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1. Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

   Γιατί διδάσκουμε Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ); 

Οι ΦΕ είναι απαραίτητο να διδάσκονται στους μαθητές διότι αντικείμενό τους 

είναι η μελέτη του φυσικού κόσμου, ένα μέρος του οποίου είναι και ο άνθρωπος.  

Οι ΦΕ συγκροτούν ένα πολύ μεγάλο πεδίο γνώσης και βρίσκονται πίσω από κάθε 

είδους τεχνολογική εφαρμογή.  

Ο αυριανός πολίτης θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις στις ΦΕ ώστε να είναι σε 

θέση να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο για επιστημονικά θέματα που 

αφορούν τη σύγχρονη ζωή, καθώς και να μπορεί να σπουδάσει ή να εργαστεί σε 

τεχνολογικά επαγγέλματα.  

Ο αυριανός πολίτης θα πρέπει να ασκηθεί στις διαδικασίες της επιστήμης και να 

προσεγγίσει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης ώστε να επιλύει προβλήματα στην 

καθημερινή του ζωή, να λαμβάνει αποφάσεις και να μην ασπάζεται μεταφυσικές 

ερμηνείες γεγονότων. 

 

   Τι είναι ο Επιστημονικός Γραμματισμός (scientific literacy); 

Το περιεχόμενο των γνώσεων και διαδικασιών για μια γενική παιδεία σύμφωνη 

με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Συγκεκριμένα:  

Επιστημονικός γραμματισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την 

επιστημονική γνώση, να αναγνωρίζει ερωτήματα και να βγάζει συμπεράσματα 

που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε να κατανοεί το φυσικό 

κόσμο που τον περιβάλλει και να συμβάλλει στη λήψη των αποφάσεων για τις 

αλλαγές που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν (Ορισμός του 

PISA/ΟΟΣΑ). 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι του Επιστημονικού Γραμματισμού; 

Οι στόχοι του Επιστημονικού Γραμματισμού καλύπτουν τρεις διαστάσεις.  

Εννοιολογική διάσταση  

Το επιστημονικά γραμματισμένο άτομο να κατέχει εν μέρει και να κατανοεί  

(i) τις έννοιες των ΦΕ και (ii) την σχέση μεταξύ των ΦΕ και της κοινωνίας 

Διαδικαστική διάσταση 

Το επιστημονικά γραμματισμένο άτομο να είναι σε θέση  

(i) να αποκτά και να χρησιμοποιεί την πληροφορία  

(ii) να εφαρμόζει τις ΦΕ στην καθημερινή ζωή  

(iii) να χρησιμοποιεί τις ΦΕ για κοινωνικούς σκοπούς  και  

(iv) να κατανοεί τις επιστημονικές δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

Συναισθηματική διάσταση 

Το επιστημονικά γραμματισμένο άτομο να έχει  

(i) εκτίμηση για τις ΦΕ και (ii) ενδιαφέρον για τις ΦΕ. 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
Unesco, (1994) Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 2η Ελληνική Έκδοση, RED-T-POINT, 
Αθήνα.  
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2. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΕ)                                                     

   Τι είναι η διδακτική των ΦΕ; 

Η διδακτική των ΦΕ είναι ένα νέο πεδίο έρευνας το οποίο εξελίσσεται σε 

αυτόνομο ακαδημαϊκό αντικείμενο. Η διδακτική των ΦΕ ασχολείται με το 

μετασχηματισμό της φυσικο-επιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή. Η 

ανάλυση του μετασχηματισμού αφορά και στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές 

κατανοούν και χειρίζονται τους όρους και τις έννοιες των ΦΕ.  

 

 

   Ποια τα σώματα γνώσης που εμπλέκονται στη διδασκαλία των ΦΕ; 
 
Τρία «σώματα» γνώσης εμπλέκονται στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών:  

 

(i) Η φυσικο-επιστημονική γνώση:  

Παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα των ΦΕ και 

αποτυπώνεται στα επιστημονικά περιοδικά και στα πανεπιστημιακά 

συγγράμματα.  

 

(ii) Η βιωματική γνώση:  

Αναφέρεται στις νοητικές παραστάσεις που οικοδομούν οι άνθρωποι σχετικά με 

τα φυσικά αντικείμενα, τις ιδιότητες τους και τις αρχές που διέπουν τις αλλαγές 

που αυτά υφίστανται. Αυτή η γνώση διαμορφώνεται κατά τη διαδικασία της 

πρακτικής δραστηριότητας του ατόμου και των λεκτικών επαφών του με άλλα 

άτομα. Σε αντίθεση με την επιστημονική γνώση, δεν υπάρχει ένα πεδίο μελέτης 

αυτής. Εμπλέκονται τα ερευνητικά πεδία της Γενετικής Επιστημολογίας, της 

Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας και της Γνωσιακής Επιστήμης.   

  
(iii) H σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης ή, απλά, σχολική γνώση: 

Οικοδομείται λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των συνθηκών της εκπαίδευσης, 

όπως τους εκπαιδευτικούς στόχους, τους χρονικούς περιορισμούς και τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η παιδική σκέψη. Αποτυπώνεται κατά βάση στα 

κείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων και των 

οδηγιών προς τους εκπαιδευτικούς. Η σχολική γνώση δεν αποτελεί 

απλοποιημένη μορφή της επιστημονικής γνώσης, αλλά συγκροτείται ως 

μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης και λειτουργεί σχετικά αυτόνομα. 

Υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη «φυσική του εκπαιδευτικού» και στη «φυσική 

του επιστήμονα».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 

Κολιόπουλος Δ., (2006) Θέματα διδακτικής Φυσικών επιστημών, Μεταίχμιο, 
Αθήνα. 

Bliss et al., (2001) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Τόμος Α, έκδοση ΕΑΠ, 
Πάτρα.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ  

ΦΥΣΙΚΗΣ 
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Περαιτέρω τομείς αναφοράς: (Κοινωνιολογία / 

Ανθρωπολογία / Γλωσσολογία / Ηθική) 
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3. ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    

                                                   

   Τι είναι το Αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠ) Φυσικών Επιστημών (ΦΕ); 
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) κάθε χώρας αποτελεί το κορυφαίο θεωρητικό 
κείμενο της εκπαίδευσής της και καθορίζει τους σκοπούς της εκπαίδευσης,  το 
περιεχόμενο, τη μέθοδο της διδασκαλίας και την αξιολόγηση.  
Ένα ΑΠ για τα μαθήματα των ΦΕ περιέχει 
 -τους σκοπούς,  

-τους στόχους,  

-το περιεχόμενο,  

τη μεθοδολογία της διδασκαλίας,  

-την αξιολόγηση καθώς και  

-προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό.  

Το ΑΠ είναι ένα εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να το 

χρησιμοποιούν καθημερινά για τις ανάγκες της διδακτικής πράξης και τους 

καθοδηγεί στις απαντήσεις των ερωτημάτων:  

Τι θα διδάξω, πότε θα το διδάξω, πως και για ποιό σκοπό. 

 
 

   Τι λαμβάνει υπόψη ο σχεδιασμός ενός ΑΠ;  
 

Το ΑΠ εκφράζει τους σκοπούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις της εκπαίδευσης, 

όπως προκύπτουν από τις επίσημες διατάξεις της Πολιτείας. Η σύνταξη ενός ΑΠ 

Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία καθόσον 

θα πρέπει να εναρμονιστούν διάφορες απόψεις, όπως απόψεις σχετικά με  

  
- το ρόλο των ΦΕ στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη,  

- τις κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής  

- τη μάθηση  

- τη διδασκαλία,  

- επιστημολογικές θέσεις για τις ΦΕ  

- το σύστημα αξιολόγησης 

- την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

- την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης 

 
 

   Υπάρχουν είδη αναλυτικών προγραμμάτων; 
Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις των ΑΠ ανάλογα με τους σκοπούς, τη 

φιλοσοφία αλλά και την πραγματικότητα εφαρμογής τους. Ενδεικτικά 

αναφέρονται 

-τα ανοικτά ή  κλειστά ΑΠ,  ανάλογα με την δυνατότητα ή όχι παρέμβασης του 

διδάσκοντα 

-τα γραμμικής ή σπειροειδούς μορφής ανάλογα με την εσωτερική δομή  και την 

οργάνωση του περιεχομένου.  

Επιπρόσθετα, γίνεται και διαφοροποίηση μεταξύ του επίσημου ΑΠ και του 

κρυφού ΑΠ, αυτού δηλαδή που εφαρμόζεται στην πράξη.  

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 

Πασιάς Γ., Φλουρής Γ., Φωτεινός Δ., (2016). Παιδαγωγική και εκπαίδευση. 
Εκδόσεις Γρηγόρη.  

Χατζηγεωργίου Γ., (1998) Γνώθι το curriculum. Ατραπός 
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4. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Α): ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ – ΜΑΘΗΣΗ 
ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ 
 
 

   Ποια τα κύρια σημεία της θεωρίας του συμπεριφορισμού για τη 

μάθηση; 

Σύμφωνα με τη θεωρία του συμπεριφορισμού, δεν έχουν σημασία οι εσωτερικές 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μάθησης, αλλά οι αλλαγές 

που συμβαίνουν στην συμπεριφορά του μαθητή. Με την όρο «αλλαγή στη 

συμπεριφορά» υπονοείται το τι μπορεί να κάνει ο μαθητής ως αποτέλεσμα της 

διδασκαλίας.  

Βασική θέση αυτής της θεωρίας είναι ότι αν ορισμένη αντίδραση ακολουθείται 

από κάποιο σχετικό ερέθισμα, η πιθανότητα να επαναληφθεί σε ανάλογες 

περιπτώσεις η ίδια συμπεριφορά αυξάνεται. Αν, αντίθετα, μια ορισμένη 

συμπεριφορά δεν συνοδεύεται από κάποια ενίσχυση, παύει σιγά-σιγά να 

εκδηλώνεται. Πρέπει να έχει φροντίσει ο εκπαιδευτής να ερευνήσει ποια είναι 

κάθε φορά η κατάλληλη ενίσχυση για το κάθε άτομο. Συμπερασματικά, σύμφωνα 

με την θεωρία αυτή, ο σημαντικότερος μηχανισμός της μάθησης είναι, η ενίσχυση 

της επιθυμητής συμπεριφοράς. Η μάθηση συντελείται με την ενίσχυση της 

επιθυμητής συμπεριφοράς (για παράδειγμα μέσω της ανταμοιβής και της 

επανάληψης) ή με την «αποφυγή» μιας μη επιθυμητής συμπεριφοράς (για 

παράδειγμα μέσω της τιμωρίας).  

Ένα σοβαρό μειονέκτημα του συμπεριφορισμού είναι η προσήλωση του στην 

εξωτερική συμπεριφορά του ατόμου και στο ρόλο των εξωτερικών συνθηκών. Δεν 

δίδεται σημασία στο ρόλο των εσωτερικών νοητικών λειτουργιών και της 

εσωτερικής προσπάθειας του ατόμου να κατανοήσει τον κόσμο.  

  

 

 

 Ποια τα βασικά σημεία των θεωριών που υποστηρίζουν την μάθηση 

μέσω της ανακάλυψης; 

Η προσπάθεια του μαθητή να ανακαλύψει ή να διερευνήσει τη γνώση 

συστηματοποιήθηκε κυρίως μέσα από τις θέσεις του ψυχολόγου Bruner. Αυτός 

υποστηρίζει τα παρακάτω βασικά σημεία:  

• Η μάθηση διευκολύνεται όταν ο μαθητής με τις δικές του δυνάμεις προσπαθεί 

να εμβαθύνει στο αντικείμενο και να ανακαλύψει τις θεμελιώδεις αρχές και 

σχέσεις που διέπουν τα επιμέρους στοιχεία του, παρά να επικεντρώνει σε 

επιμέρους γεγονότα και τεχνικές. 

• Πρέπει να οργανώνονται μαθησιακά περιβάλλοντα που ωθούν το μαθητή να 

κάνει πνευματικά άλματα, να πρωτοτυπεί, να εφευρίσκει και να συλλαμβάνει 

ριζοσπαστικές λύσεις σε προβλήματα. Οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 

αναπτύσσονται σταδιακά και όχι ξαφνικά και σχετίζονται με την προηγούμενη 

εμπειρία του παιδιού. Είναι δεξιότητες που μαθαίνονται. Αυτό πρέπει να είναι 

μέλημα του δασκάλου.  

•   Η μάθηση νέων ιδεών γίνεται πιο εύκολη αν το αναλυτικό πρόγραμμα και η 

διδασκαλία τις προσεγγίζουν σταδιακά και επανέρχονται σε διάφορες τάξεις 

εμπλουτίζοντας κάθε φορά το περιεχόμενο τους (σπειροειδής διάταξη της ύλης). 

•   Για να υπάρξει μάθηση  πρέπει να υπάρχει επιθυμία για  αυτή, συνεπώς 

πρέπει να αναζητηθούν τα κατάλληλα κίνητρα για τους μαθητές. 

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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5. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Β): ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ – 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

   Ποια η βασική θέση του ατομικού κονστρουκτιβισμού και τα σημεία της 

αντίστοιχης διδακτικής πρότασης; 

Η διδακτική πρόταση της εννοιολογικής αλλαγής βασίζεται στο θεωρητικό 

μοντέλο του ατομικού κονστρουκτιβισμού (εποικοδόμησης). Βασική 

επιστημολογική του θέση είναι ότι τα άτομα κατασκευάζουν τη δική τους γνώση, 

καθώς αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Με άλλα λόγια, η γνώση δε 

λαμβάνεται παθητικά, είτε μέσω των αισθήσεων είτε μέσω της επικοινωνίας, 

αλλά χτίζεται ενεργά από το υποκείμενο. Η λειτουργία της νόησης είναι 

προσαρμοστική και οργανώνει τις εμπειρίες του ατόμου για τον κόσμο ώστε να 

έχουν νόημα.  Για το μοντέλο διδασκαλίας που βασίζεται σε αυτή τη θεώρηση:  

• Οι μαθητές δεν θεωρούνται παθητικοί δέκτες, αλλά τελικοί υπεύθυνοι της δικής 

τους μάθησης. Η γνώση προς διδασκαλία αξιολογείται από το μαθητή ως προς το 

βαθμό που ταιριάζει με την υπάρχουσα εμπειρία του και είναι συνεπής με άλλες 

πλευρές της γνώσης του. 

• Η διδασκαλία δεν είναι η μετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει την 

οργάνωση των καταστάσεων μέσα στην τάξη και το σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων με τρόπο που να προωθούν την οικοδόμηση της επιστημονικής 

γνώσης.  

• Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη γνώση του μαθητή είναι αυτό 

που ήδη γνωρίζει. Σημείο αφετηρίας της διδασκαλίας αποτελεί η εξακρίβωση της 

προηγούμενης γνώσης των μαθητών και η ανάδειξη των εναλλακτικών 

αντιλήψεων τους για τις έννοιες ή τα φαινόμενα του φυσικού και 

κατασκευασμένου (τεχνολογικού) κόσμου που πρόκειται να διδαχθούν.  

• Βασικός στόχος του είναι η επίτευξη της εννοιολογικής αλλαγής, συνήθως μέσω 

γνωσιακής σύγκρουσης.  

 
 • Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία της μεταγνώσης, δηλαδή η διαδικασία 

κατά την οποία το άτομο αποκτά συνείδηση της γνωσιακής του πορείας και 

εξέλιξης.  

• Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μάθει κανείς, 

αλλά αποτελεί ένα πρόγραμμα από μαθησιακές δραστηριότητες, υλικά, πηγές, 

μέσα από τα οποία οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση. 

 

   Πότε και πως συμβαίνει η εννοιολογική αλλαγή; 

Η εννοιολογική αλλαγή επέρχεται όταν συμβεί αντικατάσταση των προ-

διδασκαλίας αντιλήψεων των μαθητών για κάποιες έννοιες των φυσικών 

επιστημών με τις αντίστοιχες επιστημονικές έννοιες.  Η εννοιολογική αλλαγή 

συμβαίνει ως αποτέλεσμα της γνωσιακής σύγκρουσης που αντιμετωπίζει ο ίδιος 

ο μαθητής όταν οι υπάρχουσες ιδέες του δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν. 

Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο μαθητής να εξηγήσει με αυτές τις ιδέες νέα 

δεδομένα ή να κάνει επιτυχείς προβλέψεις. Δηλαδή, ο μαθητής είναι πολύ 

πιθανό να εγκαταλείψει τις υπάρχουσες ιδέες του αν αποδειχθεί ότι δεν είναι 

λειτουργικές και οι καινούργιες ιδέες είναι κατανοητές, πειστικές και γόνιμες.  

 
 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 
εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα  

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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6. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ): ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Ποιες οι θεωρητικές βάσεις των κοινωνικο-πολιτισμικών προσεγγίσεων 

για τη μάθηση; 

Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα 

διαφόρων ερευνητικών τομέων και κυρίως τις  μελέτες του Vygotsky για το πώς 

τα παιδιά μαθαίνουν από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες με άλλους 

ανθρώπους. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη, τις αναλύσεις της κουλτούρας και της 

γλώσσας των επιστημονικών κοινοτήτων, τις ανθρωπολογικές μελέτες σχετικά με 

το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν πόρους από το κοινωνικό και 

πολιτισμικό τους περιβάλλον για να διαμορφώνουν συλλογισμούς και να 

επιλύουν προβλήματα και τις αναλύσεις της γλώσσας που οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις και στα νοήματα που της 

αποδίδουν σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.  

 

Ποιες οι  απόψεις του Vygotsky για τη μάθηση; 

Το παιδί έρχεται σε επαφή με τις καινούργιες ιδέες μέσα σε κάποιο κοινωνικό 

πλαίσιο. Οι ιδέες αυτές κυκλοφορούν μεταξύ των ανθρώπων με διάφορους 

τρόπους επικοινωνίας (σήματα), δηλαδή, με τον προφορικό λόγο, με χειρονομίες, 

με γραπτό λόγο, με εικόνες κ.α .  Κάθε άτομο αντιδρά ανάλογα και κατανοεί με 

τον δικό του τρόπο ότι συλλαμβάνει μέσω των αυτών των σημάτων (διαδικασία 

εσωτερίκευσης). Σημαντικό πολιτισμικό διαμεσολαβητικό εργαλείο είναι η 

γλώσσα. Επομένως, η εκμάθηση των ΦΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει και την 

εκμάθηση της γλώσσας της επιστήμης.  

Κάθε παιδί, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται είναι ικανό να επιτύχει 

κάποια πράγματα από μόνο του, κατά τη διαδικασία της επίλυσης 

 
 προβλημάτων. Μπορεί όμως να επιτύχει ένα ανώτερο επίπεδο, αν βοηθηθεί 

από κάποιους, ενήλικες ή συνομήλικούς του. Συνεπώς, σημαντικό ρόλο παίζει ο 

εκπαιδευτικός στη μάθηση. Αυτός δεν παρέχει απλά στο μαθητή ένα μαθησιακό 

περιβάλλον, αλλά είναι ενεργός διαμεσολαβητής των κοινωνικών και 

πολιτισμικών νοημάτων που διαπραγματεύεται με το μαθητή του. Ο 

εκπαιδευτικός φέρνει την επιστημονική γνώση στο κοινωνικό επίπεδο (στην 

τάξη) και αφετέρου στηρίζει τους μαθητές για να την κατανοήσουν.   

 

Ποια τα βασικά σημεία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού για τη 

μάθηση; 

• Η μάθηση της επιστημονικής γνώσης περιλαμβάνει το πέρασμα από το 

κοινωνικό στο προσωπικό επίπεδο. 

• Η διαδικασία της μάθησης προκύπτει από την ατομική δυνατότητα κατανόησης 

του κάθε μαθητή (απορρέει από το αν κάτι κάνει νόημα σε ατομικό επίπεδο στον 

μαθητή). 

• Η    μάθηση    διαμεσολαβείται    από    διάφορους    σημειωτικούς    πόρους,    

ο σημαντικότερος των οποίων είναι η γλώσσα. 

• Η μάθηση στο πεδίο των φυσικών επιστημών περιλαμβάνει τη μάθηση της 

κοινωνικής γλώσσας της επιστημονικής κοινότητας, η οποία πρέπει να εισάγεται 

στον μαθητή από το εκπαιδευτικό ή από κάποιο άλλο πρόσωπο κύρους. 

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 

εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα  

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  

 



Α. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΣΕΜΦΕ  7 

7. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Δ): Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 

 

Ο δωδεκάλογος για το πως μαθαίνουν οι μαθητές. 

(Από άρθρο της Σ. Βοσνιάδου για τη Διεθνή Ακαδημία Εκπαίδευσης) 

 

1. Ενεργός συμμετοχή 

Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή.  

2. Κοινωνική αλληλεπίδραση 

Η μάθηση είναι πρωτίστως μία κοινωνική δραστηριότητα και η συμμετοχή στην 

κοινωνική ζωή του σχολείου είναι βασική για να υπάρξει μάθηση.  

3. Δραστηριότητες που έχουν νόημα 

Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 

θεωρούν χρήσιμες για την πραγματική ζωή και έχουν σχέση με την κουλτούρα 

τους. 

4. Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις  

 Οι νέες γνώσεις δομούνται πάνω στη βάση των όσων ήδη καταλαβαίνουμε και 

πιστεύουμε.  

5. Χρήση στρατηγικών 

 Οι άνθρωποι μαθαίνουν αξιοποιώντας αποτελεσματικές και ευέλικτες 

στρατηγικές που τους βοηθούν να καταλαβαίνουν, να σκέφτονται λογικά, να 

απομνημονεύουν και να λύνουν προβλήματα. 

6. Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού  

 Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν πώς να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τη 

μάθηση τους, πώς να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και πως να 

διορθώνουν τα λάθη τους. 

 

 
7. Αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης 

 Ορισμένες φορές η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να εμποδίσει το δρόμο προς 

τη μάθηση κάτι νέου. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να επιλύουν τις 

εσωτερικές αντιφάσεις και να αναδομούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους όταν 

αυτό είναι αναγκαίο. 

8. Στόχος η κατανόηση και όχι η απομνημόνευση 

Η μάθηση είναι καλύτερη όταν το υλικό οργανώνεται γύρω από γενικές αρχές και 

εξηγήσεις αντί να βασίζεται στην απομνημόνευση απομονωμένων στοιχείων και 

διαδικασιών. 

9. Βοήθεια για να μαθαίνουν οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους  

Η μάθηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν τα μαθήματα έχουν εφαρμογή σε 

καταστάσεις της πραγματικής ζωής . 

10. Διάθεση χρόνου για εξάσκηση 

Η μάθηση είναι μια πολύπλοκη γνωσιακή δραστηριότητα που δε χωράει βιασύνη. 

Απαιτείται σημαντικός χρόνος για εξάσκηση για να αρχίσει να συγκροτείται η 

εμπειρογνωμοσύνη σε ένα τομέα.  

11. Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές  

Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές τους 

διαφορές . 

12. Καλλιέργεια των κινήτρων για μάθηση  

Η μάθηση επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη κινήτρων για το μαθητή. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν 

περισσότερο κίνητρα για μάθηση με τη συμπεριφορά τους και τα λεγόμενα τους. 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βοσνιάδου Σ., (2001) Πως μαθαίνουν οι μαθητές. Διεθνής Ακαδημία της 

Εκπαίδευσης, Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO.  
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8. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (Α): ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ  

Τι είναι οι Εναλλακτικές ιδέες (ΕΙ) των μαθητών; 

Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ένα σύνολο «εναλλακτικών ιδεών», όπως 

ονομάζονται, που σχετίζονται με τα φαινόμενα και τις έννοιες του φυσικού 

κόσμου. Οι ΕΙ των μαθητών είναι νοητικές κατασκευές τις οποίες δομούν οι 

μαθητές προκειμένου να ερμηνεύουν τα φυσικά φαινόμενα και βασίζονται στην 

άμεση εμπειρία από το φυσικό κόσμο και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Οι 

αντιλήψεις των παιδιών για τα διάφορα φυσικά φαινόμενα ενσωματώνονται σε 

εννοιολογικές δομές που παρέχουν μία λογική και συνεπή κατανόηση του κόσμου 

από τη μεριά των παιδιών. Μερικές από τις ιδέες των μαθητών για το φυσικό 

κόσμο είναι τόσο εδραιωμένες που δεν αλλάζουν εύκολα με τη διδασκαλία. Οι ΕΙ 

των μαθητών 

• είναι κυρίως βιωματικές . 

• χαρακτηρίζονται από μία παγκοσμιότητα. 

• παρουσιάζουν ομοιότητες με ιδέες που καταγράφηκαν στην ιστορία της 

επιστήμης. 

• είναι υποσυνείδητες, δηλαδή, συνήθως, οι μαθητές δεν έχουν συνείδηση του 

είδους των ιδεών που κατέχουν και ως εκ τούτου των εξηγήσεων που μπορεί να 

δίνουν για τα φυσικά φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό, κατά τη διδασκαλία οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν ανάδειξη των ιδεών των μαθητών, ώστε τα 

παιδιά να αποκτήσουν συνείδηση των ιδεών τους. 

• ερμηνεύουν σε «ικανοποιητικό» βαθμό την «πραγματικότητα» και γι αυτό οι 

μαθητές δεν είναι πρόθυμοι να τις εγκαταλείψουν.  

Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις ΕΙ των μαθητών;  

Οι ιδέες αναπτύσσονται στην προσπάθεια των παιδιών να ερμηνεύσουν το 

φυσικό και τεχνητό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν με βάση τις εμπειρίες  

 
τους, τις τρέχουσες γνώσεις τους και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Έτσι οι ιδέες 

των μαθητών διαμορφώνονται:  

• με την επίδραση των αντιλήψεων των μεγάλων,  

• με την επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των εξωσχολικών βιβλίων, 

του διαδικτύου κ.α. 

• από την αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά,  

• από τη διδασκαλία και τα σχολικά εγχειρίδια.  Πράγματι, η έλλειψη καλής 

επικοινωνίας του δασκάλου με τους μαθητές μπορεί να οδηγήσει το μαθητή στο 

να δώσει διαφορετικό νόημα σε αυτά που ακούει από το δάσκαλο από εκείνο 

που θα ήθελε να αποδώσει ο δάσκαλος. Επίσης, οι μαθητές κατανοούν ότι 

διαβάζουν στα σχολικά εγχειρίδια επηρεαζόμενοι από δικά τους ερμηνευτικά 

σχήματα.  

• από την καθημερινή γλώσσα. Πράγματι, η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία ΕΙ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σημειολογία είναι διαφορετική 

σε μία λέξη όταν αυτή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής, και 

διαφορετική όταν η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της επιστήμης, όπως 

για παράδειγμα οι λέξεις δύναμη ή σώμα.  Εκφράσεις, όπως «κλείσε την πόρτα 

για μη μπει το κρύο» οδηγεί στη άποψη ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά μεγέθη 

η ζέστη και το κρύο. Επίσης, για παράδειγμα, «η κατανάλωση του ηλεκτρικού 

ρεύματος» οδηγεί στην αντίληψη ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται.  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Καριώτογλου Π., (2006) Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου φυσικών επιστημών,  
Γράφημα, Θεσσαλονίκη.  

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 
Bliss et al., (2001) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Τόμος Α, έκδοση ΕΑΠ, 
Πάτρα.  
Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (2000). Οικο-Δομώντας τις 
Έννοιες των Φυσικων Επιστημών. Μτφ Χατζή Μ.  Επιμέλεια Κόκκοτας Π., 
Τυπωθήτω, Αθήνα 
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9. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (Β): Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ Η 
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ  

Υπάρχουν τεχνικές για την ανάδειξη των ΕΙ των μαθητών; 

Οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται  να προσπαθούν να ενημερωθούν για τις απόψεις 

των μαθητών πριν από την διδασκαλία ενός μαθησιακού αντικειμένου. Εκτός από 

την μελέτη της βιβλιογραφίας στην οποία είναι καταγεγραμμένες οι ιδέες των 

μαθητών ο εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόζει και δικές του τεχνικές 

προκειμένου να ενημερωθεί για τις αντιλήψεις των μαθητών της τάξης του. 

Υπάρχουν και κάποιες τεχνικές  που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και είναι 

αποδοτικές για αυτό το σκοπό. Αυτές μπορεί να είναι: 

• Ερωτηματολόγιο ή προφορικές ερωτήσεις: Οι μαθητές καλούνται να 

απαντήσουν σε κατάλληλες ερωτήσεις γραπτά ή προφορικά.  

• Γραπτές δηλώσεις: Ζητείται, για παράδειγμα, από τους μαθητές να γράψουν 

προτάσεις οι οποίες να περιέχουν την υπό διδασκαλία έννοια ή την άποψή τους 

για ένα φαινόμενο.  

•Αφίσες: Οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν αφίσες ή απλά μία εικόνα σχετικά 

με τις απόψεις τους για ένα θέμα.  

•Ταξινόμηση καρτών: Οι μαθητές καλούνται να ταξινομήσουν κάρτες.  

•Νοητικά ή πραγματικά πειράματα: Οι μαθητές καλούνται να προβλέψουν 

νοητικά τη εξέλιξη ενός πειράματος ή να πραγματοποιήσουν ένα πείραμα και να 

αιτιολογήσουν το αποτέλεσμα.  

• Πρόβλεψη ή /και εξήγηση: Οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν μια 

πρόβλεψη για ένα φαινόμενο δίνοντας κατάλληλη εξήγηση ή απλά αν το 

φαινόμενο είναι γνωστό να δώσουν εξήγηση.  

Πως επιτυγχάνεται η αλλαγή των ΕΙ των μαθητών προς αντιλήψεις 

συμβατές με την επιστημονική γνώση; 

Η τροποποίηση των ΕΙ είναι σύνθετη διαδικασία, διότι συνεπάγεται αλλαγή του 

εννοιολογικού πλαισίου με το οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται το 

 φυσικό κόσμο. Όταν οι μαθητές με βάση της ιδέες τους μπορούν να ερμηνεύουν 

αρκετά φυσικά φαινόμενα δεν είναι πρόθυμοι να τις αλλάξουν. Με άλλα λόγια, 

οι ΕΙ των μαθητών δεν τροποποιούνται εύκολα με τη διδασκαλία. Για να συμβεί 

αυτό πρέπει οι μαθητές  

• να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν 
με βάση αυτές τις ιδέες,  
• να συνειδητοποιήσουν ότι οι εξηγήσεις τους ή οι προβλέψεις τους είναι μη 
ικανοποιητικές,  
• να θελήσουν να αποδεχθούν άλλες πιθανές εξηγήσεις οι οποίες όμως θα είναι 
κατανοητές, λειτουργικές και παραγωγικές.  

Για τους παραπάνω σκοπούς οι εκπαιδευτικοί είναι καλό να  
•σχεδιάζουν μια σειρά διδασκαλιών για μία θεματική ενότητα, οι οποίες να 
έχουν ως στόχο τη συνολική τροποποίηση των ΕΙ των μαθητών για τις έννοιες και 
τα φαινόμενα αυτής της ενότητας. 
• να αναδεικνύουν τις ιδέες των μαθητών  
• να προβλέπουν τρόπους με τους οποίους οι μαθητές θα γίνουν ενήμεροι των 
απόψεών τους  
• να παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να ξανασκεφτούν τις απόψεις τους ώστε 
να συμμετέχουν ενεργά στην τροποποίηση τους. Δηλαδή, με σωστό σχεδιασμό, 
να δημιουργούν συνθήκες γνωστικής σύγκρουσης.  
• να φροντίζουν για μεταγνωστική αξιοποίηση (Τι ξέρω γι’ αυτό; Τι ήξερα πριν; 
Πως σκέφτηκα;)  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Καριώτογλου Π., (2006) Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου φυσικών επιστημών,  
Γράφημα, Θεσσαλονίκη.  
Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 
Bliss et al., (2001) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Τόμος Α, έκδοση ΕΑΠ, 
Πάτρα.  
Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (2000). Οικο-Δομώντας τις 
Έννοιες των Φυσικων Επιστημών. Μτφ Χατζή Μ.  Επιμέλεια Κόκκοτας Π., 
Τυπωθήτω, Αθήνα 
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10. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (Γ): Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ –
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙ  
 

Τι είναι η γνωστική σύγκρουση και τι απαιτεί ο σχεδιασμός της; 

Η γνωστική σύγκρουση (cognitive conflict) αποτελεί ένα σημαντικό διδακτικό 

εργαλείο γιατί είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής έρχεται 

αντιμέτωπος όχι με τις απόψεις των άλλων, αλλά με τη διάψευση των δικών του 

απόψεων ή των προβλέψεων που κάνει στηριζόμενος στις αντιλήψεις του. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ένταση αυτής της «σύγκρουσης» τόσο πιο μεγάλη διαταραχή 

θα επέλθει στις αρχικές αντιλήψεις του μαθητή. Η αντιπαραβολή των απόψεων 

των μαθητών με αυτές των επιστημόνων ή του δασκάλου δεν θεωρείται γνωστική 

σύγκρουση.  

Ο  σχεδιασμός και η εκτέλεση της  γνωστικής σύγκρουσης για ένα θέμα απαιτεί  

• ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις αντιλήψεις των μαθητών για το συγκεκριμένο 

θέμα. 

• η πορεία που θα ακολουθήσουν οι μαθητές προκειμένου να οδηγηθούν σε 

συμπεράσματα αντίθετα από τα πιστεύω τους,  πρέπει να είναι στα μάτια τους  

ευλογοφανής και αξιόπιστη.  

• η σύγκρουση που θα προκύψει πρέπει να είναι κατανοητή και 

διαπραγματεύσιμη από τα ίδια τα παιδιά.  

• προσοχή από τον εκπαιδευτικό γιατί η γνωστική σύγκρουση γίνεται στην τάξη 

και ίσως να είναι αρνητική εμπειρία για κάποιο παιδί αν δεν υπάρχει κλίμα 

ελευθερίας στην τάξη και  συστηματική αξιοποίηση του «λάθους».    

 

Παρακάτω αναφέρονται κάποια παραδείγματα ΕΙ. Σκεφτείτε 

δραστηριότητες που θα κάνατε στην τάξη προκειμένου να δημιουργήσετε 

συνθήκες γνωστικής σύγκρουσης. 

 (1) Για το ηλεκτρικό κύκλωμα απαιτείται μόνο ένα καλώδιο μέσω του οποίου το 
ρεύμα φεύγει από τη μπαταρία στη λάμπα όπου και καταναλώνεται (ίσως γιατί 
οι ηλεκτρικές συσκευές εξωτερικά φαίνεται να έχουν ένα καλώδιο).  

(2) Το ρεύμα καταναλώνεται και εξασθενεί καθώς περνάει από τα διάφορα 
στοιχεία ενός κυκλώματος συνδεμένων στη σειρά (ίσως ρόλο παίζει η έκφραση 
«κατανάλωση ρεύματος»)  

(3) Τα αόρατα δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα η ζάχαρη όταν διαλυθεί στο νερό 
παύει να υπάρχει ή επίσης το νερό όταν εξατμίζεται.  

(4) Οι κακοί αγωγοί της θερμότητας (όπως το μάλλινο ύφασμα) ζεσταίνουν.  

(5) Σε ένα σώμα που ηρεμεί δεν ασκούνται δυνάμεις. 

(6) Η κίνηση απαιτεί άσκηση δύναμης. 

(7) Στην αλληλεπίδραση δύο σωμάτων οι δυνάμεις δεν είναι αντίθετες (ίσες κατά 
μέτρο) αλλά εξαρτώνται από τις μάζες (για παράδειγμα στη σύγκρουση 
φορτηγού με ΙΧ) 

(8) Τα βαρύτερα σώματα πέφτουν ταχύτερα. 

(9) Ο αέρας δεν έχει βάρος. 

(10) Προκειμένου να δούμε ένα αντικείμενο πρέπει η  πορεία του φωτός να είναι:  
Φωτεινή πηγή ->Μάτι -> Αντικείμενο.  

(11) Προκειμένου να δούμε ένα αντικείμενο πρέπει η πηγή να φωτίσει 
ταυτόχρονα το μάτι και το αντικείμενο.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 
εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα . 

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  

Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V. (2000). Οικο-Δομώντας τις 
Έννοιες των Φυσικων Επιστημών. Μτφ Χατζή Μ.  Επιμέλεια Κόκκοτας Π., 
Τυπωθήτω, Αθήνα. 
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11. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Να γίνει μια σύγκριση της παραδοσιακής διδασκαλίας με αυτή που 
λαμβάνει υπόψη τις ιδέες των μαθητών.  

Από το κεφάλαιο 2 του βιβλίου: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Τόμος Α, 
έκδοση ΕΑΠ, Πάτρα. Συγγραφείς του κεφαλαίου: Β. Χατζηνικήτα, Β. Χρηστίδου  

 

 

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Παραδοσιακή διδασκαλία Σύγχρονη διδασκαλία 

Το μυαλό του παιδιού είναι «άγραφο 
χαρτί». 
 
ή 
Ακόμη και αν το παιδί έχει κάποιες 
αντιλήψεις, αυτές δεν είναι αξιόλογες 
και δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θα τις 
εγκαταλείψει μόλις διδαχτεί τις 
επιστημονικές γνώσεις. 

Οι μαθητές έχουν ήδη 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις για 
έννοιες και φαινόμενα των Φ.Ε. 
 Οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των 
παιδιών αποτελούν τη δομή 
υποδοχής της νέας γνώσης και δεν 
μπορούν να αγνοηθούν. 
Υπάρχει ανάγκη για διδακτική 
αξιοποίηση των αντιλήψεων των 
μαθητών. 

Η γνώση συσσωρεύεται και 
απομνημονεύεται μέσω της 
επανάληψης. 

Η γνώση κατασκευάζεται ενεργά 
μέσω της αλληλεπίδρασης νέων 
πληροφοριών και υπαρχουσών 
αντιλήψεων. 

Οι «επιστημονικές» γνώσεις που 
διδάσκονται στο σχολείο δεν 
συσχετίζονται με την καθημερινή ζωή 
έξω από αυτό. 

Οι καθημερινές γνώσεις των μαθητών 
συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν με 
τη σχολική επιστήμη. 

Η έμφαση δίνεται στο εάν ο μαθητής 
μπορεί να αναπαράγει τα όσα 
διδάχτηκε, όταν του ζητηθεί. 

Η έμφαση δίνεται στο εάν ο μαθητής 
μπορεί να δίνει εξηγήσεις με βάση τις 
αντιλήψεις του και στο τι 
περιλαμβάνουν αυτές οι εξηγήσεις. 

 ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παραδοσιακή διδασκαλία Σύγχρονη διδασκαλία 

 
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται 
με αποκλειστικό γνώμονα τις 
επιστημονικές γνώσεις που πρέπει να 
«μεταδοθούν». 

Ο σχεδιασμός του Α.Π. οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη: α) τις 
επιστημονικές γνώσεις, β) τις 
προϋπάρχουσες αντιλήψεις των 
μαθητών, και γ) μέσα υποστήριξης 
του εκπαιδευτικού (δραστηριότητες 
μάθησης, τεχνικές διδασκαλίας, 
διδακτικό υλικά). 

 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

Παραδοσιακή διδασκαλία Σύγχρονη διδασκαλία 

 
Ο εκπαιδευτικός είναι ο ειδικός, η 
αυθεντία, που κατέχει τη μόνη 
«σωστή» απάντηση για κάθε 
επιστημονικό θέμα. 

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους 
μαθητές να διατυπώσουν τις απόψεις 
τους για τα θέματα που διδάσκει, 
«διαπραγματεύεται» τη νέα γνώση. 
Ο εκπαιδευτικός έχει και αυτός τις 
δικές του αντιλήψεις και 
«κοσμοθεωρία», οι οποίες επιδρούν 
στον τρόπο με τον οποίο διδάσκει. 

 
Το μόνο που χρειάζεται ο 
εκπαιδευτικός είναι να κατέχει καλά 
τα όσα θα διδάξει. 

Εκτός από τις επιστημονικές του 
γνώσεις, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
έχει επίγνωση των πιθανών 
αντιλήψεων που έχουν οι μαθητές για 
κάθε θέμα που διδάσκεται και να 
μπορεί να προσαρμόσει τη μέθοδο 
διδασκαλίας του κατάλληλα. Πρέπει 
να έχει επιπλέον επίγνωση των δικών 
του αντιλήψεων. 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Bliss et al., (2001) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Τόμος Α, έκδοση ΕΑΠ, 
Πάτρα.  
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12. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 

Τι είναι οι διδακτικοί στόχοι και πως διακρίνονται; 

Οι διδακτικοί στόχοι μιας διδασκαλίας ΦΕ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι 

επιδιώξεις της διδασκαλίας.  

Τους διδακτικούς στόχους τους διακρίνουμε (α) σε γνωστικούς,  (β) σε 

συναισθηματικούς και (γ) σε  ψυχοκινητικούς στόχους. 

(α) Γνωστικοί στόχοι. 

Οι γνωστικοί στόχοι έχουν να κάνουν με τις αλλαγές στη σκέψη, στις γνώσεις, στις 

ικανότητες και στις στάσεις του μαθητή ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας. Δηλαδή, 

τι προσδοκούμε να είναι ικανός να κάνει ο μαθητής μετά τη διδασκαλία. Το 

«κάνει» αναφέρεται σε ικανότητες όπως, για παράδειγμα, της μέτρησης, της 

παροχής εξηγήσεων, της εφαρμογής νόμων κ.α. 

β) Συναισθηματικοί στόχοι 

Στο σύγχρονο σχολείο τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και οι στάσεις των μαθητών 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη γιατί παίζουν βασικό ρόλο στη μάθηση. Η 

θετική στάση απέναντι στο μάθημα της Φυσικής φέρνει και θετικά αποτελέσματα 

στη μάθηση. Ο δάσκαλος θα πρέπει να επιδιώκει να διεγείρει το συναίσθημα των 

παιδιών και να τους προκαλεί το ενδιαφέρον για το μάθημα που θα διδάξει,. 

Παράδειγμα συναισθηματικού στόχου είναι να επιθυμεί ο μαθητής να 

συμμετέχει εθελοντικά στην εκτέλεση πρόσθετης εργασίας.  

γ) Ψυχοκινητικοί στόχοι 

Οι ψυχοκινητικοί στόχοι αναφέρονται κυρίως στις δεξιότητες «των χεριών». 

Θέτοντας τέτοιους στόχους στη διδασκαλία επιδιώκουμε να αποκτήσει ο μαθητής 

την ικανότητα να κατασκευάζει, να χειρίζεται μηχανές, να αποκτήσει τεχνικές 

ικανότητες που θα του είναι χρήσιμες όχι μόνο στη μάθηση, αλλά και στη ζωή.  

 

 

  Τι πρέπει να προσέχει ο εκπαιδευτικός για τη διατύπωση των 

διδακτικών στόχων; 

Για τη διατύπωση των στόχων καλό είναι να αποφεύγονται ασαφείς διατυπώσεις 

με χρήση ρημάτων όπως «κατανοήσουν», «καταλάβουν», «μάθουν». Τέτοιοι 

στόχοι δεν είναι μετρήσιμοι, δηλαδή δεν μπορεί να διαπιστωθεί με κάποιον 

τρόπο ότι επετεύχθησαν και σε τι βαθμό.  Συνιστώνται ρήματα  που δηλώνουν 

ενέργειες ή ικανότητες όπως για παράδειγμα «παρατηρήσουν», «μετρήσουν», 

«ασκηθούν», «υπολογίζουν», «προβλέπουν».  

Μερικά παραδείγματα διατύπωσης διδακτικών στόχων είναι: 

Οι μαθητές: 

- Να εφαρμόζουν το 2ο  νόμο του Newton στην περίπτωση ...  

 -Να σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα.  

- Να μετρούν την ένταση του ρεύματος σε ένα απλό κύκλωμα με τη χρήση 
πολύμετρου.  

- Να ασκηθούν στη διαδικασία μέτρησης της/του…  με τη χρήση ....  

- Να επιλύουν ασκήσεις με τη χρήση του νόμου … στην περίπτωση ...  

- Να γνωρίζουν τις μονάδες μέτρησης στο SI των μεγεθών που διδάχθηκαν στο 
κεφάλαιο ...  

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κόκκοτας Π., (2001) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Γρηγόρη, Αθήνα 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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13. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 

Ποια μέρη περιλαμβάνει συνήθως μια διδασκαλία Φυσικής;  

Μια διδασκαλία περιλαμβάνει τρία ευδιάκριτα αλλά αλληλεξαρτώμενα μέρη: 

α. Το σχεδιασμό της διδασκαλίας,  

β. Τη πραγματοποίηση της και  

γ. Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. 

Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει ανατροφοδότηση τόσο από την εκτέλεση της 

διδασκαλίας όσο και από την αξιολόγηση, ώστε να βελτιώσει το σχεδιασμό της.  

 

Ποια βήματα απαιτεί ο σχεδιασμός μιας διδασκαλίας;  

• Μελέτη του γνωστικού αντικειμένου. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε 

διδασκαλία είναι να γνωρίζει καλά ο διδάσκων το γνωστικό αντικείμενο που θα 

διδάξει.  

• Διατύπωση διδακτικών στόχων. Διερωτάται ο εκπαιδευτικός τι επιδιώκει με την 

διδασκαλία που θα σχεδιάσει. 

• Κατάστρωση στρατηγικής.  Ο διδάσκων καταστρώνει τη στρατηγική που θα 

ακολουθήσει κατά τη διδασκαλία, καταγράφει τα εποπτικά μέσα που θα 

χρησιμοποιήσει, τα υλικά για τα πειράματα, αναζητά τις ερωτήσεις που θα 

υποβληθούν στους μαθητές τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά 

την αξιολόγηση και τις τυχόν ασκήσεις ή εργασίες που θα δοθούν για το σπίτι.  

• Κατασκευή φύλλων εργασίας και αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας που θα συμπληρώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας, καθώς επίσης και τα φύλλα αξιολόγησης που θα τα 

συμπληρώσουν αυτοί  μετά το πέρας της.   

 

  Ποιες πληροφορίες περιέχει συνήθως ένα σχέδιο μαθήματος;  

•Γενικά στοιχεία: Τάξη- Αριθμός μαθητών – Διδακτικές ώρες που απαιτούνται. 

• Υλικοτεχνική υποδομή: Συνθήκες χώρου διδασκαλίας- Διαθέσιμα μέσα 

• Αντικείμενο διδασκαλίας: Θεματική ενότητα- Τίτλος του μαθήματος 

•Το επιστημονικό περιεχόμενο: Ποιες είναι οι βασικές έννοιες, πώς συνδέονται 

μεταξύ τους και πως πρέπει να μετασχηματιστούν διδακτικά.  

• Υπόβαθρο εκπαιδευόμενων: Οι ιδέες - προαπαιτούμενες γνώσεις. 

• Διδακτικοί στόχοι  

• Μεθοδολογική προσέγγιση: Μοντέλο διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί 

• Οργάνωση της τάξης: Ατομικά - Σε ομάδες  

• Εκπαιδευτικό υλικό: Υλικά – Πηγές - Μέσα που απαιτούνται  

• Δόμηση πορείας διδασκαλίας: Φάσεις - βήματα της διδασκαλίας  

• Αξιολόγηση: τεστ, άσκηση, ανοιχτό πρόβλημα κ.α. 

Τι είναι το φύλλο εργασίας;  

Το φύλλο εργασίας είναι ένα έντυπο το οποίο χρησιμοποιείται με βασικό στόχο 

την «πλοήγηση» των μαθητών κατά τη διδασκαλία. Ένα φύλλο εργασίας 

συνήθως περιέχει συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες για την εκτέλεση 

δραστηριοτήτων από τους μαθητές καθώς και ερωτήσεις, απαραίτητα σχήματα 

ή εικόνες. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να καταγράφουν πάνω σε 

αυτό μετρήσεις απόψεις συμπεράσματα κ.α.   

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 
εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα  

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
 

 



Α. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΣΕΜΦΕ  14 

14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Τι περιλαμβάνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας;  

 Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τον έλεγχο του κατά πόσο 

κατακτήθηκαν από τους μαθητές οι διδακτικοί στόχοι, αλλά και την αξιολόγηση 

της όλης διαδικασίας και την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Μερικά 

ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει ο εκπαιδευτικός μετά το πέρας της 

διδασκαλίας είναι:  

- Πώς γνωρίζω ότι επετεύχθησαν οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος; Το 

ερώτημα μπορεί να απαντηθεί με το να δοθεί στους μαθητές μετά το πέρας της 

διδασκαλίας ένα κατάλληλο ερωτηματολόγιο, ένα πρόβλημα κ.α.  

- Ποιες ήταν οι ιδέες και ο τρόπος σκέψης των μαθητών;  

- Πώς θα μπορούσα να βοηθήσω εκείνους που δεν τα κατάφεραν;  

- Ποια ήταν τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία του μαθήματος; 

- Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στις τεχνικές και στρατηγικές που χρησιμοποίησα; 

Ποια σημεία του μαθήματος λειτούργησαν σύμφωνα και ποια ενάντια στις 

προσδοκίες μου;  

- Τι θα τροποποιούσα σε αυτή τη διδασκαλία;  

 

Ποιοι είναι οι γνωστικοί στόχοι κατά Bloom που πρέπει να περιλαμβάνει 

η διαδικασία αξιολόγησης; 

 
Ο Bloom, ταξινομεί τους γνωστικούς στόχους σε έξι επίπεδα:  

 

 
 (1) Γνώση:  Στο χαμηλότερο επίπεδο της κλίμακας αξιολόγησης, βρίσκεται η 

διδασκαλία που στοχεύει μόνο στην ανάκληση γνώσεων αφού απαιτεί μόνο 

απομνημόνευση.  

(2) Κατανόηση:  Το επόμενο επίπεδο είναι αυτό της κατανόησης. Οι ερωτήσεις 

που ελέγχουν κατανόηση απαιτούν από τους μαθητές να εξηγούν έναν κανόνα, 

να εξηγούν ή να περιγράφουν μια διαδικασία ή μια ιδέα, να υπερβαίνουν τα 

δεδομένα προχωρώντας ένα βήμα πιο μπροστά.  

(3) Εφαρμογή: Το τρίτο επίπεδο αξιολόγησης σχετίζεται με την ικανότητα του 

μαθητή να εφαρμόζει τις γνώσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.   

(4) Ανάλυση:  Το τέταρτο επίπεδο αφορά στην ικανότητα του μαθητή να 

διαχωρίζει μια κατάσταση σε επιμέρους στοιχεία και να διερευνά τις σχέσεις των 

επιμέρους στοιχείων τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το σύνολο.  

(5) Σύνθεση: Το πέμπτο επίπεδο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση δεδομένων ή 

επιμέρους στοιχείων προκειμένου να απαντηθεί ένα ερώτημα ή γενικότερα να 

λυθεί ένα πρόβλημα. Αυτή η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει το συνδυασμό 

της προηγούμενης εμπειρίας με τα νέα δεδομένα.  

(6) Αξιολόγηση: Στο υψηλότερο επίπεδο βρίσκεται η ικανότητα για αξιολόγηση . 

Κρίνεται το κατά πόσο οι ιδέες και οι λύσεις που προτείνονται σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση, ή οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για 

την επίλυση ενός προβλήματος είναι ικανοποιητικές.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη-Μανούσου Ε., Παπασταματίου 
Ν., (2002) Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. 
Εκδόσεις Πατάκη  

Kασσωτάκης M., (2001) Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Εκδόσεις 
Γρηγόρη. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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15. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

 Ποια στοιχεία λαμβάνει υπόψη η αξιολόγηση των μαθητών στις ΦΕ; 

Η αξιολόγηση των μαθητών στις ΦΕ και ο τελικός χαρακτηρισμός της επίδοσης 

τους δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα αποτελέσματα των τεστ ή στην 

προφορική εξέταση στην τάξη. Είναι απαραίτητο να αξιολογούνται και άλλα 

στοιχεία της προσπάθειας και των ενδιαφερόντων των μαθητών, όπως η επίδοσή 

τους στην εργασία στο εργαστήριο, τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, οι 

γραπτές εργασίες, η ικανότητα να συνεργάζονται κ.α. 

 

 Ποια τα είδη αξιολόγησης των μαθητών;  

Τα είδη της αξιολόγησης των μαθητών είναι κατά βάση  (α) Η Διαγνωστική 
αξιολόγηση (β) Η Διαμορφωτική αξιολόγηση και (γ) Η Τελική αξιολόγηση 

(α) Η Διαγνωστική αξιολόγηση 

Γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή στην αρχή της διδασκαλίας μιας 

ενότητας.  

Με τη διαγνωστική αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να διαπιστώσει  

•  τις γνώσεις που έχουν κατακτήσει οι μαθητές του από τα προηγούμενα χρόνια 

σπουδών ή τις ενότητες που έχουν διδαχτεί στη διάρκεια της ίδιας σχολικής 

χρονιάς,  

• τις ιδέες των μαθητών,  

• τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις ή τις δεξιότητες των μαθητών του  

• τις πιθανές ιδιαίτερες διδακτικές ανάγκες που έχει το σύνολο των μαθητών του 

ως τάξη ή καθένας από αυτούς ατομικά.   

 
 (β) Η Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Είναι μια συνεχής διαδικασία με την οποία επιδιώκεται η πληροφόρηση του 

εκπαιδευτικού για την πρόοδο των μαθητών του κατά τη διάρκεια διδασκαλίας 

του αντικειμένου. Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης, ο 

εκπαιδευτικός αποφασίζει και σχεδιάζει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν 

για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα αυτής της 

αξιολόγησης πληροφορεί και τους μαθητές για την πρόοδό τους ώστε να 

διαπιστώσουν σε ποια κατεύθυνση πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους.  

(γ) Η Τελική αξιολόγηση 

Πραγματοποιείται στο τέλος μιας ενότητας ή της σχολικής χρονιάς, ή με την 

ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.  

Με αυτή αποτιμάται με συστηματικό τρόπο το αποτέλεσμα της διδακτικής 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε αλλά και της προσωπικής μελέτης των μαθητών. 

Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με το προηγούμενο επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκα οι 

τεθέντες διδακτικοί στόχοι.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη-Μανούσου Ε., Παπασταματίου 
Ν., (2002) Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. 
Εκδόσεις Πατάκη  

Kασσωτάκης M., (2001) Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Εκδόσεις 
Γρηγόρη. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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16. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

 Ποιοι οι βασικοί τύποι ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται στις γραπτές 

εξετάσεις;  

Κλειστές ερωτήσεις 

Έχουν καθορισμένη απάντηση. Έχουν το μειονέκτημα ότι δεν ενθαρρύνουν την 

έμπνευση.  

Σε αυτές εντάσσονται οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι ερωτήσεις 

αντιστοίχισης και οι ερωτήσεις του τύπου σωστό-λάθος. Τα τεστ με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και σωστού-λάθους χρησιμοποιούνται 

κυρίως για να ελέγχεται ένα μεγάλο εύρος αντικειμένου σε λίγο χρόνο και με 

μεγάλη ευκολία στη διόρθωση. 

Ανοιχτές ερωτήσεις 

Οι ανοιχτές ερωτήσεις επιδέχονται ευρύτερες απαντήσεις και ίσως βοηθούν τα 

παιδιά να σκέπτονται δημιουργικά και κριτικά.  

 

Εκείνο που έχει σημασία για όλους τους τύπους ερωτήσεων είναι η σαφήνειά 

τους και η αναλογία τους με τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος. Ένα καλά 

σχεδιασμένο τεστ αξιολόγησης δεν πρέπει να ελέγχει την απομνημόνευση, αλλά 

να δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να δημιουργεί και επίσης να εφαρμόζει και 

να αξιολογεί αυτό που έμαθε. Οι μαθητές τείνουν να μαθαίνουν κατά τον τρόπο 

που εξετάζονται.  

 

 Ποια τα χαρακτηριστικά της σωστής αξιολόγησης;  

Η εγκυρότητα 

Ένα αποτέλεσμα αξιολόγησης είναι έγκυρο όταν ο εκπαιδευτικός μετράει 

ακριβώς αυτό που ήθελε να αξιολογήσει. Για παράδειγμα, μια εξέταση στη 

 
Φυσική θα είναι έγκυρη όταν καλύπτει όλο το φάσμα της ύλης που αξιολογείται, 

λαμβάνοντας υπόψη του διδακτικούς στόχους και όχι μόνο μια περιοχή αυτής.  

Η αξιοπιστία  

Μια αξιολόγηση θεωρείται αξιόπιστη, όταν έχει τα ίδια αποτελέσματα σε 

περίπτωση που επαναλαμβάνεται σε παρόμοιο δείγμα μαθητών έστω και από 

διαφορετικούς εξεταστές, εφόσον φυσικά δεν έχει μεσολαβήσει καλύτερη 

μελέτη. 

Η διακριτική ικανότητα 

 Μια αξιολόγηση έχει καλή διακριτική ικανότητα όταν ξεχωρίζει τους άριστους 

μαθητές από τους πολύ καλούς και αυτούς από τους μέτριους  και τους 

αδύνατους. 

Η αντικειμενικότητα 

Η αξιολόγηση είναι αντικειμενική όταν δεν επηρεάζεται από τη συμπάθεια ή την 

αντιπάθεια του εξεταστή ή την ψυχική του διάθεση. 

Η πρακτικότητα 

Η αξιολόγηση έχει πρακτικότητα όταν απαιτείται λογικός χρόνος για την εξέταση 

και τη διόρθωση των δοκιμίων.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ζησιμόπουλος Γ., Καφετζόπουλος Κ., Μουτζούρη-Μανούσου Ε., Παπασταματίου 

Ν., (2002) Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών. 

Εκδόσεις Πατάκη  

Kασσωτάκης M., (2001) Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Εκδόσεις 

Γρηγόρη. 
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17. ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                                                              

 Τι είναι τα μοντέλα διδασκαλίας ή διδακτικά μοντέλα; 

Είναι προτάσεις διδασκαλίας που βασίζονται σε ψυχολογικές, παιδαγωγικές και 
κοινωνιολογικές θεωρίες και οι οποίες οργανώνουν τη διδασκαλία και την 
αναλύουν σε φάσεις και σε επιμέρους διδακτικά βήματα.  

 Ποια είναι τα κύρια διδακτικά μοντέλα που έχουν προταθεί; 

Ιστορικά έχουν προταθεί τα παρακάτω διδακτικά μοντέλα: 

(Α) Το παραδοσιακό μοντέλο ή μοντέλο μεταφοράς της γνώσης 

(Β) Το μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης 

(Γ) Το μοντέλο της εποικοδόμησης της γνώσης 

(Δ) Το μοντέλο της μάθησης μέσω διερεύνησης.  

 Ποια είναι τα βασικά σημεία του  μοντέλου μεταφοράς της γνώσης;  

• Κυριάρχησε στην εκπαίδευση για πάρα πολλά χρόνια και χρησιμοποιείται 

ακόμα και σήμερα. 

• Βασίζεται στη ψυχολογική θεωρία του συμπεριφορισμού (ή μπιχεβιορισμού) 

σύμφωνα με την οποία μάθηση είναι η αλλαγή συμπεριφοράς, που προκύπτει 

λόγω των εμπειριών που αποκτά το άτομο.  

• Η μάθηση κατακτάται μέσω της δοκιμής και του λάθους, της επιβράβευσης και 

της απόρριψης, των συνεχών ασκήσεων και της επαναλαμβανόμενης πρακτικής 

εξάσκησης.  

• Ο εκπαιδευτικός καθορίζει και καθοδηγεί την όλη διαδικασία. Αυτός θεωρείται 

αυθεντία και έχει ως στόχο να μεταδώσει τη γνώση, της οποίας αυτός είναι ο 

κύριος κάτοχος, ενώ οι μαθητές προσλαμβάνουν τη γνώση παθητικά και τα 

σχολικά εγχειρίδια και προσπαθούν να την αναπαράγουν.  

• Το μοντέλο αυτό αγνοεί τις ιδέες των μαθητών, αυτοί θεωρούνται «άγραφα 

χαρτιά», τα οποία μέσω της διδασκαλίας θα γεμίσουν με τις επιθυμητές 

«γνώσεις». 

 
• Η έμφαση δίνεται στην ποσότητα και το εύρος της γνώσης και η  

αποτελεσματικότητα της μάθησης ελέγχεται με τεστ προόδου που δίνουν 

έμφαση στην αναπαραγωγή του περιεχομένου. 

 Ποιες είναι οι φάσεις μιας διδασκαλίας που βασίζεται στο μοντέλο 

μεταφοράς της γνώσης  

(i) Φάση εξοικείωσης – προβληματισμού  

Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις που συνδέονται με το μάθημα που θα 

ακολουθήσει, με στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 

προσανατολίσει στο μάθημα που πρόκειται να διδάξει.  

(ii) Φάση εισαγωγής της νέας γνώσης 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει τη νέα γνώση (έννοιες,  νόμους, φυσικά φαινόμενα) 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα παραδείγματα, ασκήσεις και πραγματοποιώντας 

πειράματα που επιβεβαιώνουν την θεωρία που προηγήθηκε.  

(iii) Φάση εφαρμογής της νέας γνώσης 

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε 

παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, σε ασκήσεις και προβλήματα, 

προκειμένου να αναδειχθεί η χρησιμότητά της. 

(iv) Φάση αξιολόγησης της νέας γνώσης 

Ο εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές του ερωτήσεις για να ελέγξει το επίπεδο 

κατανόησης της νέας γνώσης. Συνήθως περιορίζεται σε ανάκληση ορισμών και 

νόμων και σε επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων κλειστού τύπου.  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Καριώτογλου Π., (2006) Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου φυσικών επιστημών,  
Γράφημα, Θεσσαλονίκη.  

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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18. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ»                                                              
 

 Ποια είναι τα βασικά σημεία του  μοντέλου της «ανακαλυπτικής 

μάθησης»; 

Οι ερευνητές ανέπτυξαν το μοντέλο της «ανακαλυπτικής μάθησης» κατά τις 

δεκαετίες  του 1960 και του 1970 αγνοώντας τις ιδέες των μαθητών.  Το μοντέλο 

αυτό 

• Εμπνέεται από τον τρόπο εργασίας των επιστημόνων-ερευνητών. 

• Θεωρεί ότι αν οι μαθητές εμπλακούν στη διερεύνηση κατάλληλων ερωτημάτων 

και στην επίλυση προβλημάτων, θα ανακαλύψουν και οι ίδιοι τη γνώση, όπως 

γνωστοί επιστήμονες πριν από αυτούς.  

• Προτείνει μαθητοκεντρικά προσανατολισμένη διδασκαλία, με τον εκπαιδευτικό 

στον ρόλο του καθοδηγητή και του οργανωτή καταστάσεων μάθησης.   

• Προσεγγίζει τη διδασκαλία με δύο βασικούς τρόπους:  

(α) Η ελεύθερη ανακάλυψη: Δίνονται στους μαθητές τα υλικά και το πρόβλημα 

αλλά η πορεία που θα ακολουθηθεί για τη λύση του παραμένει ανοικτή.  

(β) Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη  

Δίνονται στους μαθητές τα υλικά, το πρόβλημα καθώς και η πορεία που θα 

ακολουθηθεί για τη λύση του.   

 

 Κάθε περιεχόμενο διδασκαλίας είναι κατάλληλο για «ανακάλυψη»; 

Οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν γνώση με χαρακτηριστικά που 

αντιλαμβάνονται άμεσα και όχι κατασκευές του ανθρώπινου μυαλού. Για 

παράδειγμα, κατάλληλο περιεχόμενο για ανακάλυψη είναι αυτό που αφορά 

ιδιότητες ή ταξινομήσεις σωμάτων, σχέσεις μεγεθών και φαινομένων, εφαρμογές 

σχέσεων και αρχών και εμπειρικούς νόμους. Δεν είναι εύκολο να ανακαλυφθούν 

έννοιες, θεωρίες, ερμηνευτικά μοντέλα ή δομές του μικρόκοσμου. 

 

 Ποιες είναι οι φάσεις μιας διδασκαλίας που βασίζεται στο μοντέλο της 

«ανακαλυπτικής μάθησης»; 

(i) Φάση εξοικείωσης – προβληματισμού  

Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις που συνδέονται με το μάθημα που θα 

ακολουθήσει, με στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 

προσανατολίσει στο μάθημα που πρόκειται να διδάξει.  

(ii) Φάση διατύπωσης και ελέγχου των υποθέσεων  

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις για την εξέλιξη 

ενός φαινομένου ή για τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Κατόπιν, τους ζητεί 

να προτείνουν τρόπους ελέγχου των υποθέσεων ή να προβούν σε έλεγχο των 

υποθέσεων βάσει οδηγιών. Βασικός στόχος είναι, μέσα από σχετικές 

διαδικασίες, οι μαθητές να ανακαλύψουν τη νέα γνώση. 

(iii) Φάση εφαρμογής της νέας γνώσης 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές του να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε 

άλλες καταστάσεις και να απαντήσουν σε νέα ερωτήματα, προκειμένου να 

διαπιστώσουν την χρησιμότητά της. 

(iv) Φάση αξιολόγησης της νέας γνώσης 

Ο εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές ερωτήσεις για να ελέγξει το επίπεδο 

κατανόησης της νέας γνώσης.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Καριώτογλου Π., (2006) Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου φυσικών επιστημών,  

Γράφημα, Θεσσαλονίκη.  

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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19. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ                                                           

 Ποια είναι τα βασικά σημεία του  μοντέλου της εποικοδόμησης της 

γνώσης; 

• Η γνώση είναι υποκειμενική αφού αποτελεί ανθρώπινη κατασκευή. Δεν 

λαμβάνεται παθητικά αλλά οικοδομείται ενεργητικά από το υποκείμενο. Το 

κύρος της γνώσης αξιολογείται από τους μαθητές ανάλογα με το πόσο ταιριάζει 

με τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις και κατά πόσο τους είναι χρήσιμη.   

• Η γνώση οικοδομείται ως προϊόν της κοινωνικής δραστηριότητας του 

ανθρώπου, με την ανταλλαγή της πείρας και των ιδεών ανάμεσα στα μέλη της 

κοινωνίας. 

• Ο μαθητής μαθαίνει όταν συμμετέχει ενεργητικά στη διδασκαλία, δηλαδή, όταν 

δρα, εκτελεί δραστηριότητες, παίρνει πρωτοβουλίες.  

• Προτείνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ο εκπαιδευτικός συντονίζει 

και συμβουλεύει  

• Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με διαμορφωμένες αντιλήψεις οι οποίες 

συνήθως δεν ταυτίζονται με τις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις. Για να 

οικοδομηθεί η νέα γνώση πάνω στις προϋπάρχουσες απόψεις πρέπει αυτές να 

αναδειχθούν και να αναδομηθούν ώστε να επέλθει η εννοιολογική αλλαγή.  

 Ποιες είναι οι φάσεις μιας διδασκαλίας που βασίζεται στο μοντέλο της 

εποικοδόμησης της γνώσης των Driver & Oldham; 

 (i) Η φάση του προσανατολισμού  

Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 

προσανατολίσει στο θέμα του μαθήματος που πρόκειται να διδάξει.  

(ii) Η φάση της ανάδειξης των ιδεών  

Οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν και να τοποθετηθούν σε κατάλληλα έργα 

με στόχο την ανάδειξη των ιδεών τους για το θέμα που θα διδαχθεί. Συνήθως, 

καταγράφουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα και τις ανακοινώνουν στην 

τάξη.  

  Ο εκπαιδευτικός καταχωρεί τις ιδέες των ομάδων στον πίνακα και τις 

ομαδοποιεί. Στη φάση αυτή οι μαθητές πρέπει να οργανώσουν τις σκέψεις τους 

και να τις συγκρίνουν με τις ιδέες που εκφράζουν οι συμμαθητές τους.  

(iii) Η φάση αναδόμησης των ιδεών /εισαγωγής της  νέας  γνώσης  

Σε αυτή τη φάση γίνεται προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για να μετατοπιστούν οι μαθητές από τις δικές τους αντιλήψεις, 

πλησιέστερα στις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις. Στόχος είναι να επέλθει η 

εννοιολογική αλλαγή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός τόσο στο 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να ελέγξουν τη 

λειτουργικότητα των ιδεών τους (για παράδειγμα δημιουργία γνωστικής 

σύγκρουσης), όσο και στη διαχείριση των ιδεών τους προκειμένου να εισαχθεί 

ομαλά η νέα γνώση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ο 

διαμεσολαβητής μεταξύ της επιστημονικής (σχολικής) γνώσης και της 

καθημερινής γνώσης των μαθητών του.  

(iv) Η φάση της εφαρμογής της νέας γνώσης 

Η διαδικασία εφαρμογής των νέων ιδεών  μπορεί να ισχυροποιήσει την αποδοχή 

τους από τους μαθητές. Οι μαθητές εφαρμόζουν τις νέες ιδέες σε νέες 

καταστάσεις διαπιστώνοντας έτσι τη λειτουργικότητα τους.  

(v) Η φάση της ανασκόπησης  

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές του να αντιπαραβάλλουν τις νέες ιδέες 

τους με τις παλιές και να περιγράψουν πώς μετέβησαν από τις παλιές στις νέες, 

καθώς και τις δυσκολίες που συνάντησαν στην όλη πορεία. Στόχος είναι οι 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη γνωστική τους πορεία (μεταγνώση). 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Καριώτογλου Π., (2006) Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου φυσικών επιστημών,  

Γράφημα, Θεσσαλονίκη.  

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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20. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ                                                           
 

 Ποιοι οι στόχοι της μάθησης μέσω διερεύνησης (inquiry-based learning 

IBL); 

Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα εμφανίζονται 

διδακτικές προτάσεις που προτείνουν τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας των 

φυσικών επιστημών (ΦΕ) με στοιχεία των επιστημονικών διαδικασιών. 

Προτείνεται η εισαγωγή μεθόδων διερεύνησης στη διδασκαλία των ΦΕ 

(αναφέρεται ως Inquiry-Based Science Education IBSE) καθώς και δράσεις για 

αντίστοιχη επιμόρφωση των διδασκόντων.  

Για τη μάθηση μέσω διερεύνησης υπάρχουν πολλές εναλλακτικές προτάσεις και 

δεν μπορεί να δοθεί ένας σαφής ορισμός, ωστόσο θα μπορούσαμε γενικά να 

πούμε ότι  

είναι μια διδακτική προσέγγιση που επιτρέπει στους μαθητές να βιώσουν τις 

διαδικασίες με τις οποίες κατακτούν τη γνώση.  

Οι μαθητές μέσω της διερεύνησης επιδιώκεται να αναπτύξουν πολύτιμες 

δεξιότητες της έρευνας και να είναι προετοιμασμένοι για τη δια βίου μάθηση.  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την  

-κριτική σκέψη,  

-την ικανότητα για ανεξάρτητη έρευνα,  

-την ευθύνη για τη μάθηση και την πνευματική ανάπτυξη και ωριμότητα.  

Βασικοί στόχοι είναι  

(i) η μάθηση του περιεχομένου,  

(ii) η άσκηση των μαθητών σε διαδικασίες τη επιστήμης  και  

(iii) η κατανόηση της φύσης της επιστήμης.  

 

  Ποια είναι τα βασικά σημεία της διδακτικής πρότασης της μάθησης 

μέσω διερεύνησης (inquiry-based learning IBL); 

Η διδακτική πρότασης της μάθησης μέσω διερεύνησης αποτελεί τον απόηχο του 

αποκαλυπτικού μοντέλου και λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα του 

κονστρουκτιβισμού για τη μάθηση.  

Τα βασικά σημεία της διδακτικής πρότασης της μάθησης μέσω διερεύνησης στα 

οποία συμφωνούν οι περισσότεροι ερευνητές είναι:   

• H μάθηση διεγείρεται από την έρευνα.  

•Δημιουργούνται μαθησιακά περιβάλλοντα που ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

αναζητούν πληροφορίες για ένα ερώτημα ή ένα πρόβλημα που τους ενδιαφέρει 

και να υλοποιούν σχετικές διερευνήσεις ή μικρές έρευνες για να απαντήσουν στο 

συγκεκριμένο ερώτημα ή πρόβλημα.   

• H μάθηση οικοδομείται από τον μαθητή και υποβοηθείται από μια διαδικασία 

αναζήτησης της γνώσης.  

• O ρόλος του δασκάλου είναι να ενεργεί ως διαμεσολαβητής της γνώσης 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη γνωρίζουν οι μαθητές και να τους βοηθά να κάνουν 

διασυνδέσεις με τις υπάρχουσες εννοιολογικές τους δομές.   

• Οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στη μάθησή τους και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

• Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες (συνεργατική μάθηση).   

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Science Education Now, A Renewed Pedagogy 

for the future of Europe(2007). 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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21. ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 5E     
                                                       

 Ποιες είναι οι φάσεις μιας διδασκαλίας για μάθηση μέσω που βασίζεται 
στο μοντέλο 5Ε; 

Ένα βολικό μοντέλο διδασκαλίας είναι αυτό που ονομάζεται μοντέλο των 5Ε από 
τα αρχικά των λέξεων  

Engagement - Exploration - Explanation - Elaboration –Evaluation 

Στα ελληνικά χρησιμοποιούνται προκειμένου να διατηρηθεί το 5Ε οι λέξεις  

Εμπλοκή – Εξερεύνηση – Επεξήγηση – Επέκταση (ή Επεξεργασία  ή Εφαρμογή)– 
Εκτίμηση 

1. ΕΜΠΛΟΚΗ 

Γίνεται χρήση κατάλληλης δραστηριότητας ερωτήματος ή προβλήματος που θα 

διεγείρει την περιέργεια, θα ενεργοποιήσει τις προηγούμενες γνώσεις των 

μαθητών και θα εγείρει ερωτήματα. Ο εκπαιδευτικός εκμαιεύει τις ιδέες/απόψεις 

των μαθητών και τους ενθαρρύνει να συγκρίνουν τις ιδέες τους με αυτές των 

συμμαθητών τους. 

2. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες διερεύνησης ώστε να αποκτήσουν μια κοινή βάση 

συγκεκριμένων εμπειριών. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές συζητούν και 

διατυπώνουν επιστημονικά ελέγξιμες ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτικός υποβοηθά με 

ερωτήματα και προτάσεις στο να εστιάσουν οι μαθητές κατά την εξερεύνησή τους 

στο ερώτημα που έχει τεθεί ως στόχος της διδασκαλίας και επίσης παρέχει 

ανατροφοδότηση.   

3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Σε αυτή τη φάση παρέχεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνδέσουν την 

προηγούμενη εμπειρία τους με την νέα γνώση και να αποκτήσουν αίσθηση των 

κύριων εννοιών της ενότητας που διδάσκονται. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν  

 
στρατηγικές διαλόγου για να οδηγήσουν τη συζήτηση των μαθητών από τα 

στοιχεία που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του σταδίου της εξερεύνησης σε 

εξηγήσεις. Οι εκπαιδευτικοί εισάγουν τις νέες επιστημονικές εξηγήσεις και τους 

όρους (νέο επιστημονικό λεξιλόγιο) σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης. Οι μαθητές συμμετέχουν σε εποικοδομητικές 

συζητήσεις με άλλους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, ώστε να δώσουν τις 

εξηγήσεις τους με βάση την διερεύνησή τους και το νέο λεξιλόγιο.  

4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές εφαρμόζουν ή επεκτείνουν τις προηγουμένως 

εισαχθείσες έννοιες με την εφαρμογή τους σε νέες καταστάσεις. Παρέχονται 

ευκαιρίες στους μαθητές προκειμένου να εφαρμόσουν, να επεκτείνουν και 

τελικά να εντάξουν στο εννοιολογικό τους πλέγμα την νέα έννοια. Η εφαρμογή 

της νέας γνώσης σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής και σε άλλο 

πλαίσιο από αυτό της αρχικής διερεύνησης βοηθά τους μαθητές να διευρύνουν 

την κατανόησή τους.   

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Η φάση της αξιολόγησης αποτελεί την τελική φάση του μαθήματος. Γίνεται 

αξιολόγηση της διαδικασίας από το δάσκαλο και τους ίδιους τους μαθητές σε 

κάθε στάδιο. Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει κατάλληλα την αξιολόγηση που 

λαμβάνει χώρα τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και στο τέλος της. 

Είναι σημαντικό για τους μαθητές να γνωρίζουν την πρόοδό τους ως αποτέλεσμα 

της διδασκαλίας (μεταγνώση).  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

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. 
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22. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ     
                                                       

 Τι εννοούμε με τον όρο επιστημονικές διαδικασίες και ποιές είναι 

αυτές;  

Επιστημονικές διαδικασίες ονομάζονται οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι 

επιστήμονες στην εργασία τους. Η άσκηση των μαθητών σε αυτές καλλιεργεί 

δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες στη ζωή τους και ταυτόχρονα τους καθιστά 

ενήμερους για τη φύση των φυσικών επιστημών. Οι επιστημονικές διαδικασίες 

θεωρούνται βασικές συνιστώσες του επιστημονικού γραμματισμού. Συνεπώς, 

είναι απαραίτητο κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών να 

δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαθητές να ασκούνται στις 

επιστημονικές διαδικασίες.  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές να εμπλέκονται 

στην επιστημονική διερεύνηση ερωτημάτων και στην επίλυση προβλημάτων.  

Ένας κατάλογος επιστημονικών διαδικασιών είναι αυτός που αναφέρεται στον 

«Οδηγό του Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο 

Δημοτικό και το Γυμνάσιο» της UNESCO (1994). Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει 

τις παρακάτω διαδικασίες: 

1. Παρατήρηση     
2. Ταξινόμηση 
3. Διατύπωση μαθηματικών σχέσεων 
4. Μετρήσεις 
5. Οικοδόμηση χωροχρονικών σχέσεων 
6. Επικοινωνία  
7. Διατύπωση προβλέψεων 
8. Εξαγωγή συμπερασμάτων 
9. Διατύπωση λειτουργικών ορισμών 
10. Διατύπωση υποθέσεων 
11. Ερμηνεία δεδομένων 
12. Αναγνώριση και έλεγχος μεταβλητών 
13. Διεξαγωγή πειραμάτων (Πραγματικών και νοητικών) 

 

 Ποια είναι τα βασικά βήματα μιας μικρής έρευνας που μπορούν να 

διεξάγουν οι μαθητές στα μαθήματα των ΦΕ;  

1. Επιλογή ενός γενικού ερωτήματος ή προβλήματος (στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων, των εμπειριών και των ενδιαφερόντων των μαθητών). 

2. Προσδιορισμός των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

3. Συζητήσεις και λήψη αποφάσεων για τον τρόπο που θα γίνει ο έλεγχος των 
μεταβλητών και γενικότερα η συλλογή των δεδομένων.  

4. Επιλογή των συσκευών και οργάνων που θα χρειαστούν - Έλεγχος των 
κινδύνων.  

5. Διατύπωση προβλέψεων για το πιθανό αποτέλεσμα της έρευνας. 

6. Πραγματοποίηση των σχεδιασθέντων παρατηρήσεων, πειραμάτων και 
μετρήσεων - Καταγραφή των δεδομένων.  

7. Έλεγχος της αξιοπιστίας των δεδομένων.   

8. Ερμηνεία των δεδομένων - Εξαγωγή συμπερασμάτων 

9. Επισήμανση των σημείων στα οποία τα δεδομένα υποστηρίζουν ή 
καταρρίπτουν  τις αρχικές προβλέψεις. 

10. Αξιολόγηση της διαδικασίας. 

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Unesco, (1994) Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 2η Ελληνική Έκδοση, RED-T-POINT, 
Αθήνα. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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23. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ –

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ    

                                                       

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ» στην 

φυσική και στη διδασκαλία της; 

Η επιστήμη ξεκίνησε αλλά και εξελίχτηκε από την παρατήρηση φυσικών 

φαινομένων. Η Αστρονομία, για παράδειγμα, αναπτύχθηκε με τη συστηματική 

παρατήρηση του ουρανού. Στην ιστορία της φυσικής μπορούμε να βρούμε 

περιπτώσεις όπου μία παρατήρηση ενέπνευσε κάποιον επιστήμονα για να 

σκεφτεί και να διατυπώσει κάποια θεωρία. Για παράδειγμα, η παρατήρηση από 

τον Αρχιμήδη της ανύψωσης της στάθμης του νερού με τη βύθιση κάποιου 

σώματος. 

Η παρατήρηση μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα όχι μόνο για τη δραστηριοποίηση 

της επιστημονικής σκέψης αλλά και αφετηρία μαθησιακών διαδικασιών. Οι 

άνθρωποι από παιδιά ακόμα παρατηρούν τον κόσμο και διατυπώνουν 

ερωτήματα για τη φύση των αντικειμένων και τις σχέσεις μεταξύ τους. Τα παιδιά 

μέσω της παρατήρησης, αποκτούν αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Η 

δεξιότητα της παρατήρησης ασκείται με την κινητοποίηση όλων των αισθήσεων 

και καθιστά ικανούς τους μαθητές να κάνουν αξιόπιστες και έγκυρες μετρήσεις, 

να ταξινομούν τα δεδομένα των παρατηρήσεών τους και να αναγνωρίζουν 

κανονικότητες σε αυτά τα δεδομένα. Επομένως, η παρατήρηση είναι μία από τις 

βασικές παραμέτρους της μαθησιακής διαδικασίας και η δραστηριότητα εκείνη 

με την οποία συνήθως ξεκινά μια επιστημονική διερεύνηση.  

Στο μάθημα της φυσικής συχνά διαπιστώνεται ότι η παρατήρηση από τους 

μαθητές κάποιων φαινομένων ή πειραμάτων δεν τους οδηγεί στις αναμενόμενες 

διαπιστώσεις.  Οι μαθητές δεν παρατηρούν πάντα αυτό που θα θέλαμε να 

παρατηρήσουν, αλλά συχνά «βλέπουν» άσχετες λεπτομέρειες. Για το λόγο αυτό 

οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σχεδιάζουν κατάλληλες δραστηριότητες που θα τους 

 
 βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τη δεξιότητα της παρατήρησης.  

                                                       

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ» στην 

φυσική και στη διδασκαλία της; 

Ταξινόμηση είναι  η διαδικασία της ομαδοποίησης με βάση κοινά γνωρίσματα. Η 

ταξινόμηση αποτελεί μία από τις σημαντικές επιστημονικές διαδικασίες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαδικασίας της ταξινόμησης αποτελεί ο 

περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων.  

Η ταξινόμηση, στην διδακτική πράξη, είναι μια διαδικασία που βοηθά τους 

μαθητές να αναγνωρίσουν την ενότητα και την ποικιλία του φυσικού κόσμου. Η 

διαδικασία της ταξινόμησης συνήθως ακολουθεί τη διαδικασία της παρατήρησης 

και βοηθά τους μαθητές να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές των υπό 

μελέτη φαινομένων ή αντικειμένων και να ανακαλύπτουν ιδιότητες με βάση την 

ομαδοποίηση. Μπορεί, για παράδειγμα, να ζητηθεί από τους μαθητές να 

ταξινομήσουν σώματα προκειμένου να κάνουν τη διάκριση μεταξύ καλών και 

κακών αγωγών της θερμότητας ή του ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Unesco, (1994) Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 2η Ελληνική Έκδοση, RED-T-POINT, 

Αθήνα. 

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  

 

 



Α. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΣΕΜΦΕ  24 

24. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ : ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ                                            

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 

Η χρήση των Μαθηματικών στη Φυσική είναι σημαντική, αφού βοηθάει στη 

διατύπωση των ορισμών και των νόμων σύντομα και περιεκτικά και δίνει τη 

δυνατότητα ποσοτικών υπολογισμών. Μπορούμε να αναφέρουμε ως 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εξισώσεις της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας του 

Maxwell, οι οποίες περιγράφουν σύντομα και περιεκτικά όλους τους νόμους της 

φυσικής για τον ηλεκτρομαγνητισμό.  

Στην διδασκαλία της φυσικής, στο γυμνάσιο και ιδιαίτερα στο Λύκειο, γίνεται 

χρήση μαθηματικών σχέσεων. Οι μαθηματικές σχέσεις αποτελούν μέρος της 

κοινωνικής γλώσσας της επιστήμης και συνεπώς θα πρέπει να διαμεσολαβείται 

στους μαθητές. Η χρήση μαθηματικού φορμαλισμού στην διδασκαλία της 

φυσικής απαιτεί μεγάλου βαθμού αφαίρεση και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή από τη μεριά του εκπαιδευτικού. Πολλές φορές οι μαθητές δεν 

έχουν συνείδηση του περιεχομένου των μαθηματικών σχέσεων που 

χρησιμοποιούν και κάνουν απλά μηχανιστική  χρήση. Ο δάσκαλος θα πρέπει να 

βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τη φυσική σημασία της κάθε εξίσωσης ή 

διαγράμματος που θα χρησιμοποιήσουν.                                              

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΜΕΤΡΗΣΗ» στην φυσική 

και στη διδασκαλία της; 

Η ποσοτική μελέτη των φυσικών φαινομένων γίνεται με δεδομένα που 

προκύπτουν από μετρήσεις. Συνεπώς η λήψη μετρήσεων είναι μια από τις 

σημαντικές διαδικασίες των Φυσικών Επιστημών.  Προφανώς και η διδασκαλία 

της φυσικής θα πρέπει να περιλαμβάνει στη στοχοθεσία της την άσκηση των 

μαθητών σε διαδικασίες λήψης μετρήσεων, αφενός μεν  επειδή αυτό απαιτείται 

από την ίδια τη φύση του μαθήματος της φυσικής, αλλά και αφετέρου για  

 
 λόγους απόκτησης δεξιοτήτων από τους μαθητές που θα τους είναι χρήσιμες 

στην καθημερινή ζωή. Οι μετρήσεις γίνονται με όργανα, όπως  ζυγός, 

θερμόμετρο κ.α. και για τη λήψη τους απαιτείται κάποια τεχνική που αποκτιέται 

με την άσκηση. Επίσης, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι της αβεβαιότητας 

που συνδέεται με κάθε μέτρηση και ότι το αποτέλεσμα μιας μέτρησης έχει νόημα 

όταν είναι γνωστή και η αβεβαιότητά του.  Οι μαθητές πολλές φορές θεωρούν 

ότι δεν υπάρχει σφάλμα σε μια μέτρηση όταν αυτή γίνεται με «επιστημονικά 

όργανα».                                                        

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στην 

φυσική και στη διδασκαλία της; 

Η επικοινωνία στην επιστήμη είναι θεμελιώδης διαδικασία, γιατί επιτρέπει στον 

ερευνητή να ανακοινώνει γραπτά ή προφορικά τις σκέψεις του, τις ερευνητικές 

του προσπάθειες και τα συμπεράσματα του κυρίως σε περιοδικά και συνέδρια.   

Οι μαθητές στο μάθημα της φυσικής δυσκολεύονται να εκφραστούν διότι η 

γλώσσα που απαιτείται δεν είναι αυτή που χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή 

και πολλές λέξεις δεν έχουν το ίδιο νήμα. Στη σχολική τάξη ο μαθητής 

προκειμένου να αναπτύξει την ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας πρέπει να 

έχει πολλές ευκαιρίες για να μεταφράζει τις σκέψεις του με λόγια, με γραπτά 

κείμενα, με σχέδια, με γραφήματα και εξισώσεις. Η ικανότητα επικοινωνίας 

παρεμποδίζεται όταν ο εκπαιδευτικός μονολογεί ή όταν οι μαθητές δεν 

εργάζονται ομαδικά.  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Unesco, (1994) Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 2η Ελληνική Έκδοση, RED-T-POINT, 
Αθήνα. 

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα. 
Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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25. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ :  
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΟΡΙΣΜΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ           

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 

Οι επιστήμονες στο τέλος της έρευνας που διεξάγουν διατυπώνουν τα 

συμπεράσματά τους. Έτσι και στην εκπαίδευση στη φυσική η εξαγωγή 

συμπερασμάτων είναι μια πολύ ουσιαστική διαδικασία που βοηθάει τους 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα της διερεύνησής τους. Οι 

μαθητές θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα σχετικά ικανοποιητικό επιστημονικό 

λεξιλόγιο, ώστε να μπορούν να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους σε ένα 

φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να ασκήσει τους μαθητές σε αυτή 

τη δεξιότητα. Για παράδειγμα, αρχικά ένα συμπέρασμα μπορεί να το διατυπώνει 

αφήνοντας λίγα κενά και γράφοντας ξεχωριστά το κατάλληλο λεξιλόγιο και 

περισσότερες λέξεις από τις απαιτούμενες ώστε οι μαθητές να επιλέγουν τις 

κατάλληλες. Σταδιακά αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται με ολοένα 

περισσότερα κενά έως ότου φτάσουν στο σημείο οι μαθητές να γράφουν μόνοι 

τους κάποια συμπεράσματα. Μπορεί ακόμα οι μαθητές να γράφουν ομαδικά 

κάποιο συμπέρασμα και να ακολουθεί συζήτηση σχετικά με αυτό στο οποίο ο 

εκπαιδευτικός έμμεσα να αναδεικνύει τα προβληματικά σημεία.                                                       

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 

Οι ορισμοί παρέχουν οικονομία στην επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων, 

επειδή μια λέξη ή ένας όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι μιας εκτεταμένης 

περιγραφής. Στη διδασκαλία της Φυσικής οι ορισμοί παίζουν εξίσου σημαντικό 

ρόλο. Στόχο της διδασκαλίας της φυσικής θα πρέπει να αποτελεί η διατύπωση 

ορισμών από τους μαθητές αρκεί να είναι αποτέλεσμα δημιουργικής σκέψης και 

όχι να είναι το αποτέλεσμα απλής απομνημόνευσης. Πολλές φορές η ορθή  

 
διατύπωση ενός ορισμού ενός μεγέθους ή έννοιας από τους μαθητές δε σημαίνει 

και ότι την κατανοεί. Όταν οι ορισμοί υπάρχουν έτοιμοι στο εγχειρίδιο τότε 

λειτουργούν ως απλές πληροφορίες, που χωρίς νοητική επεξεργασία δεν 

θεωρούνται γνώσεις. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός πρέπει κατά τη διδασκαλία να 

βοηθά τους μαθητές του ώστε οι ίδιοι αρχικά να διατυπώνουν τον ορισμό ενός 

φυσικού μεγέθους έστω και αν σε πρώτη φάση αυτός είναι ατελής και στη 

συνέχεια με συζήτηση να παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις.   

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 
Οι επιστήμονες εξετάζουν τις μεταβολές που συμβαίνουν τοπικά και χρονικά και 

διατυπώνουν σχέσεις των μεγεθών με το χωρόχρονο. Οι μαθητές ειδικότερα του 

Δημοτικού και του Γυμνασίου παρουσιάζουν δυσκολία στην κατανόηση εννοιών 

που περιλαμβάνουν χωροχρονικές σχέσεις. Για παράδειγμα έχουν δυσκολία στη 

διάκριση μεταξύ των εννοιών της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. Συνεπώς οι 

μικροί μαθητές θα πρέπει να βοηθηθούν από τη διδασκαλία στο να 

οικοδομήσουν χωροχρονικές σχέσεις ξεκινώντας διαδοχικά από τη διερεύνηση 

του σχήματος των σωμάτων, της απόστασης μεταξύ αυτών, της κίνησης των 

σωμάτων, της ταχύτητας κ.ο.κ.  Για παράδειγμα για την οικοδόμηση της έννοιας 

της ταχύτητας οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν διαδοχικά (i) στη μέτρηση του 

χρόνου προκειμένου διαφορετικά κουρδιστά αμαξάκια να διανύσουν την ίδια 

απόσταση (ii) στη μέτρηση των αποστάσεων που διανύουν τα αμαξάκια σε ίσα 

χρονικά διαστήματα και (iii) στη μέτρηση των αποστάσεων που διανύουν τα 

αμαξάκια σε διαφορετικούς χρόνους. 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Unesco, (1994) Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 2η Ελληνική Έκδοση, RED-T-POINT, 
Αθήνα. 
Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα. 
Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα. 
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26. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
– ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
                                       

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 

Η πρόβλεψη αποτελεί σημαντικό μέρος της εργασίας των επιστημόνων. Για την 

πρόβλεψη στηρίζονται σε δεδομένα και σε υπάρχοντα επιστημονικά μοντέλα, 

γεγονός που κάνει την πρόβλεψη να διαφέρει από την υπόθεση. Για παράδειγμα, 

ο Maxell προέβλεψε με βάση την ηλεκτρομαγνητική του θεωρία την παραγωγή 

των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα 

πρόβλεψης είναι η πρόγνωση του καιρού. Οι επιστήμονες με δεδομένα διάφορες 

μετρήσεις, όπως της ταχύτητας των ανέμων, της θερμοκρασίας, της πίεσης 

κατασκευάζουν ένα μοντέλο του καιρού που μοιάζει πολύ με τον καιρό που 

επικρατεί τις επόμενες μέρες. 

Κατά τη διδασκαλία της φυσικής ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει την δυνατότητα 

με κατάλληλες ερωτήσεις στους μαθητές  να κάνουν προβλέψεις και ακολούθως 

να προβαίνουν στον έλεγχό τους. Οι προβλέψεις κινητοποιούν τη σκέψη των 

μαθητών και τους προκαλούν το ενδιαφέρον προκειμένου να διερευνήσουν το 

αποτέλεσμα της πρόβλεψής τους. Οι μαθητές πολλές φορές δεν έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία για να κάνουν τεκμηριωμένες προβλέψεις. 

Επίσης, προβλέπουν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διαισθητικά χωρίς να 

εφαρμόσουν τους νόμους που διδάχθηκαν. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ο 

εκπαιδευτικός καλόν είναι να ζητά από τους μαθητές να προβλέπουν 

συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις για τα οποία έχουν εμπειρία και η 

πρόβλεψη να μπορεί γίνει με βάση τη διδαγμένη γνώση. Επίσης, να μην δέχεται 

διαισθητικές απαντήσεις αλλά να ζητά εξήγηση του αποτελέσματος με βάση τις 

γνώσεις τους από το μάθημα. Οι προβλέψεις των μαθητών καθώς και τα 

επιχειρήματά τους  θα πρέπει να καταγράφονται με σαφήνεια ώστε να μπορούν 

να αντιπαρατεθούν με το τελικό αποτέλεσμα της διερεύνησής τους.  

 

Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 
Προκειμένου οι επιστήμονες να εξηγήσουν φαινόμενα στα οποία δεν έχει δοθεί 

ως εκείνη τη στιγμή εξήγηση διατυπώνουν υποθέσεις. Οι υποθέσεις μπορεί να 

παράγονται από κατά εικασία υπολογισμούς, από την ύπαρξη κάποιων 

πειραματικών δεδομένων ή ίσως ακόμα να προέρχονται από έμπνευση. Ο 

Newton, για παράδειγμα, έκανε την υπόθεση (πριν διατυπώσει το νόμο της 

παγκόσμιας έλξης) ότι όλες οι μάζες έλκονται με δυνάμεις αντιστρόφως 

ανάλογες του τετραγώνου της απόστασης.   

Η διατύπωση υποθέσεων αποτελεί δεξιότητα αρκετά υψηλού επιπέδου και ο 

εκπαιδευτικός που προσπαθεί συνειδητά να αναπτύξει αυτή τη δεξιότητα των 

μαθητών πρέπει να τους ρωτά τακτικά να υποθέσουν τις αιτίες και να δώσουν 

εξηγήσεις για φαινόμενα ή καταστάσεις.  

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 
Τα δεδομένα από μόνα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Για να αποκτήσουν αξία 

πρέπει να ερμηνευτούν κατάλληλα, να οδηγήσουν σε γενικεύσεις και να 

συσχετιστούν με ερωτήματα που έχουν τεθεί. Η συσσώρευση πληροφοριών 

χωρίς ερμηνεία είναι διαδικασία χωρίς αξία.  Όμοια στο γυμνάσιο ή το λύκειο τα 

δεδομένα που συλλέγουν οι μαθητές μέσω μετρήσεων, πειραματισμού ή 

παρατηρήσεων θα πρέπει  να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία 

προκειμένου να οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Unesco, (1994) Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 2η Ελληνική Έκδοση, RED-T-POINT, 
Αθήνα. 
Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα. 
Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
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27. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 
Μία βασική διαδικασία της επιστήμης είναι η αναγνώριση και ο έλεγχος των 

μεταβλητών. Δηλαδή, η διαπίστωση των παραγόντων που επηρεάζουν ένα 

φαινόμενο ή μια φυσική ποσότητα και με ποιόν τρόπο.  Οι επιστήμονες όταν 

μελετούν ένα φαινόμενο ή ένα φυσικό μέγεθος αναζητούν τις παραμέτρους 

(μεταβλητές) που το επηρεάζουν. Για το σκοπό αυτό συνήθως πειραματίζονται 

δημιουργώντας καταστάσεις τέτοιες ώστε η επίπτωση κάθε παράγοντα στο 

φαινόμενο ή στο υπό μελέτη μέγεθος να ελέγχεται χωριστά.  

Οι μαθητές για να ασκηθούν στη συγκεκριμένη επιστημονική διαδικασία, θα 

πρέπει για την διερεύνηση ενός ερωτήματος  

- να εντοπίζουν όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που θα μπορούσαν να 

επιδράσουν στην εξαρτημένη μεταβλητή του ερωτήματος και 

- να μεταβάλλουν διαδοχικά μόνον τη μία από αυτές, κρατώντας όλες τις άλλες 

σταθερές.  

Υπάρχει περίπτωση κατά τον έλεγχο των μεταβλητών οι μαθητές να μην 

μπορέσουν να εντοπίσουν όλες τις μεταβλητές και μερικές να παραμείνουν 

κρυμμένες. Τότε, κατά την διερεύνηση, οι μαθητές μη γνωρίζοντας ότι υπάρχουν 

και κρυμμένες μεταβλητές δεν τις κρατούν σταθερές, με αποτέλεσμα αυτές να 

παρεμβαίνουν στην όλη διαδικασία και να αλλοιώνουν τα συμπεράσματά τους. 

Τότε σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η κατάλληλη παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού.  

Έστω, για παράδειγμα, ότι οι μαθητές θέλουν να μελετήσουν τους παράγοντες 

από τους οποίους εξαρτάται η τριβή ολίσθησης όταν ένα σώμα  κινείται σε 

οριζόντιο δάπεδο.  

Εξαρτημένη μεταβλητή: Η δύναμη της τριβής 

 
Ανεξάρτητες μεταβλητές: οι μαθητές συνήθως προτείνουν για διερεύνηση (i) τη 

φύση των τριβόμενων επιφανειών (ii) το βάρος του σώματος (κάθετη αντίδραση 

δαπέδου) και (iii) το εμβαδόν της επιφάνειας που βρίσκεται σε επαφή με το 

δάπεδο.  

Δραστηριότητες για τον έλεγχο των μεταβλητών:  

(i) Οι μαθητές σέρνουν αργά – αργά ένα κουτί σε σχήμα ορθογωνίου (μισογεμάτο 

με άμμο) με τη βοήθεια ενός δυναμόμετρου πρώτα πάνω στο θρανίο και κατόπιν 

πάνω σε οριζόντια επιφάνεια από γυαλόχαρτο. Προφανώς η ένδειξη του 

δυναμόμετρου δίνει την τιμή της τριβής, αφού η κίνηση γίνεται αργά – αργά 

(πρακτικά με σταθερή ταχύτητα). Το κουτί και στις δύο περιπτώσεις έχει την ίδια 

επιφάνεια σε επαφή με το έδαφος. Δηλαδή, διατηρείται σταθερό το βάρος και 

το εμβαδόν της επιφάνειας και αλλάζει η φύση των τριβόμενων επιφανειών.  

(ii) Οι μαθητές σέρνουν αργά – αργά το κουτί με τη βοήθεια του δυναμόμετρου 

πάνω στο θρανίο πρώτα όπως είναι και κατόπιν αφού το γεμίσουν όλο με άμμο. 

Το κουτί και στις δύο περιπτώσεις έχει την ίδια επιφάνεια σε επαφή με το 

έδαφος. Δηλαδή, διατηρείται σταθερή η μεταβλητή «φύση επιφανειών» και το 

εμβαδόν της επιφάνειας αλλά αλλάζει το βάρος.  

(iii) Οι μαθητές σέρνουν αργά – αργά το κουτί (γεμάτο με άμμο) με τη βοήθεια 

του δυναμόμετρου πάνω στο θρανίο πρώτα με την επιφάνεια μεγαλύτερου 

εμβαδού σε επαφή με το θρανίο και κατόπιν με την επιφάνεια μικρότερου 

εμβαδού. Δηλαδή, διατηρείται σταθερή η μεταβλητή «φύση επιφανειών» και το 

βάρος αλλά αλλάζει το εμβαδόν της επιφάνειας.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Unesco, (1994) Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη Διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, 2η Ελληνική Έκδοση, RED-T-POINT, 
Αθήνα. 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα. 
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28. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 Ποιος ο ρόλος της επιστημονικής διαδικασίας «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ» στην φυσική και στη διδασκαλία της; 
Η διεξαγωγή πειραμάτων είναι μια από τις βασικές επιστημονικές διαδικασίες. 

Με τον πειραματισμό δοκιμάζεται η αλήθεια μιας υπόθεσης ή μιας θεωρίας (π.χ. 

με το πείραμα των Michelson – Morley δοκιμάστηκε η θεωρία του αιθέρα), 

αναζητούνται νέα φαινόμενα που προβλέφθηκαν θεωρητικά, δημιουργούνται 

νέα υλικά, εξάγονται εμπειρικοί νόμοι κ.α. Το πείραμα είναι πράξη και ως πράξη 

προϋποθέτει γνώση αλλά είναι και πηγή γνώσης.  Με άλλα λόγια υπάρχει μια 

κυκλική συσχέτιση πειράματος και θεωρίας.    

Η χρήση του πειράματος στη διδασκαλία της φυσικής μπορεί να έχει τρείς 

λειτουργίες 

Α) την εννοιολογική (βοηθά στη διαμόρφωση του εννοιολογικού πλαισίου των 

μαθητών π.χ. απόκτηση γνώσης του επιστημονικού περιεχομένου, εννοιών, 

αρχών, νόμων κ.λπ.) 

Β) την επιστημολογική (Άσκηση των μαθητών στη μεθοδολογία της επιστήμης π.χ. 

έλεγχος θεωρητικών προβλέψεων, ερμηνεία δεδομένων κ.λπ.) 

Γ) την παιδαγωγική (βοηθά στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων π.χ. παρατήρηση, χειρισμός οργάνων, κριτική σκέψη, υπομονή, 

επιμονή, παρώθηση, στάσεις, στρατηγικές σκέψης και λύσεων κ.λπ.) 

Σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο της εποικοδόμησης το πείραμα 

χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών κυρίως για τον έλεγχο 

και την αναδόμηση των ιδεών των μαθητών ή για την εισαγωγή μιας έννοιας στις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχουν προϋπάρχουσες ιδέες. Στο ανακαλυπτικό 

μοντέλο διδασκαλίας το πείραμα χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη της γνώσης 

και για την άσκηση των μαθητών σε ψυχοκινητικές και νοητικές δεξιότητες και 

στο παραδοσιακό μοντέλο χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει μία θεωρία.  

 Τι είναι τα ΝΟΗΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ και ποιος ο ρόλος τους στην φυσική 
και στη διδασκαλία της; 

 Σημαντικοί επιστήμονες που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της Φυσικής, χρησιμοποίησαν κατά τις εργασίες τους όχι μόνο τα «πραγματικά» 

πειράματα αλλά και τα λεγόμενα Νοητικά Πειράματα (ΝΠ), τα οποία είναι 

πειράματα που εκτελούνται «στο εργαστήριο του μυαλού». Παραδείγματα ΝΠ 

είναι «τα συνδεμένα σώματα που πέφτουν» του Γαλιλαίου, «ο κάδος» και «το 

κανόνι» του Νεύτωνα, «ο ανελκυστήρας» και το «τρένο» του Αϊνστάιν, «ο 

δαίμονας του Maxwell», «το μικροσκόπιο» του Heizenberg, «η γάτα» του 

Schrodinger κ.α.  Τα ΝΠ σχεδιάζονται και εκτελούνται μόνο με τη σκέψη και όχι 

στην πραγματικότητα γιατί απαιτούν σκηνικά που είναι αδύνατον να 

δημιουργηθούν ή η πιθανή πραγματοποίηση είναι υπέρμετρα επιζήμια. Τα ΝΠ, 

αν και περιλαμβάνουν στοιχεία από το φυσικό κόσμο, συνήθως, υποθέτουν 

καταστάσεις που δεν υπάρχουν στην καθημερινή ζωή, όπως δάπεδα χωρίς τριβές 

ή υπερβολική θερμοκρασία. Επίσης απαιτούν από το πειραματιστή να φανταστεί 

και να προβλέψει οριακές καταστάσεις και να καταλήξει σε αποτελέσματα με 

βάση κάποιες υποθέσεις. Συνεπώς, η χρήση των ΝΠ στη διδασκαλία ωθεί τους 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να σκεφτούν αφαιρετικά, να 

αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, να κάνουν υποθέσεις και να βγάλουν 

συμπεράσματα κάνοντας συλλογισμούς. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα ΝΠ 

είναι αναντικατάστατα εργαλεία προκειμένου να διδάξουν νόμους που 

περιλαμβάνουν σχέσεις με σημαντική αφαίρεση, όπως για παράδειγμα νόμους 

από τη θεωρία της σχετικότητας.  Η νοητική πρόβλεψη του αποτελέσματος ενός 

πειράματος ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους για τις έννοιες 

που πρόκειται να διδαχτούν. Είναι, συνεπώς, προφανές ότι τα ΝΠ είναι χρήσιμα 

για τη διαδικασία της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών. Επίσης τα ΝΠ, καθώς 

έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία των ΦΕ, μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές να προσεγγίσουν τις ΦΕ μέσω της ιστορίας τους και να τους 

εξοικειώσουν με πρακτικές που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες.  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικές επιστήμες. Πατάκης, Αθήνα.  
Βελέντζας Α. (2013) Νοητικά πειράματα. Ο ρόλος τους στην ανάπτυξη και στην 
διδασκαλία της Φυσικής. Εκδοτικός όμιλος συγγραφέων καθηγητών. Αθήνα. 
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29. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

 Ποιος ο ρόλος των ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ως διδακτικό εργαλείο; 
Οι ερωτήσεις είναι από τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα διδακτικά εργαλεία.  

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διδασκαλία κατά την οποία 

να μην απευθύνει ο εκπαιδευτικός ερωτήσεις σε μαθητές και το αντίστροφο. Στο 

σχολείο πολλές φορές οι μαθητές αποφεύγουν να ρωτήσουν εξαιτίας του φόβου 

να φανεί ότι υπάρχει άγνοια. Στην παραδοσιακή διδακτική πρακτική τις 

ερωτήσεις τις θέτει κυρίως ο διδάσκων και σπάνια οι μαθητές. Αυτοί ρωτούν μόνο 

όταν έχουν απορίες ή όταν τους ζητείται να αναφέρουν απορίες, σημεία που δεν 

κατάλαβαν. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές να ρωτούν. Οι 

ερωτήσεις τις οποίες απευθύνει ο δάσκαλος πρέπει να είναι αποτέλεσμα 

σχεδιασμού. Σε μια σύγχρονη διδασκαλία οι ερωτήσεις που απευθύνει ο 

εκπαιδευτικός στους μαθητές μπορεί να μην επιδέχονται μία και μόνο απάντηση, 

στοχεύουν στην αποκάλυψη του τι πιστεύει ο μαθητής και όχι στον έλεγχο της 

απομνημόνευσης. Καλό είναι οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού να μην ξεκινούν 

αυστηρά με το «πώς» και το «γιατί» αλλά ίσως να ξεκινούν από ένα σχόλιο, μια 

εικόνα, μια παρατήρηση και να δομούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τονίζεται 

το προσωπικό στοιχείο, η έκφραση γνώμης και το κλίμα ελευθερίας μέσα στο 

οποίο θα γίνει στη συνέχεια η συζήτηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν εκφράσεις του τύπου «Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ….Εσύ τι 

νομίζεις;», «Συχνά παρατηρούμε ότι …. Εσύ πώς νομίζεις ότι μπορεί να 

εξηγηθεί;», «Κοίταξε αυτές τις εικόνες. Τι δείχνουν; Εσύ πώς το ερμηνεύεις;», 

«Μαθητές της ηλικίας σου σε ένα άλλο σχολείο έδωσαν αυτές τις εξηγήσεις γι’ 

αυτό το φαινόμενο. Ποια είναι η γνώμη σου;».  

 Ποιος ο ρόλος  ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ως διδακτικό εργαλείο; 
Σωκρατικός διάλογος είναι ένας τύπου διαλόγου που εισήγαγε ο Σωκράτης. 

Αυτός μέσα από ερωτήσεις και κυρίως με την αναδιατύπωση των απαντήσεων 

του συνομιλητή του, τον αναγκάζει να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Είναι μια 

διαδικασία καθοδηγούμενης αναζήτησης της γνώσης μέσω διαλόγου. Ο  

 
εκπαιδευτικός με χρήση του Σωκρατικού διαλόγου αναδεικνύει τις αντιφάσεις 

των μαθητών και τους κατευθύνει προς εννοιολογικά συνεπέστερες θεωρίες. Η 

διαδικασία ενός σωκρατικού διαλόγου στη διδασκαλία των ΦΕ θα μπορούσε να 

περιγραφεί ως εξής: 

- Ο διδάσκων θέτει μια απλή, κατανοητή και παραγωγική ερώτηση.  

- Η απάντηση του μαθητή είναι καταρχήν αποδεκτή από το διδάσκοντα. 

Αναδιατυπώνεται στη συνέχεια από αυτόν έτσι ώστε να προκύψουν νέα 

ερωτήματα, να αναδειχθούν οι αντιφάσεις, να εξαχθούν συμπεράσματα, να 

γίνουν προβλέψεις ή να δοθούν εξηγήσεις τις οποίες θα κρίνει ο μαθητής. 

Προσοχή. ο διδάσκων δεν κρίνει τις απαντήσεις. Τις αναπροσαρμόζει και τις 

απευθύνει στο μαθητή ώστε ο ίδιος να τοποθετηθεί εκ νέου σε σχέση με τις 

αρχικές του απόψεις. 

- Ο μαθητής στοχάζεται και τοποθετείται απέναντι στις ίδιες του τις απόψεις, τις 

οποίες έχει εκμαιεύσει ο διδάσκων και αυτόβουλα τις αναθεωρεί, τις αλλάζει ή 

τις συμπληρώνει. 

- Τα προηγούμενα βήματα επαναλαμβάνονται κυκλικά μέχρις ότου οι θέσεις που 

διατυπώνει ο μαθητής να συμπέσουν με τον επιθυμητό διδακτικό στόχο.  

Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται σε δύο μόνο άτομα (διδάσκων και 

διδασκόμενος) αλλά μπορεί να επεκταθεί σε τρία – τέσσερα τα οποία 

συμμετέχουν στο διάλογο. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι κατά τη χρήση ενός σωκρατικού 

διαλόγου στη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός θέτει διαδοχικές, εξελισσόμενες,  

ερωτήσεις με σκοπό να καταλήξουν οι μαθητές μόνοι τους, χρησιμοποιώντας τις 

δικές τους  νοητικές δεξιότητες, στις επιδιωκόμενες από τη διδασκαλία απόψεις. 

Η σειρά των ερωτήσεων είναι τέτοια ώστε κάθε ερώτηση να στηρίζεται στις 

προηγούμενες.  

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 
εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα  
Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 
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30. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

 Ποιος ο ρόλος της ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ως διδακτικό εργαλείο; 

Οι μαθητές λύνουν προβλήματα στο μάθημα της φυσικής και γενικότερα στα 

μαθήματα των φυσικών επιστημών και των Μαθηματικών όχι μόνο για να 

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και για να χρησιμοποιήσουν τις 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στην εκτός σχολείου ζωή. Αυτός ο στόχος 

πολλές φορές εκπίπτει σε ένα πιο χαμηλό που είναι η επίλυση των προβλημάτων 

μόνο για τις διάφορες εξετάσεις που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές.  

Με την επίλυση προβλημάτων επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες, 

όπως: 

- Να καταπιάνονται με κάτι που φαίνεται αρχικά απροσδιόριστο.  

- Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν γνώσεις. 

- Να παράγουν σχέδια δράσης, να παίρνουν αποφάσεις και να εκτιμούν 

την αποτελεσματικότητά τους. 

- Να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη.  

- Να αξιολογούν μόνοι τους τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.  

- Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση μέσω της επιτυχούς επίλυσης. 

- Να βελτιώσουν ή να αλλάξουν τη μεθοδολογία επίλυσης που 

χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή. 

Τα προβλήματα που τίθενται στους μαθητές στα πλαίσια μια σύγχρονης 

διδασκαλίας θα πρέπει: 

- Να είναι προκλητικά ώστε να εμπλέκονται ενεργά στην επίλυσή τους. 

- Να είναι προσαρμοσμένα στην αρχική τους γνώση ώστε να διευκολύνεται 

η πρόσβαση σε αυτά. 

- Να προσφέρονται για ανάδειξη στρατηγικών από τους μαθητές.  

- Να επιτρέπουν διαφορετικές προσεγγίσεις. 

 
Οι δυσκολίες των μαθητών που συναντούν κατά την επίλυση προβλημάτων 

σύμφωνα με έρευνες είναι: 

- Ψυχολογικά εμπόδια: Έχουν άγχος, απογοήτευση από προηγούμενες 

προσπάθειες, νιώθουν ότι είναι πάντα υπό αξιολόγηση.  

- Έλλειψη μεταγνώσης για την επίλυση: Ακόμη και όταν λύνουν επιτυχώς 

ένα πρόβλημα, δύσκολα μπορούν να πουν πώς το σκέφτηκαν και πώς 

σχεδίασαν τη στρατηγική τους. 

- Το πρόβλημα μέσα στο πρόβλημα: Οι μαθητές δεν μπορούν να 

προσδιορίσουν το σημείο «κλειδί» ή τον «πυρήνα» του προβλήματος σε 

μια εκφώνηση. 

- Οι μαθητές λύνουν τα καινούργια προβλήματα σε αναλογία με αυτά που 

έχουν λύσει: Έχουν εμπεδώσει την ακολουθούμενη στρατηγική, τα έχουν 

ταξινομήσει σε κατηγορίες και μετά από τη σχετική εξάσκηση τα λύνουν 

αλγοριθμικά. Έτσι ακόμα και μια μικρή αλλαγή στα δευτερεύοντα 

στοιχεία της εκφώνησης μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τους μαθητές. 

- Τα χαρακτηριστικά του εννοιολογικού πλαισίου των μαθητών: Τα 

εννοιολογικά πλέγματα των μαθητών είναι ελλιπή σε έννοιες, στις 

σχέσεις μεταξύ εννοιών ή οι έννοιες συσχετίζονται λανθασμένα.  

- Οι μαθητές δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν σωστά τα Μαθηματικά 

που γνωρίζουν ή τα χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο. 

- Περιορισμένη μνήμη εργασίας: Δυσκολεύονται να ανακαλέσουν τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επίλυση του προβλήματος.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 
εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα  

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 
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31. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

 Ποιος ο ρόλος των ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ  ως διδακτικό εργαλείο; 

Οι έννοιες δεν είναι αυτόνομες και ανεξάρτητες, αλλά διαπλέκονται μεταξύ τους 

σχηματίζοντας εννοιολογικές δομές που ονομάζονται εννοιολογικά πλαίσια 

(conceptual frameworks). Ένας από τους τρόπους, με τους οποίους οι 

διδάσκοντες μπορούν να προσεγγίσουν τις έννοιες και τα εννοιολογικά πλαίσια 

είναι η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών. Η χαρτογράφηση των εννοιών και των 

μεταξύ τους διασυνδέσεων μπορεί να γίνει για ένα φαινόμενο ή μια περιοχή 

φαινομένων. Μπορούμε να πούμε ότι ένας εννοιολογικός χάρτης είναι μια 

εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου για ένα συγκεκριμένο 

θέμα. Οι εννοιολογικοί χάρτες δεν εστιάζουν στη λεπτομέρεια αλλά παρέχουν το 

σκελετό των αναπαραστάσεων. Στη διδασκαλία της φυσικής η χρήση 

εννοιολογικών χαρτών μπορεί να γίνει προκειμένου ο εκπαιδευτικός να 

διαπιστώσει τις ιδέες των μαθητών για τις έννοιες που πρόκειται να διδαχτούν, 

αλλά και για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του μαθήματος ή μιας σειράς 

μαθημάτων. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 

εννοιολογικούς χάρτες για την οργάνωση του περιεχομένου της διδασκαλίας και 

για ανακεφαλαίωση. 

Ένας από τους στόχους της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών είναι να 

ανιχνεύσει δάσκαλος τι πιστεύουν οι μαθητές του για τις έννοιες και τις σχέσεις 

μεταξύ των εννοιών, για ένα φαινόμενο ή μια ομάδα φαινομένων. Σε αυτή την 

περίπτωση, συνήθως, δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας στο οποίο 

αναφέρεται ένας αριθμός από λέξεις-έννοιες και τους ζητείται να τις διατάξουν 

έτσι ώστε να φαίνεται πως αντιλαμβάνονται τις μεταξύ τους σχέσεις. Καλό είναι 

αφού δώσει ο μαθητής με γραφικό τρόπο τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών να 

αναφέρει στη συνέχεια το σκεπτικό που στήριξε τις επιλογές του.  

Ο σχεδιασμός του χάρτη εννοιών μπορεί να αρχίσει επίσης στην αρχή ενός 

κεφαλαίου και να συμπληρώνεται κατά την εξέλιξη της διδασκαλίας. Ένα αρχείο 

που θα περιλαμβάνει όλους τους χάρτες που φτιάχτηκαν για ένα κεφάλαιο, 

μπορεί να αποτελέσει ένα μαθησιακό έργο που θα ενισχύσει τη μεταγνωστική  

 δεξιότητα των μαθητών, εφόσον τους μελετήσουν και στοχαστούν για τις αλλαγές 

που καταγράφονται σε αυτούς. Ο χάρτης εννοιών μπορεί να εξελιχθεί σε χάρτη 

σχέσεων και νόμων που συνδέουν ποσοτικά τις διάφορες έννοιες-μεγέθη.  

Η συζήτηση στην τάξη για τους εννοιολογικούς χάρτες που έχουν σχεδιάσει οι 

μαθητές, μπορεί να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν τα «κενά» τους (ασύνδετες 

έννοιες ή ελλείπουσες έννοιες) ή να προσδιορίσουν τις παρανοήσεις τους 

(λανθασμένες συσχετίσεις εννοιών ή ασύνδετες έννοιες). Για την επίτευξη των 

θετικών αποτελεσμάτων απαιτείται οι μαθητές, εκτός από χρήστες δεδομένων 

εννοιολογικών χαρτών, οι ίδιοι να είναι οι κατασκευαστές εννοιολογικών χαρτών. 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 
εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα  
Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 
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32. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
 

 Ποιος ο ρόλος των ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ  ως διδακτικό εργαλείο; 

Συχνά στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται αναλογίες για να διευκολυνθεί η 

κατανόηση κάποιου νέου φαινομένου με το να βοηθηθούν οι μαθητές να 

μεταφέρουν δεξιότητες συλλογισμού από κάτι που ξέρουν καλά σε ένα καινούργιο 

θέμα (π.χ. το υδραυλικό ανάλογο για το ηλεκτρικό κύκλωμα που φαίνεται στο 

σχήμα). Η αναλογία συγκρίνει τις δομές μεταξύ δύο πεδίων και δείχνει ότι κάποια 

μέρη είναι ίδια.  

 

Στην διδασκαλία ο ρόλος των αναλογιών είναι να εξηγούν το μη οικείο με το οικείο. 

Η αναλογία δεν είναι ούτε μοντέλο, ούτε γνώση, αλλά μια διαδικασία που 

λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ αφετηρίας και στόχου.  

 

 

 

 
 

 
Η χρήση μιας αναλογίας μπορεί να δημιουργήσει ή να ενισχύσει παρανοήσεις 

(π.χ. η μη προσεκτική χρήση της αναλογίας του ατόμου με το ηλιακό σύστημα). 

Επίσης, πιθανόν η αναλογία που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός να μην έχει 

νόημα για κάποιους μαθητές επειδή το εννοιολογικό πλαίσιο που 

χρησιμοποιούν για να ερμηνεύσουν ένα φαινόμενο να είναι διαφορετικό από 

αυτό του εκπαιδευτικού. Για τους λόγους αυτούς ο εκπαιδευτικός πριν τη χρήση 

μιας αναλογίας θα πρέπει να διερωτάται κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν τη 

γνώση που υποδηλώνεται στην αναλογία και επίσης αν το χρησιμοποιούμενο 

πρότυπο είναι το κατάλληλο και δεν ενδυναμώνει εναλλακτικές απόψεις των 

παιδιών.  

Τα βασικά βήματα για τη χρήση μιας αναλογίας στη διδασκαλία θα πρέπει να 

είναι 

● Ανάκληση της αρχικής γνώσης ή μοντέλου (αφετηρία) 

● Παρουσίαση της νέας γνώσης ή μοντέλου (στόχος) 

● Προσδιορισμός των ανάλογων χαρακτηριστικών αφετηρίας και στόχου  

● Εξαγωγή συμπερασμάτων για το στόχο με βάση τα αποτελέσματα του 

προηγούμενου βήματος 

● Διερεύνηση και προσδιορισμός του ορίου πέρα από το οποίο παύει να ισχύει 

η αναλογία 

 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 
εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα  

Κόκκοτας Π., (2002) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Μέρος II, Αθήνα 
 

 

Αρχική γνώση ή 

γνωστό μοντέλο 

Γνώση στόχος 

Μοντέλο στόχος 

Αναλογία 
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33. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Ποιος ο ρόλος των ΜΟΝΤΕΛΩΝ  ως διδακτικό εργαλείο; 
Η χρησιμοποίηση μοντέλων είναι σύμφυτη με την ίδια τη λειτουργία της 

επιστήμης. Οι Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) παράγουν και χρησιμοποιούν 

μοντέλα για τη μελέτη φυσικών φαινομένων. Το μοντέλο είναι μια απλοποιημένη 

αναπαράσταση μιας διαδικασίας ή ενός συστήματος. Τα μοντέλα είναι εργαλεία 

σκέψης και ερμηνείας και όχι η ίδια η πραγματικότητα.  Μεγάλη είναι η σημασία 

των επιστημονικών μοντέλων και για τη διδασκαλία των ΦΕ δεδομένου ότι η 

χρήση τους βοηθάει στην κατανόηση και μάθηση φαινομένων, εννοιών, και 

νόμων. Στη διδασκαλία των  ΦΕ υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία μοντέλων όπως 

για παράδειγμα οι μακέτες που χρησιμοποιούνται στην αστρονομία ή τα 

σωματιδιακά μοντέλα της ύλης.  

Τα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία των ΦΕ  

(i) Για την αναπαράσταση ενός συστήματος 

Η φυσική πραγματικότητα είναι αρκετά περίπλοκη ώστε να γίνει αντιληπτή στο 

σύνολο της. Έτσι για τη μελέτη ενός φαινομένου μπορεί να απομονωθεί μόνο ένα 

τμήμα της πραγματικότητας (ένα σύστημα) και σε ένα μοντέλο του συστήματος 

να αναδεικνύονται μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά που παίζουν ρόλο στη μελέτη. 

Για παράδειγμα στα μοντέλα αναπαράστασης του ηλεκτρικού ρεύματος 

αναπαρίσταται η κίνηση των ηλεκτρονίων μόνο με τη ρευματική ταχύτητα. Με 

αυτό το μοντέλο όμως οι μαθητές μπορούν να κάνουν υπολογισμούς και 

γενικότερα να επιλύουν προβλήματα.  

(ii) Για την πραγματοποίηση προβλέψεων 

Η λειτουργία ενός μοντέλου μπορεί να επιτρέπει την πρόβλεψη της εξέλιξης του 

συστήματος και των μεταβολών του, χωρίς να είναι αναγκαίο να παρατηρήσει ο 

μαθητής την ίδια την πραγματικότητα. Οι προβλέψεις αυτές βέβαια έχουν 

εκπαιδευτικό ενδιαφέρον εφόσον ελεγχθούν με την παρατήρηση του 

πραγματικού φαινομένου. Για παράδειγμα με το μοντέλο του ηλεκτρικού 

ρεύματος που αναφέρθηκε παραπάνω μπορούν οι μαθητές να προβλέψουν 

φωτοβολία ίδιας έντασης σε δύο ίδιους λαμπτήρες συνδεμένους σε σειρά και 

κατόπιν να το διαπιστώσουν πειραματικά.  

 (iii) Για την παροχή εξηγήσεων 

Οι μαθητές με την βοήθεια ενός μοντέλου μπορεί να συσχετίσουν τους 

παράγοντες που συμβάλουν στην εξέλιξη του φαινομένου και να είναι σε θέση 

να παρέχουν εξηγήσεις.  

Ένα μοντέλο είναι έγκυρο για ένα ορισμένο εμπειρικό πεδίο αναφοράς, δηλαδή 

περιγράφει και εξηγεί ικανοποιητικά ορισμένα φαινόμενα, για τα οποία και 

επινοήθηκε. Είναι δυνατό όμως να λειτουργεί ικανοποιητικά και για ένα 

ευρύτερο πεδίο αναφοράς, στα πλαίσια του οποίου να επιτρέπει και 

προβλέψεις. Η διεύρυνση του πεδίου αναφοράς μπορεί όμως να σημάνει και το 

τέλος της εγκυρότητας ενός συγκεκριμένου μοντέλου. Για παράδειγμα ένα 

σωματιδιακό μοντέλο που περιγράφει ικανοποιητικά φαινόμενα θερμικής 

διαστολής και συστολής σωμάτων μπορεί να μην είναι έγκυρο ώστε να εξηγεί τις 

χημικές αντιδράσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σε 

ποια ερωτήματα μπορεί να απαντήσει ένα μοντέλο και επίσης να έχει υπόψη του 

ότι το πιο πολύπλοκο μοντέλο δεν είναι πάντα και το καλύτερο για να περιγράψει 

κάποια φαινόμενα. Για παράδειγμα, στην διδασκαλία για την εξήγηση του 

φαινομένου της διαστολής χρησιμοποιούμε ένα απλό σωματιδιακό μοντέλο και 

όχι ένα μοντέλο του ατόμου.  

Η διδακτική αξιοποίηση των μοντέλων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 

λειτουργικών παραστάσεων συμβατών με τις επιστημονικές απόψεις,  να αυξήσει 

την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, να βοηθά στην παροχή εξηγήσεων, να 

συνδέει φαινόμενα που με πρώτη ματιά φαίνονται άσχετα, να καλλιεργεί την 

άποψη ότι η επιστημονική γνώση δεν είναι απόλυτη αλλά είναι σχετική και 

εξελίσσεται και ότι η αντίληψη που σχηματίζουμε για τον κόσμο περνά μέσα από 

μοντέλα που φτιάχνουμε γι’ αυτόν.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλάχος Ι., (2004) Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, η πρόταση της 
εποικοδόμησης. Γρηγόρης, Αθήνα  
Σταυρίδου Ε. (1995) Μοντέλα Φυσικών Επιστημών και διαδικασίες μάθησης, 
Σαββάλας, Αθήνα 
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34. ΑΣΤΠΕ ΠΗΓΕ ΜΑΘΗΗ: ΟΡΙΜΟ – ΣΟΧΟ –

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

 Σι ονομάηουμε άτυπεσ πθγζσ μάθθςθσ και ποιοσ είναι ο ςτόχοσ τουσ;  

Η μάκθςθ όπωσ περιγράφεται από τα Αναλυτικά Προγράμματα χαρακτθρίηεται 

ωσ θ τυπικι μορφι μάκθςθσ. Παράλλθλα όμωσ υπάρχουν και οι άτυπεσ μορφζσ 

μάκθςθσ, όπωσ για παράδειγμα, άρκρα επιςτιμθσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά, 

ντοκιμαντζρ επιςτιμθσ ςτθν τθλεόραςθ, υλικό που δθμοςιεφεται ςτο Διαδίκτυο, 

Μουςεία επιςτιμθσ, κλπ. Ο πλθκυςμόσ ςτον οποίο απευκφνονται οι πθγζσ τθσ 

άτυπθσ εκπαίδευςθσ είναι  όλοι οι πολίτεσ, χωρίσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ πάνω 

ςε κζματα επιςτιμθσ και γι αυτό χρθςιμοποιοφν «γλϊςςα» πιο φιλικι ςτο ευρφ 

κοινό από τθν αυςτθρά επιςτθμονικι. Οι πθγζσ αυτζσ απευκφνονται και ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι δθλϊνουν ότι μζςω αυτϊν των πθγϊν 

αυτοεπιμορφϊνονται, αλλά επίςθσ και ςτουσ μακθτζσ, οι οποίοι προςεγγίηουν με 

ενδιαφζρον αυτζσ τισ πθγζσ. Ο βαςικόσ ςτόχοσ των πθγϊν άτυπθσ εκπαίδευςθσ 

είναι να ενθμερωκοφν οι πολίτεσ για γενικά κζματα των φυςικϊν επιςτθμϊν που 

τουσ ενδιαφζρουν.  

 Γιατί προτείνεται θ αξιοποίθςθ των άτυπων πθγών μάθθςθσ ςτθ 

διδαςκαλία;  

Η εξζλιξθ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ ςυμβαίνει με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. 

Πολλζσ από τισ ανακαλφψεισ ζχουν άμεςθ επίδραςθ ςτθν κακθμερινι ηωι των 

πολιτϊν, οι οποίοι κα πρζπει να τισ πλθροφοροφνται και να τισ κατανοοφν, ϊςτε 

να παίρνουν και τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ. Για παράδειγμα να είναι ςε κζςθ να 

ςυμμετζχουν ςτον κοινωνικό διάλογο για τθν χριςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ.  Η 

τυπικι εκπαίδευςθ παρουςιάηει αδράνεια και δεν μπορεί ςφντομα  να 

μεταςχθματίςει τθ νζα γνϊςθ ςε ςχολικι γνϊςθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα θ 

πλθροφόρθςθ και εκπαίδευςθ των πολιτϊν ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ 

επιςτιμθσ να γίνεται από τισ  άτυπεσ μορφζσ μάκθςθσ. Επιςτιμονεσ ι κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνοι δθμοςιογράφοι προςπακοφν να εκλαϊκεφουν τθν επιςτθμονικι  

 
γνϊςθ. Οι «γνϊςεισ» αυτζσ παρεμβαίνουν ςτθν προςπάκεια του ςχολείου για 

οικοδόμθςθ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτουσ μακθτζσ, άλλοτε διευκολφνοντασ τθν 

όλθ διαδικαςία και άλλοτε εμποδίηοντάσ τθν. Οι γνϊςεισ που αποκτοφν τα 

παιδιά από άτυπεσ πθγζσ μάκθςθσ μπορεί 

α) να είναι ςυμβατζσ με τθν επιςτθμονικι γνϊςθ, οπότε ςυμβάλλουν ςτον 

επιςτθμονικό γραμματιςμό των μακθτϊν,  

β) απλϊσ να λειτουργοφν ωσ κετικά ερεκίςματα για να αυξθκεί το ενδιαφζρον 

των μακθτϊν για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ  και  

γ) μπορεί να διαφζρουν από τισ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ.  

Η τελευταία περίπτωςθ ςυμβαίνει είτε διότι οι μακθτζσ δεν ζχουν οικοδομιςει 

το κατάλλθλο νοθτικό πλζγμα για να εντάξουν τισ καινοφργιεσ ζννοιεσ ςε αυτό, 

είτε διότι οι πθγζσ δεν είναι αξιόπιςτεσ και μεταφζρουν τα επιςτθμονικά κζματα 

με τρόπο που να δθμιουργεί ςφγχυςθ και λανκαςμζνθ ερμθνεία. 

Συμπεραςματικά, οι άτυπεσ πθγζσ μάκθςθσ προτείνεται να αξιοποιοφνται ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία διότι παρζχουν πλοφτο υλικοφ και εναλλακτικϊν 

μορφϊν γνϊςθσ. Από αυτό το υλικό  είναι δυνατόν να αντλιςει ο μακθτισ 

ςτοιχεία για να δθμιουργιςει τθ δικι του εργαςία ι ο εκπαιδευτικόσ να 

ςχεδιάςει το μάκθμά του ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ τθν επίςκεψθ ςε ζνα 

πλανθτάριο.  

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ για τθν αξιολόγθςθ των άτυπων 

πθγϊν μάκθςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Δεν 

πρζπει να αποδζχεται άκριτα τθν εγκυρότθτά τουσ. Θα πρζπει να ελζγχει το 

περιεχόμενό τουσ και τον τρόπο με τον οποίο παρουςιάηονται. Πρζπει να 

εξετάηει παραμζτρουσ όπωσ αν αυτζσ είναι κατάλλθλεσ για τθν θλικία και το 

επίπεδο των μακθτϊν, εάν οι ζννοιεσ παρουςιάηονται με οργανωμζνο τρόπο, 

κλπ.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάσκοντας Φυσικζς επιστήμες, Πατάκθσ, Ακινα.  
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35. ΑΤΥΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Πωσ ταξινομοφνται οι άτυπεσ πηγζσ μάθηςησ ανάλογα με το χώρο που 

χρηςιμοποιοφνται;  

1. Σχολικζσ  επιςκζψεισ  εκτόσ ςχολείου 

Ο εκπαιδευτικόσ που διδάςκει φυςικι μπορεί να αξιοποιεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα που παρζχουν οι άτυπεσ πθγζσ μάκθςθσ  ςε μουςεία φυςικισ, 

κζντρα επιςτιμθσ, πλανθτάρια, κ.α. Καλό είναι να προγραμματίηει  επιςκζψεισ 

τθσ τάξθσ του ςε αυτά. Το διδακτικό όφελοσ είναι ςθμαντικό προετοιμαςτοφν 

αυτζσ οι επιςκζψεισ προςεκτικά. Πριν τθν επίςκεψθ ο εκπαιδευτικόσ 

ενθμερϊνεται για το περιεχόμενο και το είδοσ των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων για να εξετάςει τθν καταλλθλότθτά τουσ ωσ προσ το περιεχόμενο 

αλλά και το θλικιακό και γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν. Στθ ςυνζχεια, 

προετοιμάηει κατάλλθλα τουσ μακθτζσ προκειμζνου θ επίςκεψθ να ζχει κετικά 

αποτελζςματα και να μθν είναι απλά μια κυρίωσ ψυχαγωγικι επίςκεψθ ι να 

πετφχει μόνο ζνα ςτόχο, δθλαδι, απλά να κεντρίςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν 

για τθ φυςικι. Κατά τθν επίςκεψθ οι μακθτζσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν 

κάποιο φφλλο εργαςίασ, που κα ζχει ςχεδιάςει ο εκπαιδευτικόσ, ϊςτε αυτοί να 

πλοθγοφνται ςτο νζο χϊρο, να εςτιάηουν ςε ςυγκεκριμζνα εκκζματα και να 

υλοποιοφν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Τζλοσ, μετά τθν επίςκεψθ - επιτόπου 

ι μετά κάποιο χρόνο ςτθν τάξθ- κα πρζπει να ακολουκιςει ςυηιτθςθ πάνω ςτα 

φφλλα εργαςίασ για να καταγραφοφν οι εντυπϊςεισ και τα ςυμπεράςματα.   

2.   Ιδιωτική δραςτηριότητα εκτόσ ςχολείου  

Μακθτζσ και εκπαιδευτικοί μποροφν από μόνοι τουσ και αυτόβουλα πλοθγοφνται 

ςε άτυπεσ πθγζσ μάκθςθσ ςε οποιοδιποτε χϊρο εκτόσ ςχολείου, για παράδειγμα, 

ςτο ςπίτι μζςω του διαδικτφου ι  με ιδιωτικι επίςκεψθ ςε ζνα πλανθτάριο.   

3. Εκπαιδευτικό υλικό εντόσ ςχολείου  

Οι εκπαιδευτικοί ςχεδιάηουν εκπαιδευτικό υλικό (το οποίο υποςτθρίηει τθ 

ςτοχοκεςία του αναλυτικοφ προγράμματοσ του μακιματοσ) με τθν αξιοποίθςθ 

υλικοφ που προζρχεται από όλα τα είδθ των άτυπων πθγϊν μάκθςθσ (όπωσ ο  

 θμεριςιοσ και ο περιοδικόσ τφποσ, θ τθλεόραςθ, το διαδίκτυο, τα DVD, τα CD, 

κλπ) για χριςθ ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ του ςχολείου. 

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των άτυπων πηγών 

μάθηςησ ςε ςχζςη με τισ πηγζσ τησ τυπικήσ εκπαίδευςησ; 

Βαςικά τουσ πλεονεκτήματα είναι ότι οι μαθητζσ  

(α) τισ προςεγγίηουν αυτοβοφλωσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντά τουσ, δθλαδι 

αςχολοφνται με ότι τουσ κάνει νόθμα. 

(β) ενθμερϊνονται για επίκαιρα κζματα επιςτιμθσ που αφοροφν τθν κακθμερινι 

τουσ ηωι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να πάρουν μζροσ  ςτον κοινωνικό διάλογο για 

κζματα επιςτιμθσ. 

(γ) μποροφν να τισ διατρζξουν μθ ευκφγραμμα ι και αποςπαςματικά, 

ακολουκϊντασ προςωπικζσ διαδρομζσ.  

(δ) βρίςκουν τθ «γλϊςςα» των πθγϊν αυτϊν πιο ενδιαφζρουςα και φιλικι από 

τθν αντίςτοιχθ των ςχολικϊν εγχειριδίων.  

Βαςικά τουσ μειονεκτήματα είναι:  

α) Η αποςπαςματικότθτα των κεμάτων τουσ δεν βοθκά τουσ μακθτζσ να 

δομιςουν ζνα εννοιολογικό πλαίςιο για μια κεματικι ενότθτα. 

β) Οι χαλαρζσ ςυνκικεσ πλοιγθςθσ.  

γ) Η μθ εξαςφαλιςμζνθ εγκυρότθτά τουσ. Κάποιοι ςυγγραφείσ  βιβλίων 

επιςτιμθσ μπορεί να μθν ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και κάποιεσ φορζσ απλά 

ςτοχεφουν ςτον εντυπωςιαςμό των αναγνωςτϊν με αποτζλεςμα οι μακθτζσ να 

οικοδομοφν εναλλακτικζσ αντιλιψεισ. Συνεπϊσ, κα πρζπει οι εκπαιδευτικοί κατά 

τθν επιλογι του υλικοφ να είναι προςεκτικοί ωσ προσ τθν επιςτθμονικι του 

εγκυρότθτα, θ οποία μπορεί να εξαςφαλιςτεί ςε μεγάλο βακμό εφόςον ο 

ςυγγραφζασ είναι γνωςτόσ επιςτιμονασ, ο οποίοσ γράφει εκλαϊκευτικά κείμενα 

για τθν επιςτιμθ ι αν το υλικό δθμιουργικθκε από ζγκριτο επιςτθμονικό 

ίδρυμα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χαλκιά Κ., (2010) Διδάςκοντασ Φυςικζσ επιςτήμεσ, Πατάκθσ, Ακινα. 
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36. ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΦΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΗ 
  

Ποιοί οι βαςικοί λόγοι ζνταξησ ςτην διδαςκαλία τησ φυςικήσ ςτοιχείων 

από την ιςτορία και τη φιλοςοφία τησ; 

Η ζνταξθ ςτθ διδαςκαλία τθσ φυςικισ ςτοιχείων από τθν ιςτορία και τθ 

φιλοςοφία τθσ:   

A) Μπορεί να ςυμβάλει ςτη μάθηςη τησ επιςτημονικήσ γνώςησ. Αυτι θ γνϊςθ 

περιλαμβάνει όχι μόνο τθν τρζχουςα γνϊςθ και τθν ιςτορικι εξζλιξθ και φφςθ 

αυτισ τθσ γνϊςθσ.  

Β) Προκαλεί το ενδιαφζρον των μαθητών. Η ιςτορία τθσ ανκρϊπινθσ 

προςπάκειασ για τθν ερμθνεία των φυςικϊν φαινομζνων και τθν κατανόθςθ τθσ 

λειτουργίασ του φυςικοφ κόςμου είναι ελκυςτικι για τουσ μακθτζσ. Η χριςθ 

ςτοιχείων από τθν ιςτορία τθσ φυςικισ και τθν εξζλιξθ των  ιδεϊν  κακιςτοφν το 

μάκθμα ενδιαφζρον. Οι μακθτζσ καλό είναι να γνωρίηουν τθ ςυνειςφορά 

ςπουδαίων επιςτθμόνων, κακότι πολλά ςτοιχεία από τθ ηωι τουσ, τθν 

προςπάκειά τουσ, των δυςκολιϊν και των αντιπαρακζςεων ιδεϊν είναι 

ενδιαφζροντα και ςυναρπαςτικά.  

Γ) Βοθκά ςτθν προςζγγιςθ των μακθτϊν με τισ διαδικαςίεσ και τισ μεκόδουσ τθσ 

επιςτιμθσ.  Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ φυςικισ είναι μακθτζσ να 

τρζφουν εκτίμθςθ για τισ επιςτθμονικζσ μεκόδουσ, τθν ποικιλία και τα όρια τουσ. 

Πρζπει ακόμα να ζχουν μια αίςκθςθ για μεκοδολογικά ηθτιματα, για το πϊσ 

αξιολογοφνται οι επιςτθμονικζσ κεωρίεσ και πϊσ ςυνεκτιμϊνται οι αντιμαχόμενεσ 

κεωρίεσ, κακϊσ και μία αίςκθςθ του αλλθλζνδετου ρόλου του πειράματοσ, των 

Μακθματικϊν των κεολογικϊν και Φιλοςοφικϊν ιδεϊν ςτθν εξζλιξθ τθσ φυςικισ. 

Δ) Συνειςφζρει ςτθ γνϊςθ του πολιτιςμοφ μασ. Μια διδαςκαλία καλό είναι να 

παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ οριςμζνα από τα μεγάλα ερωτιματα που βαςάνιςαν 

τουσ επιςτιμονεσ ανά τουσ αιϊνεσ, τουσ μεγάλουσ ςτακμοφσ ςτθν εξζλιξθ των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν και κατ' επζκταςθ και του πολιτιςμοφ μασ. Η Ιςτορία και θ 

Φιλοςοφία των επιςτθμϊν δίνουν μια ανκρϊπινθ διάςταςθ ςτισ επιςτιμεσ και 

 τισ ςυνδζουν με το κοινωνικό πλαίςιο και τισ κρατοφςεσ αντιλιψεισ τθσ κάκε 

εποχισ. 

Ε) Προςφζρει  ςτθν βελτίωςθ τθσ εργαςίασ  των εκπαιδευτικϊν.   Βοθκά τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να αντιλθφκοφν τισ απόψεισ των επιςτθμόνων ςτο πνευματικό 

και κοινωνικό πλαίςιο κάκε εποχισ. Η γνϊςθ των δυςκολιϊν που ςυνάντθςαν θ 

επιςτθμονικι πρόοδοσ και θ εννοιολογικι αλλαγι των επιςτθμονικϊν ιδεϊν 

κατά τθ διάρκεια τθσ ιςτορίασ μποροφν να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

κατανοιςουν τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ των μακθτϊν. Oι ιδζεσ των παιδιϊν 

ζχουν ομοιότθτεσ με τισ ιδζεσ των επιςτθμόνων που καταγράφονται ςτθν ιςτορία 

τθσ φυςικισ. Για παράδειγμα οι ιδζεσ τουσ  για τθν κίνθςθ και τθ δφναμθ είναι 

κοντά ςτθν Αριςτοτζλεια κεϊρθςθ.  

 Ποιοφσ είναι οι βαςικοί τρόποι που χρηςιμοποιοφνται για την ζνταξη 

ςτοιχείων από την ιςτορία και τη φιλοςοφία  τησ φυςικήσ ςτη διδαςκαλία.  

A) Πραγματοποιείται μία «κλαςικι» διδαςκαλία και παράλλθλα ι ςτο τζλοσ 

παρατίκενται ςτοιχεία φιλοςοφίασ ι ιςτορίασ τθσ φυςικισ, όπωσ βιογραφικά 

ςτοιχεία επιςτθμόνων, ανζκδοτα, αυκεντικά κείμενα κ.α. με ςκοπό τθ 

δθμιουργία ςυνείδθςθσ ότι οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ είναι ζνα πολιτιςμικό προϊόν.  

Β) Η Ιςτορία και θ φιλοςοφία τθσ φυςικισ γίνεται μζροσ τθσ μελζτθσ του 

περιεχομζνου. Δθλαδι. Ακολουκείται θ ιςτορικι εξζλιξθ του προσ διδαςκαλία 

κζματοσ που κα διδάξουν και επιςθμαίνονται τα κρίςιμα βιματα ι οι ιδζεσ 

κλειδιά. Μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, εκτόσ από τθν 

απλι ςυηιτθςθ, όπωσ για παράδειγμα είναι αναπαραγωγι ιςτορικϊν 

πειραμάτων, οι δραματοποιθμζνεσ αναπαραςτάςεισ ιςτορικϊν ςυηθτιςεων και 

γεγονότων, οι εργαςίεσ ςυλλογισ ιςτορικϊν ςτοιχείων κ.α.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πρακτικά ςυμποςίου με κζμα «Η ςυμβολι τθσ ιςτορίασ και φιλοςοφίασ των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν,  6-8 Απριλίου 

2001, Θεςςαλονίκθ.  Εκδόςεισ Χριςτοδουλίδθ.  
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37. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ. ΟΡΙΜΟ - 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

 

 Σι εννοοφμε με τον όρο τεχνολογίεσ πληροφορίασ και επικοινωνίασ 

(ΣΠΕ);  

Ωσ Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) εννοοφμε τισ εφαρμογζσ και 

τα προϊόντα τθσ τεχνολογίασ, που αφοροφν ςτθ ςυγκζντρωςθ, κωδικοποίθςθ, 

επεξεργαςία, ταξινόμθςθ, ανάςυρςθ, διακίνθςθ και μελζτθ τθσ πλθροφορίασ. Οι 

ΤΠΕ ζχουν ωσ κζντρο τον θλεκτρονικό υπολογιςτι (ΗΥ) ο οποίοσ ζχει δυνατότθτεσ 

- πολυμζςων για καταγραφι, επεξεργαςία και αποκικευςθ κειμζνου, ιχου, 

κινοφμενθσ εικόνασ, βίντεο κ.α.   

- υπερμζςων (hypermedia), δθλαδι μθ γραμμικι διαςφνδεςθ του υπερκειμζνου 

(hypertext)  και των πολυμζςων μζςω ςυνδζςμων (links) ςε αλλθλεπίδραςθ με το 

χριςτθ. 

- τθλεπικοινωνιϊν μεταξφ ανκρϊπων και ςυςκευϊν και ςυςκευϊν μεταξφ τουσ, 

όςο και πρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων, τράπεηεσ πλθροφοριϊν κ.α.  

Σιμερα οι χϊρεσ επιδιϊκουν τθν ειςαγωγι και ενςωμάτωςθ των ΤΠΕ ςτο 

εκπαιδευτικό τουσ ςφςτθμα.  

 

 Να αναφζρετε βαςικά χαρακτηριςτικά που πρζπει να ζχει το 

εκπαιδευτικό υλικό των ΣΠΕ για να είναι αποτελεςματικό. 

- Πρζπει να προςφζρει πολλά και διαφορετικά ςθμεία ειςόδου ϊςτε να προκαλεί 

το ενδιαφζρον των μακθτϊν.  Επίςθσ, να δίνει τθ δυνατότθτα επιςτροφισ ςε 

προθγοφμενεσ αφετθρίεσ, διευκολφνοντασ τον αναςτοχαςμό. 

 

 
- Να ζχει ο χριςτθσ  δυνατότθτεσ προςαρμογισ ςτα ενδιαφζροντα του, ςτισ 

δυνατότθτεσ του κακϊσ και ςτο ρυκμό του, χωρίσ να τον απομονϊνει από 

άλλουσ χριςτεσ.   

- Να υπάρχουν ςτο λογιςμικό οι δυνατότθτεσ ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ να μπορεί να 

προςαρμόηει το υλικό  ςτθν υπάρχουςα γνϊςθ των μακθτϊν του.  

- Να προςφζρει δυνατότθτεσ κλιμάκωςθσ του επιπζδου γνϊςεων και δεξιοτιτων 

όχι μόνο ςτθ φυςικι αλλά και ςτο χειριςμό των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

- Να προςφζρει ποικίλεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, όπωσ κείμενα, εικόνεσ, ιχουσ, 

βίντεο, κ.ά. και διαςφνδεςθ μεταξφ των διαφόρων ενοτιτων.  

- Να υπάρχουν τρόποι παραγωγισ δεδομζνων από προςομοιϊςεισ, εργαλεία 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων και απεικόνιςθσ των ςυμπεραςμάτων. Δθλαδι, να 

δίνει δυνατότθτεσ ςυλλογισ, παραγωγισ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, 

κειμζνων, πινάκων τιμϊν, γραφικϊν παραςτάςεων, ςχεδίων, μοντζλων, κ.α. 

- Να είναι προκλθτικό για τουσ μακθτζσ ϊςτε να εμπλακοφν  ςε διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ όπωσ διερευνιςεισ, πειραματιςμό, ανταλλαγι απόψεων κ.ά. 

Ερωτιματα και προβλθματιςμοί που δεν κάνουν νόθμα ςτουσ μακθτζσ δεν τουσ 

ωκοφν να αςχολθκοφν με ενδιαφζρον και ςθμαντικι προςπάκεια.   

Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά δεν αρκοφν αν δεν ςυνοδεφονται από τθν 

κατάλλθλθ με τθ διδακτικι ςτρατθγικι. Επίςθσ, κεωρείται αναγκαία και θ 

διαρκισ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να ζχουν γνϊςεισ ςχετικά με τα 

λογιςμικά, τον τρόπο χριςθσ τουσ και τθν διαδικαςία  προςαρμογισ τουσ ςτα 

εκάςτοτε χαρακτθριςτικά των μακθτϊν τουσ.  

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βλάχοσ Ι., (2004) Εκπαίδευςη ςτισ φυςικζσ επιςτήμεσ, η πρόταςη τησ 

εποικοδόμηςησ. Γρθγόρθσ, Ακινα  

ΙΤΥ,  (2003), Περί εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 

Κόκκοτασ Π., (2002) Διδακτική των Φυςικών Επιςτημών, Μζροσ II, Ακινα 
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38. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ 
ΛΟΓΙΜΙΚΑ 

 ε ποιζσ κατηγορίεσ μπορεί να ταξινομηθεί το εκπαιδευτικό υλικό που 
παράγεται με την βοήθεια των ΣΠΕ.  
Το ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό ζχει μεγάλθ ποικιλία και μπορεί να ταξινομθκεί 
ςε κατθγορίεσ με διάφορα κριτιρια, όπωσ ανάλογα  

- με τθ χριςθ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία (λογιςμικό εξάςκθςθσ, 
προςομοίωςθ, κ.α.),  

- με τθ χριςθ των τεχνολογικϊν μζςων ςτθν καταςκευι (πολυμζςα, 
υπερμζςα κ.α.), 

- με το βακμό αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ λογιςμικοφ και χριςτθ (ανοικτά – 
κλειςτά περιβάλλοντα) ι  

- ανάλογα με τθν εκπαιδευτικι προςζγγιςθ (π.χ. διερευνθτικοφ τφπου)  
  
Να αναφζρετε βαςικζσ περιπτώςεισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που 
παράγεται με τη βοήθεια των ΣΠΕ. 

Λογιςμικά εξάςκηςησ και εμβάθυνςησ 
Τα λογιςμικά εξάςκθςθσ και εμβάκυνςθσ ςτοχεφουν ςτθν απομνθμόνευςθ 

γνϊςεων, ςτθ ςωςτι χριςθ αλγορικμικϊν διαδικαςιϊν, ςτθ βελτίωςθ τθσ 

απόδοςθσ ςε εξετάςεισ, κλπ. Μπορεί για παράδειγμα να είναι λογιςμικά με τεςτ 

αυξανόμενθσ δυςκολίασ ανάλογα με τθν βακμολογία και  με δυνατότθτεσ 

αυτοαξιολόγθςθσ.  

Ηλεκτρονικά βιβλία πολυμζςων  

Τα θλεκτρονικά βιβλία πολυμζςων περιζχουν εκτόσ από κείμενα, διαγράμματα 

και εικόνεσ, θχθτικά ντοκουμζντα,  ι βίντεο, κινοφμενα ςκίτςα, εικόνεσ οι οποίεσ 

αναπαριςτοφν φαινόμενα, πειράματα, μοντζλα, κ.ά. Τα ςτοιχεία αυτά είναι 

ςυςχετιςμζνα μεταξφ τουσ μζςω ςυνδζςμων και ο μακθτισ μπορεί να μεταβεί 

από ζνα ςθμείο του κειμζνου ςε ζνα άλλο που επικυμεί όχι γραμμικά. Το 

θλεκτρονικό βιβλίο, ςε αντίκεςθ με το παραδοςιακό βιβλίο, μπορεί να διαβαςτεί 

με πολλοφσ τρόπουσ με τθ χριςθ των ςυνδζςμων ι του ευρετθρίου ι τθσ 

«αναηιτθςθσ».  

 Λογιςμικά παραγωγήσ προςομοιϊςεων 

Τα λογιςμικά αυτά ζχουν ποικίλεσ δυνατότθτεσ, από τθν παρουςίαςθ ενόσ 

φαινομζνου, ζωσ το εικονικό εργαςτιριο ςτο οποίο προςομοιϊνονται ςυςκευζσ, 

διατάξεισ, διαδικαςίεσ και φαινόμενα. Ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει 

τιμζσ παραμζτρων και να δει τισ αλλαγζσ που επιφζρουν οι επιλογζσ του. Πολλά 

λογιςμικά δίνουν τθ δυνατότθτα ςτο μακθτι να ςχεδιάςει τα δικά του πειράματα 

και να ελζγξει τισ προβλζψεισ του για τθν εξζλιξθ ενόσ φαινομζνου. 

Παραδείγματα αποτελοφν τα λογιςμικά PhET, Interactive Physics -  ΣΕΠ (ςφνκετο 

εργαςτθριακό περιβάλλον).  

Λογιςμικά δημιουργίασ και δοκιμήσ μοντζλων 

Η μοντελοποίθςθ είναι μια ςθμαντικι διαδικαςία τόςο για τθ μάκθςθ όςο και 

για τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία. Ο χριςτθσ μπορεί να μοντελοποιιςει ζνα 

φαινόμενο να αλλάξει τιμζσ παραμζτρων ϊςτε να μελετιςει διάφορεσ 

περιπτϊςεισ, να κάνει προβλζψεισ κ.α. (π.χ. το λογιςμικό modellus ι το 

Interactive Physics).   

Συςτήματα λήψησ και επεξεργαςίασ δεδομζνων  

Η δυνατότθτα του υπολογιςτι να ςυνδζεται με αιςκθτιρεσ διαφοροποιεί τθν 

παραδοςιακι διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ ςτο εργαςτιριο. Μζςω των αιςκθτιρων 

και τθ βοικεια ειδικοφ λογιςμικοφ τα δεδομζνα των πειραμάτων ςυλλζγονται 

αυτόματα, αποκθκεφονται και εμφανίηονται αυτόματα ςτθν οκόνθ, ςχεδιάηονται 

οι γραφικζσ παραςτάςεισ ι και γίνεται επιτόπου επεξεργαςία. Οι αιςκθτιρεσ 

υπάρχουν και ςτα κινθτά τθλζφωνα ι ςτισ ταμπλζτεσ και με τα κατάλλθλα 

λογιςμικά γίνονται ακόμα ευκολότερα οι παραπάνω διαδικαςίεσ λόγω τθσ 

ευκολίασ μετακίνθςθσ αυτϊν των ςυςκευϊν.  Υπάρχουν ακόμα και λογιςμικά 

ανάλυςθσ των βίντεο από πειράματα (π.χ. Tracker). 
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