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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οµαδο-συνεργατική διερευνητική µέθοδος 

διδασκαλίας  

Τα σχέδια µαθήµατος για την ενότητα «Περιοδικός Πίνακας» δηµιουργήθηκαν µε 

βάση την επέκταση του 5Ε µοντέλου του κύκλου µάθησης [Eisenkraft, A. (2003). The 

Science Teacher, 70 (6), 56-59]. Το διδακτικό µοντέλο του κύκλου µάθησης είναι µια 

διδακτική στρατηγική διερεύνησης που βασίζεται στις ιδέες του εποικοδοµισµού και 

χωρίζεται σε φάσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται µε µια σειρά.  

Με τις δραστηριότητες της πρώτης φάσης ο εκπαιδευτικός εκµαιεύει την 

προϋπάρχουσα γνώση και τις ιδέες των µαθητών και ενεργοποιεί τη σκέψη και το 

ενδιαφέρον τους. 

Στη δεύτερη φάση µε καθοδηγούµενες από τον εκπαιδευτικό δραστηριότητες οι 

µαθητές εξερευνούν το θέµα. Στη φάση αυτή οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να 

παρατηρούν, να καταγράφουν δεδοµένα, να εντοπίζουν µεταβλητές, να σχεδιάζουν 

και να εκτελούν πειράµατα, να διατυπώνουν υποθέσεις και να οργανώνουν τα 

ευρήµατά τους. Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις, προτείνει προσεγγίσεις, 

παρέχει ανατροφοδότηση και  αποτιµά την κατανόηση των µαθητών. 

Στην τρίτη φάση οι µαθητές µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εξηγούν, εισάγονται 

στις νέες έννοιες ή/και επαναδιατυπώνουν τις ιδέες τους. κατά τη διάρκεια αυτής της 

φάσης του κύκλου µάθησης οι µαθητές εισάγονται σε µοντέλα, νόµους και θεωρίες 

και συνοψίζουν τα αποτελέσµατα της εξερεύνησής τους σύµφωνα µε αυτές τις 

θεωρίες και τα µοντέλα. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους µαθητές σε λογικές και 

συνεπείς γενικεύσεις, βοηθά τους µαθητές να υιοθετήσουν ένα επιστηµονικό 

λεξιλόγιο και διατυπώνει ερωτήσεις που βοηθούν τους µαθητές να χρησιµοποιούν 

αυτό το λεξιλόγιο για να εξηγούν τα αποτελέσµατα των εξερευνήσεών τους. 

Με τις δραστηριότητες της τέταρτης φάσης δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να 

εφαρµόσουν την νέα γνώση και να επεκτείνουν την κατανόησή τους. Η εφαρµογή 

της γνώσης σε άλλες καταστάσεις και τοµείς µπορεί να εγείρει νέες ερωτήσεις και 

υποθέσεις για να ερευνηθούν. Αυτή η φάση περιλαµβάνει επίσης σχετικά αριθµητικά 

προβλήµατα που πρέπει να λύσουν οι µαθητές. Η φάση της εφαρµογής και επέκτασης 

συνδέεται µε την ψυχολογική διαδικασία της «µεταφοράς µάθησης». Ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να σιγουρεύεται ότι η γνώση του µαθητή εφαρµόζεται σε ένα νέο πλαίσιο και 

δεν περιορίζεται σε µια απλή εφαρµογή.  

Τέλος, στην πέµπτη φάση ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές µπορούν να εκτιµήσουν το 

αποτέλεσµα της διδασκαλίας είτε µε διαµορφωτική ή µε τελική αξιολόγηση της 
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µάθησης. Η διαµορφωτική αξιολόγηση δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε αυτή τη 

φάση του κύκλου µάθησης. Πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια όλων των 

αλληλεπιδράσεων του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές. Η φάση της ανάδειξης της 

προϋπάρχουσας γνώσης και των ιδεών των µαθητών είναι είδος διαµορφωτικής 

αξιολόγησης. Οι φάσεις εξερεύνησης και εξήγησης πρέπει πάντα να συνοδεύονται 

από τεχνικές µε τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα ελέγχει την κατανόηση των µαθητών.  

 


