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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ανάπτυξη της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών ως αυτόνοµης 
επιστηµονικής περιοχής διεθνώς, συνοδεύτηκε από µια αύξηση των προσδοκιών για 
τη βελτίωση της διδασκαλίας σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
προσδοκίες οι οποίες, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, δεν φαίνεται να εκπληρώνονται σε 
ικανοποιητικό βαθµό. Την τελευταία όµως εικοσαετία σηµειώθηκαν σηµαντικές και 
ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην περιοχή της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών. 
Πράγµατι, πέραν των αρχικών ερευνητικών προσπαθειών οι οποίες στρέφονταν προς 
την ανίχνευση και την καταγραφή των αντιλήψεων των µαθητών για έννοιες και 
φαινόµενα της σχολικής εκδοχής της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, ένα µεγάλο 
φάσµα πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών 
σχετίζεται µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση διδακτικού έργου σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες. Ειδικότερα, συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη διαµόρφωσης 
νέων περιβαλλόντων µάθησης µε παράλληλη σχεδίαση νέων καινοτοµικών 
διδακτικών προσεγγίσεων και άρχισαν να ερευνώνται µε συστηµατικό τρόπο τόσο η 
µαθησιακή διαδικασία όσο και το αποτέλεσµά της στη πράξη, στο περιβάλλον της 
σχολικής τάξης.  

Οι επόµενες ενότητες διαπραγµατεύονται ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 
στοχοθεσία, τις διδακτικές προσεγγίσεις και τα διδακτικά εργαλεία για τη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστηµών. 
 
Β. Ο ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
Στις σύγχρονες κοινωνίες οι Φυσικές Επιστήµες (Φ.Ε.) και η τεχνολογία παίζουν όλο 
και πιο σηµαντικό ρόλο, εποµένως είναι αναγκαία η οικοδόµηση βασικών 
επιστηµονικών γνώσεων και η ανάπτυξη ανάλογων ικανοτήτων και στάσεων οι 
οποίες θα επιτρέψουν στους µαθητές να αντιµετωπίζουν µε αποτελεσµατικότητα 
προβλήµατα της καθηµερινής ζωής και να συµµετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί 
πολίτες. Για να περιγραφεί το σύνολο αυτών των επιθυµητών γνώσεων, ικανοτήτων 
και στάσεων, εισάγεται η έννοια εγγραµµατισµός στις Φ.Ε. 
Ο εγγραµµατισµός στις Φ.Ε., αναφέρεται1: 
• Στην επιστηµονική γνώση του µαθητή και στην ικανότητά του να χρησιµοποιεί 

αυτήν τη γνώση για να αναγνωρίζει τα επιστηµονικά ζητήµατα, να αποκτά νέα 
γνώση, να εξηγεί φαινόµενα µε επιστηµονικό τρόπο και να οδηγείται σε συ-
µπεράσµατα βασισµένα σε επιστηµονικά τεκµήρια για θέµατα σχετικά µε τις Φ.Ε 

• Στην κατανόηση της επιστήµης ως µιας µορφής ανθρώπινης γνώσης και 
διερεύνησης. 

• Στην επίγνωση τού πώς η επιστήµη και η τεχνολογία διαµορφώνουν το υλικό, 
πνευµατικό και πολιτισµικό περιβάλλον. 

• Στην προθυµία του για ενασχόληση και συµµετοχή ως ενεργού πολίτη σε 
ζητήµατα που σχετίζονται µε τις Φ.Ε. 
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1 OECD, 2006 



Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ2

 
Γ1. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
- Να βοηθήσουµε τους µαθητές να αποκτήσουν µερικά στοιχεία επιστηµονικής 

µεθόδου. 
- Να βοηθήσουµε τους µαθητές να αναπτύξουν µια επιστηµονική στάση απέναντι 

στο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον τους. 
- Να βοηθήσουµε τους µαθητές να αποκτήσουν ορισµένες δεξιότητες 

επιστηµονικής και τεχνικής φύσης. 
- Να µυήσουµε τους µαθητές σ’ έναν ορισµένο αριθµό εννοιών. 
 
Γενικές παρατηρήσεις  
- Η απόκτηση της επιστηµονικής µεθόδου προϋποθέτει ότι η πειραµατική 

δραστηριότητα πραγµατοποιείται από τους ίδιους τους µαθητές. 
- Η επιλογή των συγκεκριµένων πειραµατικών καταστάσεων στις οποίες θα 

επικεντρωθεί η µελέτη των µαθητών οφείλει να λαµβάνει υπόψη της το οικείο 
περιβάλλον των µαθητών. 

- Η εννοιολογική κατάκτηση θα είναι σταδιακή. Στο επίπεδο της παρατήρησης, θα 
ξεκινάµε πάντα από τα δεδοµένα των αισθήσεων και της άµεσης παρατήρησης 
και το επίπεδο της αφαίρεσης θα παραµείνει στοιχειώδες. 

 
Γ2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
- Αποτελούν τα πιο βασικά κριτήρια για την επιλογή και τον προγραµµατισµό του 

περιεχοµένου και των µεθόδων διδασκαλίας. 
- Κατευθύνουν τη διδασκαλία. 
- Εστιάζουν την προσοχή των µαθητών σ’ αυτά που πρόκειται να µάθουν. 
- Προσανατολίζουν το µαθητή σε συγκεκριµένες ενέργειες τέτοιες ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι. 
- Αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της διδασκαλίας. 
 
TAΞIΝΟΜΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 Στόχοι που αφορούν σε επιστηµονικές µεθόδους 
 Στόχοι που αφορούν σε   επιστηµονικές στάσεις 
 Στόχοι που αφορούν σε επιστηµονικές δεξιότητες 
 Στόχοι που αφορούν σε γνώσεις 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ 

 Αναγνώριση ενός προβλήµατος 
- Να αναγνωρίζουν όταν βρίσκονται αντιµέτωποι µ' ένα αντικείµενο ή µ' ένα 

φαινόµενο ότι υπάρχει ένα πρόβληµα να διατυπώσουν ή κάποια ερωτήµατα 
να θέσουν. 

 Παρατήρηση 
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2 Από το Χατζηνικήτα Β. (1995). Εφαρµοσµένη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών. 
Υλικά εργασίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης, Ρόδος. 



- Να αναζητούν αντικειµενικές πληροφορίες, µε ή χωρίς όργανα, αλλά πάντα 
ξεκινώντας από ένα ή περισσότερα ερωτήµατα, ή µε σκοπό να καταλήξουν σ' 
ένα ερώτηµα. 

 Βιβλιογραφία 
- Να αναζητούν πληροφορίες από προφορικές ή γραπτές πηγές σε συνάρτηση 

µε τα ερωτήµατα που έχουν διατυπωθεί ή µε τη διευκρίνιση κάποιου 
ερωτήµατος.  

 Εφεύρεση 
- Να αναζητούν διατάξεις που επιτρέπουν τη λύση ενός προβλήµατος που έχει 

ήδη διατυπωθεί. 
 ∆ιατύπωση υποθέσεων 

- Να εκφέρουν υποθέσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σ’ ένα συλλογισµό 
και προορισµένες να ελεγχθούν µε πειράµατα, µε παρατήρηση,... 

 Έλεγχος µεταβλητών 
- Να αναγνωρίζουν πιθανές µεταβλητές και να αποµονώνουν µία µεταβλητή 

από τις άλλες ώστε να µελετούν τα αποτελέσµατα της. 
 Μέτρηση 

- Να αναζητούν ποσοτικά δεδοµένα για να αποσαφηνίζουν µία ιδιότητα ή µία 
σχέση, χρησιµοποιώντας κατάλληλες διαδικασίες και όργανα.  

 Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
- Παρουσίαση αποτελεσµάτων µε σκοπό τη χρησιµοποίηση τους και τη 

µετάδοση τους. 
 Ερµηνεία αποτελεσµάτων 

- Ερµηνεία αποτελεσµάτων για να γίνει φανερή µία σχέση, µία διατήρηση ή η 
ταυτότητα ενός φαινοµένου. 

 
Παρατηρήσεις σχετικά µε σκοπούς που αφορούν σε επιστηµονικές µεθόδους 

- Οι σκοποί µεθόδου είναι αδύνατον να επιτευχθούν εάν δεν δοθεί στους ίδιους 
τους µαθητές η ευκαιρία να ασκήσουν οι ίδιοι τις διάφορες προτεινόµενες 
διαδικασίες. 

- Ο µαθητής παρακινείται, πάντα µέσα στα πλαίσια του δυνατού, να 
πραγµατοποιεί πειράµατα για να απαντήσει σε ερωτήµατα που πηγάζουν από 
την κοινή συζήτηση των µαθητών µε το διδάσκοντα. 

- Η γενική µεθόδευση κατευθύνεται από το διδάσκοντα σε συνάρτηση µε τους 
στόχους που έχει θέσει και τις έννοιες που µελετούνται. 

- Οι κανόνες ασφαλείας που αφορούν στην πραγµατοποίηση πειραµάτων 
οφείλουν να παρουσιασθούν µε ιδιαίτερη σαφήνεια από το διδάσκοντα και να 
εκτελούνται µε φροντίδα και κατανόηση από τους µαθητές. 

- Οι σκοποί µεθόδου περιγράφουν δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

- Οι σκοποί µεθόδου δεν έχουν πραγµατικά επιτευχθεί παρά µόνον όταν οι 
µαθητές, συγκρίνοντας τις διαδικασίες που αποδείχθηκαν επιτυχείς σε 
διαφορετικά αντικείµενα µελέτης, συνειδητοποιούν τις κύριες πλευρές των 
διαδικασιών και στη συνέχεια αναζητούν να τις εφαρµόσουν ξανά. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ  
Εκτός από τους στόχους που αφορούν σε γενικές στάσεις (όπως για παράδειγµα 
συνεργασία, αυτονοµία, οργάνωση) ο διδάσκοντας θα φροντίσει να αναπτύξει: 

Μιχάλης Σκουµιός – Εφαρµοσµένη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών 4

 Περιέργεια 



- Να απορούν και να θέτουν ερωτήσεις όταν βρίσκονται απέναντι σ' ένα 
αντικείµενο ή ένα φαινόµενο. 

 Εργασία στα πλαίσια της οµάδας 
- Να αποδέχονται την κατανοµή εργασιών, να παίρνουν υπόψη τους τη γνώµη 

των άλλων - κυρίως µε συχνές ανταλλαγές -, να αναλαµβάνουν τις ευθύνες 
τους. 

 Αντικειµενικότητα 
- Να αναζητούν να στηριχθούν σε δεδοµένα που επιδέχονται έλεγχο (όπως για 

παράδειγµα η χρήση µετρήσεων). 
 ∆ηµιουργικότητα 

- Να προτείνουν ποικίλες υποθέσεις και να φαντάζονται καινούργιες λύσεις. 
 Αποτελεσµατικότητα 

- Να παρακολουθούν µία εργασία µέχρι το τέλος της και να αναζητούν την 
ποιότητα. 

 Προσοχή στους κανόνες ασφάλειας 
- Να προβλέπουν τις συνέπειες µιας πράξης τους και να τις παίρνουν υπόψη 

τους κατά την προετοιµασία αυτής της πράξης. 
 
Παρατηρήσεις σχετικά µε σκοπούς που αφορούν σε επιστηµονικές στάσεις 

- Εµφανίζονται δυσκολίες στο επίπεδο της αξιολόγησης των σκοπών στάσεων. 
- Ο ρόλος του διδάσκοντα συνίσταται στο να ευνοεί την ανάπτυξη αυτών των 

στάσεων αφιερώνοντας αρκετά µεγάλα χρονικά διαστήµατα για την επίτευξη 
τους. 

- Οι σκοποί που αφορούν σε στάσεις, αντιστοιχούν σε δραστηριότητες που θα 
πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Συναρµολόγηση και λύση 
- Συναρµολόγηση και λύση της πειραµατικής διάταξης. 

 Χρησιµοποίηση απλών τεχνικών και οργάνων 
- Χρησιµοποίηση απλών τεχνικών και οργάνων όπως για παράδειγµα: 

θέρµανση, δειγµατοληψία, διαχωρισµός των συστατικών ενός µείγµατος, 
µετάγγιση υγρών, συλλογή αερίων, σύνδεση µπαταριών και λαµπών. 

 Χρήση οργάνων µέτρησης 
- Χρήση οργάνων µέτρησης όπως για παράδειγµα: όργανα µέτρησης του 

βάρους, µέτρησης της θερµοκρασίας, µέτρησης του όγκου στερεών και 
υγρών. 

 Ακριβής περιγραφή 
- Ακριβής περιγραφή (προφορική - γραπτή, λεξιλόγιο, σύνταξη) ενός 

πειράµατος που έχει πραγµατοποιηθεί και παρατηρηθεί. 
 Γραφική παράσταση 

- Να αναπαραστούν µία παρατήρηση, να πραγµατοποιούν τη συναρµολόγηση 
µίας διάταξης ακολουθώντας ένα σχήµα. 

 Εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας και συντήρησης 
- Να αποφεύγουν τους κινδύνους από έκρηξη, ανάφλεξη, ηλεκτροπληξία, κ.α. 

 
Παρατηρήσεις σχετικά µε σκοπούς που αφορούν σε επιστηµονικές δεξιότητες 
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- Οι σκοποί που αφορούν σε δεξιότητες, περιγράφουν δραστηριότητες που θα 
πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  



- Οι σκοποί που αναφέρονται σε δεξιότητες δεν µπορούν πραγµατικά να 
επιτευχθούν παρά µόνο στα πλαίσια των συνθηκών που υποδείξαµε για τους 
σκοπούς µεθόδου  

 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΓΝΩΣΕΙΣ   

 Γνώση 
- Γνώση στοιχείων και πληροφοριών 
- Γνώση ορολογίας 
- Γνώση χρονικής εξέλιξης γεγονότων 
- Γνώση ταξινοµήσεων και κατηγοριών 
- Γνώση κριτηρίων 
- Γνώση αρχών και γενικεύσεων 

 Κατανόηση 
- Η συµβολική απόδοση, η συνοπτική παρουσίαση (π.χ. να εκφράζει µε λόγια 

µια διαδικασία που αναπαρίσταται µε συµβολικό τρόπο) 
- Η ερµηνεία, η διευκρίνιση, η επεξήγηση (π.χ. να ερµηνεύει το αποτέλεσµα 

ενός πειράµατος) 
- Η προέκταση, η διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων (π.χ. να διατυπώνει 

επιστηµονικά ελέγξιµες υποθέσεις) 
 Εφαρµογή 

- Χρήση γνώσεων για επίλυση νέων προβληµάτων 
 Ανάλυση 

- Η ανάλυση σχέσεων (π.χ. να αναλύει τις διαφορές ανάµεσα σε αγωγούς και 
µονωτές) 

- Η ανάλυση οργανωτικών αρχών (π.χ. να συνδυάζει διάφορα κριτήρια για να 
προβαίνει σε διακρίσεις των µερών ενός συστήµατος) 

 Σύνθεση 
- Η παραγωγή µιας πρωτότυπης κατασκευής (π.χ. να φτιάξει µια συνθετική 

εργασία µε θέµα «οι ενεργειακοί πόροι του νησιού µου») 
- Η κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης (π.χ. τρόποι µείωσης του προβλήµατος 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου) 
- Η παραγωγή ενός συνόλου αφαιρετικών σχέσεων (π.χ. να προτείνει τα 

χαρακτηριστικά των ζώων και των φυτών που αποτελούν τα κοινά 
χαρακτηριστικά της ζωής) 

 Αξιολόγηση 
- Κρίσεις µε βάση το εσωτερικό του γνωστικού πεδίου (π.χ. να κρίνουν κατά 

πόσο µια διαδικασία είναι ενεργειακά αποδοτική και ταυτόχρονα φιλική προς 
το περιβάλλον) 

- Κρίσεις µε βάση εξωτερικά κριτήρια (π.χ. να κρίνουν αν η κλωνοποίηση είναι 
ηθικά επιτρεπτή). 

 
ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΣΗ ΤΩΝ  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
Ένας στόχος µπορούµε να πούµε ότι περιγράφεται ικανοποιητικά και είναι χρήσιµος 
όταν έχει επεξεργαστεί έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις: 

- Τι πρέπει να µπορούν να κάνουν οι µαθητές. 
- Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές συνθήκες ή περιορισµοί, κάτω από τους οποίους 

πρέπει να το κάνουν. 
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- Πόσο καλή πρέπει να είναι η εκτέλεση, ώστε να είµαστε ικανοποιηµένοι. 
 
 



∆. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΕ 
 
∆1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
- Επιδιώκεται η εφαρµογή κατάλληλων διδακτικών µεθόδων (ερέθισµα), η οποία 

µπορεί να οδηγήσει στα επιθυµητά µαθησιακά αποτελέσµατα (αντίδραση). 
- Η γνώση των Φυσικών Επιστηµών αντιµετωπίζεται ως «πακέτο» το οποίο είναι 

δυνατό να µεταφερθεί από το διδάσκοντα στους µαθητές.  
- Ο διδάσκων θεωρείται κάτοχος ενός συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες 

επιχειρεί να µεταφέρει στους µαθητές («µοντέλο µεταφοράς της γνώσης»). 
- Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών βασίζεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 

στο βιβλίο του µαθητή και τις διαλέξεις που πραγµατοποιεί ο διδάσκοντας, και 
όχι τόσο σε εργαστηριακές πρακτικές.  

- Κριτήριο επιτυχίας αποτελεί η ποσότητα πληροφοριών που έχουν 
αποµνηµονεύσει οι µαθητές µέχρι το πέρας της διδασκαλίας. 

 
ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ Η΄ ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
- Προετοιµασία ή προπαρασκευή 
- Προσφορά ή παρουσίαση 
- Σύγκριση 
- Σύλληψη ή γενίκευση 
- Εφαρµογή ή άσκηση 
 
∆2. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
- Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών αλλάζει προσανατολισµό:  

 αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στο µαθηµατικό φορµαλισµό, 
 βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε εργαστηριακές δραστηριότητες, 
 είναι βασισµένη σε µια φιλοσοφία επίλυσης προβληµάτων σχεδιασµένη να 
ενθαρρύνει τους µαθητές να συµπεριφέρονται σαν επιστήµονες.  

- Βασίζεται σε θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας που αποδίδουν κεντρικό ρόλο 
στις δυνατότητες της ενεργητικής µάθησης.  

- Οι µαθητές είναι δυνατό να οδηγηθούν µόνοι τους στη γνώση των Φυσικών 
Επιστηµών, να την «ανακαλύψουν», αν τους δοθούν τα κατάλληλα µέσα και τους 
υποβληθούν οι κατάλληλες καθοδηγητικές ερωτήσεις.  

- Ο µαθητής αποτελεί πλέον το επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας, ενώ 
αποδίδεται µεγάλη σηµασία στην αλληλεπιδραστική του σχέση µε τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία. 

 
ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
• Έναυσµα Ενδιαφέροντος  
     Προτείνεται να γίνεται µέσω προτάσεων δραστηριοτήτων.  
• ∆ιατύπωση Υποθέσεων  
    Ο εκπαιδευτικός προκαλεί συζήτηση και προβληµατίζει τους µαθητές για το – 

προς µελέτη– φυσικό φαινόµενο / θέµα, προτρέποντάς τους να διατυπώνουν 
υποθέσεις.  

• Πειραµατισµός  
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    Ο εκπαιδευτικός, µετά τη διατύπωση των υποθέσεων των µαθητών του για το –υπό 
µελέτη– φυσικό φαινόµενο / θέµα, ενεργοποιεί τους µαθητές µε αποδεικτικά 
(επιβεβαιωτικά ή απορριπτικά) πειράµατα, ώστε να διατυπωθούν και να 
αξιολογηθούν οι παρατηρήσεις τους. 



   Τα πειράµατα (µε απλά µέσα) εκτελούνται –απαραίτητα– από τους µαθητές, σε 
οµάδες.  

• ∆ιατύπωση / Καταγραφή Συµπερασµάτων 
    Ο εκπαιδευτικός, µετά την εκτέλεση των πειραµάτων από τους 

µαθητές του και την καταγραφή / αξιολόγηση των παρατηρήσεών 
τους, βοηθά τους µαθητές να διατυπώσουν τα συµπεράσµατά τους. Έτσι, µία από 
τις υποθέσεις, οι οποίες έχουν διατυπωθεί, αναγορεύεται σε «θεωρία». 

• Εφαρµογές / Γενίκευση  
     Η αναφορά σε εφαρµογές και η γενίκευση του υπό µελέτη φυσικού φαινοµένου / 

θεµατικής ενότητας προτείνεται να γίνεται κατά βάση µέσω προτάσεων 
δραστηριοτήτων.  

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Παράγοντες που επηρεάζουν την 
πίεση 
 
Φάσεις 1 και 2: Έναυσµα ενδιαφέροντος – ∆ιατύπωση 
υποθέσεων 
Ερώτηση: Γιατί ο χιονοδρόµος δεν βουλιάζει στο χιόνι; 
…………………………………………………………… 
Φάσεις 3 και 4: Πειραµατισµός – ∆ιατύπωση / καταγραφή συµπερασµάτων 
Πρόβληµα 1 
Ο Γιάννης και ο Κώστας είναι δυο αδέλφια. Όταν ήταν µικροί πήγαιναν για µπάνιο 
στην παραλία του χωριού. Για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να διασχίσουν µια µεγάλη 
απόσταση αµµώδους περιοχής. Ο Κώστας παραπονιόταν ότι κουραζόταν, γιατί 
βούλιαζε πολύ πιο εύκολα στην άµµο σε σχέση µε τον αδελφό του. Ο πατέρας τους 
υπέθεσε ότι αφού τα δύο αδέλφια φορούσαν ίδιου µεγέθους παπούτσια, ο λόγος που ο 
ένας βουλιάζει περισσότερο από τον άλλο είναι η διαφορά στο βάρος τους. Με ποιο 
τρόπο µπορείτε να εξετάσετε αν είναι σωστή η υπόθεση του πατέρα τους; 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ: Το βάρος ενός σώµατος επηρεάζει την πίεση που αυτό ασκεί; 

ΥΠΟΘΕΣΗ: Όσο πιο µεγάλο είναι το βάρος ενός σώµατος, τόσο πιο 
µεγάλη είναι η πίεση που αυτό θα ασκήσει στη βάση του. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ ΚΡΑΤΩ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ 

ΜΕΤΡΩ 

βάρος σώµατος εµβαδό βάσης σώµατος
επιφάνεια στην οποία 
θα ασκηθεί πίεση (π.χ. 
αλεύρι) 

πίεση (το βάθος στο 
οποίο βουλιάζει το σώµα) 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: Τοποθέτησε δύο σώµατα διαφορετικών 
βαρών (50g, 100g) και ίσων εµβαδών βάσης σε επιφάνεια άµµου. 
Παρατήρησε το βάθος στο οποίο βουλιάζει κάθε σώµα. 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: ... 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το βάρος ενός σώµατος επηρεάζει την πίεση που ασκεί. 
Η υπόθεση είναι δεκτή, όσο πιο µεγάλο το βάρος τόσο πιο µεγάλη η πίεση 
που ασκεί το σώµα. 
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Πρόβληµα 2 
Ο Γιάννης και ο Κώστας είναι δυο αδέλφια. Όταν ήταν µικροί πήγαιναν για µπάνιο 
στην παραλία του χωριού. Για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να διασχίσουν µια µεγάλη 
απόσταση αµµώδους περιοχής. Ο Γιάννης παραπονιόταν ότι κουραζόταν, γιατί 
βούλιαζε πιο εύκολα σε σύγκριση µε τον Κώστα. Ο πατέρας τους υπέθεσε ότι αφού τα 
αδέλφια είχαν ακριβώς το ίδιο βάρος, ο λόγος που ο ένας βουλιάζει πιο εύκολα είναι η 
διαφορά στο µέγεθος των παπουτσιών τους. Με ποιο τρόπο µπορείτε να εξετάσετε αν 
είναι σωστή η υπόθεση του πατέρα τους; 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ: Το εµβαδό της βάσης ενός σώµατος επηρεάζει την πίεση που αυτό 
ασκεί; 

ΥΠΟΘΕΣΗ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ 
 

ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩ 
 

 εµβαδό βάσης σώµατος 
 

 βάρος σώµατος 
επιφάνεια στην οποία θα 
ασκηθεί πίεση (π.χ. 
αλεύρι) 

 πίεση (το βάθος στο 
οποίο βουλιάζει το σώµα) 

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: … 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: … 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το εµβαδό βάσης ενός σώµατος επηρεάζει την πίεση που αυτό 
ασκεί. Όσο πιο µεγάλο είναι το εµβαδό της βάσης ενός σώµατος τόσο πιο µικρή 
είναι η πίεση που αυτό ασκεί. 
 
 
Φάση 5: Εφαρµογές 
Ενδεικτικές ερωτήσεις 
• Πώς εξηγείται το γεγονός ότι όταν πιέζουµε από το “κεφάλι” µια πινέζα σε ένα 

τοίχο η πινέζα µπαίνει στον τοίχο και όχι στο δάχτυλό µας; 
• Γιατί ένα τανκ κινείται µε ερπύστριες που έχουν µεγάλη επιφάνεια και διαθέτουν 

στην εξωτερική τους πλευρά καρφιά µε µικρή επιφάνεια; 
 
 
∆3. ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Τα σώµατα της γνώσης που εµπλέκονται στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστηµών 

Σε κάθε προσπάθεια διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών εµπλέκονται τα 
παρακάτω τρία διακριτά σώµατα γνώσης: η φυσικο-επιστηµονική γνώση, η σχολική 
της εκδοχή και η καθηµερινή-βιωµατική γνώση των µαθητών (Κουλαϊδής 1994, 
2001). 
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Η φυσικο-επιστηµονική γνώση είναι εκείνη µε την οποία ασχολούνται οι 
επιστηµονικές κοινότητες των Φυσικών Επιστηµών όταν προσπαθούν να 



προωθήσουν ή να αλλάξουν τη γνώση. Η σχολική εκδοχή της φυσικο-επιστηµονικής 
γνώσης έχει ως φορείς της τους διδάσκοντες και τα σχολικά βιβλία. Ο χειρισµός της 
γίνεται κυρίως στην τάξη. Η πρακτικο-βιωµατική γνώση των παιδιών πηγάζει από 
την καθηµερινή εµπλοκή τους µε τη ζωή και µε το γεγονός ότι χρησιµοποιούν 
ορισµένους γλωσσικούς κώδικες. Στη σχετική βιβλιογραφία το τρίτο αυτό σώµα 
γνώσης αναφέρεται µε όρους όπως «πρώτες ιδέες», «αναπαραστάσεις», 
«εναλλακτικά εννοιολογικά πλαίσια», «παρανοήσεις», «αντιλήψεις» κ.ά. Στα 
επόµενα θα χρησιµοποιηθεί ο όρος αντιλήψεις. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. Τα σώµατα της γνώσης που εµπλέκονται στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστηµών 
 
Αντιλήψεις µαθητών: συµπεράσµατα από έρευνες 

Η καταγραφή των αντιλήψεων των µαθητών για τις βασικότερες περιοχές της 
διδασκόµενης φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, απετέλεσε το αντικείµενο µελέτης ενός 
εκτεταµένου αριθµού εµπειρικών ερευνών την τελευταία εικοσιπενταετία (Driver et 
al. 1985, Driver et al. 1994, Pfundt & Duit 2004).  

Τα κυριότερα συµπεράσµατα, κοινά σε µεγάλο αριθµό αυτών των ερευνών, είναι 
τα εξής:  
- Οι µαθητές πριν έρθουν στο σχολείο, έχουν διαµορφώσει αντιλήψεις µε βάση τις 

αισθητηριακές τους εµπειρίες από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, για 
έννοιες και φαινόµενα των Φυσικών Επιστηµών. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι αρχικές αντιλήψεις των µαθητών διαφέρουν από τις απόψεις της 
επιστηµονικής γνώσης και της σχολικής της εκδοχής. 

- Οι αντιλήψεις των µαθητών συχνά αντιστέκονται σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
τροποποίησής τους και τους ακολουθούν µέχρι την ενηλικίωσή τους, ενώ 
ελάχιστα επηρεάζονται από την παραδοσιακή διδασκαλία και συνήθως το 
οποιοδήποτε µαθησιακό αποτέλεσµα δεν έχει χρονική διάρκεια. 

- Ορισµένες αντιλήψεις που καταγράφονται από την έρευνα φαίνεται να είναι 
αρκετά διαδεδοµένες ανάµεσα στους µαθητές. 

- Σε ορισµένες περιπτώσεις οι µαθητές µπορεί να διατηρούν µετά τη διδασκαλία 
τόσο την εξήγηση του δασκάλου από τη «σχολική επιστήµη», όσο και τις δικές 
τους προϋπάρχουσες αντιλήψεις. Είναι δυνατόν επίσης να προκύψει ένα είδος 
συγχώνευσης ή αλληλεπίδρασης των δύο συστηµάτων αντιλήψεων. 
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Επιστηµονική γνώση 

Σχολική επιστήµη 

Ιδέες παιδιών 
Καθηµερινή-βιωµατική γνώση 



- Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των αντιλήψεων των µαθητών παίζει το 
πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ζουν και κυρίως η γλώσσα µέσω της οποίας 
επικοινωνούν. 

 
Κοινά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των µαθητών 

Οι εµπειρικές έρευνες, σχετικά µε τις αντιλήψεις των µαθητών όλων των 
βαθµίδων, για µια ποικιλία θεµάτων της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, έχουν δείξει 
ότι οι αντιλήψεις των µαθητών έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά (Driver et al. 
1985, Driver et al. 1994, Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001), ανεξάρτητα από τον τόπο 
καταγωγής και την ηλικία των µαθητών, που παρουσιάζονται, µε συνοπτικό 
σχολιασµό, στα επόµενα. 
- Κυριάρχηση της σκέψης από τα αντιληπτικά δεδοµένα. Όταν οι µαθητές 

βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα πρόβληµα, τότε τείνουν να προβαίνουν σε µια 
«ανάγνωση» της κατάστασης που στηρίζεται αρχικά σε δεδοµένα που γίνονται 
αντιληπτά µέσω των αισθήσεων. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί η διάλυση 
της ζάχαρης στο νερό. Μετά την διάλυση της τα παιδιά εκδηλώνουν την 
αντίληψη ότι το βάρος της δεν µπορεί να υπολογίζεται στο όλο σύστηµα, εφόσον 
αυτή δεν είναι πλέον ορατή (Driver, 1993).  

- Περιορισµένη εστίαση. Οι µαθητές εµφανίζουν την τάση να επικεντρώνουν την 
προσοχή τους και να λαµβάνουν υπόψη τους ορισµένες µόνο όψεις των 
καταστάσεων που µελετούν, αγνοώντας κάποιες άλλες. Ως παράδειγµα µπορεί 
να αναφερθεί η αντίληψη που εκδηλώνουν τα παιδιά όταν ερωτηθούν για την 
θερµοκρασία που έχουν ένα µεγάλο και ένα µικρό παγάκι µέσα στην κατάψυξη. 
Θεωρούν ότι η θερµοκρασία στα δύο παγάκια εξαρτάται από το µέγεθος τους 
αγνοώντας το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (Skoumios & Hatzinikita, 
2005).   

- Εξάρτηση αντιλήψεων από το πλαίσιο χρήσης τους. Οι µαθητές συχνά 
ενεργοποιούν διαφορετικές αντιλήψεις προκειµένου να ερµηνεύσουν 
καταστάσεις που θεωρούνται ισοδύναµες σύµφωνα µε την επιστηµονική γνώση. 
Στο βαθµό που οι µαθητές δεν αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα για συνεπή 
θεώρηση, διαµορφώνουν, για πανοµοιότυπες καταστάσεις, διαφορετικά ή ακόµα 
και αντιφατικά µεταξύ τους νοήµατα, ανάλογα µε το εκάστοτε πλαίσιο 
συµφραζοµένων. Ως παράδειγµα στα παραπάνω µπορεί να αναφερθεί η 
περίπτωση επαφής δύο σωµάτων µε διαφορετική θερµοκρασία. Ανάλογα µε την 
θερµική κατάσταση των σωµάτων, οι µαθητές εκδηλώνουν διαφορετικές 
αντιλήψεις. Έτσι, αν έχουµε ένα θερµό σώµα σε επαφή µε ένα λιγότερο θερµό, 
για τους µαθητές υπάρχει µεταφορά θερµότητας, αν έχουµε ένα ψυχρό σώµα και 
ένα λιγότερο ψυχρό, για τους µαθητές υπάρχει µεταφορά ψύχους, ενώ αν έχουµε 
ένα θερµό σώµα και ένα ψυχρό για τους µαθητές συµβαίνουν και τα δύο 
(Σκουµιός & Χατζηνικήτα, 2003). 

- Έννοιες που δεν διαχωρίζονται. Οι µαθητές συνήθως χρησιµοποιούν 
αδιακρίτως έννοιες, οι οποίες έχουν διαφορετική σηµασία σύµφωνα µε την 
επιστηµονική γνώση. Η µετάβαση µάλιστα από τη µια σηµασία στην άλλη 
γίνεται χωρίς οπωσδήποτε να το συνειδητοποιούν οι µαθητές. Για παράδειγµα, οι 
µαθητές συγχέουν την έννοια της θερµοκρασίας µε την έννοια της θερµότητας 
(Σκουµιός & Χατζηνικήτα, 2000). 
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- Γραµµικός αιτιακός συλλογισµός. Οι µαθητές, εξαιτίας της εφαρµογής µιας 
τοπικής και όχι ολικής θεώρησης των εξεταζόµενων συστηµάτων, τείνουν να 
περιγράφουν και να ερµηνεύουν τις αλλαγές των συστηµάτων µε τη βοήθεια 
γραµµικών, χρονικών ή και τοπικών, αιτιακών αλυσίδων κάθε τµήµα των οποίων 



αναφέρεται σε ένα απλό φαινόµενο. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε έρευνες, οι 
µαθητές όταν εξηγούν τα θερµικά φαινόµενα χρησιµοποιούν στοιχεία του 
γραµµικού αιτιακού συλλογισµού, θεωρώντας  ότι επειδή ένα σώµα είναι θερµό 
αυτό εκπέµπει θερµότητα (Σκουµιός & Χατζηνικήτα, 2000). Η Φυσική όµως, 
αναφέρει ότι επειδή υπάρχει διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ δύο σωµάτων 
διαδίδεται θερµότητα από το ένα σώµα στο άλλο. Η παραπάνω άποψη έχει 
στοιχεία «συσχετιστικού αιτιακού συλλογισµού» (Grotzer, 2003). 

- Οι αντιλήψεις είναι ανθεκτικές στην αλλαγή. Η εµπειρική έρευνα σχετικά µε τις 
αντιλήψεις των µαθητών όλων των βαθµίδων για µια ποικιλία θεµάτων της 
φυσικο-επιστηµονικής γνώσης έχει αναδείξει τον ιδιαίτερο σταθερό και 
ανθεκτικό χαρακτήρα τους. η σταθερότητα και ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει 
τις αντιλήψεις συνάγεται επίσης και σε σχέση µε την εννοιολογική αλλαγή, η 
οποία, όποτε λαµβάνει χώρα, συνιστά µια µακρόχρονη και βραδεία διαδικασία, 
που υπερβαίνει τις συνήθεις βραχύχρονες σχολικές διαδικασίες µάθησης. 

 
Στρατηγικές αντιµετώπισης των αντιλήψεων των µαθητών 

Θέτοντας το ζήτηµα των τρόπων µε τους οποίους οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε 
τις αντιλήψεις των µαθητών, µπορούµε να διακρίνουµε τις ακόλουθες θέσεις 
(Giordan & de Vecchi 1987): 
(α) Αγνόηση ή αποφυγή των αντιλήψεων των µαθητών 
(β) Γνώση των αντιλήψεων των µαθητών. 
 
(α) Αγνόηση ή αποφυγή των αντιλήψεων των µαθητών (λειτουργώντας χωρίς τις 
αντιλήψεις) 

Η πρώτη θέση καταγράφει µια αρνητική στάση που εγγίζει την πλήρη απόρριψη. 
Σύµφωνα µε αυτήν την θέση, οι αντιλήψεις που εκφράζουν οι µαθητές συνιστούν ένα 
«παρασιτικό φαινόµενο» στο πλαίσιο του οποίου ο µαθητής εκφράζει «ότι του 
κατέβει στο µυαλό». Επιπλέον, οι αντιλήψεις είναι µερικές φορές πολύπλοκες και 
µπερδεµένες, ποικίλουν υπερβολικά και ενέχουν τον κίνδυνο να «µολύνουν» και τις 
αντιλήψεις των συµµαθητών του. 
(β) Γνώση των αντιλήψεων των µαθητών 

Αν και υπάρχει συναίνεση από την πλευρά των ερευνητών του χώρου της 
∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών για την αναγκαιότητα της γνώσης των 
αντιλήψεων των µαθητών στο σχεδιασµό της διδασκαλίας, αυτό όµως δεν φαίνεται 
να αντανακλάται στην εκπαιδευτική πρακτική. Θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τις 
εξής στρατηγικές αντιµετώπισης των αντιλήψεων των µαθητών. 
- Λειτουργώντας µαζί µε τις αντιλήψεις. Η θέση αυτή αποδέχεται 

την ύπαρξη µιας συνέχειας ανάµεσα στην πρακτικο-βιωµατική και στη 
επιστηµονική γνώση, και συνεπώς τη µετάβαση από τη µιας µορφής γνώσης στην 
άλλη χωρίς καµιά τοµή. 

- Λειτουργώντας ενάντια στις αντιλήψεις. Η θέση αυτή αποδέχεται 
την ύπαρξη µιας ασυνέχειας ανάµεσα στην πρακτικο-βιωµατική και στη 
επιστηµονική γνώση, και συνεπώς τη µετάβαση από τη µιας µορφής γνώσης στην 
άλλη µε τοµές. 
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- Λειτουργώντας «µαζί» και «ενάντια» στις αντιλήψεις. Η 
θέση αυτή αποδέχεται ότι είναι χρήσιµο ο εκπαιδευτικός να στηριχθεί αφενός 
στις υπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών, εφόσον αυτές αντιστοιχούν στα 
µοναδικά εργαλεία που διαθέτει ο µαθητής για την αποκωδικοποίηση και την 
προσέγγιση της πραγµατικότητας, και αφετέρου να «συνταράξει», να 
αµφισβητήσει αυτό το οικοδόµηµα των καθηµερινών γνώσεων εφόσον αυτές 



συνιστούν ένα φίλτρο της πραγµατικότητας. Αυτό που πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί είναι µια συνολική αλλαγή του πρωτοκόλλου ανάλυσης του 
περιβάλλοντος, µια τροποποίηση της οργάνωσης των ιδεών του µε ριζικό τρόπο 
που ισοδυναµεί µε την ανάληψη ενός είδους συνολικής αναδιοργάνωσης της 
σκέψης τους. 

 
Ενδεικτικά παραδείγµατα αντιλήψεων µαθητών 
 
∆ύναµη και κίνηση  
Οι αντιλήψεις των µαθητών για τη δύναµη και τη κίνηση µπορούν να συνοψιστούν 
ως ακολούθως (Driver et al. 1994, Bar et al. 1997, Viennot 1979): 

• Κάθε κίνηση είναι αποτέλεσµα της δράσης µιας δύναµης κατά τη διεύθυνσή 
της,  

• Η δύναµη που δρα σε ένα σώµα είναι ανάλογη µε την ταχύτητα που προσδίδει 
σε αυτό,  

• Αν ένα σώµα δεν κινείται δε δρα δύναµη πάνω του,  
• Η κίνηση γίνεται στη διεύθυνση της εφαρµοζόµενης δύναµης.  

Τα νοητικά µοντέλα που κατασκευάζουν παιδιά διαφορετικών ηλικιών µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής (Ioannides & Vosniadou, 2002): 

• Εσωτερική δύναµη σε ακίνητα και κινούµενα αντικείµενα,  
• Εσωτερική δύναµη σε ακίνητα αντικείµενα – Εσωτερική και επίκτητη δύναµη 

σε κινούµενα αντικείµενα,  
• Εσωτερική δύναµη µόνο σε ακίνητα αντικείµενα,  
• Επίκτητη δύναµη µόνο σε κινούµενα αντικείµενα,  
• ∆ύναµη της βαρύτητας σε ακίνητα αντικείµενα και σε αντικείµενα που 

πέφτουν ελεύθερα – ∆ύναµη της βαρύτητας και επίκτητη δύναµη σε 
αντικείµενα που έχουν ριφθεί,  

• ∆εν υπάρχει δύναµη ούτε σε κινούµενα ούτε σε ακίνητα αντικείµενα,  
• «∆ύναµη υπό αναστολή» σε ακίνητα αντικείµενα – Επίκτητη δύναµη ή 

επίκτητη δύναµη και δύναµη υπό αναστολή» σε κινούµενα αντικείµενα.  
 
Ενέργεια 
Οι µαθητές αποδίδουν διάφορες σηµασίες στην έννοια ενέργεια που µπορούν να 
ταξινοµηθούν στις εξής κατηγορίες (Becu-Robinault & Tiberghien 1998, Domenech 
2000, Κολιόπουλος 1997, Kesidou & Duit 1993, Kruger 1990, Nicholls & Ogborn 
1993, Trumper 1993):  
(α) σύνδεση της ενέργειας µε έµβια όντα,  
(β) σύνδεση της ενέργειας µε την κίνηση,  
(γ) σύνδεση της ενέργειας µε τη δύναµη και δράση,  
(δ) απόδοση στην ενέργεια χαρακτηριστικών αποθήκευσης,  
(ε) θεώρηση της ενέργειας ως καυσίµου και  
(στ) θεώρηση της ενέργειας ως ρευστού. 
 
Θερµότητα και θερµοκρασία 
Οι αντιλήψεις των µαθητών για την εννοιολογική περιοχή της θερµότητας – 
θερµοκρασίας ταξινοµούνται στα ακόλουθα µοντέλα σκέψης των µαθητών (Σκουµιός 
& Χατζηνικήτα, 2000, 2002): 
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ΜΟΝΤΕΛΟ Ι: Η θερµότητα και το κρύο είναι ποιοτικά µεγέθη που εκπέµπονται ή 
απορροφώνται αυθόρµητα από τα σώµατα και η θερµοκρασία είναι 
µέτρο της έντασης τους. Τα θερµικά φαινόµενα εξηγούνται µε 



όρους ιδιοτήτων και δράσης του ενός σώµατος πάνω στο άλλο. Η 
συνολική θερµοκρασία του συστήµατος των σωµάτων δεν 
διατηρείται. Η θερµική ισορροπία είναι µια πιθανή κατάσταση στην 
οποία τα σώµατα αποκτούν θερµότητες ίσων εντάσεων. Η τελική 
θερµοκρασία των σωµάτων εξαρτάται από ορισµένα 
χαρακτηριστικά τους (σύσταση, µέγεθος, πυκνότητα). 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙ: Η θερµότητα και το κρύο είναι ποσοτικά µεγέθη που εκπέµπονται ή 
απορροφώνται αυθόρµητα από τα σώµατα και η θερµοκρασία είναι 
µέτρο της ποσότητας τους. Τα θερµικά φαινόµενα εξηγούνται µε 
όρους ιδιοτήτων και δράσης του ενός σώµατος πάνω στο άλλο. Η 
συνολική θερµοκρασία του συστήµατος των σωµάτων διατηρείται. 
Η θερµική ισορροπία είναι µια πιθανή κατάσταση στην οποία τα 
σώµατα αποκτούν ίσες ποσότητες θερµότητας. Η τελική 
θερµοκρασία των σωµάτων εξαρτάται από ορισµένα 
χαρακτηριστικά τους (σύσταση, µέγεθος, πυκνότητα). 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΙΙ: Η θερµότητα είναι ποσοτικό µέγεθος, που µεταφέρεται λόγω 
διαφοράς θερµοκρασίας από ένα σώµα υψηλότερης σε ένα άλλο 
χαµηλότερης θερµοκρασίας, µέχρι αυτά να φθάσουν σε 
κατάσταση θερµικής ισορροπίας. Η θερµοκρασία είναι ένα 
µέγεθος που δείχνει το πόσο θερµό ή ψυχρό είναι ένα σώµα και 
που καθορίζει αν δύο ή περισσότερα σώµατα είναι σε θερµική 
ισορροπία ή όχι. Τα θερµικά φαινόµενα εξηγούνται µε όρους 
αλληλεπίδρασης. Η συνολική θερµότητα του συστήµατος των 
σωµάτων, διατηρείται. Η θερµική ισορροπία είναι µια 
αναγκαιότητα που χαρακτηρίζεται από εξίσωση των 
θερµοκρασιών των σωµάτων.  

 
Μάζα – Όγκος - Πυκνότητα 
Οι κυριότερες αντιλήψεις των µαθητών που αναφέρονται στην βιβλιογραφία θα 
µπορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες:  
- Η µάζα συγχέεται µε τον όγκο (Gennaro 1981). 
- Αντικείµενα µε µεγάλο όγκο έχουν µεγάλη µάζα (Snir et al. 1992).  
- Η πυκνότητα είναι εκτατική ιδιότητα (Rowell & Dawson 1977).  
- Η πυκνότητα εξαρτάται µόνο από τις αποστάσεις των µορίων (Hewson 1986).  
- Η πυκνότητα σχετίζεται µε την σκληρότητα του αντικειµένου (Hewson 1986).  
 
Πλεύση και βύθιση σωµάτων 
Ως αντιλήψεις των µαθητών για την πλεύση – βύθιση των σωµάτων εντοπίστηκαν οι 
ακόλουθες (Biddulph & Osborne 1984, Smith, Carey & Wiser 1985, Σκουµιός & 
Ψυχάρης 2008): 

ￚ Εξάρτηση της πλεύσης ή βύθισης ενός σώµατος µέσα σε ένα υγρό από 
βάρος/µάζα σώµατος 

ￚ Εξάρτηση της πλεύσης ή βύθισης ενός σώµατος µέσα σε ένα υγρό από όγκο 
σώµατος 

ￚ Εξάρτηση της πλεύσης ή βύθισης ενός σώµατος µέσα σε ένα υγρό από σχήµα 
σώµατος 

ￚ Εξάρτηση της πλεύσης ή βύθισης ενός σώµατος µέσα σε ένα υγρό από όγκο 
υγρού 
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ￚ Εξάρτηση της πλεύσης ή βύθισης ενός σώµατος µέσα σε ένα υγρό από 



πυκνότητα σώµατος ή υγρού 
ￚ Εξάρτηση της πλεύσης ή βύθισης ενός σώµατος µέσα σε ένα υγρό από σχέση 

πυκνοτήτων σώµατος και υγρού. 
 
Βρασµός 
- Η θερµοκρασία του νερού που βράζει, ανεβαίνει όταν αυξήσουµε απότοµα την 

ποσότητα θερµότητας (φλόγα) ή συνεχίζουµε να το θερµαίνουµε για µερικά 
λεπτά ακόµα (Anderson 1980, Ραβάνης 1988)   

- Το σηµείο βρασµού του νερού εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που 
θερµαίνεται, δηλ. µεγαλύτερη ποσότητα νερού θα βράσει σε µεγαλύτερη 
θερµοκρασία και το αντίστροφο (Anderson,1980). 

 
Πήξη 
- Η θερµοκρασία του νερού που πήζει, κατεβαίνει όταν ελαττώσουµε απότοµα την 

ποσότητα θερµότητας ή συνεχίζουµε να το ψύχουµε για µερικά λεπτά ακόµα 
(Anderson 1980, Ραβάνης 1988)   

- Το σηµείο πήξης του νερού εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που ψύχεται, 
δηλ. µεγαλύτερη ποσότητα νερού θα πήξει σε µικρότερη θερµοκρασία και το 
αντίστροφο (Anderson,1980). 

 
Αέρας 
- Τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν στον αέρα και στα άλλα αέρια υλική υπόσταση 
- Τα αέρια έχουν χαρακτήρα προσωρινό 
- Ο αέρας δεν έχει µάζα και βάρος.   
 
Ηλεκτρικό κύκλωµα 
Οι αντιλήψεις µαθητών ηλικίας από 12 ως 18 ετών για το πώς λειτουργεί ένα απλό 
ηλεκτρικό κύκλωµα συγκροτούν νοητικά µοντέλα, µερικά από τα οποία είναι τα 
ακόλουθα (Κουµαράς 1989, Psillos, Koumaras & Valassiades, 1987, Shipstone, 
1988): 
 • Μονοπολικό µοντέλο: προκειµένου να λειτουργήσει ένα απλό κύκλωµα µε πηγή 
και λάµπα και να ανάψει η λάµπα χρειάζεται µόνο ένας αγωγός που να συνδέει την 
πηγή µε τον καταναλωτή. 
 • Μοντέλο των συγκρουόµενων ρευµάτων: το κύκλωµα διαρρέεται από δύο ρεύµατα, 
µε αντίθετες φορές, τα οποία «συγκρούονται» στη λάµπα και προκαλούν τη 
φωτοβολία της.  
• Μοντέλο της εξασθένισης του ρεύµατος: το ηλεκτρικό κύκλωµα διαρρέεται από 
ρεύµα µίας, σταθερής φοράς. Ένα µέρος του ηλεκτρικού ρεύµατος «καταναλώνεται» 
στο εσωτερικό της λάµπας. 
 • «Επιστηµονικό» µοντέλο: Το ηλεκτρικό ρεύµα ρέει στο κύκλωµα κατά µία 
σταθερή φορά και διατηρείται. 
Αντιλήψεις των µαθητών για την τάση 

- Η τάση δείχνει «τη δύναµη, την ισχύ ή την ποιότητα του ρεύµατος»: άρα είναι 
ιδιότητα του ρεύµατος (π.χ. ρεύµα υψηλής τάσης) 

- «Ρεύµα» και «τάση» υπάρχουν πάντα µαζί. «∆εν υπάρχει τάση χωρίς ρεύµα». 
Αντιλήψεις των µαθητών για την αντίσταση 
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• Η έννοια της αντίστασης δεν φαίνεται να υπάρχει µεταξύ των µαθητών. 
Μάλιστα, η λάµπα θεωρείται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων µαθητών 
ως καταναλωτής ρεύµατος. 

 



Φωτοσύνθεση 
Αντιλήψεις µαθητών για την τροφή των φυτών 
- Η τροφή των φυτών είναι το νερό. 
- Η τροφή των φυτών είναι τα συστατικά του εδάφους 
- Η τροφή των φυτών είναι το οξυγόνο 
- Η τροφή των φυτών είναι το διοξείδιο του άνθρακα 
- Η τροφή των φυτών είναι η γλυκόζη 
Αντιλήψεις µαθητών για την προέλευση της τροφής των φυτών 
- Η τροφή των φυτών προέρχεται από τα συστατικά του εδάφους 
- Η τροφή των φυτών προέρχεται από τα συστατικά του νερού 
- Η τροφή των φυτών προέρχεται από τα συστατικά του αέρα 
- Τα φυτά φτιάχνουν την τροφή µόνα τους 
 
Μεταβολές της ύλης 
- Μια ουσία επιδρά σε µια άλλη: η ουσία που υφίσταται τη δράση αλλάζει – 

καταστρέφεται, ενώ αυτή που δρα µένει αµετάβλητη 
- Καταστροφή, αλλοίωση ή εξαφάνιση ύλης 
- Κατά τη διάρκεια ενός χηµικού φαινοµένου, οι ιδιότητες των ουσιών αλλάζουν 

αλλά η ταυτότητά τους διατηρείται 
- Η ριζική αλλαγή των ιδιοτήτων δεν σηµαίνει και τη δηµιουργία νέων ουσιών. Τα 

νέα στοιχεία προϋπάρχουν στην αρχική κατάσταση και εµφανίζονται µε µια 
µηχανική αλληλεπίδραση των αρχικών ουσιών 

 
Σωµατιδιακή φύση της ύλης 
Τα παιδιά προβάλουν µακροσκοπικές ιδιότητες πάνω στα άτοµα και στα µόρια 
(Andersson 1986, Driver 1985, Nakhleh 1992, Garnett et. al. 1995). Πιστεύουν 
λοιπόν ότι ο φώσφορος είναι κίτρινος, άρα και τα άτοµά του είναι κίτρινα, το νερό 
είναι ζεστό, άρα και τα µόριά του είναι ζεστά, ο σίδηρος διαστέλλεται µε θέρµανση 
άρα και τα µόριά του διαστέλλονται, µια µαλακή ουσία δε µπορεί να αποτελείται από 
σκληρά µόρια (de Vos & Vedonk 1987), τα άτοµα του στερεού χαλκού βρίσκονται 
και αυτά σε στερεή κατάσταση (Ben Zvi et. al. 1986), τα µόρια του νερού είναι 
διαφορετικά στην υγρή και στην αέρια φάση (Kokkotas & Xatzinikita, 1994). Τα 
παιδιά προβάλλουν στο µικροσκοπικό επίπεδο αντιλήψεις προερχόµενες από το 
µακροσκοπικό επίπεδο, από τον κόσµο των αισθήσεων.  
 
ΤΟ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

O εποικοδοµητισµός πρεσβεύει ότι η γνώση δεν λαµβάνεται παθητικά, αλλά 
οικοδοµείται ενεργητικά από το υποκείµενο που µαθαίνει. Σύµφωνα µε το 
εποικοδοµητικό µοντέλο µάθησης, οι µαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι µια καινούργια 
γνώση για τα φυσικά φαινόµενα µέσα από µια διαδικασία αλληλεπίδρασης 
βιωµατικών ιδεών που έχουν ήδη δηµιουργήσει για αυτά και του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος. Η οικοδόµηση της γνώσης, λοιπόν, είναι µια δυναµική διαδικασία 
που απαιτεί την ενεργό συµµετοχή του υποκειµένου. Από τη σχετική βιβλιογραφία 
προκύπτουν οι ακόλουθες αρχές σχετικά µε τη διδασκαλία και τη µάθηση (Phillips 
2000, Widolo, Duit & Muller 2002): 
- Οι µαθητές έχουν σχηµατίσει αντιλήψεις πριν από τη διδασκαλία.  
- Οι µαθητές κατασκευάζουν ενεργητικά τη γνώση και η µάθηση είναι µια ενεργός 

διαδικασία οικοδόµησης νέας γνώσης που βασίζεται στην υπάρχουσα γνώση. 
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- Οι µαθησιακές εµπειρίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν γνωστικές συγκρούσεις 
στους µαθητές. 



- Η µάθηση θεωρείται ως διαδικασία αλλαγής των αντιλήψεων των µαθητών. 
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης έχουν διαµορφωθεί ποικίλες εκδοχές του 

εποικοδοµητισµού (von Glasersfeld 1995). Εστιάζοντας στο υποκείµενο της µάθησης 
οι θεωρίες του προσωπικού και του ριζοσπαστικού εποικοδοµητισµού φαίνεται να 
παραµελούν ή να αγνοούν τους τρόπους µε τους οποίους οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τη διαδικασία µε την οποία οικοδοµείται η γνώση. 

Ο κοινωνικός εποικοδοµητισµός για τη διδασκαλία και τη µάθηση στις Φυσικές 
Επιστήµες, αναγνωρίζει ότι η µάθηση είναι µια κοινωνική δραστηριότητα κατά την 
οποία οι µαθητές εµπλέκονται σε µια κατασκευή εννοιών µέσω συζητήσεων και 
διαπραγµατεύσεων µε τους άλλους συµµαθητές τους και µε τους διδάσκοντες 
(Solomon 1987). Η µάθηση των Φυσικών Επιστηµών στο πλαίσιο του κοινωνικού 
εποικοδοµητισµού, θεωρείται ως διαδικασία όπου οι µαθητές κατασκευάζουν γνώση, 
µέσω τόσο ατοµικών όσο και κοινωνικών διαδικασιών (Driver et al. 1994).  
 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
ΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  (Driver & Oldham 
1986) 
 
Η φάση του προσανατολισµού 
- Είναι η παραδοσιακή φάση της αφόρµησης που περιέχει δύο στάδια: 

o το στάδιο πρόκλησης της περιέργειας και 
o την έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης ιδεών µε αφορµή το εποπτικό 

υλικό. 
- Το ξεκίνηµα µπορεί να περιέχει παρατηρήσεις, επίδειξη µιας εικόνας, αφήγηση 

µιας σύντοµης ιστορίας, απόσπασµα από την Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών, 
κ.ά. 

- Ο ρόλος του δασκάλου πρέπει να είναι ενθαρρυντικός ως προς την έρευνα.  
 
Φάση της ανάδειξης των ιδεών των µαθητών  
- Η ανάδειξη των ιδεών µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την συζήτηση, µε 

ερωτηµατολόγια, ατοµικές εργασίες, µε υποθετικά πειράµατα (όπου ζητάµε από 
τα παιδιά να κάνουν πρόβλεψη των αποτελεσµάτων), µε εννοιολογικούς χάρτες 
κλπ.  

- Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες και εργάζονται στην αρχή ατοµικά κι 
έπειτα σε επίπεδο οµάδας. Καταγράφουν τις απόψεις τους, ο δάσκαλος τις 
συγκεντρώνει και τις κατηγοριοποιεί.  

- Ο δάσκαλος πρέπει να εκφράζεται τόσο λεκτικά όσο και µη λεκτικά µε αποδοχή 
και φιλικά προς τους µαθητές, απορρίπτοντας κάθε διάθεση ειρωνείας ή κριτικής.  

 
Φάση της αναδόµησης των ιδεών των µαθητών  
- Στη φάση αυτή οι µαθητές καλούνται να ελέγξουν τις ιδέες τους, µε σκοπό να τις 

επεκτείνουν, να αναπτύξουν ιδέες αν δεν είχαν πριν, ή να τις αντικαταστήσουν.  
- Σηµαντικό ρόλο παίζει η σύγκριση των αποτελεσµάτων του πειράµατος µε τις 

προβλέψεις.  
- Τα παιδιά εργάζονται σε µικρές οµάδες και εκτελούν πειράµατα. Τέλος, 

προσπαθούν να ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα.  
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- Στόχος µας είναι να οδηγηθούν τα παιδιά σε «αδιέξοδο» και να αναρωτηθούν 
γιατί δεν ταιριάζουν οι ιδέες τους µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων. Αυτό 



ίσως τα οδηγήσει σε εννοιολογική αλλαγή και υιοθετήσουν τις ιδέες που είναι 
σύµφωνες µε τη σχολική γνώση.  

 

Προσανατολισµός 

Ανάδειξη των ιδεών 

Αναδόµηση των ιδεών 

Εφαρµογή των ιδεών 

 

Ανασκόπηση των αλλαγών 
στις ιδέες 

 

Φάση εφαρµογής των ιδεών  
- Στη φάση αυτή τα παιδιά ελέγχουν το κατά πόσο οι νέες γνώσεις που απόκτησαν 

είναι εφαρµόσιµες και τις συσχετίζουν µε εµπειρίες της καθηµερινής ζωής. Μόνο 
έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι παραγωγικότερες από τις παλιές και θα τις 
υιοθετήσουν.  

 
Φάση της ανασκόπησης  
- Εδώ οι µαθητές αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν και 

αναδαψιλεύουν τον τρόπο µε τον οποίο τα κατάφεραν. Συγκρίνουν τη νέα γνώση 
µε την παλαιά και συνειδητοποιούν µε ποια διαδικασία αποκτήθηκε. Είναι το 
µέσον του αυτοελέγχου και της συνειδητοποίησης της γνωστικής πορείας 
(µεταγνωστική διαδικασία).  

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΩΣ 
ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗ 

 Αποσαφήνιση αντιλήψεων 
 ∆ηµιουργία γνωστικής αποσταθεροποίησης 
 Εφαρµογή σε νέες καταστάσεις και ανατροφοδότηση 
 Αναστοχασµός πάνω στη διαδικασία µάθησης. 
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Σύγκριση µε τις 
προηγούµενες ιδέες 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν συµπληρωθεί ορισµένες αρχές που διέπουν τον 
παραδοσιακό και τον εποικοδοµητικό τρόπο αντιµετώπισης της διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστηµών. 
 

Παραδοσιακή θεώρηση Εποικοδοµητική θεώρηση 
Το µυαλό του παιδιού είναι άγραφο χαρτί Οι µαθητές έχουν ήδη αντιλήψεις για 

έννοιες και φαινόµενα 
Η γνώση µεταδίδεται και 
αποµνηµονεύεται 

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

Ο εκπαιδευτικός κατέχει τη µόνη σωστή 
απάντηση 

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους 
µαθητές να διατυπώσουν τις απόψεις 
τους για τα θέµατα που διδάσκει 

Έµφαση δίνεται στο αν ο µαθητής µπορεί 
να αναπαράγει τα όσα διδάχθηκε 

Έµφαση δίνεται στο αν ο µαθητής µπορεί 
να δίνει εξηγήσεις µε βάση τις αντιλήψεις 
του 

Το αναλυτικό πρόγραµµα σχεδιάζεται µε 
γνώµονα τις γνώσεις που πρέπει να 
µεταδοθούν 

Ο σχεδιασµός του αναλυτικού 
προγράµµατος οφείλει να λαµβάνει 
υπόψη: (α) τις επιστηµονικές γνώσεις, (β) 
τις αντιλήψεις των µαθητών και (γ) 
δραστηριότητες µάθησης, τεχνικές 
διδασκαλίας, διδακτικό υλικό 

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

Εκτός από τις επιστηµονικές γνώσεις ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να έχει επίγνωση 
των πιθανών αντιλήψεων των µαθητών 
και να µπορεί να προσαρµόσει τη µέθοδο 
διδασκαλίας του κατάλληλα 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1: «ΠΗΞΗ ΣΩΜΑΤΩΝ» 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ  
Ερώτηση 1. Στην κατάψυξη ενός ψυγείου τοποθετούµε ένα δοχείο που περιέχει 200 
γρ. νερό θερµοκρασίας 20οC. Το νερό ψύχεται και όταν αρχίζει να παγώνει το 
θερµόµετρο δείχνει 0οC. Γυρίζουµε το διακόπτη ψύξης ώστε να ελαττωθεί η 
θερµοκρασία στην κατάψυξη. Τι πιστεύεις ότι θα δείχνει το θερµόµετρο; 
Α. Μεγαλύτερη θερµοκρασία από τους 0οC. 
Β. Μικρότερη θερµοκρασία από τους 0οC. 
Γ. Ίση θερµοκρασία µε τους 0οC. 
Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 
 
Ερώτηση 2. Στην κατάψυξη ενός ψυγείου τοποθετούµε ένα δοχείο που περιέχει 400 
γρ. νερό θερµοκρασίας 20οC. Το νερό ψύχεται και κάποια στιγµή αρχίζει να παγώνει. 
Τι πιστεύεις ότι θα δείχνει τώρα το θερµόµετρο; 
Α. Μεγαλύτερη θερµοκρασία από τους 0οC. 
Β. Μικρότερη θερµοκρασία από τους 0οC. 
Γ. Ίση θερµοκρασία µε τους 0οC. 
Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
Ερώτηµα 1 
Ποια είναι η θερµοκρασία του νερού όταν παγώνει; 
Τα όργανα και τα υλικά που θα χρειαστούµε για την εκτέλεση των πειραµάτων. 
 

όργανα υλικά 
ορθοστάτες απιονισµένο νερό 
θερµόµετρο παγάκια 
µονωτικό δοχείο (όπως αυτό που 
χρησιµοποιείται για µεταφορά παγωτού) 

 

δοκιµαστικός σωλήνας  
κουταλάκι  
χρονόµετρο  

 
Πειραµατική διάταξη 

 
 
 
                                                                                                          θερµόµετρα     
 
 
             δοκιµαστικός σωλήνας 
 
 
 
                          παγάκια-αλάτι                                                      µονωτικό δοχείο 
 
 
 
Πείραµα 1 
Κρέµασε ένα θερµόµετρο στον ορθοστάτη και βάλε το µέσα στο µονωτικό δοχείο. 
Μέτρησε τη θερµοκρασία του πάγου µετά από µερικά λεπτά όταν αυτή έχει 
σταθεροποιηθεί. 
Παρατήρηση. Η θερµοκρασία του πάγου είναι ………… 
 
Πρόσθεσε 3 κουταλιές αλατιού στο µονωτικό δοχείο.  
Μέτρησε τη θερµοκρασία του µίγµατος πάγου - αλατιού µετά από µερικά λεπτά όταν 
αυτή έχει σταθεροποιηθεί. 
Παρατήρηση. Η θερµοκρασία του µίγµατος νερού - αλατιού είναι ....... 
 
Βάλε 100 γρ. νερό στον δοκιµαστικό σωλήνα και τοποθέτησέ τον στο µονωτικό 
δοχείο που περιέχει το µίγµα παγάκια - αλάτι. 
Κρέµασε ένα θερµόµετρο στον ορθοστάτη και βάλε το µέσα στον δοκιµαστικό 
σωλήνα. Για κάθε µισό λεπτό που περνάει σηµείωσε τη θερµοκρασία του νερού στον 
δοκιµαστικό σωλήνα. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα. 
 

Χρόνος Θερµοκρασία 
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Συµπέρασµα: Το απιονισµένο νερό πήζει σε θερµοκρασία ........ 
 
Ερώτηµα 2 
Επηρεάζεται η θερµοκρασία πήξης του νερού από την ποσότητα του νερού που 
ψύχεται; 
 
Πείραµα 2 
Βάλε 200 γρ. νερό στον δοκιµαστικό σωλήνα και τοποθέτησέ τον στο µονωτικό 
δοχείο που περιέχει το µίγµα παγάκια - αλάτι. 
Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα. 
 

Ποσότητα νερού 
(γραµµάρια) 

Ένδειξη θερµοµέτρου όταν το 
νερό αρχίζει να παγώνει 

100  
200  

 
Συζητήστε στην οµάδα 
Ποια µεγέθη αλλάξατε και ποια κρατήσατε σταθερά κατά τη διάρκεια του 
πειράµατος;  
Επηρέασαν οι αλλαγές που κάνατε την θερµοκρασία πήξης του νερού; 
Το συµπέρασµά µας σχετικά µε την ερώτηση 2 είναι ………… 
 
Ερώτηµα 3 
Επηρεάζεται η θερµοκρασία πήξης του νερού αν συνεχίσουµε να το ψύχουµε σε 
χώρο συνεχώς χαµηλότερης θερµοκρασίας; 
Πείραµα 3 
Βάλε 100 γρ. νερό στον δοκιµαστικό σωλήνα και τοποθέτησέ τον στο µονωτικό 
δοχείο που περιέχει το µίγµα παγάκια – νερό. Πρόσθεσε περισσότερο αλάτι από πριν. 
Γράψε τα αποτελέσµατα του πειράµατος στον παρακάτω πίνακα. 

 
Θερµοκρασία µέσα στο 

µονωτικό δοχείο 
Ένδειξη θερµοµέτρου όταν το 

νερό αρχίζει να παγώνει 
  

 
Συζητήστε στην οµάδα 
Ποια µεγέθη αλλάξατε και ποια κρατήσατε σταθερά κατά τη διάρκεια του 
πειράµατος; Επηρέασαν οι αλλαγές που κάνατε την θερµοκρασία πήξης του νερού; 
Το συµπέρασµά µας σχετικά µε την ερώτηση 3 είναι ………… 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
Το επιστηµονικό πρότυπο παρουσιάζεται στους µαθητές για να δείξει την 
επιστηµονική ερµηνεία του φαινοµένου, ότι δηλ. κατά την πήξη του νερού η 
θερµοκρασία του διατηρείται σταθερά στους 0οC, χωρίς να κατεβαίνει, όσο και να 
ελαττώσουµε τη θερµοκρασία του ψυγείου ή όσο και να αυξήσουµε την ποσότητα 
του νερού που ψύχεται. Αυτό συµβαίνει γιατί η πρόσθετη ποσότητα θερµότητας που 
µεταφέρεται από το νερό στην κατάψυξη, χρησιµεύει για να µετατραπεί το νερό από 
υγρό σε στερεό. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ  
 
1. Έχουµε ένα µεγάλο και ένα µικρό δοχείο, τα οποία γεµίζουµε µε νερό. Βάζουµε 

µέσα στο καθένα από ένα θερµόµετρο και τα τοποθετούµε στην κατάψυξη. Τι θα 
δείξουν τα θερµόµετρα, όταν αρχίζει να παγώνει το νερό στα δυο δοχεία; Να 
δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

2. Έχουµε δυο ίδια (σε όγκο) δοχεία τα οποία τα γεµίζουµε µε νερό. Μέσα στα 
δοχεία βάζουµε ένα ίδιο θερµόµετρο. Το ένα δοχείο το ψύχουµε στην κατάψυξη 
του ψυγείου του σπιτιού µας και το άλλο σε ένα ισχυρό καταψύκτη παγωτών. Σε 
λίγο το νερό αρχίζει να παγώνει. Αφήνουµε τα δοχεία να ψύχονται για πέντε (5) 
λεπτά ακόµα. Τι ένδειξη θα έχουν τα θερµόµετρα όταν περάσουν τα πέντε λεπτά; 
Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. 

  
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
Οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: Συγκρίνετε τις 
προηγούµενες και τις νέες ιδέες σας για το φαινόµενο της πήξης του νερού. 
Ενδεικτικές ερωτήσεις: 
1. Τι λέγατε πριν;  
2. Τι µάθατε σήµερα;  
3. Ποιες οµοιότητες και διαφορές υπάρχουν ανάµεσα στις προηγούµενες και νέες 

ιδέες σας;  
4. Πώς αλλάξατε γνώµη;  
 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  2  
 
∆ιδακτική επεξεργασία της αντίληψης: Η θερµοκρασία του νερού που βράζει 
µεταβάλλεται και εξαρτάται από τη µάζα του 
 
Επιδιωκόµενος στόχος: Η θερµοκρασία του νερού που βράζει µένει σταθερή και 
δεν εξαρτάται από τη µάζα του 
 
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
Ερώτηση 1. Πάνω στο γκαζάκι έχουµε ένα δοχείο που περιέχει 200 γραµµάρια νερό. 
Η αρχική θερµοκρασία του νερού είναι 20οC. Ανάβουµε το γκαζάκι και το νερό 
ζεσταίνεται. Όταν αρχίζει να βράζει το θερµόµετρο δείχνει 100οC. ∆υναµώνουµε 
απότοµα τη φλόγα και συνεχίζουµε να ζεσταίνουµε το νερό. Τι πιστεύετε ότι θα 
δείχνει το θερµόµετρο;  
Α. Μεγαλύτερη θερµοκρασία από τους 100οC   
Β. Μικρότερη θερµοκρασία από τους 100οC  
Γ. 100οC.  
∆ικαιολόγησε την απάντησή σου 
Συζήτησε την απάντησή σου µε τους συµµαθητές σου. 
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Ερώτηση 2. Βάζουµε τώρα στο δοχείο διπλάσια ποσότητα νερού από αυτήν που 
είχαµε πριν. Η αρχική θερµοκρασία του νερού είναι 20οC. Ζεσταίνουµε το νερό και 
κάποια στιγµή αρχίζει να βράζει. Τι πιστεύεις ότι θα δείξει τώρα το θερµόµετρο;  



Α. Μεγαλύτερη θερµοκρασία από εκείνη του νερού µε την µισή ποσότητα  
Β. Ίδια θερµοκρασία µε εκείνη του νερού µε τη µισή ποσότητα  
Γ. Μικρότερη θερµοκρασία από εκείνη του νερού µε τη µισή ποσότητα. 
∆ικαιολόγησε την απάντησή σου 
Συζήτησε την απάντησή σου µε τους συµµαθητές σου. 
 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ερευνητικό ερώτηµα: Ποια είναι η θερµοκρασία του νερού όταν βράζει; 
 
ΥΠΟΘΕΣΗ: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ 
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ) 

ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩ 
(ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ) 

      
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
 
 
Χρήση προσοµοίωσης 
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Ερευνητικό ερώτηµα: Επηρεάζεται η θερµοκρασία βρασµού του νερού από την 
οσότητα του νερού που θερµαίνεται; 

ΠΟΘΕΣΗ: 

π
 
Υ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ 
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ) 

ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΜΕΤΡΩ 
(ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ) 

      
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

 
Ερευνητικό ερώτηµα: Επηρεάζεται η θερµοκρασία βρασµού του νερού αν 

ΠΟΘΕΣΗ: 

συνεχίσουµε να το θερµαίνουµε µε µεγαλύτερη φλόγα; 
 
Υ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ/ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΛΛΑΖΩ 
(Α Η 

ΜΕΤΡΩ 
(ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΝΕΞΑΡΤΗΤ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ) 

ΚΡΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ) 

      
ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ: 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

τα θερµότητας που δέχεται ή 
σο και να αυξήσουµε την ποσότητα του νερού που θερµαίνεται. Αυτό συµβαίνει 

ετη ποσότητα θερµότητας που µεταφέρεται στο νερό, χρησιµεύει 
για να µετατραπεί το νερό από υγρό σε αέριο. 
 
ΕΦΑΡΜ  ΝΕΩΝ Α
Ερώτ
Έχου ένα µικρό δοχείο, τα οποία γεµίζου ε µέσα 
στο κ ρµόµετρο και τα θερµαίνουµε. Τι θα όµετρα, 
αν αρχίζει να βράζει το νερ  στα δυο δοχεία; ∆ικαιολόγησε την απάντησή σου. 
ζήτησε την απάντησή σου ε τους συµµαθητές σου. 

Kατά τον βρασµό του νερού η θερµοκρασία του διατηρείται σταθερή στους 100οC, 
χωρίς να ανεβαίνει, όσο και να αυξήσουµε την ποσότη
ό
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γιατί η πρόσθ

ΟΓΗ ΤΩΝ ΝΤΙΛΗΨΕΩΝ  
ηση 1 
µε ένα µεγάλο και 
αθένα από ένα θε

µε µε νερό. Βάζουµ
 δείξουν τα θερµ

ότ
Συ

ό
 µ

Ερώτηση 2 



Έχουµε δυο ίδια (σε όγκο) δοχεία τα οποία τα γεµίζουµε µε νερό. Μέσα στα δοχεία 
βάζουµε ένα ίδιο θερµόµετρο. Το ένα δοχείο το θερµαίνουµε µε ένα µικρό γκαζάκι 

 µεγάλο γκαζάκι. Σε λίγο το νερό αρχίζει να βράζει. Αφήνουµε τα 
οχεία να θερµαίνονται για πέντε (5) λεπτά ακόµα. Τι ένδειξη θα έχουν τα 

 την απάντησή σου. 

, αυξάνεται ή µένει σταθερή;  

µεσα στις προηγούµενες και νέες 

ονικής έρευνας, αποτελεί ένα 
άµεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Οι 

• 
• α φαινόµενα που προβλέφτηκαν θεωρητικά. 
• 

ική δραστηριότητα είναι η πλέον ουσιώδης πτυχή της διδασκαλίας 
των και µάλιστα αναντικατάστατη- λόγω του περιεχοµένου 
υς (Arons, 1991). Στόχος των φυσικών επιστηµών είναι η κατανόηση του υλικού 
όσµου, ώστε να εξηγηθούν τα φαινόµενα, και ίσως να ελεγχθούν ορισµένα από αυτά 

α στις Φυσικές Επιστήµες γιατί πέτυχαν να 
ικό αριθµό φαινοµένων. Παράλληλα, ο πρωταρχικός στόχος της 

πιστηµών είναι οι µαθητές να οικοδοµήσουν ορισµένα 
 όµως δεν µπορεί να γίνει µε µεταφορά γνώσης από 

µαθητή (Widolo, Duit & Muller 2002). Ο µαθητής 
οκειµένου να οικοδοµήσει τη γνώση είναι απαραίτητο να εµπλακεί ενεργά στη 

σία αλληλεπιδρώντας µε τα όργανα και τα υλικά (Duit, 1991). 

ές; Προκειµένου να απαντήσουµε σε 
τή τ ουµε στο πως αντιλαµβανόµαστε την 

ο, είναι χρήσιµο 
 µε ς πειραµατικής 

 Maréchal (2002) µπορεί να 

και το άλλο µε ένα
δ
θερµόµετρα όταν περάσουν τα πέντε λεπτά; ∆ικαιολόγησε
Συζήτησε την απάντησή σου µε τους συµµαθητές σου. 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
Οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: Συγκρίνετε τις 
προηγούµενες και τις νέες ιδέες σας για το φαινόµενο του βρασµού του νερού.  

Τι λέγατε για τη θερµοκρασία που βράζει το νερό
Τι µάθατε σήµερα;  

οιότητες και διαφορές υπάρχουν ανάΠοιες οµ
ιδέες σας;  
Πώς αλλάξατε γνώµη;  

 
 

ΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  Ε. ∆Ι∆ΑΚ
- Το πείραµα   
- Η γνωστική σύγκρουση  
- Οι αναλογίες   
- Οι εννοιολογικοί χάρτες 
 
1. Το πείραµα   

Το πείραµα αποτελεί βασική συνιστώσα της επιστηµ
µοντέλο διαλεκτικής διαµεσολάβησης αν
λειτουργίες του πειράµατος στην επιστήµη είναι συνοπτικά οι εξής; 
• ∆οκιµάζεται η αλήθεια µιας υπόθεσης 

∆οκιµάζεται συνολικά µια θεωρία 
Αναζητούνται νέ
∆ηµιουργούνται νέα υλικά ή νέα αντικείµενα. 

Η πειραµατ
 Φυσικών Επιστηµών -

το
κ
µε κάποιους τρόπους. ∆ίνουµε αξί
ελέγξουν σηµαντ
διδασκαλίας των φυσικών ε

 γνώσης. Αυτόστοιχεία αυτής της
τον εκπαιδευτικό προς το 
ρπ
διδακτική διαδικα

Έτσι, η σηµαντική ερώτηση δεν είναι εάν πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το 
πείραµα στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, αλλά πώς µπορούµε να το 
χρησιµοποιήσουµε αποτελεσµατικά. Πώς µπορούµε να σχεδιάσουµε πειραµατικές 
δραστηριότητες που να είναι αποτελεσµατικ

τιάσαυ ην ερώτηση, είναι αναγκαίο να εσ
αποτελεσµατικότητα µιας πειραµατικής δραστηριότητας. Προς τούτ

λ κρότησης µια
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να ετηθεί ολόκληρη η διαδικασία της συγ
δραστηριότητας. Η εργασία των Millar, Tiberghien, και



συµ

«Απ

χήµα 2. Η διαδικασία τη ογής µιας πειραµατικής 
ραστηριότητας (Millar et al., 2002). 

Το πρώτο επίπεδο αποτελεσµατικότητας έχει να κάνει µε το εάν οι µαθητές είναι 
ανοί να πραγµατοποιούν αυτά που σκοπεύουµε να κάνουν όταν εκτελούν το 
είραµα. Στο Σχήµα 2 αυτό κα α 1» (Millar et al., 2002). 
άν αυτό επιτευχθεί, µπορούµ ν ακόλουθη ερώτηση: οι 

 πείραµα αυ σκοπεύουµε να µάθουν; Σε αυτό 
όθηκε η ονοµασία «αποτελεσµατικότητα 2» (Millar et al., 2002). Εάν όχι, οφείλουµε 

υς µαθησιακούς στόχους που επιδιώκει.  
Σε ό,τι αφορά στους µαθησ αµατικής δραστηριότητας 

υτοί µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο (α) µάθηση περιεχοµένων φυσικών 
πιστηµών και (β) µάθηση πτυχών της επιστηµονικής µεθόδου.  
Στο Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι πιθανοί στόχοι -που άπτονται του περιεχοµένου 
ν Φυσικών Επιστηµών- µιας πειραµατικής δραστηριότητας.  

 Να βοηθήσει τους µαθητές να: 

βάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Το Σχήµα 2 απεικονίζει ένα πιθανό πρότυπο 
της διαδικασίας συγκρότησης µιας πειραµατικής δραστηριότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

οτελεσµατικότητα 2» 
 
                                                                                                 «Αποτελεσµατικότητα 1» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ ς ανάπτυξης και εφαρµ
δ
 

ικ
π λείται «αποτελεσµατικότητ

ε έπειτα να υποβάλουµε τη
τά που 

Ε
µαθητές µαθαίνουν από το
δ
να αναθεωρήσουµε τη πειραµατική δραστηριότητα ή ακόµα και να επανεξετάσουµε 
το

ιακούς στόχους µιας πειρ
άξονες: α

ε

τω
 

Στόχος 1 αναγνωρίσουν τα αντικείµενα και τα φαινόµενα και να 
εξοικειωθούν µε αυτά 

Στόχος 2 µάθουν ένα γεγονός/φαινόµενο 
Στόχος 3 µάθουν µια έννοια 
Στόχος 4 µάθουν µια σχέση 
Στόχος 5 µάθουν µια θεωρία/µοντέλο 

 
Πίνακας 1. Πιθανοί στόχοι µιας πειραµατικής δραστηριότητας (Millar et al., 2002). 
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Τι οι µαθητές οφείλουν να 
κάνουν 

Τι οι µαθητές οφείλουν να 
µάθουν 

Τι οι µαθητές µπορούν να 
κάνουν 

Τι οι µαθητές µαθαίνουν 
 



Η αποτελεσµατικότητα µιας πειραµατικής δραστηριότητας είναι συνάρτηση των 
µαθησιακών στόχων που εµπλέκει. Πιο συγκεκριµένα, σε ορισµένες πειραµατικές 
δραστηριότητες, οι µαθησιακοί στόχοι σχετίζονται µε το πεδίο των αντικειµένων. 
Έτσ

τές οι πειραµατικές 
δρα

 δραστηριότητες που 
υνδέονται µε τους στόχους 1 και 2 συνήθως είναι αποτελεσµατικές και προσιτές 
στους µαθητές (Millar, Lubben, Gott,

Σ ιραµα  
κάνει συνδέσεις µετα σης (πεδίο αντικειµένων, πεδίο ιδεών). 
Οι δραστηριότητες χους 3 έως 5 του Πίνακα 1. 
Συνή θητές κολίες στο να πραγµατώσουν τις συνδέσεις 
ανάµ ο πεδ Lubben, Gott, & Duggan, 1994). Ακόµα και 
όταν ής ερ και µε επιµέλεια, οι ιδέες δεν 
ναδύονται «αυτόµατα» από την ίδια τη δραστηριότητα. Στην πράξη, αυτό είναι κάτι 

Η αδυναµία σύνδεσης ανάµεσα στα δύο πεδία γνώσης εκ µέρους του µαθητή 
πιθ

οβούν σε παρατηρήσεις, και 

ι, ως στόχοι µιας πειραµατικής δραστηριότητας µπορεί να είναι οι µαθητές να 
παρατηρήσουν ένα αντικείµενο ή ένα φαινόµενο και ίσως να είναι ικανοί να το 
ανακαλέσουν στη µνήµη τους µετά από ορισµένο χρόνο. Αυ

στηριότητες εστιάζονται κυρίως στους στόχους 1 και 2 του Πίνακα 1. Τα 
ερευνητικά δεδοµένα συγκλίνουν στη θέση ότι οι πειραµατικές
σ

 & Duggan, 1994). 
ε άλλες πε τικές δραστηριότητες, εντούτοις, είναι αναγκαίο ο µαθητής να 

ξύ των δύο πεδίων γνώ
αυτές σχετίζονται µε τους στό

θως οι µα αντιµετωπίζουν δυσ
εσα στα δύ ία γνώσης (Millar, 
 ο µαθητ γαστεί αρκετά προσεχτικά 

α
που συµβαίνει σπάνια (Millar et al., 2002). 

ανά οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη σχεδίαση τέτοιων δραστηριοτήτων δεν 
λαµβάνεται υπόψη το πεδίο των ιδεών. Προκειµένου οι δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε τους στόχους 3 έως 5 του Πίνακα 1 να είναι αποτελεσµατικές είναι 
απαραίτητο να σχεδιαστούν ιδιαίτερα προσεκτικά. ενσωµατώνοντας συγκεκριµένες 
στρατηγικές ώστε να προάγουν τη σκέψη των µαθητών προς την κατεύθυνση των 
ιδεών που εµπλέκουν. Μια στρατηγική που µπορεί να βοηθήσει προς αυτή την 
κατεύθυνση, περιλαµβάνει το τρίπτυχο «προβλέπω – παρατηρώ – εξηγώ» (White & 
Gunstone, 1992). Σε αυτήν, οι µαθητές καλούνται αρχικά να προβλέψουν τι 
αναµένουν να συµβεί σε µια δεδοµένη κατάσταση και να το καταγράψουν, κατόπιν 
να εκτελέσουν τη πειραµατική δραστηριότητα και να πρ
τελικά να εξηγήσουν αυτά που έχουν διαπιστώσει (τα οποία µπορεί να είναι αυτά που 
προέβλεψαν ή να είναι διαφορετικά από αυτά που προέβλεψαν). Μια άλλη 
στρατηγική είναι να παρουσιαστεί και να συζητηθεί µια αναλογία µε την οποία οι 
παρατηρήσεις και οι µετρήσεις µπορούν άµεσα να συσχετιστούν (Koulaidis & 
Tsatsaroni 1995).  

Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα παράδειγµα σχεδίασης και εφαρµογής µιας 
πειραµατικής δραστηριότητας στην οποία χρησιµοποιείται µια αναλογία προκειµένου 
οι µαθητές να βοηθηθούν να συνδέσουν τα δύο πεδία γνώσης (πεδίο αντικειµένων, 
πεδ
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ίο ιδεών). Αναφέρεται στη διδασκαλία των θερµικών διαδικασιών.  
Στο Σχήµα 4 συνοψίζονται οι βασικές ιδέες του επιστηµονικού προτύπου για τις 

θερµικές διαδικασίες. 



 
Σχήµα 4. Το βασικό επιστηµονικό µοντέλο των θερµικών διαδικασιών 

 
Οι  Millar (1996) ζή ησαν από µαθητ ετών να 

πραγµατοποιήσουν µια πειραµατική αστηριότητα που ανε θέρµανση 
νερού µέσα σε ένα αλουµινένιο κουτάκι µε τη βοήθεια ενός κεριού (Σχήµα 5).  
 

ανση του νερού 

ετρήσεις για τη θερµοκρασία ανά ένα λεπτό 
τι θα παρατηρούσαν. Η θερµοκρασία του 

κάποια στιγµή σταθεροποιήθηκε στους 43οC 
 όγκο του νερού και από την απόσπαση 

 κουτί). Οι µαθητές δεν µπόρεσαν να 
συνέχεια οι ερευνητές χρησιµοποίησαν την 

 νερό µέσα σε αυτό. 
ερού που είναι µέσα στο 

ποτήρι αν το νερό εισέρχεται στο ποτήρι µε µεγαλύτερο ρυθµό από το νερό που 

Arnold και τ ές ηλικίας 14 
 περιλάµβδρ

 
Σχήµα 5. Η πειραµατική διάταξη για τη θέρµ

 
Ζητήθηκε από τους µαθητές να πάρουν µ
(για 15 λεπτά συνολικά) και να εξηγήσουν 
νερού στην αρχή ανέβαινε σταθερά και 
(η ακριβής θερµοκρασία εξαρτάται από τον
ανάµεσα στη φλόγα και το αλουµινένιο
εξηγήσουν το εν λόγω φαινόµενο. Στη 
αναλογία. Παρουσίασαν ένα τρύπιο ποτήρ και έριχναν συνεχώς
Ρώτησαν τους µαθητές τι θα συµβεί στην επιφάνεια του ν

ι 

εξέρχεται από το ποτήρι και τι θα συµβεί αν το νερό εξέρχεται από το ποτήρι µε 
µεγαλύτερο ρυθµό από το νερό που εισέρχεται στο ποτήρι. Ακολούθως, οι ερευνητές 
βοήθησαν τους µαθητές µε κατάλληλες ερωτήσεις να κάνουν τις απαραίτητες 
αντιστοιχήσεις ανάµεσα στη διάταξη του τρύπιου ποτηριού και στη θερµική 

 
θ 

 
θ΄ 

 
θ 

ενέργεια 

Αν θ>θ΄ τότε υπάρχει ροή ενέργειας από το πρώτο προς το δεύτερο 
σώµα. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά θερµοκρασίας των σωµάτων 
τόσο µεγαλύτερος είναι ο ρυθµός ροής της ενέργειας. 

Εισερχόµενη 
ενέργεια Ε 

Εξερχόµενη 
ενέργεια Ε΄ 

Αν
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κατάσταση. Μετά από τη συζήτηση που ακολούθησε οι µισοί περίπου µαθητές ήταν 
ικανοί να εξηγήσουν µε βάση το επιστηµονικό πρότυπο των θερµικών διαδικασιών το 
θερµικό φαινόµενο µε το οποίο είχαν ασχοληθεί. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Η γνωστική σύγκρουση 

Η γνωστική σύγκρουση έχει χρησιµοποιηθεί ως διδακτική στρατηγική µε σκοπό
για έννοιες και φαινόµενα των Φυσικών

 οι αντιλήψεις που εκδηλώνει ένας
συνήθως µε την παρουσίαση αντιφατικών

 
την αλλαγή των αντιλήψεων των µαθητών  
Επιστηµών. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής  
µαθητής διαψεύδονται ή αµφισβητούνται -  
πειραµατικών γεγονότων- µε τρόπο που να δηµιουργείται γνωστική διαταραχή ή 
αποσταθεροποίηση και κατά συνέπεια οι αντιλήψεις εγκαταλείπονται ή 
ντικαθίστανται από άλλες (Hewson & Hewson, 1984). Οι θετικές επιπτώσεις της 
ρήσης της γνωστικής σύγκρουσης στην διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής έχουν 

µό ερευνών (Druyan, 1997; Hashweh, 1986; Hewson 
& 

σεων στο πρόβληµα που έχει τεθεί και αφετέρου µια 
σύ ι ς

α
χ
καταδειχθεί από σηµαντικό αριθ

Hewson, 1984; Kwon, 1997; Lee, 1998; Niaz, 1995; Stavy & Berkovitz, 1980; 
Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982; Skoumios 2008, Thorley & Treagust, 
1989). Όµως, υποστηρίζεται ότι η παρουσίαση αντιφατικών γεγονότων στους 
µαθητές δεν τους ωθεί απαραίτητα σε διαδικασίες γνωστικής σύγκρουσης και σε 
εννοιολογική αλλαγή (Dreyfus, Jungwirth & Eliovitch 1990, Drekkers & Thijs 1998, 
Elizabeth & Galloway 1996). 

Προκειµένου να αρθούν τέτοιου τύπου προβλήµατα, ορισµένοι ερευνητές 
προτείνουν τη χρήση της κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουσης, στην οποία η πηγή της 
ανισορροπίας που προκαλεί είναι ταυτόχρονα γνωστική, αφού συµβάλλει σε 
τροποποίηση των αντιλήψεων και κοινωνική, αφού πηγάζει από τις αντιτιθέµενες 
εξηγήσεις στο πλαίσιο µιας κατάστασης επικοινωνίας (Ames & Murray 1982, Doise 
& Mugny 1984, Doise, Mugny & Perez 1998, Skoumios 2009, Skoumios & 
Hatzinikita, 2005). Πιο συγκεκριµένα, η κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση εµπεριέχει 
δύο είδη συγκρούσεων: αφενός µια σύγκρουση ανάµεσα στα άτοµα που προέρχεται 
από την αντίθεση των απαντή
γκρουση ενδοατοµ κή, γνωστικής φύσης, που συντελείτε ακριβώς µόλι  το άτοµο 

συνειδητοποιήσει την αντιφατική απάντηση, προτρέποντάς το να αµφισβητήσει τη 
δική του. Η άµεση έκφραση και αντιπαράθεση των επιχειρηµάτων στην κοινωνική 
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αλληλεπίδραση κάνουν τη γνωστική ενδοατοµική σύγκρουση συγχρόνως πιο 
χειροπιαστή και πιο δυναµική. Σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους η 
κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε µια γνωστική 
ανάπτυξη, οι ερευνητές αναφέρουν τουλάχιστον τρεις (Doise & Mugny 1984). Ο 
πρώτος λόγος σχετίζεται µε τη συνειδητοποίηση από µέρους του ατόµου των 
απαντήσεων των άλλων ως διαφορετικών από τις δικές του. Τότε η σύγκρουση 
γίνεται πηγή ανισορροπίας που είναι ταυτόχρονα και κοινωνική και γνωστική. Ο 
δεύτερος λόγος είναι το ότι οι άλλοι δίνουν στο άτοµο πληροφορίες/ιδέες που µπορεί 
να είναι κατάλληλες για τη µετάβαση σε έναν νέο τρόπο σκέψης. Ένας τρίτος λόγος 
αναφέρεται στο ότι η κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση αυξάνει την πιθανότητα να 
γίνει το άτοµο γνωστικά δραστήριο, δηλαδή να εµπλακεί πιο ενεργά στη µαθησιακή 
διαδικασία.  
 
Παραδείγµατα 
(α) Το σκουριασµένο καρφί 

 Αντίληψη µαθητών 
 Η σκουριά προϋπάρχει κάτω από την επιφάνεια του καρφιού και στη 
συνέχεια εµφανίζεται 

Πειραµατική διαδικασία: Κόβοντας ένα σκουριασµένο καρφί παρατηρούν ότι η 
σκουριά υπάρχει µόνο στην εξωτερική επιφάνεια. 
 
(β) Η ευθύγραµµη διάδοση του φωτός  

 µαθητών 
διαδίδεται πάντα ευθύγραµµα (π.χ. διαδίδεται σε 
µµή) 

Πειραµατικ

νερού η θερµοκρασία της συνεχώς 

 Το ρεύµα καταναλώνεται 
 αµπεροµέτρων της τιµής του ρεύµατος 

σε δ ου κυκλώµατος. 
 

Ακολουθεί ειγµα για την πλεύση και βύθιση των σωµάτων που 
στικής σύγκρουσης (Skoumios 2009). 

 Αντίληψη
 Το φως δεν 
τεθλασµένη γρα

ή διάταξη 

 
 
(γ) Η θερµοκρασία κατά την αλλαγή φάσης 

 Αντίληψη 
 Όταν θερµαίνεται µια ποσότητα 
αυξάνεται 

Πειραµατική διάταξη: Βρασµός νερού. 
 
(δ) ∆ιατήρηση ηλεκτρικού ρεύµατος 

 Αντίληψη 

Πειραµατική διάταξη: Μέτρηση µε τη βοήθεια
ιάφορα µέρη τ

ένα παράδ
στηρίζεται σε διαδικασίες κοινωνικο-γνω
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νερό και οινόπνευµα) και δύο διαφορετικά 

τεµ α µικρότερο και ένα µεγαλύτερο). 
 

 

 
. 

Έχεις δύο δοχεία Α και Β µε δύο υγρά (
άχια κεριού (έν

 
 
 

 

Προέβλεψε  αν τα κεριά επιπλέουν ή βυθίζονται στα υγρά των δύο δοχείων Α και Β
Γράψε την πρόβλεψή σου και δώσε εξηγήσεις. 
Συζήτησε τις απόψεις σου µε τους συµµαθητές της οµάδας σου. 
Τοποθέτησ  µικρότερο κερί στο υγρό δοχείου Α και το µεγαλύτερο κερί στο 
γρό του .  

ε το  του 
υ δοχείου Β
 
 
 
 
 
Παρατήρησε αν τα κεριά επιπλέουν ή βυθίζονται. Συζήτησε το αποτέλεσµα του 

ποιοι παράγοντες πειράµατος µε τους συµµαθητές της οµάδας σου. Γράψε ποιος ή 
καθορίζουν αν ένα σώµα επιπλέει ή βυθίζεται σε ένα υγρό.  
Προέβλεψε  αν τα κεριά επιπλέουν ή βυθίζονται στα υγρά των δύο δοχείων Α και Β 
ταν τοποθε ε το µεγαλύτερο στο  δοχείου Α και το µικρότερο στο 
γρό του δοχείου Β. 
ό τήσουµ  υγρό του
υ
 
 
 
 
 
 
 
Γράψε την πρόβλεψή σου και δώσε εξηγήσεις. 
Συζήτησε τις απόψεις σου µε τους συµµαθητές της οµάδας σου. 
Τοποθέτησ εγαλύτερο κερί στο υγρό του χείου Α και το µικρότερο κερί στο 
γρό του δοχείου Β.  

ε το µ  δο
υ
 
 
 
 
 
Παρατήρησε αν τα κεριά επιπλέουν ή βυθίζονται.  
Συζήτησε το αποτέλεσµα του πειράµατος µε τους συµµαθητές της οµάδας σου.  

σεις σου και τη συζήτηση που είχες µε τους συµµαθητές σου, 
ράψε  παράγοντες καθορίζουν  σώµα επιπλέει ή βυθίζεται σε 
να υγρό; Σύγκρινε την απάντησή σου στην παραπάνω ερώτηση µε την απάντηση 
ου είχες  ίδια ερώτηση αρχι

Συζήτησε µε το δάσκαλό σου για τα υγρά που περιέχονται στα δύο δοχεία Α και Β. 
Με βάση τις παρατηρή
γ ποιος ή ποιοι  αν ένα
έ
π δώσει στη κά. 
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3. Οι αναλογίες 

 µια 
ς 

ών 

τοίχηση µιας οικείας εννοιολογικής δοµής 
(που ονοµάζεται τοµέας – βάση) σε µια άλλη δοµή (τον τοµέα – στόχο), η οποία 

α και επιχειρείται να εξηγηθεί.  
 Ο µαθητής θα βασιστεί στην εξοικείωσή του µε τον τοµέα – βάση, για να 

Τοµ                    Σ

 

µ

ε τη µορφή απλού τετραπόλου. 

Στην πιο απλή µορφή,  αναλογία περιλαµβάνει συνήθως τέσσερις κόµβους – 
, που συνδέονται ανά δύο µεταξύ τους µε όµοιες σχέσεις. 

Στο Σχήµα 6, που αναπαριστά µια αναλογία ως απλό τετράπολο, η έννοια Β της 
άσης αντιστοιχεί στην έννοια Σ του στόχου και η έννοια Β΄ αντιστοιχεί στη Σ΄. Οι 

 µεταξύ τους µε τις όµοιες σχέσεις Σ1 

 

Η 

. Όπως η ροή του υγρού θα συνεχιστεί µέχρι το νερό να φτάσει 
το ίδιο οριζόντιο επίπεδο, έτσι και η διάδοση της θερµότητας από το σώµα Α προς 
ο Β θα συνεχιστεί µέχρι τα σώµατα να αποκτήσουν ίδια θερµοκρασία. 

 
- Η χρήση αναλογιών µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στη µετάβαση από

«διαισθητική» σε µια περισσότερο επεξεργασµένη αναπαράσταση ενό
εννοιολογικού τοµέα.  

- Στόχος της διδακτικής χρήσης της αναλογίας είναι η αλλαγή των γνωστικ
δοµών, δηλαδή η κατασκευή νέας γνώσης.  

- Μια αναλογία λειτουργεί µε την αντισ

είναι µη οικεί
-

κατανοήσει το µη οικείο τοµέα – στόχο. 
 

έας – βάση                    1 
Β Β΄ 

 

 

Το έας – στόχος                                  Σ2 

 
Σ Σ΄ 

Σχήµα 6. Σχηµατοποίηση µιας αναλογίας µ

µια
έννοιες

β
έννοιες της βάσης και του στόχου συνδέονται
και Σ2 αντίστοιχα.  
 
 
Παραδείγµατα αναλογιών 

∆ιάδοση θερµότητας (Σκουµιός 2005) 
διάδοση της θερµότητας από ένα σώµα Α υψηλότερης προς ένα σώµα Β 

χαµηλότερης θερµοκρασίας µοιάζει µε τη ροή υγρού από δοχείο Α όπου το νερό 
βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη προς το δοχείο Β όπου το νερό βρίσκεται σε 
χαµηλότερη στάθµη
σ
τ
 
 
Τοµέας βάση: Ροή νερού Τοµέας στόχος: Ροή θερµότητας 

Νερό Θερµότητα  

Στάθµη νερού Θερµοκρασία 

∆οχεία Α, Β Σώµατα Α, Β
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Πριν 

Το Α έχει υψηλότερη θερµοκρασία

 

                                   

 

 

                  ροή νερού                                              ροή θερµότητας 

Μετά

                            

 

 

 
 
 

 «φανταστικού τρένου: µια µα 
(Joshua & Dupin, 1987) 
Φαντάσου το ηλεκτρικό κύκλωµα ροδροµική γραµµή. Πάνω της 
κινούνται  είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η κίνησή τους είναι το 
ηλεκτρικό ρεύµα. Η µπαταρία είναι οι εργάτες που σπρώχνουν µε δύναµη τα βαγόνια 
για να κινηθούν. Όταν εξαντλούνται οι εργάτες απ’ την κούραση, εξαντλείται η 
παταρία. Ο διακόπτης είναι ο σταθµάρχης που διακόπτει κι επιτρέπει την κίνηση 
ων βαγονιών-ηλεκτρονίων(ανοίγει και κλείνει το κύκλωµα). Το λαµπάκι παριστάνει 
ο εµπόδιο(την αντίσταση) που παρεµβάλλεται κι εµποδίζει την κίνηση των 
αγονιών-ηλεκτρονίων. Η ταχύτητα µε την οποία κινούνται τα βαγόνια είναι η 

 από το Β 

 

  

 

                Τα Α και Β έχουν                       ίσες θερµοκρασίες

 

                                   

 
Το µοντέλο του » αναλογία για το ηλεκτρικό κύκλω

 σαν µια κλειστή σιδη
 τα βαγόνια που

µ
τ
τ
β
ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΗ                                   ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΤΡΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

βαγόνια ηλεκτρόνια 

κίνηση βαγονιών ηλεκτρικό ρεύµα 

εµπόδια αντίσταση 

σιδηροδροµική γραµµή ηλεκτρικό κύκλωµα 

εργάτες που σπρώχνουν ρία) προσφερόµενη ενέργεια (µπατα

µυϊκή κόπωση εξάντληση µπαταρίας 

σταθµάρχης διακόπτης 

 

 

µοντέλο του τρένου: 
(α) Τι θα συµβεί στη φωτοβολία της λάµπας, αν πα; 
 
 

 της λάµπας, αν συνδεθούν δύο µπαταρίες στη σειρά 

 

 

 
Ερωτήσεις στο ηλεκτρικό κύκλωµα που µπορούν να διαπραγµατευτούν µε το 

συνδεθεί στη σειρά µια άλλη λάµ

 
(β) Τι θα συµβεί στη φωτοβολία

 

 

+ _ 

αντί για µία; 

 

++ _ _ + 
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Η γλυκιά και πικρή σοκολάτα: µια αναλογία για την επεξεργασία της αντίληψης 
«το ψύχος είναι διαφορετικό από τη θερµότητα» (Skoumios & Hatzinikita 2006) 
Η αναλογία αυτή χρησιµοποιείται µε σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές να 
τροποποιήσουν τις αντιλήψεις τους σχετικά µε τη χρήση δυο διαφορετικών 
οντοτήτων (θερµότητας και ψύχους) για την εξήγηση των θερµικών φαινοµένων.  

 

Τοµ ς βάση: Γλυκιά και πικρή έα
σοκολάτα 

Τοµέας : Θερ ό και  σώµαστόχος µ  ψυχρό  

Σοκολάτα  Σώµα 

Μάζα σοκολάτας Μάζα σώµατος

Ποσότητα ζάχαρης 
Ποσότητα θερµότητας

Γλυκύτητα  Θερµοκρασία

 
 
 

 
 

γλυκιά σοκολάτα         πικρή σοκολάτα 

 

 

 
 

 

 

 
 
Το κόκκινο µελάνι: µια αναλογία για τη θέρµανση ενός σώµατος  (Σκουµιός 2005) 
Η παρακάτω αναλογία έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές στην αναδόµηση των 
αντιλήψεων τους αναφορικά µε τη σχέση ανάµεσα στη ποσότητα θερµότητας και σ  
ερµοκρασία που αποκτά ένα σώµα. 

 

 τη
θ

Τοµέας βάση: Ανάµιξη κόκκινου 
µελανιού σε υγρό 

Τοµέας στόχος: Θέρµανση σώµατος 

µάζα υγρού µάζα σώµατος

µάζα κόκκινου µελανιού 
ποσότητα θερµότητας

σύσταση υγρού σύσταση σώµατος

χρ µα  ώ
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θερµοκρασία

 

ζεστό σώµα κρύο σώµα 



Φούρνος  

 
κρύο σώµα 

 

       Πριν τη     Πριν τη θέρµανση 

 

      

ν διάλυση    
 

    
 

 

        Μετά τη διάλυση                    Μετά τη θέρµανση 

       

 
  

    
 
 

 
4. Εννοιολογικοί Χάρτες και Εφαρµογές  

Μια έννοια δεν υπάρχει ποτέ αποµονωµένη στη σκέψη µας, εφόσον για να τη 
σκεφτούµε είµαστε υποχρεωµένοι να επικαλεστούµε άλλες έννοιες και όταν 
εµφανιστεί στη σκέψη µας, πυροδοτούνται συνειρµοί που µας οδηγούν σε άλλες 
έννοιες σχετιζόµενες µε ποικίλους τρόπους µαζί της. Η σκέψη µας, λοιπόν, είναι µια 
απέραντη οργάνωση εννοιών.  
Εννοιολογικός χάρτης είναι µια τεχνικ  αναπαράστασης της γνώσης µέσω ενός 

υνόµενου γράφου που ορίζει µ κόµβους (σηµεία/κορυφές) και ν σχέσεις 
νάµεσα στους κόµβους. Οι κόµβοι συνδέονται µεταξύ  σχέσεω Οι 
ναπαραστάσεις αποτελούνται από δίκτυα εννοι ν 
άσεις κατά τη δηµιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη 

ς δίνει και την κεντρική ιδέα του θέµατος 
ν που έρχονται στο µυαλό στο άκουσµα 

-

Φούρνος 

 
Ζεστό σώµα 

 

 

ή
κατευθ
α  τους µέσω ν. 
α ώ
Φ
- ∆ηµιουργία του πρώτου κόµβου ο οποίο

 Γρήγορη καταγραφή των πρώτων ιδεώ-
του θέµατος. 

- ∆ηµιουργία σχέσεων ανάµεσα στους κόµβους 
- ∆ιαγραφή κάποιων κόµβων που δεν είναι πολύ σχετικοί µε το θέµα. 
- Πιθανή αναδιάταξη των κόµβων στο γράφο. 
Εφαρµογές  
- Μηχανισµός παρακολούθησης της σύνδεσης νέων γνώσεων σε προϋπάρχουσες 

δοµές 
 Μηχανισµός για αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης 
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- Μηχανισµός ανίχνευσης των παρανοήσεων των µαθητών 
- Μέσο για καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων 

 σύστηµα, δίνει στους µαθητές του ένα κατάλογο που περιλαµβάνει 

{ κτος – Γη – 
µετέωρα - µετεωρίτες}  

αθητές που είναι χωρισµένοι σε οµάδες των 3 ή 4  ζητείται να 

- ικρά τετράγωνα χαρτόνια (3 x 5 cm) και στο καθένα γράψτε µια λέξη 

ποθετήστε τα χαρτόνια 
λη αυτά που είναι άγνωστες. 

 Ασχοληθείτε µόνο µε τα χαρτόνια που οι λέξεις ή φράσεις πάνω τους (ετικέτες) 
 χαρτόνι έτσι ώστε να 

 τα πάνω στο χαρτόνι. 

ταξύ 

  

- 

 
 

 

 
 
 
 

 
Παράδειγµα κατασκευής εννοιολογικού χάρτη (Osborne 1993) 
Ο διδάσκων, µετά την ολοκλήρωση µιας ενότητας σχετικής µε το σύµπαν, το γαλαξία 
και το ηλιακό µας
λέξεις - όρους όπως:  
    νεφέλωµα – γαλαξίας - ηλιακό σύστηµα – πλανήτης - Μεγάλη Άρ
δορυφόρος - µαύρη τρύπα – αστέρας – βολίδες – 
Από τους µ
πραγµατοποιήσουν µια σειρά από καθήκοντα - εργασίες µέσα σε 30 – 40 λεπτά: 

Κόψτε µ
από αυτές του καταλόγου. 

- Με αυτά φτιάξτε δύο σωρούς µε χαρτόνια. Στον ένα το
που οι λέξεις τους είναι γνωστές σε σας και στην άλ

-
είναι γνωστές και τοποθετείστε τα πάνω σ΄ ένα µεγαλύτερο
είναι πιο κοντά τα χαρτόνια µε ετικέτες που σχετίζονται µε κάποιο τρόπο µεταξύ 
τους. Αφού τελειώσετε την εργασία και είσαστε ευχαριστηµένοι µε την 
τοποθέτησή τους, κολλήστε

- Με ένα µολύβι φτιάξτε γραµµές ανάµεσα στα µικρά χαρτόνια – ετικέτες που 
σχετίζονται µεταξύ τους.  

- Στη συνέχεια να προσθέσετε µια δική σας λέξη ή σύντοµη φράση κοντά σ΄ αυτές 
τις γραµµές που να εξηγούν το πώς οι λέξεις στα χαρτόνια συνδέονται µε
τους, όπως φαίνεται στο παράδειγµα: 

 
                                          έχει έναν 
        Ηλιακό σύστηµα     ------------->      Αστέρα 
 

Μόλις τελειώσετε αναρτήστε το «χάρτη» σας ώστε να τον βλέπουν οι άλλες 
οµάδες και να διευκολύνεται έτσι µια συζήτηση στην τάξη. 
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Ο  
εταξύ τους αλλά φροντίζει να παρακινεί τους µαθητές του να εκφράσουν τους 
όγους για τους οποίους πραγµατοποίησαν τη διάταξη των λέξεων - όρων και  των 
έξεων ή φράσεων – συνδέσεων. 

ραστηριότητες αξιολόγησης µαθητών µε εννοιολογικό χάρτη 
 ∆ίνεται ένας ελλιπής εννοιολογικός χάρτης και ζητείται να συµπληρωθούν τα 
κενά.  

 ∆ίνεται ένα κατάλογος εννοιών και ζητείται να δηµιουργηθεί ο εννοιολογικός 
χάρτης.  

 ∆ίνεται ένα κείµενο το οποίο περιέχει έννοιες και ζητείται να δηµιουργηθεί ο 
εννοιολογικός χάρτης.  

 ∆ίνεται µια πειραµατική διάταξη και ζητείται να δηµιουργηθεί ο 
εννοιολογικός χάρτης.  

 ∆ίνεται ένας εννοιολογικός χάρτης και ζητείται να "µεταφραστεί" σε κείµενο.  
 ∆ίνεται ένας κατάλογος εννοιών και οι µαθητές επιλέγουν τις έννοιες που 
χρειάζονται για να φτιάξουν τον εννοιολογικό χάρτη  

   Αξιολογούµε σε ένα χάρτη:  

ￚ 
ￚ 
ￚ ική επάρκεια των συνδέσεων  
ￚ 
 
 
 
ΣΤ
 
∆ιδ ι  
διαδικα  µια διδασκαλία που: 

◦ εστιάζει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο 
ς -ειδικούς και γενικότερους- εκπαιδευτικούς 

κές αρχές και παιδαγωγικές 
ές ανάµεσα στις οποίες περιλαµβάνεται πιθανόν 
 

 διδα
ασκαλίας, µέρος που αφορά στους 

 και δραστηριότητες, µέρος που απευθύνεται στους 
µαθητές 

υνήθως η διάρκειά του αφορά µία ή περισσότερες από µία διδακτικές ώρες.  

διδάσκων δεν παρουσιάζει τη σωστή διάταξη των εννοιών και των συνδέσεων
µ
λ
λ
 
∆

 ∆ίνεται ένας κατάλογος εννοιών και συνδέσεων και ζητείται να δηµιουργηθεί 
ο εννοιολογικός χάρτης. 

 
Αξιολόγηση εννοιολογικού χάρτη 
  
ￚ Τον αριθµό των εννοιών 

Τον αριθµό των συνδέσεων 
Την ορθότητα των συνδέσεων  
Τη γλωσσ
Τη ροή του χάρτη.  

. ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ακτ κό σενάριο είναι η δοµηµένη, πλήρης και λεπτοµερειακή περιγραφή της
σίας που ακολουθείται σε

◦ έχει καθορισµένου
στόχους  

◦ εφαρµόζει διδακτι
◦ χρησιµοποιεί πρακτικ

και η χρήση των ΤΠΕ
Το κτικό σενάριο περιλαµβάνει  

◦  έναν οδηγό οργάνωσης της διδ
διδάσκοντες 

◦ φύλλα εργασίας

Σ
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ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

 Γ. Π ρ
 ∆. Α ιο σ
 Ε. Βιβλ

 
Α. Ταυτότητα 

 Τοποθε , επιτρέπει στον πιθανό αναγνώστη να 
 τον ενδιαφέρει και περιλαµβάνει: 

◦ ) 

 δοκιµα τάξη  

◦ διδακτικό αντικείµενο και διδακτική ενότητα 
◦ χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του 

 και µαθητή 
Β. Σ ση 

γενική ιδέα που διέπει το σενάριο και εξηγεί τα 
ισης αυτής. Πρέπει να διευκρινίζει: 

κτικούς στόχους που θέτει 
τητες και στάσεις επιδιώκεται να καλλιεργηθούν στα παιδιά  

◦ τα πλεονεκτήµατα της πρότασης του σεναρίου 
 

ετηρία (έναυσµα ενδιαφέροντος) 
(αναφέρετα τ κεφάλαιο (ή η ενότητα ή το κείµενο) του σχολικού 
εγχειριδίου τ σµό οποίος 

α από το σενάριο) 

(περιγράφε α υ διδάσκοντα κατά την 
υλοποίηση υ

 Ειδ τ
α-θέµα που θα διερευνηθεί 

 (ατοµική ή οµαδική εργασία, 

- πηγές που θα χρησιµοποιηθούν 

ύ στην τάξη 

 και υλικοτεχνική υποδοµή 

 Α. Ταυτότητα 
 Β. Συνοπτική παρουσίαση 

ο εία της διδασκαλίας 
ξ λόγη η 

ιογραφία 

τείται στην αρχή του σεναρίου
διαπιστώσει άµεσα αν το θέµα
◦ τίτλο 

δηµιουργό (-οί
◦ διευκρίνιση αν αποτελεί πρόταση διδασκαλίας ή έχει ήδη  

στεί στην 
◦ τάξη/εις στις οποίες θα µπορούσε να υλοποιηθεί 

◦ προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο
υνοπτική παρουσία
 Παρουσιάζει  σύντοµα τη 
πλεονεκτήµατα της προσέγγ
◦ τους διδα
◦ ποιες δεξιό

Γ. Πορεία της διδασκαλίας
 Λεπτοµερής περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας µε άξονα τη χρονική 
διαδοχή των ενεργειών. Περιλαµβάνει 
◦ την Αφ
ι ο συγκεκριµένο 
 σ ο οποίο βασίζεται το σενάριο καθώς τον προβληµατι

επιχειρείται να ''απαντηθεί'' µέσ
◦ τη  ∆ιδακτική διαδικασία,  
ι ναλυτικά τις ενέργειες των µαθητών και το
 το  σεναρίου)  
ικό ερα πρέπει να γίνεται αναφορά: 
◦ στο πρόβληµ
◦ σε κάθε είδους υλικό που θα χρησιµοποιηθεί (εγχειρίδια, άλλο έντυπο 

υλικό, λογισµικό, διαδίκτυο) 
◦ στη µεθοδολογία της διδασκαλίας

κριτήρια χωρισµού των οµάδων, πορεία εξέλιξης των δραστηριοτήτων 
στην τάξη/εργαστήριο) 

◦ στα εργαλεία
◦ στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι µαθητές και το υλικό που 

πρέπει να παραχθεί από αυτές 
◦ στον τρόπο παρουσίασης του υλικού αυτο
◦ στην κατανοµή του χρόνου που απαιτεί η κάθε φάση 
◦ στο ρόλο του διδάσκοντα 
◦ στο ρόλο των µαθητών 
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◦ σε τυχόν προαπαιτούµενες γνώσεις



∆. Αξιολόγηση 
 Αξιολόγηση των µαθητών και του έργου τους  

ιολόγησης των µαθητών  
ραπτά κείµενα, παρουσιάσεις, 

◦ α οποία θα ορίζεται, σε σύνδεση µε τους 

 του αναλογεί σε σχέση µε το σύνολο της 

 αξιο γ
προσέγ

ν αναλυτικό πρόγραµµα 
ης ή επέκτασης 

 αν σ
ειρία 

Ε. Βιβλιογραφ
 Παρ θε

◦  
◦ το π ι ητας που διδάχτηκε 

 Παράθεση ν
 ιστοτόπων που ηκαν 
 
ΤΟ ΜΕ Ν ΜΑΘΗΤΗ 
Περιλαµβάνει 

 γενικά 
 φύλλα 
 Πρέπει

αθητή των βηµάτων που θα 
ουθήσει και του χρόνου που έχει στη διάθεσή του 

 θα προσεγγίσει το λογισµικό ή 
ί 
α το τελικό προϊόν 

ητή ή της οµάδας 
 τον τρόπο παρουσίασης της 

ρονικό µέσον 

έρεια κινήσεων, ώστε οι µαθητές  
 ικανότητα,  

χανισµό κριτικής αποτίµησης της πληροφορίας 

στικά και ασφυκτικά τους µαθητές σε κάθε τους 

◦ αναλυτική αναφορά στο είδος αξ
◦ κριτήρια αξιολόγησης των προϊόντων (γ

δηµιουργικό υλικό κ.α.) 
πιθανά φύλλα αξιολόγησης στ
επιµέρους σκοπούς που τέθηκαν στην αρχή 

 Τι βαθµολογείται ακριβώς 
 Το ποσοστό που

βαθµολογίας 
λό ηση και κριτική αποτίµηση της διαδικασίας και της διδακτικής 

γισης 
◦ τι είναι δύσκολο να γίνει 
◦ ποια µέρη µπορεί να δυσκολέψουν 
◦ θέµατα σχέσης µε το ισχύο
◦ δυνατότητες τροποποίησ
το ενάριο έχει υλοποιηθεί, καταγράφονται 
◦ η εµπ
◦ τυχόν δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, 
◦ τεκµήρια από την εφαρµογή (π.χ. κείµενα παιδιών) 
◦ στοιχεία ανατροφοδότησης  

ία 
ά ση της βιβλιογραφίας που υποστηρίζει 

τις θεωρητικές αναφορές στις παιδαγωγικές θεωρίες
ερ εχόµενο της θεµατικής ενότ
τω  λογισµικών και  

 χρησιµοποιήθ

ΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
τα φύλλα εργασίας. 
φύλλα εργασίας 
εργασίας κάθε οµάδας 
 να περιλαµβάνουν 

 λεπτοµερή περιγραφή προς τον µ
ακολ

 ερωτήµατα µε βάση τα οποία
τους ιστοτόπους στους οποίους θα πλοηγηθε

υς κειµενικού είδους γι πληροφορίες  µε όρο
της εργασίας του µαθ

 πληροφορίες για το χρόνο και
εργασίας στην τάξη ή σε άλλο έντυπο ή ηλεκτ

 πληροφορίες για την αξιολόγηση της εργασίας 
ΕΠ Ι ΝΑ:  ΠΡ Ε
◦ δίνουν πρωτοβουλία και ευχ
◦ να ασκούν τη διερευνητική τους
◦ να αναπτύσσουν το µη

 ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: 
ανι◦ καθοδηγούν µηχ
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ενέργεια. 



 
Ζ. ∆ΟΜΗ ΚΑΙ

Σε ό,τι αφορά τη δ  θα 
µπορούσαν να περιλα
(α) Προβληµατισµός: µαθητών για µια 
έννοια, τίθενται έν
(β) Προβλέψεις – εξ γανωµένοι σε οµάδες, 
εργάζονται ατοµικ
(γ) Συνειδητοποίηση υς 
µαθητές κάθε οµάδας, διαφωνιών.  
(δ)  έλεγχο προβλέψεων: Οι µαθητές πραγµατοποιούν πειράµατα 
προκειµένο ν
(ε) Παροδική  ορισµένων πειραµάτων 
είναι προς ν
(στ Κ εων µαθητών: Το αποτέλεσµα ορισµένων πειραµάτων 
είναι προς η
αντιλήψεις τω ν να «κλονίζονται». Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν 
υξηµένες πιθανότητες οι µαθητές να αποδεχθούν µια διαφορετική αντίληψη που 

τών προς την 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
οµή των δραστηριοτήτων που τίθενται στους µαθητές, αυτές
µβάνουν τα ακόλουθα µέρη (Skoumios, 2009).  
Με σκοπό να αναδυθούν οι αντιλήψεις των 

α πρόβληµα στους µαθητές.  
ηγήσεις: Οι µαθητές, παρότι είναι ορ

ά και απαντούν γραπτά στις ερωτήσεις του προβλήµατος.  
 διαφωνιών: Πραγµατοποιείται συζήτηση ανάµεσα στο
 µε στόχο τη συνειδητοποίηση των µεταξύ τους 

Πειραµατισµός για
υ α ελέγξουν τις προβλέψεις τους.  

ενίσχυση των αντιλήψεων: Το αποτέλεσµα
τη  κατεύθυνση των αντιλήψεων των µαθητών οπότε αυτές ενισχύονται. 

) « λονισµός» αντιλήψ
 τ ν κατεύθυνση του επιδιωκόµενου στόχου, οπότε είναι πιθανόν οι 

ν µαθητώ
α
προτείνουν οι συµµαθητές τους ή ο εκπαιδευτικός. 
(ζ) Οικοδόµηση αντιλήψεων: Πραγµατοποιείται συζήτηση ανάµεσα στους µαθητές 
κάθε οµάδας, µε στόχο την αλλαγή των αντιλήψεων των µαθη
κατεύθυνση του επιδιωκόµενου στόχου.  
 

Ο παρακάτω πίνακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αξιολογηθεί η 
αποτελεσµατικότητα µιας δραστηριότητας που προτείνεται σε µαθητές. 
 
Ενεργοποίηση του µαθητή    

Μάθηση σύµφωνα µε το µαθησιακό   
στυλ του µαθητή  

Οικοδοµιστική µάθηση    

Συνεργατική µάθηση    

Πρόκληση αναστοχασµού    

Ανάπτυξη γνωστικών µεταγνωστικών 
και τεχνικών δεξιοτήτων  

  

Εισαγωγική πρόκληση και 
ενδιαφέρον για το µαθητή-εµπέδωση 
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Ανάπτυξη κριτικής σκέψης    
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