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Περίληψη  
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματατης διερεύνησης των διαστάσεων της 
Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) για τη χημική αντίδραση. Συμμετείχαν 12 
εκπαιδευτικοί που παρακολουθούσαν πρόγραμμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη Διδακτική 
της Χημείας, οι οποίοι κλήθηκαν: να παρουσιάσουν ένα σχέδιο διδασκαλίας για τη χημική  
αντίδραση, να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο και να δώσουν μια συνέντευξη για τη 
διδασκαλία που σχεδίασαν. Τα δεδομένα αναλύθηκαν ποιοτικά μέσω ανοικτής και αξονικής 
κωδικοποίησης και η εγκυρότητα ενισχύθηκε με τριγωνοποίηση. Αναδείχθηκανοι διαστάσεις 
της ΠΓΠ όσον αφορά: στο γνωστικό αντικείμενο, τις  δυσκολίες των μαθητών, καθώς και 
στις πρακτικές διδασκαλίας. Επίσης, διερευνήθηκε τυχόν διαφοροποίηση της ΠΓΠ των 
έμπειρων και μη εκπαιδευτικών. 
 
Abstract 
In this paper the results from the investigation of aspects of Pedagogical Content Knowledge 
(PCK) for chemical reaction are presented. The participants were 12 teachers, students of the 
graduate program Chemistry Education, who were invited to present a lesson plan for 
“chemical reaction”, to answer an open questionnaire and give an interview. The data were 
analyzed with qualitative analysis through open and axial codingand the validity was 
supported through triangulation. The study revealedseveral aspects of PCK concerning the 
subject matter, the difficulties of students, and the teaching strategies. Also PCK differences 
were investigated for experienced and non-experienced teachers.  

 
 

Εισαγωγή 

Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου αναπτύχθηκε από τον Shulman (1986) ως ένα μοντέλο 
κατανόησης της διδασκαλίας. Πολλοί μελετητές προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν την ΠΓΠ 
και να οριοθετήσουν τις γνωστικές περιοχές που εντάσσονται σε αυτή. Ορισμένοι  θεώρησαν 
την ΠΓΠ ως μια γενική γνώση (Fernández-Balboa & Stiehl 1995), ενώ άλλοι ως 
συγκεκριμένη (Van Driel, Verloop, De Vos,1998). Επίσης, μερικοί θεωρούν την ΠΓΠ ως ένα 
«μείγμα» ορισμένων τύπων γνώσης. Σύμφωνα με τον Grossman (1990), η ΠΓΠ  αλληλεπιδρά 
δυναμικά με τις πεποιθήσεις, τη γνώση των εκπαιδευτικών, αλλά και διαμορφώνεται μέσα 
από αυτές.  
Ειδικότερα, η ΠΓΠ στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία 



807 
 

γνώσης:τοαναλυτικό πρόγραμμα, την κατανόηση των ΦΕ από τους μαθητές, τις διδακτικές 
στρατηγικές, και τη βιβλιογραφία (Μαgnusson, 1999). Για τη διδασκαλία της Χημείας οι De 
Jongetal. (2002) υποστηρίζουν ότι χωρίς σαφή ΠΓΠ σε συγκεκριμένα θέματα οι 
εκπαιδευτικοί μπορεί να επιλέξουν ακατάλληλες χημικές αναπαραστάσεις και, ίσως, έτσι να 
προξενήσουν παρανοήσεις στους μαθητές. Η πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και η γνώση 
του πώς οι μαθητές μαθαίνουν, οδηγούν στη σωστή επιλογή των κατάλληλων διδακτικών 
στρατηγικών.  
Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε στα παρακάτω τρία ερευνητικά ερωτήματα για τη 
θεματική ενότητα της χημικής αντίδρασης. Ποια είναι τα βασικά συστατικά της ΠΓΠ όσον 
αφορά: 1ο) στη γνώσητου αντικειμένου των διδασκόντων, 2O)στη γνώση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές και 3ο) στη γνώση που απαιτείται για την επιλογή των 
κατάλληλων   πρακτικών  διδασκαλίας. 
 
Μεθοδολογία 

Το δείγμα αποτέλεσαν 12 εκπαιδευτικοί που φοιτούσαν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής 
ειδίκευσης στη Διδακτική της Χημείας. Οι 6 συμμετέχοντες ήταν καθηγητές της Β/θμιας 
εκπαίδευσης με εμπειρία στη σχολική τάξη και 6 συμμετέχοντες μη έμπειροι καθηγητές που 
δίδασκαν σε ατομικά ή ομαδικά φροντιστηριακά τμήματα το μάθημα της Χημείας. Η έρευνα 
εστιάζει στη διδασκαλία της έννοιας της χημικής αντίδρασης σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη 
της Β Γυμνασίου. 
Τα αποτελέσματα προέκυψαν βάσει ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων. Η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε βασίστηκε στις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας του Glasser, σύμφωνα με την 
οποία αναζητούνται κεντρικές κατηγορίες – διαστάσεις που να θεμελιώνονται από τα 
δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν σχέδια μαθήματος, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Η χρήση τριών εργαλείων είχε ως 
στόχο την εφαρμογή της τριγωνοποίησης στη φάση της συλλογής των δεδομένων, έτσι, ώστε 
να ενισχυθεί η εγκυρότητα. Αρχικά,εφαρμόστηκε ανοιχτή κωδικοποίηση  με την οποία 
αναδείχθηκαν εννοιολογικές κατηγορίες στα δεδομένα και στη συνέχεια αξονική 
κωδικοποίησηαπό την οποία προέκυψαν σχέσεις μεταξύ αυτών των κατηγοριών, ώστε να 
προκύψουν οι  διαστάσεις. (Robson, 2007). 
Αρχικά, στο σχέδιο μαθήματος ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να θέσουν διδακτικούς 
στόχους, να συμπεριλάβουν  πιθανές  δυσκολίες και εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, καθώς 
και προτεινόμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, ζητήθηκε να περιγράψουν 
αναλυτικά τις φάσεις υλοποίησης και του τρόπου ένταξης των διαφόρων διδακτικών 
εργαλείων (πειράματα, προσομοιώσεις, μοντέλα-αναπαραστάσεις κ.τ.λ.). Στη συνέχεια,μετο 
ανοιχτό ερωτηματολόγιο  διερευνήθηκαν  οι  παράμετροι της χημικής αντίδρασης  που 
διδάσκονται μέσα από το πείραμα. Επιλέχθηκαν τρεις πειραματικές διαδικασίες, η ανάμιξη  
υδατικών διαλυμάτων νιτρικού  μόλυβδου και ιωδιούχου καλίου, η καύση μαγνησίου και η 
θέρμανση μίγματος σιδήρου και θείου. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν 
τη φόρμα του ανοιχτού ερωτηματολογίου απαντώντας σε 8 ερωτήσεις για κάθε μια από τις 
παραπάνω τρεις πειραματικές διαδικασίες. Στην τελική φάση της έρευνας 
πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις,οι οποίες ηχογραφήθηκαν και, στη συνέχεια, 
αποδελτιώθηκαν. Οι συμμετέχοντες απάντησαν συνολικά σε 25 ερωτήσεις, οι οποίες 
θεματικά χωρίζονταν σε τέσσερις ενότητες,στη γνώση του αντικειμένου, στις δυσκολίες - 
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, στις διδακτικές στρατηγικές και στα σχολικά εγχειρίδια. 
 
 
 
 



808 
 

Αποτελέσματα και συζήτηση  

Αποτελέσματα Ανοιχτής Κωδικοποίησης  
Στην ανοιχτή κωδικοποίηση για την ταξινόμηση χρησιμοποιήθηκαν κοινά χαρακτηριστικά 
που περιέχονται στα δεδομένα, όπως περιεχόμενο, εννοιολογικά και γλωσσολογικά 
χαρακτηριστικά. 
Από την ανοιχτή κωδικοποίηση των σχεδίων μαθήματος  προέκυψαν αποτελέσματα σχετικά 
με τους διδακτικούς στόχους που έθεσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, τις εναλλακτικές 
ιδέες και δυσκολίες των μαθητών για την έννοια της χημικής αντίδρασης, τα διδακτικά 
εργαλεία και οι διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν. 
Οι διδακτικοί στόχοι που καταγράφηκαν ήταν  32 γνωστικοί, από τους οποίους οι 15 
μετρήσιμοι ( π.χ. να διατυπώνει, να διακρίνει, να αποτυπώνει κ.α.) και οι 17 μη μετρήσιμοι  
(π.χ. να γνωρίζει, να κατανοεί, να αναπαριστά κ.α.). Επίσης, καταγράφηκαν και 3 
συναισθηματικοί στόχοι και 6 ψυχοκινητικοί. Παρατηρήθηκε ότι στα σχέδια μαθήματος οι 
διδακτικοί στόχοι εστιάζουν στο γνωστικό αντικείμενο και κυρίως στη διάκριση των 
αντιδρώντων και προϊόντων μιας χημικής αντίδρασης, καθώς και σε αναγνώριση χημικών 
μεταβολών που συμβαίνουν στην καθημερινότητα του μαθητή.  
Οι εναλλακτικές ιδέες που αποτύπωσαν οι  συμμετέχοντες  ήταν η καταστροφή/εξαφάνιση 
της ύλης, η τροποποίηση, η μεταστοιχείωση, η μετατροπή μάζας σε ενέργεια, η ανάμιξη, η 
ταύτιση φυσικών και χημικών φαινομένων. Κάποιες από αυτές συναντήθηκαν με μεγαλύτερη 
συχνότητα. Οι δυσκολίες για την έννοια της χημικής αντίδρασης  που αναφέρθηκαν ήταν η 
διάκριση αντιδρώντων-προϊόντων, η διατήρηση της μάζας  και ο σχηματισμός/καταστροφή 
των χημικών δεσμών.  
 Καταγράφηκαν διδακτικά εργαλεία όπως πίνακας, διαφάνειες, Η/Υ, προσομοιώσειςαλλά και 
πειράματα. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στους δώδεκα συμμετέχοντες οι 7 
είχαν εντάξει στο σχέδιο μαθήματος φύλλο εργασίας και οι 9 φύλλο αξιολόγησης. Συνολικά, 
καταγράφηκαν 21 πειράματα ποικίλων χημικών αντιδράσεων,όπως ενδόθερμων, εξώθερμων 
οξειδοναγωγικών κ.α. Οι διδακτικές στρατηγικές που  αναφέρθηκαν ήταν η 
ομαδοσυνεργατική και η καθοδηγούμενη διερεύνηση. 
Τα αποτελέσματα της ανοιχτής κωδικοποίησης των δεδομένων ανοικτού ερωτηματολόγιου 
περιλαμβάνουν τις κατηγορίες απαντήσεων για την περιγραφή, την εξήγηση, τις 
εναλλακτικές ιδέες και τις δυσκολίες των μαθητών στις προτεινόμενες  πειραματικές 
διαδικασίες. 
Για την περιγραφή των χημικών αντιδράσεων από πλευράς περιεχομένου, οι συμμετέχοντες 
ανέφεραν το σχηματισμό δυσδιάλυτου ιζήματος, το χρώμα του ιζήματος, τις φυσικές 
καταστάσεις, τη θέρμανση, το χημικό στοιχείο, τη χημική ένωση  και την έννοια του mole. 
Στην εξήγηση καταγράφηκαν, κυρίως, έννοιες που αναφέρονται στο σωματιδιακό  μοντέλο 
με αναφορές στην ενέργεια και στη μεταβολή των ιδιοτήτων  των αντιδρώντων σε σχέση με 
τα προϊόντα και  ο σχηματισμός νέων ουσιών. Για την καταγραφή των χημικών αντιδράσεων 
παρατηρήθηκαν από πλευράς περιεχομένου περισσότερες αναφορές σε παρατηρήσεις 
μακροσκοπικού επιπέδου. Οι φυσικές καταστάσεις, οι ιδιότητες όπως το χρώμα, οι 
μαγνητικές ιδιότητες αλλά και η ενέργεια επιλέγονται να καταγραφούν από τους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να τονίσουν εννοιολογικά και να ολοκληρώσουν την πειραματική 
εικόνα που προσέλαβε ο μαθητής. 
 Οι εναλλακτικές ιδέες που αναφέρθηκαν στο ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου έχουν 
κατηγοριοποιηθεί σε 7 επτά  βασικές ομάδες. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναφέρονται 
στην εναλλακτική ιδέα του ενεργού-παθητικού παράγοντα (παράγοντας όπως η θερμότητα ή 
το ηλιακό φως για την πραγματοποίηση μιας χημικής αντίδρασης) και την τροποποίηση των 
ουσιών (οι νέες ενώσεις προκύπτουν από τροποποίηση των παλιών, δεν είναι νέες ουσίες). 
Ατομικές αναφορές έχουμε στις παρακάτω εναλλακτικές ιδέες: καταστροφή/εξαφάνιση της 
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ύλης κατά τη διάρκεια μιας χημικής αντίδρασης, μετατροπή μάζας σε ενέργεια, την ανάμιξη 
χημικών ουσιών σε μια χημική αντίδραση, ότι στη φύση συμβαίνουν μόνο φυσικά φαινόμενα, 
ενώ χημικά φαινόμενα συμβαίνουν μόνο στο εργαστήριο ή από τον άνθρωπο και, τέλος, τη 
μετατόπιση σύμφωνα με την οποία κάποιες ενώσεις όπως το οξυγόνο δεν αντιδρά, αλλά 
μεταφέρεται ή μετατοπίζεται. 
Οι δυσκολίες των μαθητών που αναφέρονται στις απαντήσεις του ανοιχτού ερωτηματολογίου 
διακρίνονται σε δύο επίπεδα, το μακροσκοπικό και το συμβολικό. Η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων αναφέρει τη δυσκολίατων μαθητών να διακρίνουν τις ουσίες μετά τη διάλυση 
τους,όταν τα διαλύματα των ουσιών που συμμετέχουν στη χημική αντίδραση είναι 
άχρωμα.Επίσης,αναφέρουν τη δυσκολία να αντιληφθούν τα αέρια που συμμετέχουν σε μια 
χημική αντίδραση, π.χ. το οξυγόνο στις αντιδράσεις καύσης, καθώς και στο ρόλο του μέσου, 
δηλαδή της ενέργειας και της θερμότητας. Τέλος, καταγράφηκε η δυσκολία στην 
ονοματολογία των ουσιών και τη χρήση  των χημικών τύπων.  
Η επεξεργασία των απαντήσεων στις ερωτήσεις συνέντευξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τα κριτήρια ταξινόμησης της ανοιχτής κωδικοποίησης, όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω, και 
προέκυψαν κατηγορίες ανά θεματική ενότητα. Στην ενότητα γνώση του αντικειμένου 
προέκυψαν κατηγορίες όπως:η σημαντικότητα της επιστημονικής έννοιας της χημικής 
αντίδρασης, η σύνδεση της έννοιας με την καθημερινή ζωή, η διάκριση αντιδρώντων-
προϊόντων, η παρατήρηση της αλλαγής του χρώματος και ηαλλαγή της φυσικής κατάστασης 
των ουσιών. Τέλος,προέκυψαν κατηγορίες και σε μικροσκοπικό επίπεδο, όπως η εξήγηση 
των χημικών αντιδράσεων μέσω της έννοιας του χημικού δεσμού, και  ο σχηματισμός νέων 
μορίων. 
Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν καλή γνώση των δυσκολιών και των εναλλακτικών ιδεών 
των μαθητών για το συγκεκριμένο ηλικιακό στάδιο στην έννοια της χημικής αντίδρασης. 
Μέσα από τις ερωτήσεις συνέντευξης διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τις 
εναλλακτικές ιδέες μέσω της βιβλιογραφίας και της ανατροφοδότησης. 
Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις συνέντευξης στην ενότητα διδακτικές στρατηγικές 
προκύπτει ότι για τη διδασκαλία οι συμμετέχοντες επιλέγουν τη χρήση πειραμάτων, 
παραδείγματααπό την καθημερινότητα, οπτικοακουστικά μέσα και προσομοιώσεις μορίων. 
 
Αποτελέσματα Αξονικής Κωδικοποίησης 
Από την αξονική κωδικοποίηση και για τα τρία ερευνητικά εργαλεία προέκυψαν οι 
διαστάσεις που περιγράφουν την ΠΓΠ για τηνέννοια της χημικής αντίδρασης. Το 
περιεχόμενο των διαστάσεων προκύπτει από τις κατηγορίες –ομάδες δεδομένων της ανοιχτής 
κωδικοποίησης όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων και 
αναφέρονται παραπάνω (Κωνσταντογιάννη, 2011).Για τη γνώση του αντικειμένου 
προέκυψαν 6 διαστάσεις: η καθημερινότητα, η μακροσκοπική διάσταση, η μικροσκοπική 
διάσταση, η συμβολική διάσταση,  η διάσταση της ενέργειας και η διάσταση της χρήσης των 
πειραμάτων στη διδασκαλία. Οι διαστάσεις και το  περιεχόμενο τους εμφανίζονται  στον 
Πίνακα 1. Παρατηρήθηκε ενίσχυση της εγκυρότητας των παραπάνω διαστάσεων από το 
σχέδιο μαθήματος και το ανοικτό ερωτηματολόγιο.  
 Για τις δυσκολίες των μαθητών προέκυψαν 3 διαστάσεις η  μακροσκοπική διάσταση, π.χ. ο 
ρόλος των αερίων, η μικροσκοπική διάσταση, π.χ. χημικός δεσμός και η συμβολική 
διάσταση, όπως είναι οι χημικοί τύποι. Οι 3αυτές διαστάσεις ενισχύθηκαν και απότοανοικτό 
ερωτηματολόγιο, ενώ από το σχέδιο μαθήματος ενισχύθηκαν η μακροσκοπική και η 
μικροσκοπική διάσταση. Οι διαστάσεις και το περιεχόμενό τους εμφανίζονται στον Πίνακα 2. 
Οι διαστάσεις που αφορούν το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τις στρατηγικές 
διδασκαλίας, είναι επτά. Συγκεκριμένα, τα πειράματα-εργαστηριακές ασκήσεις, το επίπεδο 
των μαθητών, τα διδακτικά εργαλεία, η διαθεματικότητα, οι διδακτικοί στόχοι, οι διδακτικές 
στρατηγικές και η συμμετοχή –ενεργοποίηση του μαθητή. Οι διαστάσεις που προέκυψαν από 
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τη συνέντευξη ενισχύθηκαν και από το σχέδιο μαθήματος, ενώ από το ερωτηματολόγιο  δεν 
υπάρχει ενίσχυση λόγω του σχεδιασμού των ερωτήσεων που αφορούσε μόνο τα πειράματα.Οι 
διαστάσεις και το  περιεχόμενο τους εμφανίζονται στον Πίνακα 3.   
 

Πίνακας 1: Διαστάσεις ΠΓΠ για τη γνώση του αντικειμένου 
 

Διαστάσεις  Περιεχόμενο  
1.Καθημερινότητα  Χρήση παραδειγμάτων χημικής αντίδρασης στην καθημερινότητα 

2. Μακροσκοπική  Αλλαγή ιδιοτήτων ουσιών, διάκριση αντιδρώντων – προϊόντων, φυσικές 
καταστάσεις 

3. Μικροσκοπική  Δεσμοί, αλλαγή ιδιοτήτων σε μικροσκοπικό επίπεδο  
4. Συμβολική  Χρήση χημικού συμβολισμού  
5. Ενέργεια  Ο ρόλος της ενέργειας στη χημική αντίδραση  
6. Πειράματα Χρήση πειραμάτων στη διδασκαλία 

 
Πίνακας  2:  Διαστάσεις ΠΓΠ για τις δυσκολίεςτων μαθητών 

 
Διαστάσεις Περιεχόμενο 

1. Μακροσκοπική  Διάκριση αντιδρώντων –προϊόντων, διατήρηση της  μάζας 
2. Μικροσκοπική  Διατήρηση ατόμων, χημικός δεσμός  

3. Συμβολική  Χημικοί τύποι, ονοματολογία, χημικές εξισώσεις  

 
Πίνακας 3 : Διαστάσεις ΠΓΠ για τις εφαρμοζόμενες διδακτικές πρακτικές 

Διαστάσεις Περιεχόμενο 
1. Πειράματα  Εντυπωσιακά πειράματα επίδειξης 
2. Επίπεδο μαθητών  Δυσκολίες, ηλικιακό στάδιο μαθητών  
3. Διδακτικά εργαλεία  Προσομοιώσεις, οπτικοακουστικά μέσα 
4.Διαθεματικότητα   Σύνδεση με καθημερινή ζωή  
5. Διδακτικοί στόχοι  Υλοποίηση διδακτικών στόχων 
6. Διδακτικές 
στρατηγικές  

Ομαδοσυνεργατική, εποικοδομητισμός  

7. Συμμετοχή μαθητή  Εμπλοκή   

 
Διερεύνηση  ΠΓΠ σε έμπειρους και μη εκπαιδευτικούς 
Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σε σύνολο έξι έμπειρων εκπαιδευτικών του δείγματος και 
οι  έξι αναφέρθηκαν στη καθημερινότητα, στη μακροσκοπική διάσταση, στη μικροσκοπική 
διάσταση, στην ενέργεια και στα πειράματα και τέσσερις στη συμβολική διάσταση. Σε 
σύνολο έξι μη έμπειρων εκπαιδευτικών, έξι αναφέρθηκαν στην καθημερινότητα, στη 
μακροσκοπική διάσταση, στη μικροσκοπική διάσταση, στην ενέργεια και στα πειράματα και 
τέσσερις στη συμβολική διάσταση.   
Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σε σύνολο έξι έμπειρων εκπαιδευτικών του δείγματος, 
έξι αναφέρθηκαν σε δυσκολίες μακροσκοπικής διάστασης, τέσσερις σε δυσκολίες 
μικροσκοπικής και τέσσερις σε δυσκολίες συμβολικής διάστασης. Σε σύνολο έξι μη έμπειρων 
εκπαιδευτικών, τέσσερις αναφέρθηκαν σε δυσκολίες μακροσκοπικής διάστασης, τέσσερις σε 
δυσκολίες μικροσκοπικής  και ένας σε δυσκολίες συμβολικής διάστασης. Παρουσιάζεται 
διαφοροποίηση μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων στη συμβολική διάσταση.  
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Για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα στο σύνολο των έξι έμπειρων εκπαιδευτικών και οι έξι  
αναφέρθηκαν στις διαστάσεις πειράματα, διδακτικά εργαλεία, διδακτικοί στόχοι και 
διδακτικές μέθοδοι, ενώ τέσσερις αναφέρθηκαν στη διάσταση επίπεδο των μαθητών και δύο 
στη διάσταση της διαθεματικότητας. Στο σύνολο των έξι μη έμπειρων εκπαιδευτικών, έξι 
αναφέρθηκαν στις διαστάσεις πειράματα, διδακτικά εργαλεία, διδακτικοί στόχοι, διδακτικές 
μέθοδοι, τέσσερις στη διάσταση διαθεματικότητα, τρεις στη διάσταση επίπεδο μαθητών, ενώ 
δύο αναφέρθηκαν στη διάσταση συμμετοχή του μαθητή. 
Για το 1ο ερευνητικό ερώτημα δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση μεταξύ έμπειρων και μη 
εκπαιδευτικών. Για το 2ο ερευνητικό ερώτημα παρουσιάζεται διαφοροποίηση στη συμβολική 
διάσταση με περισσότερους έμπειρους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν δυσκολίες. Για το 3ο 
ερευνητικό ερώτημα παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στη διάσταση της διαθεματικότητας 
και στη διάσταση επίπεδο μαθητών. Συγκεκριμένα, στη διάσταση της διαθεματικότητας 
αναφέρθηκαν περισσότεροι μη έμπειροι, ενώ στη διάσταση επίπεδο μαθητών αναφέρθηκαν 
περισσότεροι έμπειροι εκπαιδευτικοί. 
 
Συμπεράσματα  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης παραγράφου, παρατηρούμε ότι οι 
συμμετέχοντες ανέδειξαν, μέσα από τις απαντήσεις τους, την εξειδικευμένη γνώση που 
απαιτείται για τη διδασκαλία μιας βασικής επιστημονικής έννοιας, όπως αυτή της χημικής 
αντίδρασης. Οι διαστάσεις που προέκυψαν περιγράφουν με ακρίβεια τις συνιστώσες μιας 
ολοκληρωμένης διδασκαλίας βασισμένης σε σύγχρονες πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα,  η 
μακροσκοπική, η μικροσκοπική και η συμβολική διάσταση της χημικής αντίδρασης 
αποτελούν μέρος της ΠΓΠ όσον αφορά στη γνώση του αντικειμένου και τις δυσκολίες των 
μαθητών. Η γνώση του αντικειμένου περιγράφεται ακόμη από τις διαστάσεις 
καθημερινότητα, ενέργεια και πειράματα. Στις πρακτικές διδασκαλίας καταγράφηκαν οι 
διαστάσεις πειράματα, επίπεδο των μαθητών, διδακτικά εργαλεία, διαθεματικότητα, 
διδακτικοί στόχοι και διδακτικές στρατηγικές, και συμμετοχή των μαθητών. Επίσης, στην 
παρούσα εργασία παρατηρήθηκε ότι η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών δεν τους 
διαφοροποιεί στις περισσότερες διαστάσεις της ΠΓΠ για τη χημική αντίδραση.   
Αξίζει να σημειωθεί ότι η  ανάπτυξη της ΠΓΠ είναι πολυπαραγοντική (Veal & MaKinster, 
2001), καθώς επίσης και σύνθετη εργασία στο να απεικονισθεί και κυρίως στο να 
εφαρμοστεί. Ο χαρακτήρας της πολύπλευρης αλλά ταυτόχρονα και της ειδικής γνώσης που 
απαιτείται για την αποτελεσματική διδασκαλία επιστημονικών εννοιών διαφαίνεται και μέσα 
από την ποικιλομορφία των διαστάσεων που προέκυψαν στην παρούσα εργασία.  
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