθμνά δεκ είκαη οπμπνεςηηθυ κα έπμοκ ηεκ ίδηα ζενμμθναζία, αοηυ 

ελανηάηαη απυ ηηξ ηδηυηεηεξ ηςκ ζςμάηςκ (ππ. ποθκυηεηα ) ή αθυμα θαη απυ 

ημ είδμξ ηςκ μμνίςκ.  

…. 
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2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΦΤΛΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

Με βάζε ηα πνμεγμφμεκα ζηα θφιια ενγαζίαξ αθμιμοζείηαη ημ γεκηθυ ζπήμα 

ηςκ παναθάης 5 βεμάηςκ πςνίξ θαη ακάγθε κα είκαη ζοκεπχξ γναμμηθή ε 

δηαδηθαζία. 

1. Πνμζακαημιηζμυξ  

Οη μαζεηέξ πνμσδεάδμκηαη γηα ημ πενηεπυμεκμ ημο μαζήμαημξ πμο ζα 

αθμιμοζήζεη δηεγείνεηαη ημ εκδηαθένμκ θαη ε πενηένγεηα ημοξ. Γπίζεξ ακ 

θνίκεηαη ακαγθαίμ πναγμαημπμηείηαη ε δηαζφκδεζε με ημ πνμεγμφμεκμ μάζεμα. 

2. Ακάδεηλε ηδεχκ – δηαηφπςζε οπμζέζεςκ 

Οη μαζεηέξ εθθνάδμοκ ηηξ απυρεηξ ημοξ θαη δηαηοπχκμοκ ηηξ πνμβιέρεηξ 

ημοξ.  

3. Πεηναμαηηζμυξ -Δηαπναγμάηεοζε ηςκ ηδεχκ 

Οη μαζεηέξ ενεοκμφκ, πεηναμαηίδμκηαη θαη μ δάζθαιμξ βμεζά κα 

μεηαημπηζημφκ μη μαζεηέξ απυ ηηξ δηθέξ ημοξ ακηηιήρεηξ πνμξ ηηξ 

επηζηεμμκηθά μνζυηενεξ.   Γπίζεξ ημοξ ηίζεκηαη ενςηήζεηξ χζηε κα 

ακαιμγηζημφκ γηα ηηξ ανπηθέξ απυρεηξ ημοξ θαη ηεκ πηζακή αιιαγή πμο επήιζε 

(μεηαγκχζε) 

4. Δηαηφπςζε ζομπενάζμαημξ 

Οη μαζεηέξ δηαηοπχκμοκ ηα ζομπενάζμαηά ημοξ 

5. εθανμμγή 

Οη μαζεηέξ εθανμυδμοκ ηα ζομπενάζμαηα ζε κέεξ θαηαζηάζεηξ. 

 

Αθμιμοζεί μηα πημ αθνηβήξ πενηγναθή ηςκ θφιιςκ ενγαζίαξ 

1μ ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ 

….. 

2μ ΦΤΛΛΟ ΓΡΓΑΙΑ 

….. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

…. 
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1Ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

● Κάκε θιηθ … θαη παναηήνεζε ημ βίκηεμ. οδεηήζηε γηα ηα 

θαηκόμεκα πμο παναηενείηε   

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

Πενηβάιιμκ : Γηθμκηθυ Γνγαζηήνημ 

Τιηθά : Δμπεία 250 ml (ηδακηθά), Θενμυμεηνα, Λφπκμη, Νενυ θαη γάια ζε 

ζενμμθναζία 20μC     

Δεμημονγείξ ζημ εηθμκηθό ενγαζηήνημ ηε δηάηαλε : 

 

 Σμ δμπείμ πενηέπεη 100 gr κενυ. 

 Γκενγμπμηείξ ηεκ πνμβμιή ηεξ γναθηθήξ πανάζηαζεξ ηεξ ζενμμθναζίαξ 

[άλμκεξ: (0,600) sec, (0,140) oC] 

 Υνμκηθή επηηάποκζε : x 2  

 Ακάβεηξ ημ ιφπκμ δηαιέγμκηαξ ηε παμειή πανμπή θαη δεζηαίκεηξ ημ 

δμπείμ, θάκμκηαξ θιηθ ζημ θμομπί «εθηέιεζε πεηνάμαημξ». 

 Παναηενείξ ηεκ άκμδμ ηεξ ζενμμθναζίαξ ημο κενμφ απυ ημ ζενμυμεηνμ 

θαη ακηίζημηπα ηε γναμμή ζημ δηάγναμμα ηςκ γναθηθχκ παναζηάζεςκ. 

 Όηακ ε ζενμμθναζία είκαη πενίπμο 60 μC θάκε θιηθ ζημ «stop»  
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                    Γθθνάδμομε ηηξ απυρεηξ μαξ 

 

 Ακηέγναρε ζημ παναθάης ζφζηεμα αλυκςκ ημ δηάγναμμα ζενμμθναζίαξ – 

πνυκμο θαη ζηε ζοκέπεηα με μμιφβη δηαθμνεηηθμφ πνχμαημξ ζοκέπηζε ημ.  

 

 

Γνάρε ζφκημμα πςξ ζθέθηεθεξ πνμθεημέκμο κα μιμθιενχζεηξ ημ δηάγναμμα 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ενεοκάμε  

 Κάκε θιίθ χζηε κα ζοκεπηζηεί ημ πείναμα 

 ηαμάηα ημ πείναμα ζηα 500s  

 Καηέγναρε ηηξ παναηενήζεηξ ζμο ζπεηηθά  

Α. με ηεκ έκδεηλε ημο ζενμμμέηνμο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Με ηεκ πμζυηεηα ημο κενμφ πμο οπάνπεη ζημ δμπείμ ζημ ηέιμξ ηςκ 500s. 

φγθνηκέ ηεκ με ηεκ ανπηθή πμζυηεηα. Ση παναηενείξ, πςξ ελεγείξ ηεκ 

παναηήνεζή ζμο. 
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-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

Γ. Με άιια θαηκυμεκα πμο παναηενείξ 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Σμ δηάγναμμα ζενμμθναζίαξ – πνυκμο ελειίπηεθε υπςξ ημ είπεξ 

πνμβιέρεη; Ακ υπη ηη είκαη αοηυ πμο δηαθμνμπμηήζεθε; 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

Ακηέγναρε ημ δηάγγναμμα ζενμμθναζίαξ πνυκμο απυ ημ 1μ πείναμα ζημ 

παναθάης ζφζηεμα αλυκςκ 

 

 

Κάκε ηώνα θάπμηεξ πνμζζήθεξ ζηε δηάηαλε : 

 Βάιε αθυμε έκα δμπείμ 250 ml πάκς απυ ημ δεφηενμ ιφπκμ. 

 Άκαρε ημ δεφηενμ ιφπκμ δηαιέγμκηαξ παμειή πανμπή, πςνίξ υμςξ κα 

θάκεηξ «εθηέιεζε πεηνάμαημξ».  

 Υνμκηθή επηηάποκζε : x 5 

 Σμ έκα δμπείμ κα πενηέπεη 100 gr θαη ημ άιιμ 100 gr γάια. 
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             Γθθνάδμομε ηηξ απυρεηξ μαξ  

 

 Δμθίμαζε ζημ πνμεγμφμεκμ δηάγναμμα κα ζπεδηάζεηξ υπςξ πηζηεφεηξ υηη 

ζα είκαη θαη ημ ακηίζημηπμ δηάγναμμα γηα ημ γάια. Πςξ δηθαημιμγείξ ηεκ 

άπμρή ζμο; 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Ενεοκάμε  

 Κάκε θιίθ ζημ «εθηέιεζε πεηνάμαημξ.  

 ηαμάηα ημ πέηναμα ζηα 300s  

 Καηέγναρε ηηξ παναηενήζεηξ ζμο  

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Σμ δηάγναμμα ζενμμθναζίαξ – πνυκμο γηα ημ γάια ελειίπηεθε υπςξ ημ 

είπεξ πνμβιέρεη; Ακ υπη ηη είκαη αοηυ πμο δηαθμνμπμηήζεθε; 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

ομπεναίκμομε 

Να ζομπιενςζμφκ μη ιέλεηξ πμο ιείπμοκ απυ ημ παναθάης θείμεκμ 

επηιέγμκηαξ θάπμηεξ απυ ηηξ επυμεκεξ ιέλεηξ: παναμέκεη – ζηαζενή – ζηενευ 

– ογνυ –αένημ - θοζαιίδςκ - πάγμο – ζοκεπχξ-  αολάκεηαη - μεηχκεηαη - ε 

πήλε– μ βναζμυξ 
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Όηακ ζενμαίκς έκα ογνυ ε ζενμμθναζία ημο ----------- μέπνη πμο αοηυ 

ανπίδεη κα βνάδεη. Όζμ δηανθεί ---------- ε ζενμμθναζία -------  ---------. 

ηε δηάνθεηα ημο βναζμμφ ημ --------  μεηαηνέπεηαη ζε -------- θαη ημ 

θαηκυμεκμ ζοκμδεφεηαη απυ ηεκ έκημκε δεμημονγία --------------.  

 

εθανμυδμομε ηηξ γκχζεηξ μαξ 

 

Μηα μένα απμθαζίδεηε κα βνάζεηε μαθανυκηα. Δηαβάδεηε ζε έκα μδεγυ 

μαγεηνηθήξ υηη γηα κα με «ιαζπχζμοκ» ηα μαθανυκηα πνέπεη κα ηα νίλμομε ζημ 

κενυ υηακ αοηυ είκαη υζμ πημ θαοηυ γίκεηαη. Έηζη μ ζογγναθέαξ πνμηείκεη υηη 

πενημέκμομε κα βνάζεη ημ κενυ, ημ αθήκμομε κα βνάζεη επηπιέμκ γηα 5 

πενίπμο ιεπηά χζηε κα θάρεη πάνα πμιφ θαη φζηενα νίπκμομε μέζα ηα 

μαθανυκηα. Ακ ζηέικαηε μηα επηζημιή ζημ ζογγναθέα ημο μδεγμφ μαγεηνηθήξ ηη 

ζα ημο ιέγαηε; 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 
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2Ο ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Πενηβάιιμκ : Γηθμκηθυ Γνγαζηήνημ 

Τιηθά : Δμπεία 250 ml (ηδακηθά), Θενμυμεηνα, Λφπκμη, Νενυ ζε ζενμμθναζία 

20μC     

ζομόμαζηε  

Να παναθηενίζεηξ ςξ ζςζηή () ή ιακζαζμέκε (Λ) θάζε μηα απυ ηηξ 

παναθάης πνμηάζεηξ: 

1. Όια ηα ζχμαηα βνάδμοκ ζηεκ ίδηα ζενμμθναζία (…,..) 

2. ηε δηάνθεηα ημο βναζμμφ ε ζενμμθναζία παναμέκεη ζηαζενή (…..) 

3. Η μάδα ημο (ογνμφ) κενμφ υζμ αοηυ βνάδεη παναμέκεη ζηαζενή. (…..) 

4. Ακ ζενμαίκς ζοκεπχξ με έκα γθαδάθη ημ κενυ πμο πενηέπεηαη ζε έκα 

μπνίθη ε ζενμμθναζία ημο κενμφ ζα αολάκεηαη ζοκέπεηα μέπνη κα γίκεη 

υιμ αημυξ (……)  

 

              Γθθνάδμομε ηηξ απυρεηξ μαξ   

 

● Ο Γηάκκεξ θαη ε Μανία δηαζέημοκ δφμ ίδηα γθαδάθηα θαη ίδηα μπνίθηα θαη 

πνυθεηηαη κα βνάζμοκ κενυ. Ο Γηάκκεξ έπεη ζημ μπνίθη ημο 100gr κενυ εκχ ε 

Μανία 200gr κενυ. Σμ κενυ ημ έβαιακ ζημ μπνίθη απυ ηεκ ίδηα βνφζε θαη 

ακάβμοκ ηα γθαδάθηα ηαοηυπνμκα.   

Πηζηεφεηξ υηη ημ κενυ θαη ηςκ δφμ ζα ανπίζεη κα βνάδεη ηεκ ίδηα ζηηγμή; Ακ 

υπη ηίκμξ ημ κενυ θαηά ηε γκχμε ζμο ζα ανπίζεη κα βνάδεη γνεγμνυηενα θαη 

γηαηί;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ● Ο Γηάκκεξ ηζπονίδεηαη υηη ημ δηθυ ημο κενυ ζα βνάζεη ζε ρειυηενε 

ζενμμθναζία, εκχ ε Μανία ημ ακηίζεημ. Η δηθή ζμο γκχμε πμηα είκαη; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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● Πνμζπάζεζε κα ζπεδηάζεηξ έκα πείναμα με ημ μπμίμ ζα μπμνμφζεξ κα 

απμδείλεηξ ημοξ ηζπονηζμμφξ ζμο. Πενηέγναρε ημ πείναμα θαη θάκε θαη θάπμημ 

ζθίηζμ ακ ημ ζεςνείξ απαναίηεημ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεοκάμε  

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

Πενηβάιιμκ : Γηθμκηθυ Γνγαζηήνημ 

Τιηθά : Δμπεία 250 ml (ηδακηθά), Θενμυμεηνα, Λφπκμη, Νενυ ζε ζενμμθναζία 

20μC     

Δεμημονγείξ ζημ εηθμκηθό ενγαζηήνημ ηε δηάηαλε : 
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 Σa δμπεία πενηέπμοκ 100 gr θαη 200gr κενυ ακηίζημηπα. 

 Γκενγμπμηείξ ηεκ πνμβμιή ηεξ γναθηθήξ πανάζηαζεξ ηεξ ζενμμθναζίαξ 

[άλμκεξ: (0,600) sec, (0,140) oC] 

 Υνμκηθή επηηάποκζε : x 5  

 Ακάβεηξ ημοξ ιφπκμοξ δηαιέγμκηαξ ηε παμειή πανμπή θαη δεζηαίκεηξ ηα 

δμπεία, θάκμκηαξ θιηθ ζημ θμομπί «εθηέιεζε πεηνάμαημξ». 

 Παναηενείξ ζε θάζε δμπείμ ηεκ άκμδμ ηεξ ζενμμθναζίαξ ημο κενμφ απυ 

ημ ζενμυμεηνμ θαη ακηίζημηπα ηε γναμμή ζημ δηάγναμμα ηςκ γναθηθχκ 

παναζηάζεςκ. 

 ηαμάηα ηεκ εθηέιεζε ημο πεηνάμαημξ ιίγμ πνηκ ηα 600s. 

 εμείςζε ηηξ παναηενήζεηξ ζμο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Η πνυβιερή ζμο γηα ημ ακ ζα βνάζεη γνεγμνυηενα ημ κενυ ημο Γηάκκε ή 

ηεξ Μανίαξ ήηακ ζςζηή; Ακ υπη ηη δηαπίζηςζεξ; 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Η πνυβιερή ζμο γηα ημ ακ ζα βνάζεη ή υπη ζε ρειυηενε ζενμμθναζία ημ 

κενυ ημο Γηάκκε ή ηεξ Μανίαξ ήηακ ζςζηή; Ακ υπη ηη δηαπίζηςζεξ; 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

              Γθθνάδμομε ηηξ απυρεηξ μαξ   

 
● Έζης ηχνα υηη μ Γηάκκεξ θαη ε Μανία είπακ ζημ μπνίθη ημοξ ανπηθά ηεκ 

ίδηα πμζυηεηα κενμφ απυ ηε βνφζε αιιά ημ γθαδάθη ημο Γηάκκε είπε πημ 

αζζεκηθή θιυγα απυ ημ γθαδάθη ηεξ Μανίαξ.  

● Σχνα πηζηεφεηξ υηη ημ κενυ θαη ηςκ δφμ πνεηάδεηαη ημκ ίδημ πνυκμ χζηε κα 

ανπίζεη κα βνάδεη; Ακ υπη πμημφ ημ κενυ ζα ανπίζεη κα βνάδεη γνεγμνυηενα 

θαη γηαηί; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

● Νμμίδεηξ υηη ημ κενυ θαη ηςκ ζα βνάζεη ζηεκ ίδηα ζενμμθναζία; Ακ υπη 

πμημφ ημ κενυ ζα βνάζεη ζε ρειυηενε ζενμμθναζία;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

● Πνμζπάζεζε κα ζπεδηάζεηξ έκα πείναμα με ημ μπμίμ ζα μπμνμφζεξ κα 

απμδείλεηξ ημοξ ηζπονηζμμφξ ζμο. Πενηέγναρε ημ πείναμα θαη θάκε θαη θάπμημ 

ζθίηζμ ακ ημ ζεςνείξ απαναίηεημ.  
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Ενεοκάμε  

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

Πενηβάιιμκ : Γηθμκηθυ Γνγαζηήνημ 

● Γπακέιαβε ημ πνμεγμφμεκμ πείναμα αθμφ θάκεηξ ηηξ παναθάης 

μεηαηνμπέξ: 

(η) ανπηθά θαη ηα δφμ δμπεία κα πενηέπμοκ απυ 100gr κενυ 

(ηη) Ο έκαξ ιφπκμξ κα νοζμηζηεί ζηεκ «ορειή πανμπή» 

● Καηέγναρε ηηξ παναηενήζεηξ ζμο ζε ζπέζε με 

(α) Ακ ημ κενυ θάπμημο δμπείμο ανπίδεη κα βνάδεη γνεγμνυηενα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(β) Ακ βνάδμοκ ή υπη ζηεκ ίδηα ζενμμθναζία 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(γ) Σμ κενυ πμημο δμπείμο μεηαβάιιεη ηαπφηενα ηε μάδα ημο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ομπεναίκμομε 

Δηαγνάρηε 4 απυ ηηξ παναθάης 8 οπμγναμμηζμέκεξ θνάζεηξ ή ιέλεηξ χζηε κα 

πνμθφρεη ημ ζομπέναζμα.  

Κάζε ζχμα ζε μνηζμέκεξ ζοκζήθεξ πενηβάιιμκημξ βνάδεη ζε μνηζμέκε ζε 

δηαθμνεηηθή θάζε θμνά ζενμμθναζία πμο δεκ είκαη είκαη παναθηενηζηηθή γηα 

ημ ζχμα θαη αοηή δεκ ελανηάηαη ελανηάηαη απυ ημ νοζμυ με ημκ μπμίμ ημ 

ζχμα απμννμθά ζενμυηεηα θαζχξ θαη απυ μφηε απυ ηεκ πμζυηεηα ημο 

ζχμαημξ.  

 

εθανμυδμομε ηηξ γκχζεηξ μαξ 
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ημ ζπίηη ημο Υνήζημο οπάνπμοκ δφμ ίδηα γθαδάθηα, ηα μπμία μ Υνήζημξ ηα 

άκαρε θαη έβαιε ζημ θαζέκα έκα μπνίθη με ανθεηυ κενυ κα βνάζεη. Αοηυ ημ 

έθακε πνμθεημέκμο κα «βνάζεη» δομ αογά ηα μπμία ζέιεη κα γίκμοκ «ζθηπηά». 

Σμ έκα γθαδάθη ημ άθεζε ζημ 1 (παμειή πανμπή) θαη ημ άιιμ ζημ 2 (ορειή 

πανμπή).  Ώζπμο κα ράλεη κα βνεη ηα αογά δηαπίζηςζε υηη ημ κενυ θαη ζηα 

δφμ μπνίθηα είπε λεθηκήζεη κα βνάδεη. Γπίζεξ θαηάθενε κα βνεη μυκμ έκα 

αογυ, έηζη έπνεπε κα ζβήζεη ημ έκα γθαδάθη θαη κα πνεζημμπμηήζεη μυκμ ημ 

άιιμ.  

(1) Πμημ γθαδάθη ζα ζβήκαηε ακ ήζαζηακ ζηε ζέζε ημο Υνήζημο θαη γηαηί; Να 

ιάβεηε οπυρε υηη αθεκυξ μεκ μ Υνήζημξ βηάδεηαη, αιιά αθεηένμο θαη ηεκ 

μηθμκμμία εκένγεηαξ;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (2) Μπμνείηε με ηε πνήζε ημο εηθμκηθμφ 

ενγαζηενίμο κα απμθαζίζεηε ηη επίπηςζε 

ζα είπε ζημ «βνάζημμ» ημο αογμφ ακ μ 

Υνήζημξ ένηπκε ανθεηή πμζυηεηα αιαηημφ 

μέζα ζημ μπνίθη; 

 

 

 

 

 

 

 

Απηό θαη αλ είλαη 

πξόβιεκα!!!! 
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13. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Για ηη ζςγγπαθή αςηού ηος κεθαλαίος καηά βάζη σπηζιμοποιήθηκαν ηα βιβλία: 

Γεκεηξόπνπινο Δ., (1999) Εκπαιδεςηική αξιολόγηζη, η αξιολόγηζη ηηρ εκπαίδεςζηρ 

και ηος εκπαιδεςηικού έπγος. Δθδόζεηο Γξεγόξε. 

Kαζζσηάθεο M., (2001) Η αξιολόγηζη ηηρ επιδόζεωρ ηων μαθηηών. Δθδόζεηο 

Γξεγόξε. 

Εεζηκόπνπινο Γ., Καθεηδόπνπινο Κ., Μνπηδνύξε-Μαλνύζνπ Δ., Παπαζηακαηίνπ Ν., 

(2002) Θέμαηα Διδακηικήρ για ηα μαθήμαηα ηων Φςζικών Επιζηημών. Δθδόζεηο 

Παηάθε  

 

Τι εννοούμε με ηον όπο αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος; 

Με ηνλ όξν αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ελλννύκε ηε ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία  

- ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη επηδησθόκελνη εθπαηδεπηηθνύ 

ζηόρνη  

- εληνπηζκνύ ησλ αηηίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ελδερόκελε κε ηθαλνπνηεηηθή επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ, έηζη ώζηε κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδόηεζεο λα βειηηώλεηαη 

ε πνηόηεηα ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ δελ είλαη κηα απιή απνινγηζηηθή ελέξγεηα, 

κηα θαηαγξαθή κόλν ησλ επηδόζεσλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ ή ησλ πξνζόλησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Θα πξέπεη λα είλαη κηα δπλακηθή θαη ζπλερήο 

δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Ποια η αναγκαιόηηηα για αξιολόγηζη ζηην εκπαίδεςζη; 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη:  

Α) Σηελ εύξεζε θαηάιιεισλ κεζνδνινγηώλ γηα ηελ επηηπρία βέιηηζηνπ 

απνηειέζκαηνο κε ηελ κηθξόηεξε νηθνλνκηθή δαπάλε, αιιά θαη ηελ κηθξόηεξε 

ζπαηάιε ρξόλνπ. Υπάξρεη πξνβιεκαηηζκόο ησλ θνξνινγνύκελσλ πνιηηώλ σο πξνο 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη νινέλα απμάλεηαη ε θξηηηθή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. 
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Β)  Σηε ιύζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αληηκεηώπηζε δπζιεηηνπξγηώλ πνπ 

παξαηεξνύληαη ζην πξαθηηθό δηνηθεηηθό επίπεδν, όπσο ε πξναγσγή ή ε επηινγή 

δηνηθεηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ,  ν πξνγξακκαηηζκόο θιπ 

Γ)  Σηελ θαηαλόεζε θαη δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο.  

 

Ποιορ ο πποβλημαηιζμόρ ζσεηικά με ηην αξιολόγηζη; 

Οη ζεσξεηηθνί ηεο αμηνιόγεζεο θαζώο θαη απηνί πνπ ηελ εθαξκόδνπλ ζηελ πξάμε 

ζπλαληνύλ πνιιά πξνβιήκαηα ηόζν θηινζνθηθήο - ζεσξεηηθήο ρξνηάο όζν θαη 

κεζνδνινγηθήο - εθαξκνζηηθήο ρξνηάο. Μεξηθά από απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη:  

- Δίλαη δύζθνιν λα επηλνεζνύλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ελόο 

«αληηθεηκέλνπ». Πνιιέο ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην νηθνδόκεκα ηεο 

αμηνιόγεζεο (π.ρ. όηη ηα πάληα είλαη κεηξήζηκα) ειέγρνληαη.  

- Γελ ππάξρεη θαζνιηθή ζπκθσλία πάλσ ζηνπο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο. (π.ρ. πξέπεη 

λα δνζεί κεγαιύηεξν βάξνο ζην λα βνεζεζεί έλαο καζεηήο λα απμήζεη ηελ επίδνζή 

ηνπ ζηε Φπζηθή ή λα απνθηήζεη δεμηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα παίξλεη ζσζηέο 

απνθάζεηο;) 

- Οη αμηνινγνύκελνη δελ πείζνληαη όηη αμηνινγνύληαη ζσζηά όηαλ ηα θξηηήξηα δελ 

είλαη πνζνηηθά. 

- Υπάξρεη πνιιέο θνξέο δπζρέξεηα ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, ηδηαίηεξα 

όζνλ αθνξά ηε ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο. Γελ κπνξνύκε, γηα παξάδεηγκα, λα 

απνθαλζνύκε πάληα όηη θάπνηα απνηειέζκαηα είλαη απόξξνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη όρη άιισλ παξαγόλησλ, όπσο ε σξίκαλζε ελόο αηόκνπ, ή ην 

εμσζρνιηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο.  

 

Ποιοι παπάγονηερ αποηελούν ανηικείμενο ππορ αξιολόγηζη; 

Τνπο πξνο αμηνιόγεζε ζπληειεζηέο θαη παξάγνληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

κπνξνύκε λα ηνπο ρσξίζνπκε ζε δύν θαηεγνξίεο:  

η)  ηνπο έκςπρνπο ζπληειεζηέο θαη  

ηη)  ηνπο κε έκςπρνπο παξάγνληεο 
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Έκςπρνη Σπληειεζηέο 

1.  Μαζεηέο. Δθπαηδεπόκελνη γεληθά. 

2.  Δθπαηδεπηηθνί. Δθπαηδεπηέο. 

3.  Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό. 

4.  Γηεπζπληέο Σρνιηθώλ Μνλάδσλ. 

5.  Δπνπηηθό Πξνζσπηθό. Σπκβνύιηα. 

6. Δπηθνπξηθό-Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό. 

7.  Σπκβνπιεπηηθό Πξνζσπηθό. Πξνζσπηθό Σηήξημεο Μαζεηώλ. 

8.  Πνιηηηθό Πξνζσπηθό. 

9.  Σπλδηθαιηζηέο. Μαζεηηθέο Κνηλόηεηεο. 

10. Άιινη (π.ρ. Δθπξόζσπνη Γνλέσλ, Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θηι.). 

 

Με Έκςπρνη Παξάγνληεο 

1.  Σθνπνί (Φηινζνθία. Πνιηηηθή. Πξαθηηθέο). 

2.  Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ. 

3.  Υιηθνηερληθή Υπνδνκή. 

4.  Υιηθό Σηήξημεο. Σρνιηθά Βηβιία. 

5.  Γηάξζξσζε. Γνκή. Γηνίθεζε. Ννκνζεζία. 

6.  Οηθνλνκηθή Σηήξημε. Πόξνη. Γηαρείξηζε. 

7.  Μεζνδνινγία Δθπαίδεπζεο-Γηδαζθαιίαο. 

8.  Μέζα. Υιηθά. Δμνπιηζκόο. Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία. 

9.  Απνηειέζκαηα ηεο Δθπαίδεπζεο. 

10. Σύζηεκα Αμηνιόγεζεο-Πηζηνπνίεζεο. 
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Ποιοί οι ζκοποί και οι ζηόσοι ηηρ αξιολόγηζηρ; 

Ο βαζηθόο ζηόρνο ηεο αμηνιόγεζε είλαη ε βειηίσζε ηνπ αμηνινγνύκελνπ 

αληηθεηκέλνπ (κηαο δηάζηαζεο ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο). 

Υπάξρνπλ όκσο θαη εηδηθόηεξνη ζθνπνί ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο όπσο 

- πξνγξακκαηηζκόο θαη ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ 

- δηεπθόιπλζε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δαπάλεο, κέζα, πιηθά θαη 

εγθαηαζηάζεηο 

- αμηνιόγεζε καζεηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ θάπνην πξόγξακκα 

- δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο γηα επηκόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

- βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ  

 

Τι ππέπει να λαμβάνει ςπότη ηος ο αξιολογηηήρ;  

Ο αμηνινγεηήο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ζπληειεζηήο ηεο αμηνιόγεζεο γηαηί από απηόλ 

εμαξηάηαη θπξίσο ε επηηπρία ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιόγεζεο. Απηόο νξίδεη ηα ππόινηπα 

κέιε ηεο αμηνιόγεζεο, απηόο ξπζκίδεη θαη θαζνξίδεη όηη έρεη ζρέζε κε ηε 

κεζνδνινγία θαη από απηόλ εμαξηάηαη ην θύξνο θαη ε αμηνπηζηία ηεο αμηνιόγεζεο. 

Ο αμηνινγεηήο κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν ή κηα νκάδα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη 

πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα 

- λα πεξηγξάθεη ζαθώο ην αληηθείκελν ηεο αμηνιόγεζεο, 

- λα εληνπίδεη ηα θαηάιιεια εξσηήκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο, 

- λα ζρεδηάδεη ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία, 

- λα νξίδεη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, 

- λα ηεξεί θώδηθα δενληνινγίαο, 

- λα επηθνηλσλεί θαη κε ηα δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη ηηο νκάδεο ηνπ έξγνπ ηεο   

αμηνιόγεζεο, 

- λα ειέγρεη ηνπο εμσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν ηνπ, 

- λα κεηα-αμηνινγεί ηηο δηθέο ηνπ αμηνινγήζεηο ή ηηο αμηνινγήζεηο ησλ άιισλ. 
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Ζ αμηνινγηθή θξίζε πνπ δηαηππώλεη ν αμηνινγεηήο δελ είλαη νύηε απζόξκεηε νύηε 

δηαηζζεηηθή νύηε βεβαίσο απζαίξεηε, αιιά πξόθεηηαη γηα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε 

θξίζε θαη πξνϋπνζέηεη όηη ε όιε δηαδηθαζία νδεγεί ζηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ πνπ 

έρνπλ σο ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ παξάγνληα πνπ αμηνινγήζεθε. 

 

Ποια ζηοισεία ηυν εκπαιδεςηικών αξιολογούνηαι;  

Κάζε θξίθνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα αμηνινγείηαη, ώζηε λα 

εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζιεηηνπξγίεο θαη έηζη λα είλαη δπλαηή ε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αμηνινγνύληαη 

σο πξνο: 

1. ην βαζκό θαηνρήο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθνπλ, 

2. ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, 

3. ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα 

ζε απηή, 

4. ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ 

θνηλσληθό πεξίγπξν. 

Τα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ ζθνπό λα ρξεζηκεύζνπλ σο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο βαζηθήο αιιά  θαη ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο 

απηώλ, θαζώο θαη γηα ηελ αηνκηθή ηνπο βειηίσζε. Γηα ηελ αλάγθε αμηνιόγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δελ ππάξρεη νκνθσλία. Θα αλαθέξνπκε δηάθνξα επηρεηξήκαηα ηόζν 

ππέξ ηεο αμηνιόγεζεο όζν θαη θαηά. 

 

Δπηρεηξήκαηα ππέξ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

- Δθόζνλ αμηνινγείηαη ε εθπαίδεπζε θαη ην εθπαηδεπηηθό έξγν πξέπεη λα 

αμηνινγνύληαη όιεο νη ζπληζηώζεο, άξα θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

- Γελ λνκηκνπνηείηαη έλαο δάζθαινο λα αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ηνπ ελώ ν ίδηνο λα 

αξλείηαη λα αμηνινγεζεί. 

- Ζ αμηνιόγεζε βνεζά ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθό λα βειηησζεί ή λα επαλεμεηάζεη ηε  

ζηάζε ηνπ θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζε κεξηθά δεηήκαηα όηαλ είλαη αλαγθαίν. 
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- Μέζσ ηεο αμηνιόγεζεο ν δάζθαινο αλαιακβάλεη θαη ην δηθό ηνπ κεξίδην επζύλεο 

αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 

- Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο πξνζθέξνπλ ζηηο απνθάζεηο γηα ζσζηή 

αλάζεζε ξόισλ θαη θαζεθόλησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

- Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γίλεηαη νύησο ή άιισο αλεπίζεκα από ηνπο 

καζεηέο ηνπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Δπεηδή όκσο απηή είλαη αλεπίζεκε 

αμηνιόγεζε, δελ πξνζηαηεύεη ηνλ εθπαηδεπηηθό νύηε νδεγεί ζε αλαηξνθνδόηεζε θαη 

βειηίσζε. 

- Ζ αμηνιόγεζε είλαη ην κέζνλ γηα επίηεπμε αμηνθξαηίαο. 

 

Δπηρεηξήκαηα θαηά ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

- Ο δάζθαινο είλαη επηζηήκνλαο, δηαζέηεη επάξθεηα θαη επζπλεηδεζία γηα λα 

επηηειέζεη ην έξγν ηνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη αμηνιόγεζε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ. 

- Ζ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ βιάπηεη παξά σθειεί γηαηί δελ ππάξρνπλ 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη αμηνινγεηέο. 

- Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν πίεζεο θαη ρεηξαγώγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

- Ζ αμηνιόγεζε ησλ αλζξώπσλ πξνθαιεί άγρνο θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε 

κεησκέλε απόδνζε. Άιισζηε ε αμηνιόγεζε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο δελ έρεη 

απνδεηρζεί όηη είλαη δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθή θαη αμηόπηζηε. 

 

Ποιοι είναι οι λόγοι για ηην αξιολόγηζη ηυν μαθηηών;  

Σην εξώηεκα αλ πξέπεη λα αμηνινγνύληαη νη καζεηέο, νη πεξηζζόηεξνη παηδαγσγνί 

απαληνύλ θαηαθαηηθά ηόζν γηα παηδαγσγηθνύο όζν θαη γηα θνηλσληθνύο ιόγνπο.  

Βαζηθνί  θνηλσληθνί ιόγνη ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο αμηνιόγεζεο είλαη: 

- Σήκεξα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα δελ έρνπλ κόλν ζηόρν ηε δηάδνζε κηαο γεληθήο 

«θνπιηνύξαο», αιιά παξέρνπλ θαη γλώζε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ είζνδν ζε 

επαγγέικαηα «πςειήο κνξθώζεσο». Αλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα αξληόληνπζαλ λα 
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θαζηεξώζνπλ αηνκηθέο αμηνινγήζεηο γηα ηε κόξθσζε πνπ πξνζθέξνπλ  ζα ην έθαλαλ 

νη θαηαλαισηέο απηήο ηεο κόξθσζεο. 

- Τα πνζά πνπ επελδύνληαη ζηελ εθπαίδεπζε πξνέξρνληαη ή από θνξνινγία πνιηηώλ 

ή από άιια ηδξύκαηα θαη νξγαληζκνύο, αιιά θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο. Οη 

θνξνινγνύκελνη πνιίηεο θαη νη άιινη επελδπηέο έρνπλ απαίηεζε αμηνιόγεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα λα δηαπηζηώζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ επελδύζεσλ ηνπο. 

- Ζ ίδηα ε δσή είλαη κηα δηαξθήο εμέηαζε νη πάληεο θξίλνπλ θαη θξίλνληαη. Σπλεπώο 

δελ είλαη δπλαηόλ νη καζεηέο λα εμαηξνύληαη. 

Βαζηθνί παηδαγσγηθνί ιόγνη ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ είλαη: 

- Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ θαηαιιειόηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηηο δπλαηόηεηεο 

θαη αδπλακίεο ηνπ καζήκαηνο ηνπ, βνεζώληαο ηνλ έηζη λα ην βειηηώζεη. 

- Πξνζθέξεη ρξήζηκα ζηνηρεία θαη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαζεώξεζε θαη 

αλαδηνξγάλσζε ησλ αλαιπηηθώλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ αλαζύληαμε ησλ 

δηδαθηηθώλ βηβιίσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ άιισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ αθόκε θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, ζε ζπλδπαζκό αζθαιώο θαη κε άιια ζηνηρεία.  

- Παξέρεη έλα κέηξν ησλ θιίζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ελόο καζεηή, πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπ πξνζαλαηνιηζκό 

- Με ηελ αμηνιόγεζε πξνζδηνξίδεηαη ε επηηπρία ή όρη ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ 

Μεξηθέο απόςεηο απηώλ πνπ ακθηζβεηνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ 

καζεηώλ είλαη: 

- Οη εμεηάζεηο είλαη έλα ζώκα μέλν ζηελ αγσγή, γηαηί απνηειεί εμάξηεκα κηαο 

μεπεξαζκέλεο παηδαγσγηθήο, ε νπνία αλαπηύρζεθε θάησ από εηδηθνύο θνηλσληθνύο 

όξνπο ζηνλ Μεζαίσλα θαη πήξε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ αλαγθώλ ηεο απνηθηνθξαηίαο. 

- Οη εμεηάζεηο θαιιηεξγνύλ ην άγρνο.   

- Με ηηο εμεηάζεηο θαζηεξώλεηαη ε αληζόηεηα θαη ε θνηλσληθή αδηθία. Απνηειεί 

εμάιινπ έλα είδνο αμηώκαηνο ην όηη όζν πην απζηεξέο είλαη νη εμεηάζεηο ζε κηα ρώξα, 

ηόζν παιηόηεξεο κνξθέο θνηλσληθήο δσήο δηαηεξεί απηή ε ρώξα.  
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- Ζ απνηπρία ζηηο εμεηάζεηο ζπάληα απνηειεί θέληξηζκα θαη θίλεηξν γηα 

πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο. Τηο πην πνιιέο θνξέο ε απνηπρία είλαη «δεκηνπξγόο» 

άιιεο απνηπρίαο. 

- Όιεο νη κνξθέο ησλ εμεηάζεσλ, αιιά πξνπαληόο νη παξαδνζηαθέο εμεηάζεηο, δελ 

έρνπλ αληηθεηκεληθόηεηα θαη αμηνπηζηία.  

- Οη εμεηάζεηο απνηεινύλ όξγαλν θνηλσληθήο αθηλεζίαο θαη πξνπαληόο δελ είλαη 

θνηλσληθά νπδέηεξεο. Με ηηο εμεηάζεηο δειαδή πξνσζνύληαη ηα παηδηά νξηζκέλσλ 

ηάμεσλ θαη απνθιείνληαη ηα παηδηά ησλ εξγαηηθώλ ή αγξνηηθώλ ηάμεσλ. 

Οη παηδαγσγνί πνπ αληηηίζεληαη ζηηο παξαπάλσ αηηηάζεηο ππνζηεξίδνπλ όηη από 

παηδαγσγηθή άπνςε ε αμηνιόγεζε είλαη δηαδηθαζία πνιύ ρξήζηκε ηόζν γηα ην 

δάζθαιν όζν θαη γηα ην καζεηή. Ο πξώηνο ρξεηάδεηαη ηελ πιεξνθόξεζε γηα λα 

εληνπίζεη ην επίπεδν θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ θαη κε απηή λα ζρεδηάζεη πην 

απνηειεζκαηηθά ηηο επόκελεο δηδαθηηθέο ηνπ ελέξγεηεο. Ο δεύηεξνο κε ηελ 

αμηνιόγεζε ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ηπρόλ αδπλακίεο ηνπ θαη ίζσο θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηα γηα απηνβειηίσζε. Ίζσο ηα παξαπάλσ λα έρνπλ βάζε γηα ην 

παξαδνζηαθό ζρνιείν, πνπ ζπλήζεο κνξθή ηεο αμηνιόγεζεο είλαη νη εμεηάζεηο κε ηηο 

νπνίεο ειέγρνπκε ην πνζό ησλ γλώζεσλ. Σην ζύγρξνλν όκσο ζρνιείν ζθνπόο ηεο 

αμηνιόγεζεο είλαη  

- ε αλαηξνθνδόηεζε θαη ε θαζνδήγεζε.  

- ν έιεγρνο ηεο επηηπρίαο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο.  

- λα ιεηηνπξγεί σο κέζν δηάγλσζεο θαη όρη θξίζεο.  

- λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο.  

- λα βνεζάεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο.  

 

Ποια ηα σαπακηηπιζηικά ηηρ ζυζηήρ αξιολόγηζηρ; 

Πεξηιεπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζσζηήο αμηνιόγεζεο είλαη ηα εμήο: 

Ζ εγθπξόηεηα. Έλα απνηέιεζκα αμηνιόγεζεο είλαη έγθπξν όηαλ ν δηδάζθσλ κεηξάεη 

αθξηβώο απηό πνπ ήζειε λα αμηνινγήζεη. Έηζη, κηα εμέηαζε ζηε Φπζηθή ζα είλαη 

έγθπξε όηαλ θαιύπηεη όιν ην θάζκα ηεο ύιεο πνπ δηδάρηεθε (ππό ην πξίζκα ησλ 

ηεζέλησλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ) θαη όρη κόλν δύν ή ηξία ζεκεία ηεο. 
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Ζ αμηνπηζηία. Μηα αμηνιόγεζε ζεσξείηαη αμηόπηζηε, όηαλ νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

ζρεδόλ ην ίδην πνζνζηό επηηπρίαο, όζεο θνξέο θη αλ εξσηεζνύλ έζησ θαη από 

δηαθνξεηηθνύο εμεηαζηέο, εθόζνλ θπζηθά δελ έρεη κεζνιαβήζεη θαιύηεξε κειέηε. 

Ζ αληηθεηκεληθόηεηα. Ζ αμηνιόγεζε είλαη αληηθεηκεληθή όηαλ δελ επεξεάδεηαη από ηε 

ζπκπάζεηα ή ηελ αληηπάζεηα ηνπ εμεηαζηή ή ηελ ςπρηθή ηνπ δηάζεζε. 

Ζ δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα. Μηα αμηνιόγεζε έρεη θαιή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα όηαλ 

μερσξίδεη ηνπο άξηζηνπο καζεηέο από ηνπο πνιύ θαινύο θαη απηνύο από ηνπο 

κέηξηνπο. 

Ζ πξαθηηθόηεηα. Ζ αμηνιόγεζε έρεη πξαθηηθόηεηα όηαλ απαηηείηαη ιίγνο ρξόλνο γηα 

ηελ εμέηαζε θαη ηε δηόξζσζε ησλ δνθηκίσλ.  

 

Ποια ζηοισεία λαμβάνει ςπότη η αξιολόγηζη ηυν μαθηηών ζηιρ ΦΕ; 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ν ηειηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο 

επίδνζεο ηνπ ζην κάζεκα δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη κόλν ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηεζη ή ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ζηελ ηάμε. Δίλαη απαξαίηεην λα αμηνινγνύληαη θαη 

άιια ζηνηρεία ηεο πξνζπάζεηαο θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ καζεηή. Τέηνηα ζηνηρεία 

είλαη ε επίδνζε ηνπ ζηελ πεηξακαηηθή εμεξεύλεζε ησλ θαηλνκέλσλ, ε ηθαλόηεηα ηνπ 

λα ζρεδηάδεη, λα νξγαλώλεη θαη λα εθηειεί κηα πεηξακαηηθή εξγαζία, ηα επηζηεκνληθά 

ηνπ ελδηαθέξνληα, νη γξαπηέο εξγαζίεο (projects), ε ηθαλόηεηα λα ζπλεξγάδεηαη θιπ.  

 

Ποια ηα είδη αξιολόγηζηρ ηυν μαθηηών;  

Γηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε  

Ζ Γηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ή ζηελ αξρή ηεο 

δηδαζθαιίαο κηαο ελόηεηαο. Με ηε δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε ν εθπαηδεπηηθόο 

πξνζπαζεί λα δηαπηζηώζεη  

-ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη νη καζεηέο ηνπ από ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα ζπνπδώλ ή ηηο ελόηεηεο πνπ έρνπλ δηδαρηεί ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζρνιηθήο 

ρξνληάο,  

-ηηο ηδέεο ησλ καζεηώλ,  
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-ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο ή ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπ  

-ηηο πηζαλέο ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ σο 

ηάμε ή θαζέλαο από απηνύο αηνκηθά.  

Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε 

Ζ Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. Απηή είλαη κηα ζπλερήο θαη θαζεκεξηλή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηδηώθεηαη 

ε πιεξνθόξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ καζεηή γηα ηελ πξόνδν ηνπ ηειεπηαίνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αλάινγα κε ην απνηέιεζκα απηήο 

ηεο αμηνιόγεζεο, ν εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη θαη ζρεδηάδεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. 

Τειηθή αμηνιόγεζε 

Ζ Τειηθή αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο κηαο ελόηεηαο ή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, ή κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο. Με ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε 

απνηηκάηαη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ην απνηέιεζκα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνινπζήζεθε αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο κειέηεο ηνπ καζεηή. Τα απνηειέζκαηα 

ζπγθξίλνληαη κε ην πξνεγνύκελν επίπεδν γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο απηήο βνεζνύλ θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθό θαη ην καζεηή ζηελ παξαπέξα πνξεία. 

 

Ποιοι οι βαζικοί ηύποι επυηήζευν πος σπηζιμοποιούνηαι ζηιρ γπαπηέρ 

εξεηάζειρ;  

Οη βαζηθνί ηύπνη εξσηήζεσλ είλαη:  

Κιεηζηέο εξσηήζεηο 

Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο επηδέρνληαη θαζνξηζκέλε απάληεζε. Έρνπλ ην κεηνλέθηεκα 

όηη δελ ελζαξξύλνπλ ηελ έκπλεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο.  

Αλνηρηέο εξσηήζεηο 

Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο επηδέρνληαη επξύηεξεο απαληήζεηο θαη ίζσο βνεζνύλ ηα παηδηά 

λα ζθέπηνληαη δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά. Οη αλνηρηέο εξσηήζεηο ελζαξξύλνπλ 
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πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ, ηνπο θάλνπλ λα θνηηάδνπλ πάιη ηα 

δεδνκέλα θαηά δηαθνξεηηθό ηξόπν. Με ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο ν καζεηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα γξάςεη ηε δηθή ηνπ άπνςε, θάηη πνπ είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

κάζεζε. 

Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

Σηα ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο ζην καζεηή δίλεηαη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ θαη γηα θάζε 

κία, ζπλήζσο, 3-5  ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο από ηηο νπνίεο κία είλαη ζσζηή. Ο 

καζεηήο θαιείηαη λα βξεη ηε ζσζηή απάληεζε. Απηά ηα ηεζη ρξεζηκνπνηνύληαη 

θπξίσο γηα λα ειέγρεηαη έλα κεγάιν εύξνο αληηθεηκέλνπ ζε ιίγν ρξόλν θαη κε κεγάιε 

επθνιία ζηε δηόξζσζε.  

Δξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ ζσζηό-ιάζνο 

Σηηο εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ ζωζηό-λάθορ  ν καζεηήο απνθαίλεηαη γηα ηελ αιήζεηα ε κε 

θάπνησλ πξνηάζεσλ ή ζρέζεσλ. Γηα λα απνθεπρζεί ν παξάγνληαο ηύρε είλαη 

απαξαίηεην απηέο λα είλαη αξθεηέο. Τεζη κε απηό ηνλ ηύπν εξσηήζεσλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο.  

Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία γηα όινπο ηνπο ηύπνπο εξσηήζεσλ είλαη ε ζαθήλεηά ηνπο 

θαη ε αληαπόθξηζε ηνπο ζηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο. Έλα θαιά 

ζρεδηαζκέλν ηεζη αμηνιόγεζεο δελ πξέπεη λα ειέγρεη ηελ απνκλεκόλεπζε, αιιά λα 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα εθαξκόδεη, λα δεκηνπξγεί θαη λα αμηνινγεί απηό 

πνπ έκαζε. Κάπνηνη παηδαγσγνί ηζρπξίδνληαη όηη νη καζεηέο ηείλνπλ λα καζαίλνπλ 

θαηά ηνλ ηξόπν πνπ εμεηάδνληαη. Αλ ν δάζθαινο επηκέλεη κόλν ζηελ παξνρή 

πιεξνθνξηώλ, ηόηε νη καζεηέο ζα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ απνκλεκόλεπζε 

θαη ζα πξνζαλαηνιίδνπλ ηε κειέηε ηνπο όρη ζηε θύζε θαη ηα θαηλόκελα, αιιά ζην 

ζρνιηθό εγρεηξίδην.  

 

Ποιοι είναι οι γνυζηικοί ζηόσοι καηά Bloom πος ππέπει να πεπιλαμβάνει η 

διαδικαζία αξιολόγηζηρ; 

Ο Bloom, ηαμηλνκεί ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο ζε έμη επίπεδα: γλώζε, θαηαλόεζε,  

ηθαλόηεηα εθαξκνγήο, αλάιπζε, ζύλζεζε θαη αμηνιόγεζε.   
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Σην ρακειόηεξν επίπεδν ηεο θιίκαθαο αμηνιόγεζεο, βξίζθεηαη ε δηδαζθαιία πνπ 

ζηνρεύεη κόλν ζηελ αλάθιεζε γλώζεσλ αθνύ απαηηεί κόλν απνκλεκόλεπζε.  

Τν επόκελν επίπεδν είλαη απηό ηεο θαηαλόεζεο. Οη εξσηήζεηο πνπ ειέγρνπλ 

θαηαλόεζε απαηηνύλ από ηνπο καζεηέο λα εμεγνύλ έλαλ θαλόλα, λα εμεγνύλ ή λα 

πεξηγξάθνπλ κηα δηαδηθαζία ή κηα ηδέα, λα ππεξβαίλνπλ ηα δεδνκέλα πξνρσξώληαο 

έλα βήκα πην κπξνζηά.  

Τν ηξίην επίπεδν αμηνιόγεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα εθαξκόδεη 

ηηο γλώζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο.   

Τν ηέηαξην επίπεδν είλαη ε ηθαλόηεηα γηα αλάιπζε, δειαδή ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή 

λα δηαρσξίδεη κηα θαηάζηαζε ζε επηκέξνπο ζηνηρεία θαη λα δηεξεπλά ηηο ζρέζεηο ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όζν θαη ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν.  

Τν πέκπην επίπεδν, ε ηθαλόηεηα ζύλζεζεο, πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ 

ή επηκέξνπο ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί κηα θαηάζηαζε ή κηα δνκή πνπ 

δελ είρε δηεπθξηληζηεί επαξθώο ή λα ιπζεί έλα πξόβιεκα. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη ην ζπλδπαζκό κηαο πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνληαη, κε ζηόρν ηε δόκεζε ελόο λένπ νινθιεξσκέλνπ ζπλόινπ λνεηηθώλ 

δνκώλ. 

Σην πςειόηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε ηθαλόηεηα γηα αμηνιόγεζε. Κξίλεηαη ην θαηά 

πόζν νη ηδέεο θαη νη ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ή νη 

κέζνδνη θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο.  

 

Ποιοι οι ζηόσοι ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν μαθηηών ζύμθυνα με ηο ΔΕΠΠΣ; 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

απνζθνπεί ζην λα ειέγμεη αιιά θπξίσο λα πξναγάγεη, κέζα από ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα: 

 Καηαλννύλ ηνλ επηζηεκνληθό ιόγν. 

 Οξίδνπλ κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

 Να ρξεζηκνπνηνύλ νξζά ηε γιώζζα θαη ηα καζεκαηηθά  γηα λα εξκελεύνπλ θαη  

λα πεξηγξάθνπλ θπζηθά θαηλόκελα θαη δηαδηθαζίεο. 



ΣΖΜΔΗΩΣΔΗΣ ΓΗΓΑΚΤΗΚΖΣ ΤΖΣ ΦΥΣΗΚΖΣ - ΑΘΑΝΑΣΗΟΣ ΒΔΛΔΝΤΕΑΣ – ΣΔΜΦΔ-ΔΜΠ 
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 Σπζρεηίδνπλ ηνπο όξνπο θαη ηηο έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ πνπ έρνπλ 

δηδαρηεί, ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ. 

 Αληινύλ δεδνκέλα από πίλαθεο ηηκώλ, γξαθηθέο παξαζηάζεηο θ.ά. ώζηε λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνζνηηθέο κεηαβνιέο ησλ κεγεζώλ ζηα θπζηθά θαηλόκελα. 

 Γηαηππώλνπλ ππνζέζεηο θαη λα θαηαζθεπάδνπλ λνεηηθά κνληέια γηα λα 

εξκελεύζνπλ θπζηθά θαηλόκελα. 

Οη ζθνπνί απηνί επηηπγράλνληαη κε δηάθνξεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο δνθηκαζίεο ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: εξγαζίεο, εξσηήζεηο, αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα.  

Οη εξσηήζεηο ζα κπνξνύζαλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο:  

i)  Τηο εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο επηδηώθνπκε λα δηαπηζησζεί αθελόο ε γλώζε θαη ε 

θαηαλόεζε ησλ ζεσξηώλ θαη αθεηέξνπ ε ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ θαη 

ησλ λνεηηθώλ δεμηνηήησλ (αλάιπζε, ζύλζεζε, αμηνιόγεζε θιπ.).  

ii)  Τηο εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο επηδηώθεηαη λα δηαπηζησζεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ γηα δηεξεύλεζε, θξηηηθή αλάιπζε θαη ζύλζεζε. Γεληθόηεξα 

λα δηαπηζησζεί ε αλάπηπμε ζηνπο καζεηέο απνθιίλνπζαο ζθέςεο, πνπ αλέθαζελ 

απνηεινύζε ηελ πεγή λέσλ ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ. 

Οη αζθήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ηηο λνεηηθέο  

ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ,  λα είλαη δηαβαζκηζκέλα  σο πξνο ηνλ βαζκό δπζθνιίαο, λα 

θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή, λα δηαθξίλνληαη από 

ζαθήλεηα θαη επηζηεκνληθή αθξίβεηα θαη λα ειέγρνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα ζπιινγή 

ζηνηρείσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα, γηα αλάιπζε, γηα ζύλζεζε, γηα θξηηηθή αμηνιόγεζε, 

γηα παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ θ.ά. 

 

 

 Ακολοςθεί ζε 20 ζελίδερ η ππόηαζη ηος ΚΕΕ ζσεηικά με ηην αξιολόγηζη ηυν 

μαθηηών ζηα μαθήμαηα ηυν θςζικών επιζηημών ζελ. 188-207 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

H αξιολόγηση του µαθητή στα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών (Φ.Ε.) 
και ιδιαίτερα της Φυσικής, παρά το γεγονός ότι υπόκειται στο ίδιο γενικό 
πλαίσιο που διέπει όλα τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, εµφανίζει 
αρκετές ιδιαιτερότητες. Αυτές οφείλονται:    α) στο είδος των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που µπορούν να αναπτυχθούν κατά τη διδασκαλία των 
φυσικών µαθηµάτων (εργαστήρια, ασκήσεις, πρακτικές εφαρµογές, κ.τ.λ.), β) 
στο ό,τι προσφέρονται, περισσότερο από άλλα µαθήµατα, για την ανάπτυξη 
ευρέως φάσµατος δεξιοτήτων και γ) στο γεγονός ότι οι προηγούµενες 
αντιλήψεις του µαθητή για τα φυσικά φαινόµενα δε συµφωνούν πολλές φορές 
µε την επιστηµονικά αποδεκτή άποψη, όπως προκύπτει και από σύγχρονες 
µελέτες και έρευνες. Το στοιχείο αυτό επηρεάζει τη διδασκαλία και την 
αξιολόγηση των µαθηµάτων αυτών. 
Οι δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 

Φυσικής, οφείλουν να δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιολογεί, 
εκτός από την απόκτηση πληροφοριών για τα φυσικά φαινόµενα, ποικίλες άλλες 
δεξιότητες των µαθητών. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, 
όπως:  
• µε προφορικές και γραπτές εξετάσεις που συνδυάζουν διάφορους τύπους 
ερωτήσεων και τεχνικών αξιολόγησης, 

• µε την πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων εργασιών τόσο 
στο σχολείο όσο και στο σπίτι, 

• µε την εκπόνηση συνθετικών δηµιουργικών εργασιών, και τέλος, 
• µε την καθηµερινή παρατήρηση της δραστηριότητας των µαθητών. 
 
Κεντρική θέση στη διαδικασία της αξιολόγησης κατέχει η προεργασία / 

προετοιµασία του καθηγητή κατά την εκπόνηση των ερωτήσεων µε τις οποίες 
εξετάζονται οι µαθητές. H επιτυχής διατύπωσή τους είναι θέµα όχι µόνο 
εξάσκησης και εµπειρίας του εκπαιδευτικού, αλλά και ενηµέρωσής του γύρω 
από τις τεχνικές σύνταξής τους. Στις τεχνικές αυτές είναι αφιερωµένο 
σηµαντικό µέρος του παρόντος τεύχους, το οποίο συµπληρώνει τις γενικές 
οδηγίες για την αξιολόγηση των µαθητών και τις εξειδικεύει στο µάθηµα της 
Φυσικής. 
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H διατύπωση των κατάλληλων ερωτήσεων και κυρίως η συσχέτισή τους µε 
τους διδακτικούς στόχους διευκολύνεται σε µεγάλο βαθµό από τις ταξινοµίες 
των στόχων αυτών καθώς και από τη γνώση του τρόπου χρήσης των διαφόρων 
τύπων ερωτήσεων. Για τους παραπάνω λόγους θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει 
µια σύντοµη αναφορά στις ταξινοµίες των Bloom και Klopffer, να 
κατηγοριοποιηθούν οι ερωτήσεις και να τεθούν µε τα παραδείγµατα διαφόρων 
τύπων ερωτήσεων, κριτηρίων αξιολόγησης, ασκήσεων και συνθετικών 
εργασιών που βασίζονται στις σύγχρονες θεωρητικές απόψεις γύρω από τα 
ζητήµατα αυτά.  
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2. ΣYNTOMH ΠAPOYΣIAΣH TΩN TAΞINOMIΩN TΩN BLOOM 
KAI KLOPFFER 

 
H ταξινοµία του Bloom, η οποία είναι και ευρύτερα γνωστή, κατατάσσει 

τους διδακτικούς στόχους σε τρεις τοµείς. O γνωστικός π.χ. τοµέας 
περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες στόχων: 
1. Γνώση 
2. Κατανόηση 
3. Εφαρµογή 
4.  Ανάλυση 
5.  Σύνθεση 
6. Αξιολόγηση 
 
Κάθε κατηγορία µπορεί να αναλύεται περαιτέρω σε υποκατηγορίες, οι 

οποίες επιτρέπουν τη λεπτοµερέστερη εκτίµηση των µαθησιακών 
συµπεριφορών. H κατηγορία γνώση π.χ. αναλύεται στις ακόλουθες 
υποκατηγορίες: 
• Γνώση συγκεκριµένων στοιχείων  
• Γνώση ορολογίας 
• Γνώση τρόπων και µέσων για χρήση των συγκεκριµένων στοιχείων 
• Γνώση συµβάσεων 
• Γνώση τάσεων και ακολουθιών 
• Γνώση ταξινοµήσεων και κατηγοριών 

H κατανόηση αναλύεται: α) στη µετατροπή - µετάφραση, β) στην ερµηνεία 
και γ) στην προέκταση. H εφαρµογή δεν έχει υποκατηγορίες. H ανάλυση 
περιλαµβάνει: α) την ανάλυση στοιχείων, β) την ανάλυση σχέσεων και γ) την 
ανάλυση οργανωτικών αρχών, H σύνθεση υποδιαιρείται: α) στην παραγωγή 
προσωπικού έργου, β) στην παραγωγή ενός σχεδίου ενέργειας και γ) στην 
παραγωγή ενός συνόλου αφηρηµένων σχέσεων. H αξιολόγηση (κρίση), τέλος, 
χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, α) την κρίση µε εσωτερικά κριτήρια και β) 
την κρίση µε εξωτερικά κριτήρια. 
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H ταξινοµία του Klopffer ενοποιεί τους τρεις τοµείς της ταξινοµίας του 
Bloom (γνωστικό, συναισθηµατικό, ψυχοκινητικό) και παράλληλα δίνει έµφαση 
στη φύση των µαθηµάτων των Φυσικών Eπιστηµών και στη µεθοδολογία της 
επιστηµονικής έρευνας. Oι κυριότερες κατηγορίες στόχων που περιλαµβάνει 
είναι οι παρακάτω: 
1. Γνώση και κατανόηση 
2. Παρατήρηση - Mέτρηση 
3. Εντοπισµός προβλήµατος και αναζήτηση τρόπων επίλυσής του 
4. Ερµηνεία δεδοµένων και γενίκευση 
5. ∆ηµιουργία -Έλεγχος και τροποποίηση ενός θεωρητικού µοντέλου 
6. Εφαρµογή επιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων 
7. ∆εξιότητες χειρισµού 
8. Στάσεις και ενδιαφέροντα 
9. Κατεύθυνση - Προσανατολισµός 

Oι έξι πρώτες από τις παραπάνω κατηγορίες αναφέρονται στο γνωστικό 
τοµέα. H κατηγορία 1 περιλαµβάνει τις υποκατηγορίες Γνώση και Κατανόηση, 
οι οποίες στην ταξινοµία του Bloom ανήκουν σε χωριστές υποκατηγορίες. Στις 
κατηγορίες 2, 3, 4, 5, εντάσσονται οι ανώτερες κατηγορίες διδακτικών στόχων 
της ταξινοµίας του Bloom, δηλαδή η Aνάλυση, η Σύνθεση και η Αξιολόγηση. 
Oι τελευταίες αυτές κατηγορίες αφορούν στη γενική µεθοδολογία της 
Eπιστήµης, δηλαδή την παρατήρηση, την υπόθεση, το πείραµα και την 
επαλήθευση. Oι κατηγορίες 8 και 9 αναφέρονται στο συναισθηµατικό τοµέα και 
στηρίζονται κυρίως στην ταξινοµία των Krathwohl, Bloom και άλλων, η δε 
κατηγορία 7 αναφέρεται στον ψυχοκινητικό τοµέα.  
Όπως στην ταξινοµία του Bloom, έτσι και στην ταξινοµία του Klopffer, τα 

βασικά επίπεδα συµπεριφορών του µαθητή αναλύονται σε υποκατηγορίες. 
Ενδεικτικά σηµειώνουµε ότι η κατηγορία γνώση - κατανόηση αναλύεται στις 
ακόλουθες υποκατηγορίες: 
• Γνώση συγκεκριµένων γεγονότων 
• Γνώση επιστηµονικής ορολογίας 
• Γνώση εννοιών ή φυσικών µεγεθών 
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• Γνώση συµβάσεων και συµβόλων 
• Γνώση της συνέχειας και της εξέλιξης ενός φαινοµένου 
• Γνώση ταξινοµήσεων, κατηγοριών και κριτηρίων 
• Γνώση τεχνικών και επιστηµονικών διαδικασιών 
• Γνώση αρχών και νόµων της Επιστήµης 
• Γνώση θεωριών και νοητικών λειτουργιών 
• ∆ιαπίστωση µιας γνώσης σε νέο κείµενο (κατανόηση) 
• Μετάφραση µιας γνώσης από µια συµβολική µορφή σε άλλη 

H κατηγορία εφαρµογή αναλύεται σε: 
• Eφαρµογή σε νέα προβλήµατα στον ίδιο επιστηµονικό χώρο 
• Eφαρµογή σε νέα προβλήµατα σε διαφορετικό επιστηµονικό χώρο 
• Eφαρµογή σε προβλήµατα έξω από το χώρο της Eπιστήµης 
συµπεριλαµβανοµένης και της τεχνολογίας 

Kάτι ανάλογο γίνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες. 

O εκπαιδευτικός οφείλει να εξετάζει σε ποιο βαθµό οι ερωτήσεις που 
χρησιµοποιεί, τόσο στις προφορικές όσο και στις γραπτές εξετάσεις που 
πραγµατοποιεί, καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των διαφόρων κατηγοριών 
διδακτικών στόχων. Εξυπακούεται ότι πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ 
διδασκαλίας και αξιολόγησης. Aξιολογούµε ό,τι επιδιώξαµε να επιτύχουµε κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας. H γνώση, λοιπόν, των ταξινοµιών των διδακτικών 
στόχων όχι µόνο βοηθά τον εκπαιδευτικό να συνειδητοποιήσει το εύρος των 
διδακτικών επιδιώξεων που οφείλει να εντάξει στο µάθηµά του, αλλά, 
επιπρόσθετα, τον προφυλάσσει από τη µονοµέρεια και την εµµονή σε ορισµένα 
µόνο είδη µάθησης, όπως είναι π.χ. η απλή συγκράτηση πληροφοριών. Tον 
βοηθά ακόµη στο να προσδιορίζει µε σαφήνεια το τι ζητά από τους µαθητές του 
στις διάφορες εξετάσεις και να ξεκαθαρίσει, µε ποιες µορφές συµπεριφορών 
εκφράζονται οι ποικίλες γνωστικές και άλλες δεξιότητες που επιθυµεί να 
αξιολογήσει. H συνειδητοποίηση αυτή είναι βασική προϋπόθεση για τη 
διατύπωση καλών ερωτήσεων, αφού κάθε προφορική ή γραπτή ερώτηση που 
απευθύνεται στο µαθητή πρέπει να επιδιώκει να αξιολογήσει συγκεκριµένο στόχο. 
O εκπαιδευτικός που δε γνωρίζει τι θέλει να ελέγξει µε τις ερωτήσεις του, δεν 
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µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ως αξιολογητής.  
Oι ταξινοµίες των διδακτικών στόχων βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. 

H γνώση τους όµως δε λύνει πάντα τα προβλήµατα. Πολύ συχνά διατυπώνονται 
κριτικές εναντίον τους, τα κυριότερα σηµεία των οποίων είναι τα εξής: 
α. η ιεραρχία των στόχων που προτείνουν είναι σε αρκετές περιπτώσεις 
αµφισβητήσιµη, 

β. είναι δύσχρηστες ως προς τη κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων  και 
γ. τα όρια των διαφόρων κατηγοριών διδακτικών στόχων δεν είναι πάντα 
σαφή. 

Άποψή µας είναι ότι τα διάφορα ταξινοµικά συστήµατα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται στη διδακτική πράξη και στην αξιολόγηση µε ευελιξία. O 
διδάσκων οφείλει να έχει υπόψη του ότι όλα τα αποτελέσµατα της µάθησης δεν 
είναι από την αρχή της διδασκαλίας προβλέψιµα, ούτε και µπορούν να 
αξιολογηθούν όλα στον ίδιο βαθµό και µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι αποφεύγεται ο 
εγκλωβισµός του εκπαιδευτικού σε προκαθορισµένα σχήµατα που δηµιουργούν 
µερικές φορές εµπόδια και στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση. Εξάλλου, 
υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διαµορφώσει ο εκπαιδευτικός τη δική του 
ταξινόµηση ως προς τους στόχους της διδασκαλίας του. Aυτή η ευελιξία 
υιοθετήθηκε στα όσα ακολουθούν. Aξιοποιούνται οι ταξινοµίες που 
προαναφέρθηκαν στην κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων, όπου αυτό κρίθηκε 
χρήσιµο, χωρίς όµως να ακολουθούνται αυστηρά ή να υπάρχει απόλυτη 
προσκόλληση σ� αυτές. 
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3. ΠPOTAΣEIΣ ΓIA THN EKΠONHΣH EPΩTHΣEΩN 
ΣTΟ MAΘHMA ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες 

ερωτήσεων: α) ερωτήσεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση γνωστικών 
στόχων, β) ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των 
µαθητών για τα φυσικά φαινόµενα1, και γ) ερωτήσεις που αξιολογούν τις 
«µεταγνωστικές» ικανότητές τους. H παραπάνω κατηγοριοποίηση, η οποία 
στηρίζεται στα δεδοµένα της σύγχρονης διδακτικής µεθοδολογίας και της 
αξιολόγησης των µαθητών, έχει ως στόχο να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην 
ταξινόµηση των ερωτήσεων που χρησιµοποιεί στα µαθήµατα αυτά και να το 
βοηθήσει να διευρύνει τη θεµατική τους. Oρισµένες από τις απόψεις που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια για τα παραπάνω θέµατα δεν έχουν ακόµη 
παγιωθεί στην ελληνική πραγµατικότητα. Φιλοδοξία µας είναι να αποτελέσουν 
αυτές αφετηρία της δηµιουργίας ενός γόνιµου διαλόγου γύρω από το τι 
αξιολογούµε στο µάθηµα της Φυσικής και πώς το αξιολογούµε. O διάλογος 
αυτός θα οδηγήσει τελικά στην ποθητή ποιοτική αναβάθµιση και στον 
εκσυγχρονισµό αυτής της σηµαντικής παιδαγωγικής διαδικασίας.  
 

                                            
1 Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται ποικίλοι όροι για να δηλωθούν προϋπάρχουσες 
αντιλήψεις για τα φυσικά φαινόµενα που δεν στοιχούν προς την επιστηµονική άποψη. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε τους όρους: misconceptions (λανθασµένες αντιλήψεις), naive conceptions (αφελείς 
απόψεις), alternative conceptions (εναλλακτικές ιδέες), preconceptions (προϋπάρχουσες ιδέες) και 
τέλος, απλά, conceptions, για να αποφεύγονται χαρακτηρισµοί που µπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στη διδακτική πράξη. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται στο παρόν τεύχος ο όρος 
«εναλλακτικές ιδέες» των µαθητών, που είναι περισσότερο ουδέτερος από τους άλλους. 
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3.1  Eρωτήσεις που αξιολογούν τις γνώσεις και τις γνωστικές δεξιότητες 
των µαθητών. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ερωτήσεις που ελέγχουν σε ποιο βαθµό 

έχουν επιτευχθεί οι διδακτικοί στόχοι που εντάσσονται στο γνωστικό τοµέα. Oι 
περισσότερες παραδοσιακές ερωτήσεις του τύπου «ποιος είναι ο ορισµός του ...», 
«πώς εξηγείται το φαινόµενο...», «να λυθεί το πρόβληµα ...» κ.τ.λ., οι οποίες 
αποτελούν συνηθισµένη πρακτική στην αξιολόγηση των µαθητών, 
κατατάσσονται σ� αυτή την περίπτωση. 

Oι παραπάνω ερωτήσεις υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. 
 
3.1.1 Eρωτήσεις ανάκλησης γνώσεων 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση απαιτεί 

την ανάκληση από τη µνήµη κάποιας πληροφορίας, η οποία έχει ήδη αποκτηθεί. 
Aξιολογούν στόχους που εντάσσονται, κυρίως, στην κατηγορία της 
αποµνηµόνευσης και αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των ερωτήσεων που 
χρησιµοποιούνται στο ελληνικό σχολείο σήµερα. Παρά την κριτική που 
δέχονται, λόγω της εµµονής των εκπαιδευτικών σ� αυτές, η χρησιµότητά τους 
στην όλη λειτουργία της αξιολόγησης είναι σηµαντική. H εφαρµογή των 
γνώσεων, η ανάπτυξη της αναλυτικοσυνθετικής ικανότητας σε συγκεκριµένο 
επιστηµονικό χώρο και η κριτική αντιµετώπιση της γνώσης προϋποθέτουν, 
πρώτα απ� όλα, την κατοχή αυτής της γνώσης. Mε άλλα λόγια, οι ερωτήσεις 
ανάκλησης είναι αναγκαίες στο σχολείο, πρέπει όµως να χρησιµοποιούνται µε 
φειδώ και σε συνδυασµό µε ερωτήσεις που αξιολογούν άλλους στόχους.  
 
Παραδείγµατα 
1. Ποιος είναι ο µαθηµατικός τύπος του ορισµού της επιτάχυνσης; 
 
2. Nα γραφεί η εξίσωση της κίνησης στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη 
κίνηση µε αρχική ταχύτητα. 
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3. Xαρακτηρίστε µε Σ τις παρακάτω προτάσεις, αν είναι σωστές, και µε Λ, αν 
είναι λανθασµένες.  

! Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, η ταχύτητα είναι χρονικά σταθερή. 
! Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάστηµα είναι χρονικά σταθερό. 
! Στην οµαλή κυκλική κίνηση η επιτάχυνση δεν είναι µηδέν.  
! Στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση η ταχύτητα είναι χρονικά 
σταθερή. 

 
4.  Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις εκφράζει τη θέση συναρτήσει 
του χρόνου στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση; (Bάλτε σε κύκλο το γράµµα το 
οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 

 
 

x x x x

t t t t
α β γ δ  

 
5. Nα συνδέσετε µε γραµµές τα φυσικά µεγέθη της αριστερής στήλης µε τις 
αντίστοιχες µονάδες της δεξιάς στήλης. Kάποια από τις µονάδες αυτές 
περισσεύει. 

χρόνος m 
µετατόπιση s 
ταχύτητα m/s2 
επιτάχυνση m²/s2 
  m/s 

 
3.1.2 Eρωτήσεις κατανόησης 

Aυτή η κατηγορία ερωτήσεων απαιτεί: 
α. Tη µετατροπή ή τη «µετάφραση» µιας µορφής αναπαράστασης (διανύσµατα, 
σχήµατα, εξισώσεις, χηµικοί τύποι) σε µια άλλη.  

β. Tον προσδιορισµό των σχέσεων µεταξύ στοιχείων µιας διδακτικής ενότητας 
(έννοια, νόµος, θεωρία) και στοιχείων που ανήκουν σε άλλη ενότητα.  
Aν ένας µαθητής είναι σε θέση να προβαίνει σε «µετατροπές» αυτών που 



 18

ξέρει, να δίνει δηλαδή δικά του παραδείγµατα για ό,τι µαθαίνει, να ερµηνεύει τα 
διάφορα φαινόµενα και να προβλέπει τις συνέπειές τους, τότε έχει κατανοήσει 
όσα διδάχθηκε. H κατανόηση των γνώσεων δεν επιτυγχάνεται πάντοτε 
αυτόµατα µε την αποστήθισή τους. Γι� αυτό είναι αναγκαίες οι ερωτήσεις που 
αξιολογούν αυτό το στόχο, τόσο στις προφορικές όσο και στις γραπτές 
εξετάσεις. 
 
Παραδείγµατα 
1. Nα αναπαραστήσετε µε ένα διάγραµµα την εξίσωση της ταχύτητας στην 
ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση και να εξηγήσετε τα σύµβολα. 

 
2. Ποιές διαφορές υπάρχουν στην ταχύτητα κατά την ευθύγραµµη οµαλά 
επιταχυνόµενη κίνηση και κατά την οµαλή κυκλική κίνηση. 

 
3. Xαρακτηρίστε µε Σ τις παρακάτω προτάσεις, αν είναι σωστές, και µε Λ, αν είναι 
λανθασµένες, βάζοντας το γράµµα Σ ή Λ µέσα στο αντίστοιχο τετράγωνο.  

! Η ταχύτητα στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση είναι σταθερή, ενώ στην οµαλή 
κυκλική µεταβάλλεται. 

! Tο µέτρο της ταχύτητας στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση είναι σταθερό, ενώ 
στην οµαλή κυκλική µεταβάλλεται. 

! Tο διάνυσµα της επιτάχυνσης στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη 
κίνηση είναι σταθερό, ενώ στην οµαλή κυκλική µεταβάλλεται. 

! Tο µέτρο της επιτάχυνσης στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση 
είναι σταθερό, ενώ στην οµαλή κυκλική µεταβάλλεται. 

 
4. Nα αντιστοιχίσετε µε γραµµές τα σχεδιαγράµµατα της πρώτης στήλης µε τις 
προτάσεις της δεύτερης. Kάποια από τις προτάσεις αυτές περισσεύει. 

η ταχύτητα είναι συνεχώς µηδέν

      α = 0     υ

       υ = 0    α
το κινητό ξεκινά

          α     υ
ευθύγραµµη οµαλή κίνηση

          υ     α

το µέτρο της ταχύτητας αυξάνεται

το µέτρο της ταχύτητας µειώνεται
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3.1.3 Eρωτήσεις επεξεργασίας και ερµηνείας δεδοµένων 
Aυτή η κατηγορία ερωτήσεων σχετίζεται κυρίως µε τις γραφικές 

παραστάσεις, τα διαγράµµατα και τους πίνακες δεδοµένων. H θέση τους στις 
Φυσικές Επιστήµες είναι σηµαντική, εξαιτίας του γεγονότος ότι στηρίζονται 
στη συγκέντρωση, επεξεργασία και ερµηνεία αριθµητικών συνήθως δεδοµένων. 
Oι απαντήσεις σ� αυτές συνίστανται: 

α. στην αναγνώριση χαρακτηριστικών στοιχείων, γραφικών παραστάσεων, 
διαγραµµάτων ή πινάκων. 

β. στη σχεδίαση γραφικών παραστάσεων. 
γ. στην εκτέλεση υπολογισµών µε βάση γραφικές παραστάσεις και πίνακες. 
δ. στην ικανότητα του µαθητή να καταλήγει σε συµπεράσµατα µε βάση τα 
παραπάνω στοιχεία και να τα ερµηνεύει.  

 
Παράδειγµα 
H παρακάτω γραφική παράσταση ταχύτητας (υ) - χρόνου (t), σχεδιάστηκε 
σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα µιας ευθύγραµµης κίνησης.  

0

12

24

3 6 9 12

t (s)

υ (m/s)

 
Mε βάση τη γραφική αυτή παράσταση να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 
α) Ποια είναι η τιµή της επιτάχυνσης στο χρονικό διάστηµα 3 - 6s; .............. 
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β) Xαρακτηρίστε µε Σ τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές και µε Λ αν 
είναι λανθασµένες. 

 Στο χρονικό διάστηµα 3 - 6s,  
! η επιτάχυνση είναι µηδέν. 
! η ταχύτητα είναι σταθερή. 
! η επιτάχυνση είναι  8m/s². 
 
γ) Kατά τη χρονική στιγµή 1,5s, η ταχύτητα είναι 
 α. 12m/s2 β. 8m/s γ. 10m/s δ.12m/s 
 
δ) Συσχετίστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς στήλης, 
γράφοντας στα διάστικτα κενά της πρώτης το αντίστοιχο γράµµα της 
δεύτερης. 

 0 - 3s ......  α) αύξηση του µέτρου της ταχύτητας 
 3 - 6s ......  β) το µέτρο της ταχύτητας µειώνεται 
 6 - 9s ......  γ) επιτάχυνση µηδέν 
    δ) ταχύτητα µηδέν 
 
 
3.1.4 Eρωτήσεις σχετικές µε θεωρητικά µοντέλα 

Mε τον όρο θεωρητικό µοντέλο νοείται στη Φυσική ένα σύνολο από αρχές, 
νόµους, φαινόµενα και αναπαραστάσεις που συνδέονται µεταξύ τους π.χ. η 
θεωρία του Aριστοτέλη, η θεωρία του Bohr ή η θεωρία των ιδανικών αερίων. 

H απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήσεις απαιτεί από το µαθητή: 
α. Nα χρησιµοποιήσει τη θεωρία ή ένα τµήµα της, για να εξηγήσει ή να 
προβλέψει φυσικά φαινόµενα.  

β. Nα επιλέγει νόµους και παρατηρήσεις, που είναι ή δεν είναι σύµφωνες µε 
ένα δεδοµένο θεωρητικό µοντέλο. 

γ. Nα είναι σε θέση να αξιολογεί και να αναθεωρεί τα στοιχεία ενός 
θεωρητικού µοντέλου, µε βάση νέες πειραµατικές ή θεωρητικές 
παρατηρήσεις. 
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Παραδείγµατα 
 
1. Xαρακτηρίστε µε Σ τις παρακάτω προτάσεις, αν είναι σωστές, και µε Λ, αν 
είναι λανθασµένες. 
Mε βάση την Aριστοτελική θεωρία: 

! Tα βαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα. 
! Aν ένα ζάρι και ένα κοµµάτι χαρτί αφεθούν ελεύθερα από το ίδιο ύψος στη 
Σελήνη , θα φθάσουν στην επιφάνειά της ταυτόχρονα. 

 
2. H Aριστοτελική Φυσική περιλαµβάνει τις παρακάτω προτάσεις: 
  I. Tο υλικό των επίγειων σωµάτων προέρχεται από την ανάµειξη τεσσάρων 

στοιχείων: γης, ύδατος, αέρος και πυρός. 
 II. Kάθε υλικό αποτελείται από ένα κυρίαρχο στοιχείο. 
III. Kάθε σώµα έχει την τάση να κινηθεί προς τη φυσική του θέση. 
IV. H φυσική θέση των τεσσάρων στοιχείων σε µια σειρά που πηγαίνει από 

ψηλά προς χαµηλά σε σχέση µε τη Γη είναι αυτή που αναγράφεται 
παραπάνω (πρόταση I). 

Bάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στο σύνολο των προτάσεων που 
είναι αναγκαίες για να εξηγηθεί το φαινόµενο: 

O καπνός ενός τσιγάρου ανεβαίνει προς τα πάνω 
 α. I, II 
 β. III, IV 
 γ. I, II, III 
 δ. I, II, III, IV 
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3.1.5 Eρωτήσεις εφαρµογής  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ερωτήσεις, η απάντηση των οποίων απαιτεί 

να χρησιµοποιηθεί η αποκτηθείσα γνώση (έννοιες, νόµοι, εξισώσεις) σε νέες, 
κυρίως, καταστάσεις, στις οποίες οι µαθητές καλούνται: 
α. να αναγνωρίζουν ή να αναφέρουν νέα παραδείγµατα εννοιών. 
β. να εξηγούν ή να προβλέπουν φαινόµενα. 
γ. να κάνουν συλλογισµούς µε βάση εξισώσεις. 
δ. να λύνουν προβλήµατα διαφορετικής συνθετότητας.  
 
Παραδείγµατα 
1. ∆ύο κινητά A και B διέρχονται από το ίδιο σηµείο µιας κυκλικής τροχιάς την 
ίδια χρονική στιγµή, µε αντίρροπες ταχύτητες µέτρου υA = 10m/s και υB = 
30m/s, αντιστοίχως. Aν η περιφέρεια του κύκλου είναι 100m να 
υπολογίσετε:  

α) το χρόνο της πρώτης συνάντησης και  
β) το µήκος του τόξου που διέγραψε το καθένα.  
 
2.  Ένα κινητό εκτελεί τρεις πλήρεις παλινδροµικές κινήσεις ανάµεσα στα 
σηµεία A και B, τα οποία απέχουν µεταξύ τους 5m. Xαρακτηρίστε τις 
παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστές, και µε Λ, αν είναι λανθασµένες, 
βάζοντας το γράµµα Σ ή Λ µέσα σε κύκλο, αντίστοιχα.  

 
α.  H µετατόπιση είναι ίση µε µηδέν. Σ Λ
β.  Tο διάστηµα είναι ίσο µε µηδέν. Σ Λ
γ.  H µετατόπιση είναι ίση µε 30m. Σ Λ
δ.  Tο διάστηµα είναι ίσο µε 30m. Σ Λ
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3.1.6 Eρωτήσεις ερµηνευτικού τύπου 
Eίναι ιδιαίτερα ωφέλιµο να αναφερθούµε στις ερωτήσεις αυτού του τύπου 

και στη χρησιµότητά τους για την αξιολόγηση των µαθητών στις Φυσικές 
Eπιστήµες. Όπως σηµειώνεται στο τεύχος των γενικών οδηγιών αξιολόγησης 
του µαθητή, οι ερωτήσεις αυτού του τύπου αποτελούνται: α) από κάποιο 
κείµενο, πρόβληµα (ερµηνευτικού τύπου) ή κάποια µορφή αναπαράστασης 
(φωτογραφία, γραφική παράσταση, διάγραµµα κ.α.) και β) από ένα σύνολο 
απαντήσεων στις αντίστοιχες ερωτήσεις. 
Στις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες µπορεί να είναι διαφορετικού τύπου 

(ανοικτές, συµπλήρωσης, πολλαπλής επιλογής, κτλ.), εντάσσονται τα 
περισσότερα προβλήµατα που συνήθως υπάρχουν στα σχολικά βιβλία. Mια 
τέτοια ερώτηση µπορεί να αποτελέσει το περιεχόµενο ενός ολιγόλεπτου ή και 
ωριαίου ακόµη κριτηρίου αξιολόγησης. Ως παράδειγµα παραθέτουµε τις 
ακόλουθες ερωτήσεις που βασίζονται σε κάποιο πρόβληµα του σχολικού 
βιβλίου: 

O χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού είναι 0.4s και η ταχύτητα του αυτοκινήτου 
του είναι 20m/s. Ένα εµπόδιο βρίσκεται σε απόσταση 50m τη στιγµή που ο οδηγός 
το αντιλαµβάνεται και επιβραδύνει το αυτοκίνητο µε επιβράδυνση 5m/s².  

 
Nα απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
(Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 

(1) Aπό τη χρονική στιγµή που ο οδηγός είδε το εµπόδιο µέχρι να σταµατήσει, 
το αυτοκίνητο πραγµατοποίησε: 
α. µία ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 
β. µία οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση.  
γ. δύο κινήσεις, µία οµαλή και µία οµαλά επιβραδυνόµενη. 
δ. δύο επιβραδυνόµενες κινήσεις.  

 
(2) O χρόνος, από τη στιγµή που ο οδηγός είδε το εµπόδιο µέχρι να πατήσει το 
φρένο είναι .......... .  
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(3) Ο οδηγός θα αποφύγει τη σύγκρουση αν το διάστηµα που θα διανύσει από τη 
στιγµή που είδε το εµπόδιο µέχρι να σταµατήσει είναι ................................ 
από 50m. 

 
(4) Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις ταχύτητας (υ) - χρόνου (t) 
εκφράζει την κίνηση του οδηγού, από τη στιγµή που άρχισε να φρενάρει 
µέχρι να σταµατήσει: (Bάλτε σε κύκλο το γράµµα της σωστής απάντησης)  

υ υ υ υ

t t t t
α β γ δ

 
(5) Για την κίνηση του αυτοκινήτου, αφότου ο οδηγός άρχισε να φρενάρει, 
ισχύει ο µαθηµατικός τύπος: (Bάλτε για κάθε τύπο ένα X στο αντίστοιχο 
τετράγωνο) 

Σωστό   Λάθος 
• υ = αt       ! ! 
• s = ½α t2      ! ! 
• s = υ0

2/2α      ! ! 
• t = υ0/α       ! ! 
• υ = υ0 - á t      ! ! 

• s = υt       ! ! 
 
(6) Nα υπολογισθεί το διάστηµα, που θα διανύσει το κινητό, από τη στιγµή που 
ο οδηγός είδε το εµπόδιο µέχρι να σταµατήσει.  

 
(7) Nα υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος κίνησης, από τη στιγµή που ο οδηγός 
είδε το εµπόδιο µέχρι να σταµατήσει.  
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3.2 Eρωτήσεις που ανιχνεύουν τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών 
 

Tην τελευταία δεκαετία, σηµαντικός αριθµός θεωρητικών και εµπειρικών 
ερευνών στη διδακτική των Φ.E., υποστηρίζει ότι οι µαθητές έχουν δικές τους 
αντιλήψεις ως προς τα φυσικά φαινόµενα. Mια τέτοια περίπτωση είναι η ευρέως 
διαδεδοµένη αντίληψη ότι «τα βαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα». Oι 
αντιλήψεις αυτές αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως εναλλακτικές ιδέες ή 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών. Oι ιδέες αυτές διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο τόσο στη διδασκαλία των Φ.E., όσο και στην αξιολόγηση των 
µαθητών σ� αυτές. 
Έχει µάλιστα τεκµηριωθεί από τις σχετικές έρευνες ότι ο διδάσκων, 

προκειµένου να πετύχει την αφοµοίωση της νέας γνώσης, οφείλει να ανιχνεύει 
και να αξιοποιεί τις αντιλήψεις αυτές των µαθητών και να επιδιώκει µε την 
κατάλληλη διδασκαλία την αλλαγή τους. H ανάλυση µιας τέτοιας διδασκαλίας 
είναι πέρα από του σκοπούς του παρόντος φυλλαδίου. Eκείνο που µας 
ενδιαφέρει εδώ, είναι να προσδιοριστεί µε ποιες ερωτήσεις θα µπορούσαν να 
αναδειχθούν οι αντιλήψεις αυτές των µαθητών. Πληροφοριακά µόνο 
αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις ερευνών που αφορούν στην 
κίνηση και στη δύναµη, οι συχνότερα εµφανιζόµενες εσφαλµένες αντιλήψεις 
των µαθητών είναι οι εξής: 
1. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν πάντοτε την ίδια διεύθυνση και φορά. 
2. Aν η ταχύτητα είναι µηδέν τότε και η επιτάχυνση είναι µηδέν. 
3. H ταχύτητα είναι απόλυτη και δεν εξαρτάται από το σύστηµα αναφοράς. 
5.  Tα βαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα. 
6. H επιτάχυνση κατά την ελεύθερη πτώση εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος.  
7. ∆εν υπάρχει βαρύτητα στο κενό.  
8. Στην οµαλή κυκλική κίνηση δεν υπάρχει επιτάχυνση. 
9. Σώµα κινούµενο κυκλικά, αν αφεθεί ελεύθερο, θα κινηθεί ακτινικά ή θα 
συνεχίσει κυκλικά. 

10. H ευθύγραµµη οµαλή κίνηση προϋποθέτει την άσκηση δύναµης.  
11. H δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώµα. 
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Για την ανίχνευση των εναλλακτικών αντιλήψεων των µαθητών 
χρησιµοποιούνται ποικίλες µορφές ερωτήσεων. Όταν οι ιδέες των µαθητών, 
σχετικά µε κάποιο µάθηµα, είναι άγνωστες, τότε πρέπει να ζητηθεί επιπλέον και 
η αιτιολόγηση της απάντησής τους, µε στόχο να ανιχνευθούν, αν είναι δυνατόν, 
όλες οι υπάρχουσες απόψεις τους.  

Eνδεικτικά παραδείγµατα ερωτήσεων, οι οποίες µπορούν να ενταχθούν στην 
κατηγορία αυτή είναι τα παρακάτω: 
 
1. ∆ύο κύβοι ίσου όγκου, ο ένας από σίδηρο κι ο άλλος από ξύλο, πέφτουν από 
το ίδιο ύψος στο κενό. Nα προβλέψετε ποιος από τους δύο θα πέσει 
γρηγορότερα. Nα δικαιολογηθεί η απάντησή σας.  

 
2. Πετάµε ένα σώµα κατακόρυφα προς τα πάνω και θεωρούµε ότι η κίνηση 
αυτή χωρίζεται σε τρία στάδια: όταν ανεβαίνει, όταν βρίσκεται στο ανώτατο 
σηµείο του και όταν κατέρχεται, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα. 
Αγνοώντας την αντίσταση του αέρα: 

 
(α) Nα σχεδιάσετε το διάνυσµα της επιτάχυνσης στις παρακάτω περιπτώσεις. 

άνοδος ανώτατο σηµείο κάθοδος
 

(β) Nα σχεδιάσετε το διάνυσµα της ταχύτητας στις παρακάτω περιπτώσεις. 

άνοδος ανώτατο σηµείο κάθοδος
 

(γ) Nα σχεδιάσετε το διάνυσµα της δύναµης ή των δυνάµεων που ασκούνται 
στο σώµα στις παρακάτω περιπτώσεις και να γράψετε ποιο σώµα ασκεί τη 
δύναµη. 

άνοδος ανώτατο σηµείο κάθοδος
 



 27

3. Aν αφεθούν συγχρόνως σε ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος, ένα κοµµάτι 
χαρτί κι ένα κοµµάτι σίδηρος, τότε: (Bάλτε σε κύκλο την ορθή απάντηση) 

α. Θα φτάσει πρώτο το χαρτί.  
β. Θα φτάσει πρώτο το σίδερο.  
γ. Θα φτάσουν και τα δύο ταυτόχρονα. 
∆ικαιολογήστε την επιλογή σας ..................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 
4. Tο σώµα A έχει µεγαλύτερη µάζα από το σώµα B. Aν το σώµα A εκτελεί 
ελεύθερη πτώση στο Βόρειο Πόλο και το σώµα B στον Iσηµερινό, 
εκκινώντας την ίδια χρονική στιγµή και από το ίδιο ύψος και τα δύο κοντά 
στην επιφάνεια της θάλασσας, τότε: (∆ιαλέξτε τη σωστή απάντηση) 

α. Tο A θα πέσει γρηγορότερα. 
β. Tο B θα πέσει γρηγορότερα. 
γ. Kαι τα δύο θα πέσουν ταυτόχρονα. 
 Aιτιολογήστε την επιλογή σας, διαλέγοντας µια από τις παρακάτω δικαιολογίες: 
α. Tα βαρύτερα σώµατα πέφτουν γρηγορότερα. 
β. H επιτάχυνση της βαρύτητας είναι µεγαλύτερη στους πόλους. 
γ. H επιτάχυνση της βαρύτητας εξαρτάται από τη µάζα. 
δ. H δύναµη της βαρύτητας είναι ίδια για όλα τα σώµατα στην ελεύθερη πτώση. 
 
 
3.3 Eρωτήσεις που αναφέρονται σε µεταγνωστικό επίπεδο 
 

Oι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας έχουν ως στόχο να εκτιµήσουν: 
α) τις γνωστικές διαδικασίες που χρησιµοποιεί ο µαθητής, για να µάθει ένα 
αντικείµενο και  

β) την ικανότητά του να αξιολογεί σωστά τον εαυτό του.  

Ένας ενδεικτικός τρόπος για να εκτιµηθούν τα παραπάνω είναι να ζητείται 
από τους µαθητές να δηµιουργούν δικές τους ερωτήσεις µε βάση το µάθηµα που 
διδάσκονται. H ποιότητα, ποσότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των ερωτήσεων 
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αποτελούν κριτήρια για την αξιολόγηση των παραπάνω ικανοτήτων του 
µαθητή. H ποιότητα των ερωτήσεων µπορεί να χαρακτηριστεί χαµηλού ή 
υψηλού επιπέδου, ανάλογα µε το αν διατυπώνονται απλές ή σύνθετες 
ερωτήσεις. Eρωτήσεις όπως: «ποιος είναι ο ορισµός του νόµου της µηχανικής», 
«να γράψετε ένα παράδειγµα της αρχής της διατήρησης της ορµής», «τι είναι η 
ταχύτητα», κλπ. θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ασαφείς ερωτήσεις. H 
παραγωγή ερωτήσεων και προβληµάτων από το µαθητή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και για την αξιολόγηση της επίδοσης του, ιδιαίτερα δε για το 
έλεγχο των διδακτικών στόχων που αναφέρονται στην κατανόηση και τη 
σύνθεση. 
Σ� αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι ερωτήσεις που στοχεύουν στην 

αυτοαξιολόγηση των µαθητών. Oι ερωτήσεις αυτές δε χρησιµοποιούνται για τη 
µέτρηση της επίδοσης, είναι όµως πολύ χρήσιµες στην καθηµερινή 
εκπαιδευτική πρακτική. M� αυτές ζητείται από τους µαθητές να αξιολογήσουν, 
µε βάση µια δεδοµένη κλίµακα, διάφορες δεξιότητές τους ή το βαθµό 
ανταπόκρισής τους σε ορισµένες καταστάσεις. Π.χ. 
1. Έχω κατανοήσει το φυσικό µέγεθος της επιτάχυνσης.  
 Kαθόλου ... Mέτρια ... Kαλά ... Πολύ καλά ... 
 
2. Mπορώ να λύνω προβλήµατα µε βάση το θεµελιώδη νόµο της µηχανικής. 
 Πολύ δύσκολα ... Mε κάποια δυσκολία ... 
 Mε κάποια ευκολία ... Πολύ εύκολα... 
 
3. Mπορώ να απαντώ σε ερωτήσεις που αναφέρονται σε γραφικές 
παραστάσεις. 

 Σχεδόν ποτέ ... Mερικές φορές... Συχνά ... Πάντοτε ...  
 
4. Στο σηµερινό τεστ έγραψα: 
 Άσχηµα ...Mέτρια ...       Kαλά ...     Πολύ καλά ... 
 

Oι απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις µπορούν να αποτελέσουν υλικό 
για το φάκελο αξιολόγησης των µαθητών και να συσχετισθούν µε τα φύλλα 
αυτοαξιολόγησης που αναφέρονται στο τεύχος µε τις γενικές οδηγίες για την 
αξιολόγηση των µαθητών. 


