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Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 
Α1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

1. Προφίλ της τάξης 
2. Εποπτικό υλικό  
3. Πειράµατα   
4. Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-µαθητών  
5. Αλληλεπίδραση µαθητών µεταξύ τους 
6. ∆ιδακτική οργάνωση του µαθήµατος  
7. Στάσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος  
 

1. Προφίλ της τάξης 
� Κατανοµή µαθητών ανά φύλο  
� Κατανοµή µαθητών ανά ικανότητα (σύµφωνα µε δήλωση του εκπαιδευτικού 

σε καλούς, µέτριους και αδύνατους) 
� Επίπεδο πειθαρχίας 
� Επίπεδο κοινωνικής συνοχής της τάξης 
 

2. Εποπτικό υλικό 
� Είδος του εποπτικού υλικού (σχολικό εγχειρίδιο, φωτοτυπίες, διαφάνειες, 

slides, βίντεο, λογισµικό, διαδίκτυο, …) 
� Καταλληλότητα (είναι ικανά τα παιδιά να το χειριστούν; σχετίζεται µε το 

διδακτικό αντικείµενο;) 
 

3. Πειράµατα 
� Υλικά πειραµάτων 

- Είδος υλικών (π.χ. χηµικά αντιδραστήρια, ηλεκτρικά κυκλώµατα, 
τροχαλίες, κλπ) 

- ∆ίνονται οδηγίες για τη χρήση τους; 
- Καταλληλότητα (είναι ικανά τα παιδιά να τα χειριστούν; είναι ασφαλή για 

τα παιδιά;) 
� Είδος πειραµατικής δραστηριότητας (πειράµατα επίδειξης, οµαδικά 

πειράµατα, ατοµικά πειράµατα). 
� Σκοπιµότητα πειραµάτων (επιβεβαίωση θεωρητικών γνώσεων, έλεγχος 

υποθέσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων). 
� Παρουσίαση του πειράµατος - Τρόποι ανάπτυξης του πειράµατος 

- Οι µαθητές έχουν εκφέρει υποθέσεις; 
- Οι µαθητές έχουν καθορίσει τους στόχους του πειράµατος; 
- Οι µαθητές έχουν καθορίσει τα στάδια του πειράµατος; 
- Οι µαθητές προβαίνουν σε µετρήσεις; 
- Οι   µαθητές   συγκεντρώνουν  οι   ίδιοι   τα αποτελέσµατα και εξάγουν 

συµπεράσµατα; 
1. Έγερση  του  συλλογισµού  

• Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της παρατήρησης ή του πειράµατος: 
- Πειραµατικές διορθώσεις: 
� Συζητούνται οι συνθήκες του πειράµατος; 
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� Αξιοποιείται η σχετικότητα των µετρήσεων; 
� Συγκρίνονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα µε τις επιστηµονικές 

αποφάνσεις; 
- Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα (όπως για παράδειγµα γραφική 

αναπαράσταση, πίνακες); 
• Μελέτη των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών:  

- Αναγνωρίζονται οι µεταβλητές που χαρακτηρίζουν ένα φαινόµενο; 
- Γίνεται επεξεργασία των υποθέσεων που αφορούν σχέσεις 

µεταβλητών; 
- Γίνεται έλεγχος αυτών των υποθέσεων και ερµηνεία;  

 
4. Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-µαθητών 

� Κυρίαρχος τρόπος αλληλεπίδρασης (µονόλογος εκπαιδευτικού, ερωτήσεις-
απαντήσεις, προσωπική εµπλοκή σε κοινές δραστηριότητες µε τους µαθητές)  

� Ερωτήσεις 
- Πρόσωπο που απευθύνει την ερώτηση (Εκπαιδευτικός, Μαθητής) 
- Στόχος της ερώτησης (ανάκληση γνώσης, εννοιολογική αλλαγή) 
- Σκοπιµότητα της ερώτησης (η προώθηση του µαθήµατος, η αξιολόγηση, 

η επίλυση αποριών) 
- Η ερωτήσεις του εκπαιδευτικού απευθύνονται σε όλους τους µαθητές; (ή 

µόνο σε µια µικρή οµάδα µαθητών)  
� Η κοινωνική σχέση κατά την αλληλεπίδραση 

- Ο τόνος του εκπαιδευτικού (αυταρχικός-από καθέδρας, φιλικός και 
ενθαρρυντικός προς τους µαθητές) 

- Έλεγχος του µαθήµατος (έχει τον πλήρη έλεγχο-δεν αφήνει περιθώρια για 
πρωτοβουλίες, εκχωρεί µέρος του ελέγχου του επιτρέποντας 
πρωτοβουλίες των µαθητών). 
 

5. Αλληλεπίδραση µαθητών µεταξύ τους 
� Είδος αλληλεπίδρασης (αυθόρµητη συνεργασία, συνεργασία έπειτα από 

παρότρυνση του δασκάλου, αλληλεπίδραση άσχετη µε το µάθηµα, απουσία 
συνεργασίας). 

 
6. ∆ιδακτική οργάνωση του µαθήµατος 
6.1. Γενικά 

� Γίνεται σύνδεση του µαθήµατος µε αυτά που διδάχθηκαν προηγουµένως; 
� Χρησιµοποιείται η σειρά του εγχειριδίου ως βασική µορφή οργάνωσης του 

µαθήµατος; 
� Συνδέεται το µάθηµα µε εµπειρίες της καθηµερινής ζωής; 
� ∆ίνονται ερεθίσµατα στα παιδιά έτσι ώστε να συµµετέχουν ανακαλώντας και 

εµφανίζοντας τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους; 
� Ο δάσκαλος χρησιµοποιεί τις ιδέες των παιδιών στην περαιτέρω οργάνωση 

του µαθήµατος; 
� Ο δάσκαλος απευθύνει στους µαθητές ερωτήσεις σε διάφορα σηµεία του 

µαθήµατος ώστε να ελέγξει το βαθµό κατανόησης των όσων έχουν διδαχθεί 
έως εκείνη τη στιγµή; 

� Είναι η κατανοµή του διδακτικού χρόνου ικανοποιητική ή χρειάζεται 
επανεξέταση; 

6.2. Μάθηση επιστηµονικών εννοιών  
� Επιδιώκεται η µεταφορά γνώσεων από τον εκπαιδευτικό προς τους µαθητές; 



Μιχάλης Σκουµιός – Εφαρµοσµένη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών 4 

� Επιδιώκεται η ανακάλυψη γνώσεων από τους µαθητές; 
� Επιδιώκεται οικοδόµηση επιστηµονικών εννοιών; 
� Γίνεται παρουσίαση γεγονότων σε επιστηµονική γλώσσα µε ακρίβεια και 

πιστότητα; 
6.3. Εκµάθηση διανοητικών τεχνικών  

� Προωθείται µία µεθοδολογία για την επεξεργασία των επιστηµονικών 
προβληµάτων: 
- ∆ιατυπώνονται ερευνητικά ερωτήµατα; 
- ∆ιατυπώνονται υποθέσεις; 
- Εξετάζονται οι υποθέσεις; 
- Σχεδιάζονται πειράµατα; 
- Συλλέγονται δεδοµένα; 
- Ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα; 

� Ανάλυση: 
- Ταυτοποιούνται οι παράγοντες που παρεµβαίνουν σ' ένα φαινόµενο; 
- Καθορίζονται οι σχέσεις µεταξύ των παραγόντων; 

� Σύνθεση: 
- Παρουσιάζονται και  οργανώνονται  τα συλλεχθέντα γεγονότα / δεδοµένα 

σύµφωνα µ' ένα σχέδιο; 
- Ερµηνεύεται το σύνολο συλλεχθέντων;  

6.4. Περιεχόµενο 
� Οργάνωση και προσαρµογή του περιεχοµένου στο επίπεδο των µαθητών 

- Πως γίνεται η επιλογή των γνώσεων που θα διδαχθούν: 
- Καθορίζεται το περιεχόµενο σύµφωνα µε τους στόχους που ο 

διδάσκοντας  επιθυµεί  να επιτευχθούν; 
� Ποια είναι η φύση αυτών των στόχων (µεθόδου, γνωστικοί, στάσεων 

...); 
� Λαµβάνονται  υπόψη στη δόµηση του µαθήµατος οι νοητικές 

ικανότητες των µαθητών; 
 

7. Στάσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 
� Οι µαθητές κατά την ώρα του µαθήµατος δείχνουν σηµάδια γνωστικής 

εµπλοκής (π.χ. ακούνε προσεκτικά, κρατάνε σηµειώσεις, απευθύνουν και 
απαντάνε σε ερωτήσεις, κλπ) 

� Οι µαθητές κατά την ώρα του µαθήµατος δείχνουν σηµάδια συναισθηµατικής 
εµπλοκής (π.χ. δείχνουν ενθουσιασµό και προθυµία, έχουν βλέµµα 
θαυµασµού, ξεσπούν σε χειροκροτήµατα, γελούν αυθόρµητα). 

 
 
Α2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

1. ∆ιδακτικές τεχνικές 
2. Τύποι ερωτήσεων 
3. Γνωστική δραστηριότητα µαθητών 
4. Εµπλοκή µαθητών 
5. Επιστηµονικές πρακτικές 
6. Εκπαιδευτικά µέσα 
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1. ∆ιδακτικές τεχνικές 
 
∆ιδακτικές τεχνικές Περιγραφή  
∆ιάλεξη (∆) Ο εκπαιδευτικός περιγράφει προφορικά 

ένα γεγονός ή ένα φαινόµενο και δεν 
χρησιµοποιεί κάποιο οπτικό βοήθηµα ή 
όργανο επίδειξης 

∆ιάλεξη µε προκατασκευασµένα οπτικά 
βοηθήµατα (∆ΠΟ) 

Ο εκπαιδευτικός περιγράφει προφορικά 
ένα γεγονός ή ένα φαινόµενο ενώ 
χρησιµοποιεί οπτικά βοηθήµατα (π.χ. 
εικόνα, διαφάνεια, αφίσα, …) 

∆ιάλεξη µε οπτικά βοηθήµατα φτιαγµένα 
µε το χέρι (∆ΟΧ) 

Ο εκπαιδευτικός περιγράφει προφορικά 
ένα γεγονός ή ένα φαινόµενο ενώ γράφει 
σηµειώσεις στον πίνακα, δηµιουργεί 
διαγράµµατα, … 

∆ιάλεξη µε επίδειξη (∆Ε) Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί όργανα 
και υλικά (π.χ. όργανα µέτρησης, 
προσοµοιώσεις σε υπολογιστή, …) για να 
µεταδώσει το περιεχόµενο του 
µαθήµατος 

∆ιάλεξη µε ερωτήσεις (∆ΕΡ) Ο εκπαιδευτικός περιγράφει προφορικά 
ένα γεγονός ή ένα φαινόµενο ενώ 
απευθύνει ερωτήσεις στους µαθητές οι 
οποίοι απαντούν. Οι ερωτήσεις 
απευθύνονται αποκλειστικά από τον 
εκπαιδευτικό 

Εργασία σε µικρές οµάδες (ΕΟ) Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τους 
µαθητές να εργαστούν σε δυάδες ή 
µικρές οµάδες για να εκτελέσουν µια 
εργασία 

Εργασία στο θρανίο (ΕΘ) Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τους 
µαθητές να εργαστούν ατοµικά στο 
θρανίο τους 

Συζήτηση σε επίπεδο τάξης (ΣΤ) Ο εκπαιδευτικός ξεκινά µια συζήτηση 
όπου οι µαθητές απαντούν και θέτουν 
ερωτήµατα µεταξύ τους  

Πολυµέσα (Π) Ο εκπαιδευτικός προβάλλει ένα βίντεο 
χωρίς να µιλά και οι µαθητές 
παρακολουθούν 

Παρουσίαση από µαθητές (ΠΜ) Οι µαθητές παρουσιάζουν µια εργασία 
τους στην τάξη 

∆ραµατοποίηση / παιχνίδι ρόλων (∆ΠΡ) Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές 
να µετατρέψουν το περιεχόµενο ενός 
µαθήµατος σε δραµατοποιηµένο κείµενο 
… Οι µαθητές υποδύονται ρόλους. 
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2. Τύποι ερωτήσεων 
 
Τύποι ερωτήσεων Περιγραφή  
Ρητορική ερώτηση από εκπαιδευτικό 
(ΡΕ) 

Ο εκπαιδευτικός θέτει ένα ερώτηµα 
χωρίς να αναζητά απάντηση και χωρίς να 
δίνει την δυνατότητα στο µαθητή να 
απαντήσει 

Ερώτηση ανάκλησης γνώσης από 
εκπαιδευτικό (ΕΓ) 

Σκοπός της είναι να ανακληθούν στον 
µυαλό του µαθητή αποσπασµατικές 
πληροφορίες όπως ορισµοί τύποι και 
γεγονότα που τα έχει διδαχθεί και 
βρίσκονται συνήθως στα σχολικά 
εγχειρίδια 

Ερώτηση εφαρµογής από εκπαιδευτικό 
(ΕΕ) 

Ωθεί τον µαθητή να χρησιµοποιήσει την 
σχολική γνώση που απόκτησε και να την 
εφαρµόσει για να ερµηνεύσει φαινόµενα 
και καταστάσεις 

Ερώτηση σύνθεσης ή ανάλυσης από 
εκπαιδευτικό (ΕΣ) 

Εδώ ζητούµενο από τους µαθητές είναι ο 
κατακερµατισµός ενός όλου στα τµήµατα 
ή στις εκφάνσεις αυτού είτε η σύνθεση 
επιµέρους τµηµάτων σε ένα όλο 

Ερώτηση κριτικής σκέψης από 
εκπαιδευτικό (ΕΚ) 

Ο µαθητής κρίνει µια άποψη βασιζόµενος 
σε γεγονότα και θεωρίες, λαµβάνοντας 
υπόψη κριτήρια 

Ερώτηση από µαθητή (Μ) Ο µαθητής θέτει ερώτηµα στον 
εκπαιδευτικό 

 
 
3. Γνωστική δραστηριότητα µαθητών 
 
Γνωστική δραστηριότητα µαθητών Περιγραφή 
Πρόσληψη / αποµνηµόνευση 
πληροφορίας (ΠΑ) 

Οι µαθητές ακούν γεγονότα και 
πληροφορίες µε απώτερο στόχο να τα 
εσωτερικεύσουν και να τα αναπαράγουν 

Επίλυση προβλήµατος (ΕΠ) Οι µαθητές εµπλέκονται ενεργητικά στην 
επίλυση ενός προβλήµατος. Το πρόβληµα 
µπορεί να απαιτεί υπολογισµούς ή κρίση 
πάνω σε διαφορετικούς ισχυρισµούς 

∆ηµιουργία ιδεών (∆Ι) Οι µαθητές εµπλέκονται σε µια 
δραστηριότητα ιδεοθύελλας και στη 
συνέχεια ανακοινώνουν τις ιδέες τους 

Ενοποίηση ιδεών (ΕΙ) Οι µαθητές ενεργητικά αναστοχάζονται 
πάνω στην αρχική τους γνώση και στη 
σχέση της µε τη νέα γνώση. 

Σύνδεση µε την καθηµερινή ζωή (ΣΚ) Οι µαθητές συσχετίζουν αυτά που 
µαθαίνουν µε καταστάσεις της 
καθηµερινής ζωής τους 
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4. Εµπλοκή µαθητών 
 
Εµπλοκή µαθητών Περιγραφή  
Υψηλή (Υ) Πάνω από το 90% των µαθητών της 

τάξης εµπλέκονται στη µαθησιακή 
διαδικασία 

Μέση (Μ) Το 50% έως το 90% των µαθητών 
εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία 

Χαµηλή (Χ) Λιγότερο από το 50% των µαθητών δεν 
εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία 

 
 
5. Επιστηµονικές πρακτικές 
 
Επιστηµονικές πρακτικές Περιγραφή 
Επιστηµονική πρακτική 1: ∆ιατύπωση 
ερωτηµάτων (∆Ε) 

� ∆ιαµόρφωση ερωτήσεων που 
µπορούν να απαντηθούν µέσω 
εµπειρικής έρευνας 

� Αξιολόγηση ερωτήσεων ως προς το 
αν µπορούν να ελεγχθούν και αν είναι 
σχετικές ή όχι 

� ∆ιαµόρφωση ερωτήσεων πάνω στην 
εργασία άλλων 

Επιστηµονική πρακτική 2: Ανάπτυξη και 
χρήση µοντέλων (ΑΜ) 

� Συγκρότηση και χρήση µοντέλων που 
βοηθούν στην ανάδειξη ερωτήσεων 

� Συγκρότηση και χρήση µοντέλων που 
βοηθούν στην ανάδειξη και τον 
έλεγχο εξηγήσεων 

� Συγκρότηση και χρήση µοντέλων για 
την αναπαράσταση αυτών που έχουν 
κατανοηθεί 

� Συγκρότηση και χρήση µοντέλων για 
την επικοινωνία ιδεών 

� Ευέλικτη µετατόπιση ανάµεσα σε 
διαφορετικούς τύπους µοντέλων  

� Αναγνώριση των ορίων των 
µοντέλων  

� Αξιολόγηση των ορίων των µοντέλων  
� Αναθεώρηση των µοντέλων 

Επιστηµονική πρακτική 3: Σχεδίαση και 
πραγµατοποίηση έρευνας (ΣΕ) 

� ∆ιαµόρφωση µιας ερώτησης που 
µπορεί να διερευνηθεί 

� Εκφορά µιας υπόθεσης βασισµένης 
σε ένα µοντέλο ή µια θεωρία 

� Αναγνώριση των µεταβλητών 
� Εξέταση για το πώς οι µεταβλητές 

µπορούν να παρατηρηθούν ή να 
µετρηθούν 

� Εξέταση για το πώς οι µεταβλητές 
µπορούν να ελεγχθούν 

� Εξέταση της αξιοπιστίας και της 
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ακρίβειας των δεδοµένων  
� Παρατήρηση και συλλογή των 

δεδοµένων που περιγράφουν ένα 
φαινόµενο  

� Παρατήρηση και συλλογή των 
δεδοµένων που ελέγχουν µια 
υπάρχουσα θεωρία και τις εξηγήσεις 

� Σχεδίαση πλάνων για έρευνα ατοµικά 
� Σχεδίαση πλάνων για έρευνα 

συνεργατικά 
� Αξιολόγηση πλάνων για έρευνα 

Επιστηµονική πρακτική 4: Ανάλυση και 
ερµηνεία δεδοµένων (Α∆) 

� Χρήση πινάκων για την 
αντιπαραβολή τη σύνοψη και τη 
διαχείριση των δεδοµένων 

� Χρήση διαγραµµάτων για την 
αντιπαραβολή τη σύνοψη και τη 
διαχείριση των δεδοµένων 

� Χρήση απεικονίσεων για την 
αντιπαραβολή τη σύνοψη και τη 
διαχείριση των δεδοµένων 

� Χρήση στατιστικής ανάλυσης για την 
αντιπαραβολή τη σύνοψη και τη 
διαχείριση των δεδοµένων 

� Αναγνώριση των σηµαντικών 
χαρακτηριστικών και των τάσεων στα 
δεδοµένα 

� Χρήση των δεδοµένων ως 
αποδεικτικών στοιχείων 

� ∆ιάκριση ανάµεσα στις αιτιακές 
σχέσεις και στις σχέσεις συσχέτισης 

� Αναγνώριση των πηγών των 
σφαλµάτων 

Επιστηµονική πρακτική 5: Χρήση 
µαθηµατικής και υπολογιστικής σκέψης 
(Μ)  

� Εικονική αναπαράσταση των 
δεδοµένων 

� Μετασχηµατισµός των δεδοµένων 
ανάµεσα σε πίνακα και διάγραµµα 

� Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων 
� Αναγνώριση ποσοτικών σχέσεων 
� Εξαγωγή ποσοτικών σχέσεων 
� Εφαρµογή ποσοτικών σχέσεων 

Επιστηµονική πρακτική 6: Συγκρότηση 
εξηγήσεων (ΣΕ) 

� Εφαρµογή εξηγήσεων στα φαινόµενα 
� Συγκρότηση εξηγήσεων για τα 

φαινόµενα βασισµένων σε 
αποδεικτικά στοιχεία 

� Σύνδεση αποδεικτικών στοιχείων µε 
τους ισχυρισµούς 

� Χρήση αποδεικτικών στοιχείων για 
την υποστήριξη ή την αντίκρουση 
µιας εξήγησης   

� Αναγνώριση κενών ή αδυναµιών σε 
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µια εξήγηση 
Επιστηµονική πρακτική 7: Εµπλοκή σε 
επιχειρηµατολογία που βασίζεται σε 
αποδεικτικά στοιχεία (Ε) 

� Εµπλοκή σε συλλογισµό και 
επιχειρηµατολογία για την 
αναγνώριση των δυνατών και 
αδύνατων σηµείων σε ένα 
συλλογισµό για την καλύτερη 
πειραµατική σχεδίαση 

� Εµπλοκή σε συλλογισµό και 
επιχειρηµατολογία για την 
αναγνώριση των δυνατών και 
αδύνατων σηµείων σε ένα 
συλλογισµό για την καλύτερη τεχνική 
ανάλυσης των δεδοµένων 

� Εµπλοκή σε συλλογισµό και 
επιχειρηµατολογία για την 
αναγνώριση των δυνατών και 
αδύνατων σηµείων σε ένα 
συλλογισµό για την καλύτερη 
ερµηνεία µιας οµάδας δεδοµένων 

� Εµπλοκή σε συλλογισµό και 
επιχειρηµατολογία για την 
αναγνώριση των δυνατών και 
αδύνατων σηµείων σε ένα 
συλλογισµό σχετικά µε το πώς τα 
δεδοµένα υποστηρίζουν ένα 
ισχυρισµό 

� Εµπλοκή σε συλλογισµό και 
επιχειρηµατολογία για την εύρεση 
της καλύτερης εξήγησης για ένα 
φαινόµενο ατοµικά 

� Εµπλοκή σε συλλογισµό και 
επιχειρηµατολογία για την εύρεση 
της καλύτερης εξήγησης για ένα 
φαινόµενο συνεργατικά 

� Παροχή κριτικής σε εργασία άλλων 
� Αναγνώριση αδυναµιών σε ένα 

επιχείρηµα 
� Τροποποίηση µιας εργασίας υπό το 

πρίσµα των αποδεικτικών στοιχείων 
� Αναγνώριση δυνατών και αδύνατων 

σηµείων σε αναφορές των Φυσικών 
Επιστηµών  

� Αναγνώριση του τρόπου µε τον οποίο 
οι ισχυρισµοί αιτιολογούνται από την 
επιστηµονική κοινότητα 

Επιστηµονική πρακτική 8: Απόκτηση, 
αξιολόγηση και επικοινωνία 
πληροφοριών (Π) 

� Προφορική επικοινωνία ιδεών 
� Γραπτή επικοινωνία ιδεών 
� Επικοινωνία ιδεών µέσω πινάκων και 

διαγραµµάτων  
� Επικοινωνία ιδεών µέσω εκτενών 
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συζητήσεων µε τους συνοµηλίκους 
� Άντληση νοηµάτων από 

επιστηµονικά άρθρα, κείµενα 
� Άντληση νοηµάτων από 

επιστηµονικές πληροφορίες που 
παρουσιάζονται προφορικά 

� Αξιολόγηση της αξιοπιστίας  των 
επιστηµονικών πληροφοριών 

� Ενοποίηση πληροφοριών που 
προέρχονται από διαφορετικές πηγές 

 
 
6. Εκπαιδευτικά µέσα 
 
Εκπαιδευτικά µέσα 
Όργανα και υλικά (ΟΥ) 
Παρουσίαση (Υπολογιστής και 
βιντεοπροβολέας) (ΥΒ) 
Αφίσες (ΑΦ) 
Βιβλία (ΒΙ) 
Σηµειώσεις, φωτοτυπίες (ΣΦ) 
∆ιαφανοσκόπιο (∆Φ) 
Πίνακας (ΠΙ) 
Ταινίες / βίντεο (ΤΒ) 
Εκπαιδευτικό λογισµικό (ΕΛ) 
∆ιαδίκτυο (∆) 
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ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
Παρατηρητής: ………………………………………………………….. 
 
Ηµεροµηνία: ………………………... Ώρα: ……………………. 
 
Σχολείο: …………………………….. Τάξη: …………………… 
 

Λεπτά 0-4 5-9 10-14 15-19 
 
 
 
∆ιδακτικές 
τεχνικές 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 
Τύποι 
ερωτήσεων 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 
 
Γνωστική 
δραστηριότητα 
µαθητών 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

Εµπλοκή 
µαθητών 

 
Υ   Μ   Χ 

 

 
Υ   Μ   Χ 

 
Υ   Μ   Χ 

 
Υ   Μ   Χ 

 
 
Επιστηµονικές 
πρακτικές 
 
 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 
 
 
Εκπαιδευτικά 
µέσα 
 
 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 
 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 
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Λεπτά 20-24 25-29 30-34 35-39 
 
 
 
∆ιδακτικές 
τεχνικές 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 
Τύποι 
ερωτήσεων 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 
 
Γνωστική 
δραστηριότητα 
µαθητών 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

Εµπλοκή 
µαθητών 

 
Υ   Μ   Χ 

 

 
Υ   Μ   Χ 

 
Υ   Μ   Χ 

 
Υ   Μ   Χ 

 
 
Επιστηµονικές 
πρακτικές 
 
 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 
 
 
Εκπαιδευτικά 
µέσα 
 
 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 
 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 
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Λεπτά 40-44 45-49 
 
 
 
∆ιδακτικές 
τεχνικές 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 

 
∆  ∆ΠΟ  ∆ΟΧ 

 
∆Ε  ∆ΕΡ  ΕΟ 

 
ΕΘ  ΣΤ  Π 

 
ΠΜ  ∆ΠΡ 

 
Τύποι 
ερωτήσεων 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 

 
ΡΕ   ΕΓ   ΕΕ 

 
ΕΣ   ΕΚ   Μ 

 
 
Γνωστική 
δραστηριότητα 
µαθητών 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

 

 
ΠΑ  ΕΠ  ∆Ι 

 
ΕΙ  ΣΚ 

Εµπλοκή 
µαθητών 

 
Υ   Μ   Χ 

 

 
Υ   Μ   Χ 

 
 
Επιστηµονικές 
πρακτικές 
 
 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 

 
∆Ε  ΑΜ  ΣΕ 

 
Α∆  Μ  ΣΕ 

 
Ε  Π  

 
 
 
Εκπαιδευτικά 
µέσα 
 
 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 
 

 
ΟΥ  ΥΒ  ΑΦ 

 
ΒΙ  ΣΦ  ∆Φ 

 
ΠΙ  ΤΒ  ΕΛ 

 
∆ 
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Β. ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
 
Εξώφυλλο 
 
Πίνακας Περιεχοµένων 

� Θα περιέχει τις ενότητες και τις υπο-ενότητες της εργασίας καθώς και τη 
σελίδα στην οποία βρίσκονται αυτές. 

 
Ευχαριστίες 

� Σε ένα σύντοµο κείµενο (µέχρι µισή σελίδα το πολύ) ευχαριστούµε τους 
ανθρώπους και τους θεσµούς που συνέβαλλαν στην εκπόνηση της εργασίας. 

 
Εισαγωγή 

� Περιγράφεται η δοµή της εργασίας υπό την έννοια ότι αναφέρονται εν 
συντοµία τα τµήµατα που περιέχει καθώς και το αντίστοιχο περιεχόµενό τους. 

 
Α΄ Μέρος - Η περιγραφή του εργαλείου της παρατήρησης 

� Στο τµήµα αυτό θα πρέπει να αναφερθείτε στη δοµή και τη λογική του 
εργαλείου της παρατήρησης καθώς και στη σκοπιµότητα που εξυπηρετεί το 
κάθε τµήµα της. Θα πρέπει επίσης να αναφερθείτε στις µεθοδολογικές 
επιλογές εκτέλεσης της παρατήρησης στην τάξη (ποιοτική, ποσοτική). Τέλος 
θα πρέπει να αναφέρετε στο τµήµα αυτό ορισµένα στοιχεία όπως η 
ηµεροµηνία της παρατήρησης, το σχολείο και η τάξη που διεξάχθηκε, η 
διδακτική ενότητα που αφορούσε το µάθηµα που παρατηρήσατε, το σχολικό 
εγχειρίδιο που χρησιµοποιεί η εν λόγω τάξη καθώς και ορισµένα στοιχεία 
σχετικά µε τον εκπαιδευτικό όπως τα χρόνια προϋπηρεσίας του και οι σπουδές 
του. 

 
Β΄ Μέρος - Τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων 

� Στο µέρος αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια της καθεµίας εκ των τεσσάρων παρατηρήσεων. Προτείνεται το 
τµήµα αυτό να οργανωθεί σε 4 επιµέρους ενότητες που θα αφορούν την κάθε 
µία από τις τέσσερεις  παρατηρήσεις. Επίσης προτείνεται τα αποτελέσµατα να 
εµφανίζονται υπό µορφή υπο-ενοτήτων που θα αφορούν τον κάθε άξονα του 
εργαλείου της παρατήρησης ξεχωριστά (προηγείται η ποιοτική µελέτη και 
έπεται η ποσοτική). Τα ποσοτικά δεδοµένα να αναπαρασταθούν σε πίνακες 
συχνοτήτων (και εκατοστιαίων συχνοτήτων) ενώ τα ποιοτικά δεδοµένα θα 
πρέπει να αναπτυχθούν κυρίως µε λεκτικό τρόπο. 

 
Γ΄ Μέρος - Συµπεράσµατα 
Σε αυτό το τµήµα δίνονται απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: 

� Υπάρχουν µετατοπίσεις στα συµπεράσµατα που προκύπτουν ανάµεσα στις 4 
παρατηρήσεις. Εάν ναι τι αφορούν και που οφείλονται; 

� Ποια παιδαγωγική θέση ή µείξη παιδαγωγικών θέσεων (διδακτικό µοντέλο) 
(π.χ. παραδοσιακό, ανακαλυπτικό ή εποικοδοµητικό) φαίνεται να υιοθετείται 
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στη συγκεκριµένη τάξη µε βάση τη σύνθεση των συµπερασµάτων και από τις 
τρεις παρατηρήσεις; Πως δικαιολογείται την κατάταξη σας; 

� Κατά τη γνώµη σας ποια είναι τα πιο δυνατά και τα πιο αδύναµα σηµεία του 
τρόπου   που   διεξάγεται  η   παιδαγωγική   διαδικασία στην τάξη που 
παρατηρήσατε; ∆ικαιολογήστε. 

 
∆΄ Μέρος – Αναµόρφωση µιας διδασκαλίας (Σχέδιο διδασκαλίας) 
Σε αυτό το µέρος παρουσιάζεται ένα δικό σας σχέδιο διδασκαλίας ενός από τα 
µαθήµατα που παρακολουθήσατε στην Ε ή ΣΤ τάξη. 
Πιο συγκεκριµένα το διδακτικό µοντέλο που θα ακολουθηθεί περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες πέντε φάσεις:  
(α) ενεργοποίηση µαθητών, ανάδειξη των αρχικών τους αντιλήψεων (φάση Ι),  
(β) σχεδίαση και πραγµατοποίηση έρευνας, αναδόµηση αντιλήψεων (φάση ΙΙ),  
(γ) συγκρότηση εξήγησης (φάση ΙΙΙ),  
(δ) εφαρµογή σε νέα προβλήµατα και ανατροφοδότηση (φάση ΙV) και  
(ε) αναστοχασµός (φάση V). 
 
 
Παραρτήµατα 

� Φύλλα παρατήρησης, Οπτικό Υλικό από τις τάξεις. 
 
Βιβλιογραφία 
 
 
 


