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Περίληψη 

Η µοντελοποίηση είναι µια θεµελιώδης επιστηµονική διεργασία, διαµεσολαβητής 

ανάµεσα στη θεωρητική επεξεργασία και στα επιστηµονικά δεδοµένα. Τα µοντέλα 

είναι επιστηµονικές κατασκευές οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 

εφαρµοσιµότητας υποθέσεων, τη διαµόρφωση προβλέψεων και την αναδίπλωση 

µηχανισµών λειτουργίας των φυσικών φαινοµένων. Η ικανότητα της µοντελοποίησης 

έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών ως ένα 

µέσο υποστήριξης των µαθησιακών διεργασιών και εξέλιξης της κατανόησης των 

µανθανόντων. Εµπεριέχει δεξιότητες συλλογισµού, απαραίτητες για την οµαλή 

ανάπτυξη της επιστηµονικής ενηµερότητας του ατόµου. Σε αυτή τη διατριβή 

εξετάστηκε η διασύνδεση µεταξύ µηχανισµών συνεργατικής µάθησης και της 

ανάπτυξης και αξιοποίησης ενός θεωρητικού πλαισίου για τη διδακτική αξιοποίηση 

τnς µοντελοποίησης. Η µοντελοποίηση και η συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστα 

στοιχεία στις καθηµερινές πρακτικές των επιστηµόνων. Η βιβλιογραφία παρουσιάζει, 

παρόλο που δεν το στηρίζει ερευνητικά, τη συνεργατική µάθηση ως ένα δυνητικά 

σηµαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης. Η βασική 

επιδίωξη αυτής της έρευνας αφορά στη διερεύνηση των πτυχών της διδασκαλίας και 

του διδακτικού µετασχηµατισµού της µοντελοποίησης µέσα από αξιοποίηση 

διαδικτυακών εργαλείων που υποστηρίζονται από ένα Εικονικό Περιβάλλον 

Μάθησης. Για την επίτευξη της επιδίωξης αυτής αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό που 

αφορά στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης και των στρατηγικών 

διδασκαλίας της από προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς (ΠΕ) (Ν=21) σε µαθητές 

δηµοτικού σχολείου, το οποίο υλοποιήθηκε πειραµατικά στο πλαίσιο ενός µαθήµατος 

που περιλαµβάνει δοµηµένη συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα, κατά το εαρινό 

εξάµηνο 2007, στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

 

Η έρευνα στηρίχθηκε σε µία µικτή µεθοδολογική προσέγγιση που περιλάµβανε 

συλλογή δεδοµένων µέσα από (α) διαγνωστικά δοκίµια αξιολόγησης της ικανότητας 

της µοντελοποίησης και της κατανόησης των Φάσεων της Σελήνης, (β) ηµερολόγια 

αναστοχασµού των ΠΕ, (γ) σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις στο εικονικό 

περιβάλλον µάθησης ή στην τάξη, (δ) µοντέλα που οικοδοµήθηκαν για το φαινόµενο 

των Φάσεων της Σελήνης και (ε) εκθέσεις των ΠΕ από έρευνες δράσης σε σχέση µε 
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τη διδασκαλία της µοντελοποίησης σε παιδιά. 

 

Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι η διδακτική παρέµβαση που σχεδιάστηκε ήταν 

επιτυχηµένη, όχι µόνο γιατί προώθησε την ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης, αλλά και γιατί η εφαρµογή της επέφερε µαθησιακό όφελος σε σχέση 

και µε το εννοιολογικό περιεχόµενο του µαθήµατος. Παρόλα αυτά, η µαθησιακή και 

διδακτική προσπάθεια των ΠΕ φαίνεται να παρεµποδίζεται από συγκεκριµένες 

επιστηµολογικές και παιδαγωγικές δυσκολίες, οι οποίες συσχετίζονται µεταξύ τους. 

Με βάση αυτή τη συσχέτιση, σκιαγραφήθηκαν τρεις διαφορετικοί άξονες 

θεωρητικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της µοντελοποίησης (γραµµικοί, 

αντικειµενοστρεφείς και αισθητικά προσανατολισµένοι κατασκευαστές µοντέλων). 

Τέλος, καταγράφηκαν συγκεκριµένες παράµετροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

από εκπαιδευτές κατά την ανάπτυξη διδακτικών παρεµβάσεων, οι οποίες να 

αξιοποιούν τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρουν συγκεκριµένα διαδικτυακά 

εργαλεία και να στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης. 

Εντοπίστηκαν, επίσης, παράµετροι, οι οποίες προωθούν τη δηµιουργία συνθηκών 

αποτελεσµατικής συνεργασίας. 

 

Αυτή η ερευνητική προσπάθεια αποτελεί µια εµπειρικά και θεωρητικά θεµελιωµένη 

πρόταση για τη διδακτική επεξεργασία των υπό έµφαση µαθησιακών επιδιώξεων. Η 

εργασία βοήθησε στην ενίσχυση του θεωρητικού πλαισίου µέσω (α) του εντοπισµού 

των µαθησιακών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ΠΕ, (β) της καταγραφής της 

σηµασίας των µεταδεδοµένων σε συνθήκες ετεροαξιολόγησης και (γ) της ερευνητικά 

τεκµηριωµένης διασύνδεσης µεταξύ της συνεργατικής µάθησης και της διδασκαλίας 

της ικανότητας της µοντελοποίησης. 
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Abstract  

Modeling ability is a basic scientific process that connects theories and scientific data. 

Models are scientific constructs used for assessing the applicability of hypotheses, 

forming hypotheses and developing the mechanisms supporting the functionality of 

the physical phenomena. In the Didactics of Natural Sciences the importance of the 

modeling ability lies in the fact that it could act as a medium for supporting the 

learning processes and the development of students’ learning. Modeling is an ability 

that includes reasoning skills necessary for the development of the learners’ 

epistemological awareness. This thesis evaluated the connection between 

collaboration mechanisms and the development of a theoretical framework for 

teaching the modeling ability. Both modeling and collaboration are part of the daily 

practices used by scientists. In the literature, collaboration is considered as an integral 

part of the modeling ability. However, there is not much research investigating this 

relationship. The main goal of the research study refers to the investigation of the 

basic aspects of teaching the modeling ability and its teaching transformation through 

the use of specific internet tools supported by a Virtual Leaning Environment (VLE). 

For achieving this goal, we developed teaching material which promoted the 

development of and strategies for teaching the modeling ability by pre-service 

teachers (PsTs) (N=21) to elementary students. This was implemented in the frame of 

a course including structured collaboration in different levels, during spring semester 

2007 at the University of Cyprus. 

 

The study relied on a mixed method research methodology comprised of (a) pre- and 

post-tests of the modeling ability and the phenomenon of moon phases, (b) reflective 

journals kept by the PsTs, (c) synchronous and asynchronous discussions supported 

by the VLE or held in class, (d) successive group models of the moon phases and (e) 

PsTs’ reports regarding action research studies aiming to the development of the 

modeling ability of elementary students. 

 

Results indicated that the teaching intervention was successful not only in promoting 

the development of the modeling ability, but also in helping PsTs gain understanding 

about the course content. However, their efforts seemed to be distracted by specific 

epistemological and pedagogical difficulties. These two types of difficulties are 
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correlated. Based on the qualitative interpretation of this relationship, three theoretical 

didactical approaches regarding teaching of the modeling ability were sketched out: 

linear modelers, aesthetic modelers and object-oriented modelers. Specific parameters 

were identified, which can be used by educators for the development of teaching 

interventions that aim to the development of the modeling ability and take advantage 

of the communicative potential of certain tools. Moreover, parameters that promote 

successful collaboration were identified. 

 

This research study constitutes a theoretically grounded proposal for the didactical 

elaboration of the underlying goals, which can be used by the educational system. 

Additionally, the results of the study add to the theoretical framework through (a) the 

identification of the difficulties encountered by the PsTs, (b) the recording of the 

importance of the metadata used during peer reviewing, and (c) a research-validated 

connection between collaborative learning and teaching of the modeling skill. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αποτελεί µία διδακτική επινόηση για την ανάπτυξη 

της ικανότητας της µοντελοποίησης. Εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός 

µαθήµατος µικτής διαδικτυακής µορφής (blended e-learning instruction) για εκπαίδευση 

προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών, το οποίο προωθεί τη διδασκαλία και τη µάθηση της 

ικανότητας της µοντελοποίησης. Ο σχεδιασµός του µαθήµατος στηρίχθηκε στο ότι η 

ικανότητα της µοντελοποίησης µπορεί να διδαχθεί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες ή 

προϋποθέσεις. Αυτές οι συνθήκες παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 1 και αναλύονται 

παρακάτω:  

1. Μοντελοποίηση

2. Συνεργασία στη 

µάθηση

Μοτίβα για 

συστήµατα 
διαχείρισης 

µάθησης

Μοτίβα για την 

υπολογιστικά 

υποστηριζόµενη 

συνεργατική µάθηση

Παιδαγωγικά 

µοτίβα

3. Σχεδιαστικές αρχές 

για µικτή διαδικτυακή 

µάθηση 

Σχεδιαστικά µοτίβα:

Λύσεις σε επαναλαµβανόµενα 
προβλήµατα σε συγκεκριµένο 

περιεχόµενο

Μάθηµα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών µικτής 

διαδικτυακής προσέγγισης 

που προωθεί τη διδασκαλία 

και µάθηση της ικανότητας της 

µοντελοποίησης

Μαθησιακοί 

κύκλοι

Μαθησιακός 

κύκλος της 

µοντελοποίη

σης

Φύση και ρόλος 

των µοντέλων

Παιδαγωγική πτυχή Επιστηµολογική 

πτυχή

Θεωρία κοινωνικο-

γνωστικής ανάπτυξης 

(Vygotsky)

 
∆ιάγραµµα 1. Θεωρητικό Πλαίσιο Έρευνας 

 

1) Η ικανότητα της µοντελοποίησης. Για τις ανάγκες του συγκεκριµένου µαθήµατος, η 

ικανότητα της µοντελοποίησης προσεγγίστηκε επιστηµολογικά και παιδαγωγικά. 

Επιστηµολογικά, κρίθηκε αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να µελετήσουν τα µοντέλα σε σχέση 
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µε τη φύση και το ρόλο τους στις Φυσικές Επιστήµες (J. Gilbert & Boulter, 1998; J. 

Gilbert, Boulter, & Rutherford, 1998a, 1998b; Halloun, 2004, 2007; Hestenes, 1992, 1997; 

Justi & van Driel, 2005; Schwarz & White, 2005). Από παιδαγωγικής απόψεως, το 

διδακτικό υλικό υλοποίησε το µαθησιακό κύκλο της µοντελοποίησης, ο οποίος αποτελεί 

διδακτική εξέλιξη των µαθησιακών κύκλων (Karplus, 1977). Για αυτό το σκοπό 

αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να περάσουν µέσα από τις 

κατάλληλες διδακτικές διαδικασίες, ώστε να οικοδοµήσουν διαδοχικά µοντέλα για το 

φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης και να αναπτύξουν την ικανότητα της 

µοντελοποίησης. Στο πλαίσιο του µαθήµατος αναπτύχθηκε, επίσης, διδακτικό υλικό που 

κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς στο να αντιληφθούν τη διδακτική πτυχή της 

µοντελοποίησης, και το οποίο τους καθοδηγεί να αναπτύξουν διδακτικές πρακτικές και 

στρατηγικές που να προωθούν την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης σε 

µαθητές δηµοτικού σχολείου.  

 

Η ικανότητα της µοντελοποίησης αναφέρεται στην ανάπτυξη της ικανότητας οικοδόµησης 

και βελτίωσης ενός µοντέλου για ένα φυσικό φαινόµενο (Hestenes, 1987). Το µοντέλο 

αποτελεί µια µονάδα δοµηµένης γνώσης που χρησιµοποιείται για να αναπαραστήσει ένα 

παρατηρούµενο µοτίβο σε φυσικά φαινόµενα. Είναι µία εξωτερική αναπαράσταση ενός 

φαινοµένου που παρέχει µηχανισµό για το φαινόµενο. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί 

για τη διενέργεια προβλέψεων σε σχέση µε τη µελλοντική συµπεριφορά του φαινοµένου 

και έχει προβλεπτική ικανότητα (Halloun, 2007). Η ικανότητα της µοντελοποίησης 

εµπίπτει στις δεξιότητες συλλογισµού, οι οποίες βοηθούν το άτοµο να οικοδοµήσει τη 

γνώση και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη µεταφέρσιµων δεξιοτήτων, που µπορούν 

να στηρίξουν τη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες (Constantinou, 1999; Hestenes, 1992, 

1997). Ο Matthews (2007) θέλοντας να τονίσει τον κεντρικό ρόλο της µοντελοποίησης 

στις Φυσικές Επιστήµες αναφέρει ότι “είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς την επιστήµη 

χωρίς µοντέλα” (σελ. 647). 

 

Η επινόηση, η κατασκευή και η χρήση µοντέλων είναι σύµφυτη µε την ίδια τη λειτουργία 

της επιστήµης (S. Gilbert, 1991) και του επιστηµονικού τρόπου σκέψης και προσέγγισης 

της πραγµατικότητας. H αποδοχή του λειτουργικού ορισµού της επιστήµης ως διαδικασίας 

µοντελοποίησης βοηθά τα άτοµα να κατανοήσουν ότι η γνώση είναι ανθρώπινο προϊόν. Η 

θέση ότι η γνώση δεν είναι µια ακριβής αναπαράσταση της πραγµατικότητας, αλλά 

κοινωνική κατασκευή, έχει τις ρίζες της στο φιλοσοφικό έργο του Wittgenstein (1953) και 

του Mead (1934). Βρήκε επιστηµολογική στήριξη από τον Kuhn (1962) και ψυχολογική 
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από το Vygotsky (1978) και τους σύγχρονους κοινωνιολόγους, που τονίζουν το ρόλο της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη συνεχή διαδικασία οικοδόµησης και ανοικοδόµησης της 

γνώσης. Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαίο η διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης να 

εφαρµοστεί µέσα από ένα πλαίσιο συνεργατικής µάθησης.  

 

2) Συνεργασία στη µάθηση. Οι προσπάθειες για αναµόρφωση της εκπαίδευσης στις 

Φυσικές Επιστήµες προτείνουν πως, παρόµοια µε τις πρακτικές που χρησιµοποιούν οι 

επιστήµονες στην καθηµερινή τους εργασία, η συνεργασία πρέπει να διαδραµατίζει 

κεντρικό ρόλο στη µάθηση. Συνεπώς, η µάθηση πρέπει να θεωρείται κοινωνική και όχι 

ατοµική δραστηριότητα (Dewey, 1932; Mead, 1934; Piaget, 1932; Vygotsky, 1978). Η 

συνεργασία είναι µία συντονισµένη σύγχρονη ή ασύγχρονη (µέσω διαδικτύου) 

δραστηριότητα, αποτέλεσµα συνεχούς προσπάθειας για οικοδόµηση και διατήρηση κοινής 

αντίληψης για το πρόβληµα και κατασκευή νοήµατος µέσω των διεργασιών λύσης 

προβληµάτων (Roschelle & Teasley, 1995). Η παραδοσιακή προσέγγιση στη διδασκαλία 

εµπλέκει το µανθάνοντα σε µία διαδικασία αλληλεπίδρασης µε τον εκπαιδευτικό, κατά την 

οποία ο τελευταίος παρεµβαίνει, όταν δηµιουργούνται προβλήµατα, για να βοηθήσει στη 

λύση τους. Η έρευνα υποδεικνύει ότι η συνεργασία ανάµεσα στους µανθάνοντες επιφέρει 

καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα (Barron, Schwartz, Vye, Moore, Petrosino, Zech, & 

Bransford, 1998; Hogan, 1998; Krajcik, Blumenfeld, Marx, & Soloway, 1994) σε σχέση µε 

την παραδοσιακή διδασκαλία. Η διαδικασία, όµως, της συνεργατικής µάθησης δεν είναι 

οµοιογενής και προβλέψιµη και δε συµβαίνει απαραίτητα όταν δύο ή περισσότεροι 

µαθητές είναι µαζί ή όταν συνυπάρχουν δύο η περισσότερα άτοµα. Τα µέλη της οµάδας 

πρέπει να καταβάλλουν συνεχείς και συνειδητές προσπάθειες για να συντονίζουν τη 

γλώσσα και τις δραστηριότητές τους σε σχέση µε την κοινή γνώση. Επιπλέον, η 

ενσωµάτωση ενός συνεργατικού πλαισίου διδασκαλίας δεν είναι αυτονόητη και δεν 

τυγχάνει (σοβαρού) χειρισµού στην εκπαιδευτική πρακτική. Το πλαίσιο 

αλληλεπιδραστικής συνεργασίας ενσωµατώνει συνεργασία, που µπορεί να συµβαίνει εντός 

της τάξης ή µέσω του διαδικτύου, σε σχέση µε πολλαπλά και πιθανόν 

αλληλοϋποστηριζόµενα επίπεδα (π.χ. ανάµεσα στα µέλη µιας κοινότητας ή ανάµεσα σε 

δύο ή περισσότερες κοινότητες) (Weblabs, n.d.) και βασίζεται στις κοινωνικο-γνωστικές 

θεωρίες µάθησης (sociocognitive learning theories) (Vygotsky, 1978). Ο Vygotsky τονίζει 

ότι η συνεργατική µάθηση, είτε ανάµεσα στους µαθητές είτε ανάµεσα στους µαθητές και 

στον εκπαιδευτικό, είναι ουσιαστική για να προωθηθεί ο κάθε µαθητής, ώστε να 

αναπτυχθεί στη δική του Ζώνη ∆υνατής Ανάπτυξης (Zone of Prόχιmal Development), το 

κενό δηλαδή ανάµεσα στο τι µπορεί ο µαθητής να κατακτήσει από µόνος του και σε αυτό 
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που µπορεί να κατακτήσει σε συνεργασία µε άλλους, που είναι πιο έµπειροι ή επιδέξιοι 

από εκείνον (Daniels, 1996).  

 

3) Σχεδιαστικές αρχές για µικτή διαδικτυακή µάθηση. Η µικτή διαδικτυακή προσέγγιση 

αφορά στον ενοποιηµένο συνδυασµό των παραδοσιακών προσεγγίσεων µε τη διαδικτυακή 

(online) προσέγγιση αλλά και των παιδαγωγικών πτυχών που προκύπτουν από τις δύο 

προσεγγίσεις (Driscoll, 2002; Whitelock & Jelfs, 2003).  

 

Ο σχεδιασµός µίας συγκροτηµένης προσπάθειας διαδικτυακής µάθησης (networked 

learning) αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί χρόνο και εµπειρία εκ µέρους 

των εκπαιδευτικών. Λόγω της πολυπλοκότητας στο σχεδιασµό, του περιορισµένου χρόνου, 

αλλά και της πιθανής έλλειψης τεχνογνωσίας προτείνεται η χρήση σχεδιαστικών αρχών 

που προκύπτουν από την ανάλυση σχεδιαστικών µοτίβων (Goodyear, 2005). Τα 

σχεδιαστικά µοτίβα προτείνουν, κυρίως, λύσεις σε ένα επαναλαµβανόµενο πρόβληµα σε 

σχέση µε συγκεκριµένο περιεχόµενο (C. Alexander, Ishikawa, Silverstein, Jacobson, 

Fiksdahl-King, & Angel, 1977). Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε να 

χρησιµοποιηθεί τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε από ειδικούς σε τρεις διακριτές περιοχές 

έρευνας: (α) σχεδιαστικά παιδαγωγικά µοτίβα (PPP, n.d.), (β) σχεδιαστικά µοτίβα για 

συνεργατική µάθηση (TELL, n.d.), και (γ) σχεδιαστικά µοτίβα για συστήµατα διαχείρισης 

µάθησης (E-LEN, n.d.).  
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2. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Οι Duschl, Schweingruber, και Shouse (2007) παρουσίασαν σε µία αναφορά προς το 

Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας (National Research Council) των Ηνωµένων Πολιτειών 

Αµερικής τα συµπεράσµατά τους σε σχέση µε τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν 

για τις Φυσικές Επιστήµες στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση, µε σκοπό την αλλαγή µε 

θεµελιώδεις τρόπους. Σε σχέση µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών, καταλήγουν στα εξής συµπεράσµατα: «Οι µαθητές µαθαίνουν όταν 

συµµετέχουν ενεργά και δεσµεύονται στις επιστηµονικές πρακτικές. Ένα περιβάλλον 

τάξης που παρέχει ευκαιρίες στους µαθητές για συµµετοχή στις επιστηµονικές πρακτικές 

περιλαµβάνει επιστηµονικά έργα που ενσωµατώνονται σε κοινωνική αλληλεπίδραση 

χρησιµοποιώντας συζήτηση και εργασία µε επιστηµονικές αναπαραστάσεις και εργαλεία» 

και «Συχνά, οι διερευνήσεις που γίνονται σε επίπεδο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης θεωρούν 

ότι η συλλογή δεδοµένων και η ανάλυσή τους αποτελεί το κύριο συστατικό της επιστήµης. 

Παρόλα αυτά, η επιστήµη είναι και πρέπει να παρουσιάζεται ως η διαδικασία οικοδόµησης 

θεωριών και µοντέλων…» (σελ. 342). Και τα δύο συµπεράσµατα τονίζουν την ανάγκη 

προώθησης της ικανότητας της µοντελοποίησης τόσο επιστηµολογικά όσο και 

παιδαγωγικά µέσω συνεργατικής µάθησης. Οι λόγοι αναλύονται παρακάτω.  

 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να εστιάζει στην 

ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης (Frederiksen, White, & Gutwill, 1999; 

Gobert & Buckley, 2000; Grosslight, Unger, & Jay, 1991; Hestenes, 1987, 1992, 1997; 

Lehrer & Schauble, 2000; Raghavan & Glaser, 1995), κυρίως λόγω της σηµασίας που 

δίνεται στις οικοδοµηστικές διδακτικές πρακτικές. Αυτή η σχολή σκέψης υποστηρίζει ότι 

το Αναλυτικό Πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει πολλές µορφές µοντέλων (φυσικά 

µοντέλα, εικονικά µοντέλα, λεκτικά µοντέλα, γραφικές παραστάσεις κτλ), αλλά κυρίως να 

περιλαµβάνει την οικοδόµηση και βελτίωση µοντέλων, καθώς και τη διδασκαλία της 

αποκωδικοποίησής τους και ανάπτυξης συλλογισµού σε σχέση µε αυτά (Van Driel & 

Verloop, 2002).  

 

Παρόλα αυτά, η µοντελοποίηση δεν αποτελεί ρουτίνα για τη διδασκαλία, τουλάχιστον στο 

επίπεδο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Schwarz & Gwekwerere, 2007). Αυτό ισχύει και 

στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆ε γίνεται καµία προσπάθεια για διδασκαλία της 

ικανότητας της µοντελοποίησης στο πλαίσιο της δηµόσιας εκπαίδευσης και δεν αποτελεί 

ρητά διατυπωµένη µαθησιακή επιδίωξη για κάποιο από τα µαθήµατα και κυρίως για το 
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µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών (Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, 1996). Ίσως 

αυτό να οφείλεται στην τάση των εκπαιδευτικών θεωριών για επικέντρωση στις απλές 

συνιστώσες ικανότητες για τα µικρά παιδιά και στη σταδιακή αύξηση της πολυπλοκότητας 

µόνο για µεγαλύτερους και ικανότερους µαθητές (Bruer, 1993; Collins, Brown, & 

Newman, 1989; Schauble, Glaser, Duschl, Schulze, & John, 1995). Μπορεί επίσης να 

συµβαίνει λόγω της έλλειψης γνώσεων, πληροφοριών, πλαισίων και δοµών καθοδήγησης 

των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τη δέσµευση των παιδιών σε διερευνητικές πρακτικές που 

να περιλαµβάνουν µοντελοποίηση. Οι Schwarz και Gwekwerere (2007) υπερθεµατίζουν 

την ανάγκη εισαγωγής της διδασκαλίας µέσω µοντελοποίησης στο διδακτικό ρεπερτόριο 

των εκπαιδευτικών από τη ∆ηµοτική Εκπαίδευση. 

 

Πέρα από την ανάγκη για ενσωµάτωση της µοντελοποίησης στη διδακτική ρουτίνα των 

εκπαιδευτικών, χρειάζεται αυτοί να χρησιµοποιούν την τεχνολογία στην τάξη τους 

(Schwarz, Meyer, & Sharma, 2007). Για να µπορέσουν να το κάνουν αυτό χρειάζεται να 

ενσωµατωθούν ισχυρά παραδείγµατα τεχνολογίας σε προγράµµατα προετοιµασίας 

εκπαιδευτικών, µε σκοπό να σκεφτούν για το πώς θα εµποτίσουν αυτά τα παραδείγµατα 

στις µελλοντικές τους τάξεις. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί έχουν ελάχιστες γνώσεις και 

δεν είναι οικείοι µε τη χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών µοντελοποίησης. Αφού αυτό 

απαιτείται, στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να βοηθηθούν οι 

εκπαιδευτικοί να χρησιµοποιήσουν ένα Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης (ΕΠΜ) και ένα 

λογισµικό µοντελοποίησης για τη δική τους µάθηση και τη µελλοντική τους διδασκαλία.  

 

Η παρούσα έρευνα έχει ως γενικό σκοπό να απευθυνθεί στο µαθησιακό κενό που 

προκύπτει από την έλλειψη συστηµατικής προσπάθειας για διδασκαλία της 

µοντελοποίησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, αλλά και την απουσία 

διδασκαλίας της συγκεκριµένης δεξιότητας στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση. Εστιάζει δηλαδή 

στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού για ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης σε 

προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς και στην ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας της 

µοντελοποίησης µε τη χρήση του πληροφορικού εργαλείου Stagecast Creator, από τους 

τελευταίους, σε µαθητές δηµοτικού σχολείου. Τόσο η µοντελοποίηση, όσο και η 

συνεργασία προσοµοιάζουν στις καθηµερινές πρακτικές των επιστηµόνων, αφού για να 

συγκλίνουν σε νέες θεωρίες και να έχουν νόηµα, οι επιστήµονες συνεργάζονται (Roschelle, 

1992). Η βιβλιογραφία παρουσιάζει, παρόλο που δεν το στηρίζει ερευνητικά, τη 

συνεργατική µάθηση ως αναπόσπαστο στοιχείο στην ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης (Louca, Zacharia, & Constantinou, submitted). ∆εδοµένου ότι µέσα από 
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την επιστηµονική διαδικασία οικοδόµησης νοήµατος επέρχεται µάθηση, η διαδικασία 

πρέπει να θεωρείται ως κοινωνική παρά ατοµική δραστηριότητα (Dewey, 1932; Mead, 

1934; Piaget, 1932; Vygotsky, 1978). Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε αυτό το κενό και 

αποτελεί µία διδακτική επινόηση για την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης 

και του εκπαιδευτικού µετασχηµατισµού της από προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης µέσα από συνεργασία που συµβαίνει σε διαφορετικά επίπεδα. 

Ταυτόχρονα, επιχειρεί να απευθυνθεί στο τεχνολογικό και επαγγελµατικό κενό που 

εντοπίζεται στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, αφού η διδασκαλία λαµβάνει χώρα 

στο πλαίσιο ενός ΕΠΜ ως µέσου ενίσχυσης της (δια βίου) εκπαίδευσης (online learning) 

των µελλοντικών εκπαιδευτικών.  

 

Αναλυτικότερα, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρεί να απευθυνθεί στα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήµατα:  

1. Μπορεί, και αν ναι µε ποιο τρόπο, µια ειδικά σχεδιασµένη διδακτική παρέµβαση να 

λειτουργήσει ως µέσο ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης σε 

προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς (ΠΕ); Ειδικότερα, είναι µεταφέρσιµη η ικανότητα 

της µοντελοποίησης για τη µελέτη άγνωστων συγκειµένων; 

2. Η εφαρµογή µιας ειδικά σχεδιασµένης διδακτικής παρέµβασης βοηθά στην ανάπτυξη 

εννοιολογικής κατανόησης των ΠΕ σε σχέση µε το φαινόµενο της Φάσεων της 

Σελήνης; 

3. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι ΠΕ στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν 

µοντέλα; 

4. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι ΠΕ στην προσπάθεια τους να διδάξουν 

στρατηγικές µοντελοποίησης σε µαθητές δηµοτικού σχολείου; 

5. Με ποιους τρόπους οι δυνατότητες επικοινωνίας, που παρέχουν τα ΕΠΜ, µπορούν να 

αξιοποιηθούν για καλλιέργεια της ικανότητας της µοντελοποίησης; Ποιες είναι οι 

σηµαντικότερες παράµετροι αξιοποίησης των διάφορων τεχνολογικών δυνατοτήτων; 

6. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες παράµετροι δηµιουργίας συνθηκών αποτελεσµατικής 

συνεργασίας ανάµεσα σε ΠΕ στις Φυσικές Επιστήµες σε ένα µάθηµα που εφαρµόζει 

µικτή διαδικτυακή προσέγγιση; Με ποιους τρόπους µπορούν να αξιοποιηθούν τα 

διαθέσιµα διαδικτυακά εργαλεία και σε ποια επίπεδα (εντός οµάδας, ανάµεσα σε 

οµάδες, κτλ) προσφέρεται η συνεργασία για την προώθηση διάφορων µαθησιακών 

επιδιώξεων; 
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Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου 

που σκιαγραφείται από το ∆ιάγραµµα 2 και που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 

στηρίχθηκε η θεωρητική και πρακτική ανάπτυξη του µαθήµατος που περιγράφει η 

ερευνητική προσπάθεια (κεφάλαιο 3). Ακολούθως, περιγράφεται σε λεπτοµέρεια η 

µεθοδολογική πτυχή της έρευνας (κεφάλαιο 4). Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται ο 

σχεδιασµός της έρευνας γενικότερα και του µαθησιακού περιβάλλοντος ειδικότερα, 

γίνεται αναφορά στα µέσα συλλογής δεδοµένων της έρευνας, καθώς και στον τρόπο 

ανάλυσής τους. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σε 

σχέση µε τα έξι ερευνητικά ερωτήµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο γίνεται αναλυτική συζήτηση, στην οποία απαντιούνται τα ερευνητικά 

ερωτήµατα και παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν, καθώς και προτάσεις 

για µελλοντική έρευνα. 
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3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αντλεί από τρεις διαφορετικές γνωστικές περιοχές 

(∆ιάγραµµα 2). ∆ανείζεται γνώση από τη γνωστική περιοχή της ∆ιδακτικής των Φυσικών 

Επιστηµών τις επιστηµολογικές και διδακτικές δοµές που προαπαιτούνται για την 

ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης ως διαδικασίας ανάπτυξης και βελτίωσης 

µοντέλων για φυσικά φαινόµενα και συστήµατα (Halloun, 2004; Halloun & Hestenes, 

1987; Hestenes, 1992, 1997) και την ανάπτυξη κατανόησης στην Παρατηρησιακή 

Αστρονοµία και συγκεκριµένα για το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης (Sharp, 1995; 

Vosniadou, 1991, 1992). Αντλεί επίσης από την Παιδαγωγική Επιστήµη, από το χώρο της 

έρευνας σε σχέση µε την κοινωνική πτυχή της µάθησης και συγκεκριµένα της 

Συνεργατικής Μάθησης (Dillenbourg, 1999; Dillenbourg, Baker, Blaye, & O'Malley, 

1996; Lehtinen et al., 1998; Roschelle & Teasley, 1995), αλλά και της Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικών αναζητώντας πληροφόρηση για τη γεφύρωση της θεωρίας και της πράξης 

µέσα από εγκυροποιηµένες διαδικασίες µετασχηµατισµού της γνώσης των εκπαιδευτικών 

σε µάθηση (McDermott et al., 2000; Pinto, 2002, 2005). Τέλος, αντλεί από τη γνωστική 

περιοχή της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, αφού προωθεί το συνδυασµό της ηλεκτρονικής 

µάθησης και της πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας για στήριξη της µάθησης και 

ελαχιστοποίηση των µειονεκτηµάτων της εξ ολοκλήρου διαδικτυακής µάθησης (Garrison 

& Kanuka, 2004; Ginns & Ellis, 2007; Mouzakis, 2008; Schweizer, Paechter, & 

Weidenmann, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2. Γνωστικές Περιοχές που Στηρίζουν την Εργασία 

Παιδαγωγική Επιστήµη 
Συνεργατική Μάθηση (Dillenbourg, 1999; 

Hogan, 1999a, 1999b; Jonassen, 1991; 
Lehtinen, Hakkarainen, Lipponen, Rahikainen, 

& Muukkonen, 1998) Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών: γεφύρωση θεωρίας και πράξης 
(McDermott, Shaffer, & Constantinou, 2000; 
Pinto, 2002; Pinto, Couso, & Gutierrez, 2005) 

 

∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών  
 

Ικανότητα Μοντελοποίησης (Hestenes, 1992, 
1997)  

Παρατηρησιακή Αστρονοµία (Vosniadou, 
1991, 1992, 1994b) 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
Ηλεκτρονική Μάθηση:  
∆ιαδικτυακή στήριξη  

(Clark & Mayer, 2003; Means & Olson, 1994) 
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3.1. Σχεδιασµός Μαθηµάτων µε ∆ιαδικτυακή Στήριξη 

3.1.1. ∆ιαδικτυακά Υποστηριζόµενη Μάθηση 

Όταν προγραµµατίζεις για ένα χρόνο, φύτευε καλαµπόκι, όταν 

προγραµµατίζεις για µία δεκαετία, φύτευε δέντρα, όταν 

προγραµµατίζεις για µια ζωή, εκπαίδευε και µόρφωνε 

ανθρώπους. (Κινέζικη παροιµία). 

 

Αν και υπολογίζεται ότι η παροιµία αυτή αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 645 π.Χ., 

εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και να εφαρµόζει στις ανάγκες της κοινωνίας του 21ου 

αιώνα, ενός αιώνα, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου, φαίνεται να είναι οι προσπάθειες 

οργανισµών και εταιρειών για οργάνωση πλαισίων διαβίου µάθησης. Κάθε επαγγελµατίας 

πρέπει να εκπαιδεύεται και να συµµετέχει σε δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης, 

κάτι που συνεπάγεται τη θεώρηση της διαβίου εκπαίδευσης ως δεδοµένο για τη ζωή κάθε 

ατόµου (Day, 1999; Fischer, 2000). Οι εκπαιδευτικοί, ως επαγγελµατίες, χρειάζεται να 

εκπαιδεύονται και καλούνται ταυτόχρονα να προετοιµάζουν τους µαθητές τους, ώστε να 

γίνουν οι µελλοντικοί επαγγελµατίες. Οι εκπαιδευτικοί είναι µέρος της κοινωνίας της 

γνώσης (knowledge society) και για αυτό είναι σηµαντικό να διατηρούν το απαιτούµενο 

επίπεδο σε σχέση µε δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις. Η ανάγκη αυτή είναι υπαρκτή και 

για τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών και ιδιαίτερα σήµερα, την εποχή του 

ανασχηµατισµού της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών (Duschl et al., 2007; Martin, 

Mullis, Gonzalez, & Chrostowski, 2004; NRC, 1996; OECD, 2004). Το θέµα, λοιπόν, της 

(διαβίου) εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών είναι καίριο.  

 

Εµπειρίες µε ΕΠΜ σε πανεπιστηµιακό επίπεδο βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 

εξοικειωθούν µε αυτό που φαίνεται να αποτελεί το µέλλον στην εκπαίδευση 

επαγγελµατιών, την ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning), η οποία µπορεί να στηρίξει τις 

προσπάθειες για διαβίου µάθηση. Η διαδικτυακή µάθηση λαµβάνει χώρα συνήθως µέσα 

από Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης. Ένα ΕΠΜ είναι ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, στο 

οποίο οι µανθάνοντες και οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν σε διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις 

διάφορων µορφών, οι οποίες οδηγούν σε διαδικτυακή µάθηση. Αυτό το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον µπορεί να παραδοθεί είτε µέσω πολλαπλών συστηµάτων είτε µε σταδιακό 

τρόπο µέσα από ένα σύστηµα που προσφέρει σειρά µαθησιακών εργαλείων. Στη 

βιβλιογραφία όροι όπως Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
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Μάθησης, Εικονικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα και Πλατφόρµες Μάθησης εκφράζουν την 

ίδια έννοια. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι µία πρόσφατη προσπάθεια αξιοποίησης της 

τεχνολογίας για βελτίωση της ποιότητας της µάθησης (Bates, 2001; Garrison & Anderson, 

2003; Hamid, 2002; Pawlowski, 2007; Thomson, 2000).  

 

Φαίνεται ότι επικρατεί αισιοδοξία σε σχέση µε την ηλεκτρονική εκπαίδευση, λόγω της 

ανάπτυξης στον τοµέα της τεχνολογικής δικτύωσης, η οποία εισάγει νέες προοπτικές στην 

επικοινωνία. Η χρήση ανοικτού τύπου τεχνικών για τη διδασκαλία και τη µάθηση, οι 

οποίες στηρίζονται στις νέες διαδικτυακές τεχνολογίες (e-learning), φαίνεται να εφαρµόζει, 

και υπόσχεται πολλά, σε σχέση µε το πρόβληµα που αφορά στην αποτυχία των 

παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας να προωθήσουν αποτελεσµατική µάθηση και συνεπώς 

να εστιάσουν στην ποιότητα της µάθησης. Συνεπώς, αυτή η µορφή µάθησης µπορεί να 

αποτελέσει µία λειτουργική λύση στις ανάγκες της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών (Boone & Andersοn, 1995; Carr-Chellman & Duchastel, 2000; Frank, 

Kurtz, & Levin, 2002; Glenn, 2004; Jaeger, 1995) και ως τέτοια µπορεί να θεωρηθεί ως 

αναπόσπαστο κοµµάτι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Hench, 2003). Παρόλα αυτά πρέπει 

να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχει δηµιουργηθεί παράδοση σε σχέση µε αποτυχηµένες 

προσπάθειες για ανανέωση της εκπαίδευσης, µέσω της εισαγωγής τεχνολογικών 

καινοτοµιών (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, προγραµµατισµένη µάθηση) που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας της µάθησης (C. R. Clark & Mayer, 2003; Means & Olson, 1994). 

 

Για την αποφυγή τέτοιων λαθών, οι Garrison και Anderson (2003) παρουσίασαν ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο που περιλαµβάνει την υποστήριξη της συνεργατικής διερευνητικής 

διαδικασίας από διαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης (∆ιάγραµµα 3). Σύµφωνα µε αυτούς 

τους ερευνητές, η διαδικτυακή µάθηση είναι επιτυχηµένη όταν περιλαµβάνει γνωστική, 

κοινωνική και εκπαιδευτική παρουσία.  
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∆ιάγραµµα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο των Garrison και Anderson (2003) για τη ∆ιαδικτυακή Συνεργατική 
∆ιερευνητική ∆ιαδικασία 

 
Η γνωστική παρουσία αφορά στο βαθµό στον οποίο οι µανθάνοντες είναι ικανοί να 

οικοδοµήσουν και να επιβεβαιώσουν κατανόηση µέσα από αναστοχασµό και συζήτηση σε 

µια κοινωνία διερεύνησης (community of inquiry) (Garrison et al., 2001, στους Garrison & 

Anderson, 2003). 

 

Η κοινωνική παρουσία ορίζεται ως η ικανότητα των συµµετεχόντων σε µία κοινότητα 

διερεύνησης να προβάλλουν τους εαυτούς τους κοινωνικά και συναισθηµατικά ως 

«πραγµατικοί» άνθρωποι µέσα από το µέσο επικοινωνίας που χρησιµοποιείται (Garrison et 

al., 2000, στους Garrison & Anderson, 2003). Αυτό είναι δύσκολο να συµβεί λόγω της 

έλλειψης µη-λεκτικής επικοινωνίας. 

 

Για µια εύστοχη εκπαιδευτική εµπειρία υπάρχει έµφυτη η ανάγκη για έναν αρχιτέκτονα 

και διευκολυντή, ο οποίος θα σχεδιάσει, θα διευθύνει και θα ενηµερώνει την εφαρµογή. Η 

εκπαιδευτική παρουσία ορίζεται ως ο σχεδιασµός, η διευκόλυνση και η καθοδήγηση της 

γνωστικής και κοινωνικής παρουσίας για την επίτευξη των ποθητών µαθησιακών 

αποτελεσµάτων (Anderson et al. 2001, στους Garrison & Anderson, 2003). Η 

εκπαιδευτική παρουσία συνενώνει σε µια ισορροπηµένη σχέση όλα τα στοιχεία µιας 

κοινότητας διερεύνησης. Τα µειονεκτήµατα της διαδικτυακής µάθησης προκύπτουν 

κυρίως λόγω της έλλειψης άµεσης επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικού και φοιτητή, κάτι 

που µπορεί να αποφευχθεί µε τη χρήση των µικτών µαθησιακών περιβαλλόντων (blended 

e-learning).  
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3.1.2. Σχεδιαστικά Μοτίβα 

Ένα ΕΠΜ δε δύναται από µόνο του να αποτελέσει ένα επιτυχηµένο χώρο µάθησης. 

Απαιτείται σωστός σχεδιασµός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού, που να απευθύνεται 

στους σκοπούς και στόχους ενός µαθήµατος ή µίας σειράς µαθηµάτων. Ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασµός ενός µαθήµατος αφορά στο σύνολο των πρακτικών που εµπλέκονται στην 

οικοδόµηση αναπαραστάσεων, σε σχέση µε τον τρόπο στήριξης της µάθησης σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η εκπαιδευτική ανάπτυξη του µαθήµατος, από την άλλη, 

παίρνει τη µορφή πρακτικών που µετασχηµατίζουν αυτές τις αναπαραστάσεις σε 

πραγµατική στήριξη για τη µάθηση (υλικό, προδιαγραφές έργων, εργαλεία, κτλ) 

(Goodyear, 2005). Επιπλέον, ο σχεδιασµός µίας συγκροτηµένης προσπάθειας 

διαδικτυακής µάθησης αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί χρόνο και εµπειρία 

εκ µέρους των εκπαιδευτικών. Η διαδικτυακή µάθηση, ουσιαστικό στοιχείο της οποίας 

αποτελεί η συνδεσιµότητα1, και όχι κατ’ ανάγκη η απόσταση ανάµεσα στους µανθάνοντες, 

µπορεί να περιλαµβάνει και πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπιδράσεις, που ίσως στηρίζονται 

και ίσως όχι στη χρήση των τεχνολογιών µάθησης. Συνεπώς ένα µάθηµα διαδικτυακής 

µορφής µπορεί να πάρει και τη µορφή µικτής διαδικτυακής προσέγγισης (blended e-

learning) (Driscoll, 2002; Garrison & Kanuka, 2004; Ginns & Ellis, 2007; Whitelock & 

Jelfs, 2003). Η µικτή διαδικτυακή προσέγγιση αφορά στον ενοποιηµένο συνδυασµό των 

παραδοσιακών προσεγγίσεων µε τη διαδικτυακή προσέγγιση στη διδασκαλία και στη 

µάθηση (Whitelock & Jelfs, 2003). Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα συνδυασµό 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων που προκύπτουν από τις παραδοσιακές και τις διαδικτυακές 

διδακτικές πρακτικές (Driscoll, 2002).  

 

Λόγω της πολυπλοκότητας στο σχεδιασµό, του περιορισµένου χρόνου, αλλά και πιθανόν 

της έλλειψης τεχνογνωσίας, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

αναζητούν µεθόδους στήριξης των προσπαθειών τους για εφαρµογή της διαδικτυακής 

µάθησης, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσµατική διδασκαλία και συνεπώς µάθηση 

(Hubscher & Frizell, 2002). Αυτό που ουσιαστικά ζητούν οι ακαδηµαϊκοί είναι βοήθεια σε 

σχέση µε το σχεδιασµό, ώστε να προκύψουν επαναχρησιµοποιήσιµες, όχι δοσµένες και 

σταθερές λύσεις. Επιπλέον, άτοµα νέα σε σχέση µε το σχεδιασµό διαδικτυακής µάθησης 

αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες όταν προσπαθούν να εξαγάγουν πληροφορίες από 

εµπειρίες άλλων, είτε αυτές κοινοποιούνται ανεπίσηµα, στην καθηµερινή εκπαιδευτική 

                                                 
1  Ο όρος συνδεσιµότητα (connectedness) παραπέµπει σε συνθήκες κατά τις οποίες η τεχνολογία 
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία συνδέσµων ανάµεσα στους µαθητές, στους µαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς, και ανάµεσα σε µία µαθησιακή κοινότητα και στις µαθησιακές πηγές της (Goodyear, Banks, 
Hodgson, & McConnell, 2004b).  
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πρακτική είτε µέσα από δηµοσιευµένα ερευνητικά πορίσµατα είτε µέσα από σύνολο 

πρακτικά προσανατολισµένων οδηγιών (Goodyear, Avgeriou, Baggetun, Bartoluzzi, 

Retalis, Ronteltap, & Rusman, 2004a; Ronteltap, Goodyear, & Bartoluzzi, 2004).  

 

Αυτό που φαίνεται να µην προσφέρεται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς είναι παραδείγµατα 

σχεδιασµού, ή κατευθυντήριες γραµµές για σχεδιασµό που να εµπίπτουν σε παιδαγωγικά 

πλαίσια και που να µην είναι αποκοµµένα από την εκπαιδευτική πρακτική, κάτι που θα 

τους βοηθήσει να εστιάσουν στην ποιότητα της διδασκαλίας και της µάθησης και όχι σε 

τεχνικά ζητήµατα. Ο Goodyear (2005) προτείνει τα σχεδιαστικά µοτίβα (design patterns) 

ως ένα τρόπο προσέγγισης αυτού του προβλήµατος, αφού υποστηρίζει ότι µπορεί να 

αποτελέσουν ένα χρήσιµο τρόπο ανταλλαγής εµπειριών στον τοµέα της διαδικτυακής 

µάθησης. Ένα σχεδιαστικό µοτίβο αφορά κυρίως µία λύση σε ένα επαναλαµβανόµενο 

πρόβληµα σε σχέση µε συγκεκριµένο περιεχόµενο. Η ιδέα των σχεδιαστικών µοτίβων δεν 

είναι καινούργια, προέρχεται από την περιοχή της αρχιτεκτονικής, και εµπνευστής της 

ήταν ο Chrisher Alexander, ο οποίος προσπάθησε να εκδηµοκρατίσει την αρχιτεκτονική 

και το σχεδιασµό των πόλεων, προσφέροντας ένα σύνολο εννοιολογικών πηγών 

(σχεδιαστικά µοτίβα) που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει κάθε άνθρωπος για να 

ανασχηµατίσει το περιβάλλον του (C. Alexander et al., 1977). Η προσέγγιση του 

Alexander είναι υποστηρικτική για µετακίνηση της σχεδιαστικής δύναµης από αυτούς που 

κατέχουν σχεδιαστικές ικανότητες σε αυτούς που ουσιαστικά αποτελούν τον εκπαιδευτικό 

χώρο, τους εκπαιδευτικούς και τους µανθάνοντες. O Vlissides (1998) σηµειώνει ότι τα 

σχεδιαστικά µοτίβα δεν αποσπούν το άτοµο από τη δηµιουργική διαδικασία του 

σχεδιασµού, απλώς στηρίζουν ένα µάλλον µη έµπειρο, αλλά κατά τα άλλα ικανό άτοµο 

και το βοηθούν να εστιάσει στις παιδαγωγικές µεθόδους (Kolas & Staupe, 2004) παρά στις 

τεχνολογικές πτυχές, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Και στην εκπαιδευτική έρευνα, τα σχεδιαστικά µοτίβα χρησιµοποιούνται µε βάση το 

σκεπτικό που αναπτύχθηκε στην αρχιτεκτονική και στην επιστήµη της πληροφορικής και 

ορίζονται ως δοκιµασµένες αλληλουχίες µαθησιακών δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται 

από εκπαιδευτικούς ή µαθητές σε µια τάξη (Linn & Eylon, 2006).  

 

Στην εκπαιδευτική έρευνα για τη διδασκαλία και τη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες, τα 

σχεδιαστικά µοτίβα µπορούν να αποτελέσουν αφετηρία διδακτικού σχεδιασµού και νέων 

µορφών σύνθεσης για τους ερευνητές και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ερευνητές από 

διαφορετικές γνωστικές περιοχές συνεργάζονται έχοντας κοινούς στόχους. Επιπλέον, το 

παραδοσιακό µοτίβο (πρόκληση ενδιαφέροντος�πληροφόρηση�αξιολόγηση) υπό τις 
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καλύτερες περιστάσεις, προκαλεί τους µαθητές να διευρύνουν το ρεπερτόριό τους, αλλά 

αποτυγχάνει να στηρίξει τις συνδέσεις ανάµεσα στις ιδέες που προβάλλονται σε ένα 

µάθηµα. Οι Linn και Eylon (2006) υποστηρίζουν ότι για την  ανατροπή του παραδοσιακού 

µοτίβου χρειάζεται να δοθεί έµφαση στη διαδικασία που χρησιµοποιεί ο µαθητής, σε 

συντονισµό µε τους συµµαθητές του, για ενοποίηση των ιδεών τους, γεγονός που προωθεί 

την ανάπτυξη ενός συνεπούς πλαισίου αντίληψης της επιστήµης. Οι ίδιοι ερευνητές 

περιγράφουν δέκα µοτίβα που στηρίζονται στην τρέχουσα έρευνα ως προς τη µάθηση στις 

Φυσικές Επιστήµες, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν ως προς τη λύση αυτού του 

προβλήµατος.  

 

Οι Goodyear et al. (2004a) προτείνουν ότι το µεγαλύτερο σχεδιαστικό µοτίβο σε σχέση µε 

τη διαδικτυακή µάθηση είναι «το µάθηµα», το οποίο αποτελείται από µικρότερης 

κλίµακας σχεδιαστικά µοτίβα που συνιστούν τα δοµικά στοιχεία της διδασκαλίας, όπως το 

διδακτικό υλικό, τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν κτλ. Στην περίπτωση ενός 

µαθήµατος µικτής διαδικτυακής προσέγγισης, το σχεδιαστικό µοτίβο «µάθηµα» ενοποιεί 

πολλά µικρότερα σχεδιαστικά µοτίβα από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και δίνει 

κατευθυντήριες γραµµές σε εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να σχεδιάσουν και να 

αναπτύξουν ένα µάθηµα µικτής διαδικτυακής προσέγγισης.  

 

Τα σχεδιαστικά µοτίβα που συνιστούν το σχεδιαστικό µοτίβο «Μάθηµα Μικτής 

∆ιαδικτυακής Προσέγγισης που Συνδυάζει Συνεργασία στη Μάθηση» χρησιµοποιήθηκαν 

σε διαφορετικές ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται µε την παιδαγωγική (Πίνακας 1, 

µοτίβα # 3,5,11,12,13,16) (Bergin, Eckstein, Manns, Sharp, & Voelter, 2000), την 

ηλεκτρονική µάθηση (Πίνακας 1, µοτίβα # 14,15,17,18,19,20,21 και 22) (Derntl, 2005; 

Derntl & Motschnig, 2005), την Υπολογιστικά Υποστηριζόµενη Συνεργατική Μάθηση 

(CSCL) (Πίνακας 1, µοτίβα #1,2,4,6,7,8,9, και 10) (E-LEN, n.d.; TELL, n.d.) ή τη µάθηση 

στις Φυσικές Επιστήµες (Πίνακας 1, µοτίβα # 23,24,25,26,27,28,29,30) (Linn & Eylon, 

2006). Το ∆ιάγραµµα 5 παρουσιάζει τη σύνθεση αυτών των µοτίβων. Όλα τα γαλάζια 

κουτιά αποτελούν σχεδιαστικά µοτίβα που σχετίζονται µε το µανθάνοντα, τον 

εκπαιδευτικό ή το µαθησιακό περιβάλλον ενός µαθήµατος (κόκκινα κουτιά). Κύριος 

άξονας σε ένα τέτοιο µάθηµα είναι η σύγχρονη και η ασύγχρονη επικοινωνία (κίτρινα 

κουτιά) ανάµεσα στους συµµετέχοντες (µανθάνοντες και εκπαιδευτικούς), στην οποία 

στηρίζεται η ανάπτυξη συνδεσιµότητας στο µάθηµα. 
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Το ∆ιάγραµµα 4 προτείνει έναν τρόπο παρουσίασης ενός σχεδιαστικού µοτίβου και 

αποτελεί προσαρµογή αυτού που προτείνουν οι Avgeriou, Papasalouros, Retalis και 

Skordalakis (2003). Σύµφωνα µε αυτό το πλαίσιο ένα σχεδιαστικό µοτίβο προσδιορίζεται 

από το όνοµά του, το πρόβληµα στο οποίο απευθύνεται και για το οποίο επιχειρεί να 

προτείνει µία λύση, και τέλος από τη λύση που προτείνει. 

 
∆ιάγραµµα 4. Πλαίσιο Παρουσίασης Σχεδιαστικού Μοτίβου 

Τα 30 µοτίβα που παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 5 αναλύονται στον Πίνακα 1 µε βάση 

το πλαίσιο παρουσίασης µοτίβων του ∆ιαγράµµατος 4 Για κάθε κουτί που παρουσιάζει 

ένα µοτίβο στον Πίνακα 1, στην πρώτη γραµµή παρουσιάζεται το όνοµα του, στη δεύτερη 

το πρόβληµα στο οποίο απευθύνεται το µοτίβο, στην τρίτη η ανάλυση του προβλήµατος 

και στην τελευταία γραµµή η λύση που προτείνεται από αυτό.  

 

Τα µοτίβα παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα σε σχέση µε τέσσερις άξονες: (α) συνεργατική 

µάθηση (πράσινο περίγραµµα στο ∆ιάγραµµα 5), (β) ανταλλαγή εργασιών και αξιολόγησή 

τους (κίτρινο περίγραµµα στο ∆ιάγραµµα 5), (γ) αξιολόγηση (κόκκινο περίγραµµα στο 

∆ιάγραµµα 5), (δ) ενοποίηση της γνώσης στις Φυσικές Επιστήµες (µπλε περίγραµµα στο 

∆ιάγραµµα 5) 
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∆ιάγραµµα 5. ∆ιαγραµµατική Αναπαράσταση του Σχεδιαστικού Μοτίβου «Μάθηµα Μικτής ∆ιαδικτυακής Προσέγγισης που Συνδυάζει Συνεργασία στη Μάθηση» 
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Πίνακας 1 
Σχεδιαστικά Μοτίβα που Στηρίζουν το Σχεδιαστικό Μοτίβο «Μάθηµα Μικτής ∆ιαδικτυακής Προσέγγισης 
που Συνδυάζει Συνεργασία στη Μάθηση» 
Συνεργατική µάθηση 

Ο  1. Εργασία σε οµάδες (Groups work) 
Π Με ποιο τρόπο µπορεί να επιτευχθεί µεγιστοποίηση της µάθησης και µετατροπή των µαθητών σε 

ενεργούς µανθάνοντες;  
Α  Ο εκπαιδευτικός είναι η µόνη πηγή µάθησης για τους µαθητές. ∆εδοµένου του αριθµού και των 

δυσκολιών των ερωτήσεων και των ανησυχιών των µαθητών, ο εκπαιδευτικός είναι στην 
πραγµατικότητα πολύ περιορισµένη πηγή. Οι µαθητές χρειάζονται συχνή ανατροφοδότηση σε σχέση 
µε το τι κάνουν και τον τρόπο που το κάνουν. 

Λ  Είναι καλό να δίνεται έµφαση στην οµαδική εργασία στο µάθηµα. Προτείνεται η χρήση τόσο µεγάλων 
όσο και µικρών οµάδων. Οι οµάδες µπορούν να σχηµατιστούν στην τάξη για λίγα λεπτά για να 
σκεφτούν µία ερώτηση που τέθηκε από τον εκπαιδευτικό, µπορούν να εργαστούν για 1 ή 2 ώρες εντός 
ή εκτός της τάξης ή του εργαστηρίου ή για µέρες ή βδοµάδες σε µεγαλύτερα έργα. Η δηµιουργία 
µικρότερων και πιο στενών οµάδων µπορεί να βοηθήσει ντροπαλά άτοµα να βρουν το θάρρος να 
συµµετέχουν ενεργά στις συζητήσεις. Η εργασία σε οµάδες µεταθέτει την εστία της µάθησης από τον 
εκπαιδευτικό στην οµάδα των µαθητών και συνεπώς στον ίδιο το µαθητή.  

 

Ο 2. ∆ηµιουργία οµάδων για συνεργατική µάθηση (Forming groups for collaborative learning) 
Π Με ποιο τρόπο µπορεί να δηµιουργηθεί µία οµάδα, τα µέλη της οποίας να συνεργάζονται σε ένα 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο; 
Α  Κατά την εισαγωγή της συνεργατικής µάθησης στην τάξη, χρειάζεται να γίνουν διάφορες επιλογές σε 

σχέση µε τη δηµιουργία των οµάδων για να γίνει η αλληλεπίδραση όσο το δυνατόν πιο 
εποικοδοµητική. Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι καθοριστικής σηµασίας προς αυτή την 
κατεύθυνση:  
1. Ποιος θα δηµιουργήσει την οµάδα; Οι µαθητές ή ο εκπαιδευτικός;  
2. Τι είδους οµάδα χρειάζεται να δηµιουργηθεί (ανεπίσηµη, επίσηµη, ετερογενής, ανοµοιογενής); 
3. Ποιο θα είναι το µέγεθος της οµάδας;  

Λ  Αν οι µαθητές δηµιουργήσουν από µόνοι τις οµάδες, συχνά θα οµαδοποιηθούν µε τους φίλους τους. 
Αν κάποιος που δεν ανήκει στην παρέα µπει στην οµάδα, µπορεί να νιώθει παράξενα. Επιπλέον, οι 
φίλοι φαίνεται να συµφωνούν συχνά και σε πολλά θέµατα, κάτι που εµποδίζει τη διερεύνηση νέων 
προοπτικών και ποικιλίας ιδεών ή αντιπαραθέσεων. Είναι, συνεπώς, καλύτερο ο εκπαιδευτικός να 
δηµιουργήσει τις οµάδες των µαθητών. 
Μπορούν να δηµιουργηθούν πολλών ειδών οµάδες. Οι ανεπίσηµες οµάδες υπάρχουν µόνο για σύντοµο 
χρονικό διάστηµα και για σκοπούς µίας συνάντησης για παράδειγµα. Επίσηµες οµάδες υπάρχουν για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και έχουν ένα καλά καθορισµένο σκοπό. Οι οµάδες βάσης µοιάζουν 
µε τις επίσηµες οµάδες αλλά διαρκούν περισσότερο. Τα µέλη επιλέγονται για την εµπειρία τους. 
Τέλος, οι οµοιογενείς οµάδες είναι πιθανότερο να υπάρχουν σε µία τάξη, στην οποία οι µαθητές έχουν 
κοινούς στόχους, κοινές προηγούµενες γνώσεις, ηλικία και εµπειρίες. Η οµάδα πρέπει να είναι αρκετά 
µικρή ώστε να δίνεται σε όλους η ευκαιρία να συµµετέχουν, αλλά και να µπορεί να δηµιουργηθεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα συνοχή και δοµή. Από την άλλη, η οµάδα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, 
ώστε να παρέχει επαρκή ποικιλία ιδεών και πηγών για την επίτευξη του στόχου. Όσο πιο ανεπίσηµη 
και σύντοµης διάρκειας είναι η οµάδα, τόσο µικρότερος πρέπει να είναι ο αριθµός των µελών της 
οµάδας.  

 

Ο  3. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει οµάδες (Teacher selects teams)  
Π Με ποιο τρόπο οι οµάδες συνεργατικής µάθησης µπορούν να ανακλούν τη διαφορετικότητα των µελών 

τους; 
Α  Όταν οι µαθητές αφεθούν ελεύθεροι να επιλέξουν τις οµάδες τους, τείνουν να καταλήγουν πάντα µε τα 

ίδια άτοµα. Αυτά είναι άτοµα που είτε συµπαθούν και γνωρίζουν είτε είναι αυτοί στους οποίους 
µοιάζουν σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία, τις ικανότητες κτλ. Η οµαδοποίηση, όµως, ατόµων 
παρόµοιων δυνατοτήτων επιβραδύνει τη µάθηση, γιατί δυσκολεύει την έναρξη αντιφατικών ή 
αµφισβητήσιµων συζητήσεων, κάτι που εµποδίζει την εκµαίευση νέων ιδεών. Είναι πιο επωφελές και 
πιο ρεαλιστικό να γίνει ανάµιξη των ατόµων σε µία οµάδα. Άτοµα µε διαφορετικό υπόβαθρο είναι 
φυσικό να φέρνουν διαφορετικές ιδέες στη συζήτηση.  

Λ  Είναι καλύτερο οι οµάδες να επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό. Αυτό υποβοηθά την ανταλλαγή ιδεών 
ανάµεσα στους συµµετέχοντες και την ενεργή µάθηση από τις εµπειρίες των άλλων. Για εργασίες στην 
τάξη, οι οµάδες µπορεί να δηµιουργηθούν µε τυχαίο τρόπο. Για µεγαλύτερα έργα διασφαλίζεται η 
ισορροπία της οµάδας, όταν οι µαθητές των άκρων της κλίµακας κατανέµονται οµοιόµορφα στις 
οµάδες. Σε τέτοια περίπτωση, χρειάζεται να γίνει προεργασία από τον εκπαιδευτικό. Μία προσέγγιση 
που χρησιµοποιείται συχνά για την οργάνωση των οµάδων είναι οι συµµετέχοντες να κατατάσσονται 
σύµφωνα µε τις ικανότητές και τις εµπειρίες τους (π.χ. άτοµα µε µεγάλη εµπειρία και άτοµα µε 
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καθόλου εµπειρία).  
 

Ο  4. Ασύγχρονη Υπολογιστικά Υποστηριζόµενη Συνεργατική Μάθηση (Asynchronous collaborative 
learning). 

Π Με ποιο τρόπο µπορούν οι µανθάνοντες και ο εκπαιδευτικός να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν 
χωρίς να βρίσκονται στο ίδιο χώρο τον ίδιο χρόνο;  

Α  Όταν οι µανθάνοντες εργάζονται µαζί µαθαίνουν µαζί και επεκτείνουν την αλληλεπίδρασή τους και 
πέραν της τάξης.  
Τα βαρυφορτωµένα προγράµµατα κάνουν συχνά πολύ δύσκολη την επικοινωνία και το συντονισµό. 
Όταν εφαρµόζεται σωστά, η τεχνολογία µπορεί να εξαλείψει αυτά τα εµπόδια. Ο κύριος στόχος της 
ασύγχρονης συνεργασίας είναι η παροχή ενός άνετου περιβάλλοντος για συνεισφορά από όλα τα µέλη 
της οµάδας χωρίς περιορισµούς στο χρόνο ή στο χώρο. 

Λ  Χρειάζεται να οργανωθούν δραστηριότητες που να προωθούν ασύγχρονη επικοινωνία µέσα από τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, που µπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά την 
ασύγχρονη συνεργασία, λόγω του ότι θα παρέχουν ευλυγισία στη χρήση του χρόνου και του χώρου. Οι 
πιο κοινοί τύποι εργαλείων ασύγχρονης επικοινωνίας είναι η ασύγχρονη γραπτή επικοινωνία (email, 
λίστες επικοινωνίας, discussion fora) και η ασύγχρονη ηχητική ή εικονική  επικοινωνία. 

 

Ο  5. Σύγχρονη Υπολογιστικά Υποστηριζόµενη Συνεργατική Μάθηση (Synchronous collaborative 
learning) 

Π Με ποιο τρόπο µπορούν οι µανθάνοντες και ο εκπαιδευτικός να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν 
τον ίδιο χρόνο;  

Α  Η σύγχρονη συνεργατική µάθηση είναι µία προσπάθεια προσοµοίωσης της πρόσωπο µε πρόσωπο 
αλληλεπίδρασης µέσω του υπολογιστή. Συµβαίνει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι µανθάνοντες 
βρίσκονται σε απόσταση ή χρειάζεται να καταγράφουν το λόγο τους πριν µιλήσουν.  

Λ  Είναι καλό να χρησιµοποιηθούν εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας, τα οποία βοηθούν τους 
µανθάνοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες να συµµετέχουν 
στην ίδια σύσκεψη, την ίδια στιγµή, µέσα από κείµενο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί διαδικτυακή 
συνοµιλία σε µορφή κειµένου, στιγµιαία αποστολή µηνυµάτων ή εικονικός πίνακας.  

 

Ο  6. Σύγχρονη εποικοδοµητική συζήτηση (Chat) 
Π Με ποιο τρόπο µπορούν να προσφερθούν στους µανθάνοντες ευκολίες για σύγχρονη επικοινωνία; 
Α  Συχνά οι µαθητές δεν έχουν κίνητρο για να επικοινωνήσουν µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο 

µάθηµα και θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι απλά να παρευρίσκονται σωµατικά (πρόσωπο µε πρόσωπο 
διδασκαλία) και νοητικά (εξ αποστάσεως διδασκαλία). Αυτό που αναµένουν είναι να λάβουν 
πληροφορίες από τον εκπαιδευτικό σε σχέση µε το υπό µελέτη θέµα.  

Λ  Για να επιτευχθούν εποικοδοµητικές συνθήκες επικοινωνίας χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασµός της 
δραστηριότητας. Η σύγχρονη συζήτηση (Chat) είναι µια πιθανή µορφή σύγχρονης πληροφορικά 
υποστηριζόµενης επικοινωνίας και χρησιµοποιείται για σύγχρονες διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις. Η 
επικοινωνία µέσω σύγχρονης συζήτησης προωθείται συνήθως µέσω συγκεκριµένων µαθησιακών 
δραστηριοτήτων (π.χ. δραστηριότητες λύσης προβλήµατος, συζήτηση συγκεκριµένων πηγών) ή άλλων 
ειδικών περιπτώσεων (π.χ. συσκέψεις), µια και οι υπηρεσίες του chat σπάνια συµβαίνουν χωρίς την 
ανάγκη για επικοινωνία ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις, οι οποίες πρέπει 
να ληφθούν υπόψη όταν εφαρµόζεται η σύγχρονη συζήτηση. Είναι σηµαντικό να προσδιορίζεται µε 
ακρίβεια τι αναµένεται από τους συµµετέχοντες στις σύγχρονες συζητήσεις ή ακόµα να δίνεται υλικό 
και ερωτήσεις για συζήτηση πριν τη συνάντηση. Για παράδειγµα, δεν είναι αρκετό να ειπωθεί: 
«συζητήστε αυτό το θέµα». Αντίθετα, το επιθυµητό αποτέλεσµα και οι κανόνες της συζήτησης πρέπει 
να προσδιορίζονται από την αρχή. Οι σύγχρονες πληροφορικά υποστηριζόµενες συζητήσεις 
λειτουργούν καλύτερα µε µικρό αριθµό συµµετεχόντων, εκτός και αν η επικοινωνία ελέγχεται. Σε 
πολλές περιπτώσεις µπορεί να απαιτείται να συντονίζεται η συζήτηση, ώστε να διατηρηθεί η συζήτηση 
στο σωστό δρόµο και να οδηγηθεί στη σωστή κατεύθυνση. 

 

Ο  7. Συντονισµός διαδικτυακής οµάδας (Moderation of an on-line group)  
Π Με ποιο τρόπο διευκολύνεται η µάθηση σε ασύγχρονες διαδικτυακές οµάδες; 
Α  Για διευκόλυνση της µάθησης σε διαδικτυακές οµάδες ο συντονιστής της οµάδας (συνήθως ο 

εκπαιδευτικός) µπορεί να εστιάζει στο γνωστικό αντικείµενο ή στις διαδικασίες και στη συµπεριφορά 
της οµάδας. Ο εκπαιδευτικός που εστιάζει στην οργάνωση (οργανωτικός) καθορίζει στόχους, θέτει 
χρονοδιαγράµµατα, ορίζει διαδικαστικούς κανόνες, µεριµνά για τη δικτύωση, χρησιµοποιεί ποικιλία 
µεθόδων και προσεγγίσεων και έχει στη διάθεση του µία «δεξαµενή» ερωτήσεων από την οποία αντλεί 
για να διεγείρει τη συζήτηση. Ο συντονιστής που εστιάζει στην κοινωνική πτυχή της συνεργασίας 
(κοινωνικός) αποστέλλει µηνύµατα καλωσορίσµατος, ευχαριστήριες σηµειώσεις, παρέχει 
ανατροφοδότηση, προωθεί θετικό τόνο στις συζητήσεις, επαινεί και µοντελοποιεί τη συµπεριφορά του 
συζητητή. Η ενίσχυση και η µοντελοποίηση της καλής συµπεριφοράς του συζητητή µπορεί να είναι 
βοηθητική και να ενθαρρύνει την ανεκτικότητα και την αλληλεπίδραση. Σε περίπτωση 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 40 

ανταγωνιστικών ή προσωπικών µηνυµάτων, ο συντονιστής πρέπει να ζητά αλλαγή (προσωπικά) 
χρησιµοποιώντας γραπτές παραινέσεις. Επιπλέον, ο συντονιστής πρέπει να επιτρέπει στους 
συµµετέχοντες να ανταλλάσσουν προσωπικά και ανεπίσηµα µηνύµατα, ώστε να αναπτυχθούν δεσµοί 
εµπιστοσύνης ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει ένας άλλος ξεχωριστός 
χώρος για τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις (π.χ. virtual café). Τέλος, ο συντονιστής µπορεί να έχει 
πνευµατικό ρόλο στη συνεργασία. Ως τέτοιος, θέτει ερωτήσεις, εξετάζει απαντήσεις, 
επαναπροσδιορίζει τις συζητήσεις, διαβάζει την αναφορά των συζητήσεων και ελέγχει αν οι 
συµµετέχοντες βρίσκονται στο σωστό ακαδηµαϊκό δρόµο. Μπορεί επίσης να υποβάλλει προσωπικά 
µηνύµατα για να υποκινήσει τους συµµετέχοντες να λαµβάνουν µέρος στη συζήτηση, να ξεκινούν 
συζητήσεις και να κάνουν εισηγήσεις.  

Λ  Σε γενικές γραµµές, όλες οι δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν στην ανάλυση πρέπει να 
υλοποιούνται. Το πόσο συχνά και µε ποιο τρόπο εξαρτάται από την περίπτωση. Η ανάγκη για 
συντονιστικές δραστηριότητες εξαρτάται από τα επιθυµητά µαθησιακά αποτελέσµατα, από τα κίνητρα 
και τις εµπειρίες των µανθανόντων, από την οργάνωση της οµάδας, το περιεχόµενο και τη µορφή της 
άσκησης ή τη ροή της συζήτησης. Παρακάτω παρέχονται τρεις περιπτώσεις τέτοιων δραστηριοτήτων:  
Περίπτωση 1: Αν οι µαθησιακοί στόχοι και τα έργα είναι σαφώς καθορισµένα, ο συντονιστής πρέπει 
να ελέγχει ότι όλοι οι συµµετέχοντες λαµβάνουν µέρος. Αν οι µαθησιακοί στόχοι είναι πιο ανοικτοί, 
αναµένεται από τους συµµετέχοντες να αναπτύσσονται πιο αυθόρµητα και ο συντονιστής µπορεί, για 
παράδειγµα, να οµαδοποιεί τους στόχους όπως γίνονται αντιληπτοί από την οµάδα.  
Περίπτωση 2: Αν τα µέλη της οµάδας έχουν έντονα κίνητρα για µάθηση και κατανοούν το κέρδος που 
θα έχουν από τη συµµετοχή τους στην οµάδα, ο ρόλος του συντονιστή µπορεί να περιοριστεί στο να 
επανατοποθετεί τους στόχους και να συνοψίζει τη συζήτηση, αλλά όχι και τόσο συχνά. Αν οι 
µανθάνοντες δεν έχουν κίνητρα, ο ρόλος του συντονιστή είναι πιο πολύπλοκος. Θα πρέπει να παραινεί 
µε διαφορετικούς τρόπους κάθε συµµετέχοντα για να συµµετέχει και να συνεργάζεται.  
Περίπτωση 3: Αν η οµάδα είναι οργανωµένη σύµφωνα µε κανόνες και διαδικασίες, ο ρόλος του 
συντονιστή είναι να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες ακολουθούνται. Αν τέτοιοι κανόνες δεν υπάρχουν, 
ο ρόλος του συντονιστή είναι να τους προτείνει στην οµάδα και να προωθεί την υιοθέτησή τους. 

 

Ο  8. Υποστήριξη αναγνωρίσιµων τύπων επικοινωνίας (Support identifiable types of communication) 
Π Με ποιο τρόπο µπορεί να αντιµετωπιστεί µία οµάδα της οποίας τα µέλη θεωρούν ότι δεν είναι 

αναγκαίο να ανταλλάσσουν απόψεις κατά τη διάρκεια της συνεργασίας; 
Α  Κάθε δραστηριότητα έχει διαφορετικά λειτουργικά επίπεδα και µπορεί να προσεγγιστεί µέσω 

διαφορετικών τύπων επικοινωνίας. Το λειτουργικό επίπεδο της δραστηριότητας πρέπει να 
προσανατολίζεται σε συγκεκριµένους στόχους και να περιλαµβάνει οργανωτικές, προγραµµατιστικές 
διαδικασίες και διαδικασίες λύσης προβλήµατος. Το πρακτικό επίπεδο της δραστηριότητας πρέπει να 
προσανατολίζεται στις πρακτικές συνθήκες δράσης. Και τα δύο επίπεδα περιλαµβάνουν παροχή και 
αναζήτηση πληροφοριών. Η παροχή πληροφοριών περιλαµβάνει παροχή εισήγησης (κατεύθυνση, 
υπαινιγµός για αυτονοµία του άλλου), γνώµης (αξιολόγηση, ανάλυση, έκφραση συναισθήµατος, 
επιθυµία), προσανατολισµού (πληροφορίες, επαναλήψεις, ξεκαθαρίσµατα, επιβεβαιώσεις). Η 
επικοινωνία από την άλλη µπορεί να είναι θετική κοινωνικο-συναισθηµατική ή αρνητική κοινωνικο-
συναισθηµατική. Η θετική κοινωνικο-συναισθηµατική επικοινωνία σχετίζεται µε την επίδειξη 
αλληλεγγύης (βοήθεια, αµοιβή κτλ), µε την προσπάθεια απαλλαγής του άγχους (αστεία, γέλια, κτλ) και 
µε τη συµφωνία (παθητική αποδοχή, κατανόηση, συµµόρφωση). Η αρνητική κοινωνικο-
συναισθηµατική επικοινωνία σχετίζεται µε τη διαφωνία (παθητική απόρριψη, τυπικότητα, την 
απόκρυψη ανάγκης για βοήθεια) και την επίδειξη έντασης (απόσυρση από τη συζήτηση και τον 
ανταγωνισµό, υποτίµηση της θέσης κάποιου, άµυνα για τον εαυτό του).  

Λ  Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα χρειάζεται να προωθηθούν διάφορων µορφών 
επικοινωνιακές περιστάσεις που να αναπτύσσουν θετική κοινωνικο-συναισθηµατική επικοινωνία. Η 
«κοινωνική κουβέντα» φαίνεται να βελτιώνει τη συνοχή της οµάδας και της αλληλεπίδρασης. Έτσι, η 
χρήση της γλώσσας και οι τύποι της επικοινωνίας είναι σηµαντικοί στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση 
και το επίπεδο της συνοχής της οµάδας. Είναι σηµαντικό να υποστηρίζονται όλοι οι τύποι 
επικοινωνίας και όλα τα επίπεδα ανθρώπινης δραστηριότητας. Για να διαφοροποιηθούν οι τύποι 
επικοινωνίας είναι πιθανό να ονοµαστούν και να αποκτήσουν συνοχή: η επικοινωνία µπορεί να 
λαµβάνει χώρα σε ειδικούς χώρους όπου θα επιδιώκεται ο συγκεκριµένος τύπος επικοινωνίας (π.χ. 
διαδικτυακή καφετερία για κοινωνική κουβέντα, κέντρο εργασίας για διάφορες δουλειές, κέντρο 
συναντήσεων για οργάνωση και κλείσιµο ραντεβού). Με την ονοµασία τα άτοµα αποκτούν µια 
εντύπωση για τη µετάφραση των λεγόµενων εντός της συζήτησης. Η ονοµασία σχετίζεται µε 
µεταδεδοµένα για την επικοινωνία και µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: µε όνοµα 
(σηµασιολογικά: π.χ. «ερώτηση», «απάντηση», «εισήγηση») ή µε οπτικοποίηση (π.χ. 
χαµόγελα/χαρούµενες φατσούλες, ερωτηµατικά).  

 

Ο  9. Συνεργασία µέσω γραπτής υποβοήθησης (Scripted collaboration)  
Π Σε πολλά διαδικτυακά µαθήµατα, οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν το πρόβληµα ότι η συνεργατική 

µάθηση δε συµβαίνει, παρόλο που οι µαθητές είναι χωρισµένοι σε οµάδες.  
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Α  Η συνεργατική µάθηση αποτελεί µία παιδαγωγική λύση, κατά την οποία τα µέλη µιας οµάδας 
δηµιουργούν ένα κατανεµηµένο γνωστικό σύστηµα, στο πλαίσιο του οποίου παρέχουν λύση για ένα 
έργο µε βάση πηγές και αλληλεπιδράσεις εντός της οµάδας. Ο διαχωρισµός των µαθητών σε οµάδες 
δεν είναι στις πλείστες των περιπτώσεων αρκετό για να συµβεί συνεργατική µάθηση (Salomon & 
Globerson, 1989). Η συνεργατική µάθηση µπορεί να υποβοηθείται από το σχεδιασµό γραπτής 
βοήθειας (scripts) που συνοδεύει συγκεκριµένα έργα. Μέσω των γραπτών κειµένων µπορεί να δοµηθεί 
αυτό που είναι δύσκολο να συµβεί στην οµάδα από µόνο του. Μπορεί να δοµηθούν συγκεκριµένα 
σενάρια ή να σχεδιαστούν σκηνικά ανάλογα µε το σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί (π.χ. επίλυση 
διαµάχης). Ένα έγγραφο για πληροφορικά υποστηριζόµενη συνεργατική µάθηση αποτελεί ένα σύνολο 
οδηγιών σε σχέση µε τον τρόπο που τα µέλη της οµάδας πρέπει να αλληλεπιδρούν, τον τρόπο 
συνεργασίας και τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήµατος (Dillenbourg, 2002, p.64).  

Λ  Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει διδακτικό υλικό που περιλαµβάνει έργα οργανωµένα µε βάση τις αρχές 
της πληροφορικά υποστηριζόµενης συνεργατικής µάθησης, τα οποία στηρίζονται από υποβοηθητικές 
οδηγίες µέσω γραπτού κειµένου ή που προωθούν σειρά συγκεκριµένων βηµάτων, υιοθετώντας 
συνεργατικές διαδικασίες.  

 

Ο  10. ∆ιατήρηση του ενδιαφέροντος των µαθητών (How to keep participants in CSCL motivated) 
Π Με ποιο τρόπο µπορεί να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών σε σχέση µε την πληροφορικά 

υποστηριζόµενη συνεργατική µάθηση; 
Α  Η διατήρηση των κινήτρων είναι κρίσιµης σηµασίας για την ενεργή και αποτελεσµατική συνεργασία 

και κατ’ επέκταση για ουσιαστική µάθηση. Οι συµµετέχοντες που διατηρούν το ενδιαφέρον τους είναι 
πιθανότερο να βρουν τρόπους να υπερπηδήσουν τα εµπόδια και να εργαστούν αποτελεσµατικά για την 
επίτευξη των στόχων τους.  

Λ  Είναι σηµαντικό να γίνεται επιβεβαίωση ότι όλοι οι συµµετέχοντες γνωρίζουν τι να κάνουν και πώς να 
το κάνουν. Επιπλέον, ο ορισµός ακριβών προθεσµιών και η ενθάρρυνση των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους συµµετέχοντες, ώστε να γνωρίζουν καλύτερα µε ποιους 
συνεργάζονται, προσφέρει συνθήκες πιο φυσικής συνεργασίας. Είναι επίσης σηµαντικό να 
χρησιµοποιείται δυναµική αλληλεξάρτησης και ανταγωνισµού για αύξηση των κινήτρων (π.χ αν οι 
συµµετέχοντες πρόκειται να µελετήσουν και να µάθουν συγκεκριµένες πληροφορίες είναι καλό να 
δηµιουργηθούν τεστ, τα οποία να αφορούν παιγνιώδη ανταγωνισµό ανάµεσα στις οµάδες των 
συµµετεχόντων, όπως παιχνίδια quiz που πιθανό να λάβουν χώρα σύγχρονα σε συγκεκριµένο χρόνο). 

 

Ο  11. ∆ιαµόρφωση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για αλληλεπίδραση ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 
ή ανάµεσα στις οµάδες (Shape electronic environment for interactivity) 

Π Με ποιο τρόπο προωθείται η αλληλεπίδραση ανάµεσα στους µανθάνοντες σε ένα ηλεκτρονικό 
περιβάλλον; 

Α  Οι µανθάνοντες είναι απασχοληµένοι και µε άλλες ανταγωνιστικές (πραγµατική ζωή) δραστηριότητες 
παράλληλα µε το ηλεκτρονικό ή το µικτό ηλεκτρονικό µάθηµα στο οποίο συµµετέχουν. ∆ιαφορετικοί 
µανθάνοντες σε µια οµάδα έχουν διαφορετικούς σκοπούς και λόγους να συµµετέχουν σε ένα µάθηµα. 
Σε πρακτικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κοινός χρόνος για «συνάντηση» σε ένα 
ηλεκτρονικό µάθηµα λόγω των διαφορετικών ζωών και προγραµµάτων τα οποία έχουν οι 
συµµετέχοντες. Τέλος, τα προσωπικά χαρακτηριστικά των µανθανόντων µπορεί να παρέχουν κίνητρα 
για καταστολή της αλληλεπίδρασης σε µια οµάδα. 

Λ  Είναι καλό να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα όταν σχεδιάζεται ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον:  
1. Οι µανθάνοντες να ειδοποιούνται όταν υπάρχει δραστηριότητα στο περιβάλλον.  
2. Οι µανθάνοντες να έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν το περιβάλλον σύµφωνα µε τις ανάγκες τους 
(πρόσθεση, διαγραφή, αλλαγή), λειτουργικά (αλλαγή ή πρόσθεση εργαλείων, δοµών), αλλά και 
εννοιολογικά (δηµιουργία σχέσεων µεταξύ  πληροφοριών ή άλλων δεδοµένων που εισήχθηκαν από 
συµµετέχοντες στο περιβάλλον). 
3. Οι επιδράσεις των πράξεων των συµµετεχόντων να είναι άµεσα αναγνωρίσιµες από άλλους 
χρήστες, σε προσωπικό και οµαδικό επίπεδο.  
4. Να γίνει προσαρµογή των πληροφοριών και των πιθανών δράσεων στις ανάγκες των 
συµµετεχόντων, ώστε ο µανθάνων να µπορεί να δει ξεκάθαρα την αξία της συµµετοχής, της 
προσωπικής άποψης και του περιβάλλοντος για τον ίδιο. 
5. Να είναι τα µεταδεδοµένα διαθέσιµα στους χρήστες. 

 

Ο  12. Ενεργός µανθάνων (Active student) 
Π Πώς µπορεί να επέλθει µεγιστοποίηση της µάθησης των συµµετεχόντων στο διαδικτυακό περιβάλλον; 
Α  Οι παθητικοί µαθητές δε µαθαίνουν πολλά. Αν οι µαθητές ακούνε τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις, 

χωρίς να εµπλέκονται στη διαδικασία της µάθησης, είναι πιθανόν αυτό που µαθαίνουν να µην περάσει 
στη µακρόχρονη µνήµη τους. Η µάθηση µιας θεωρίας δεν µπορεί να επέλθει, αν ο µανθάνων απλώς 
διαβάσει ή ακούσει τη θεωρία. Οι απρόσµενες δυσκολίες, που είναι έµφυτες στη χρήση της θεωρίας ή 
στην εφαρµογή ιδεών, δεν είναι εµφανείς αν δε χρησιµοποιηθεί η θεωρία. Παρόλα αυτά οι µαθητές 
είναι πιθανό να είναι συνηθισµένοι στο παθητικό στυλ µάθησης.  
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Λ  Πρέπει οι µανθάνοντες να είναι ενεργοί και δραστήριοι µέσα στην τάξη. Τα σύντοµα αναγνώσµατα 
πρέπει να ακολουθούνται από δραστηριότητες που ενισχύουν αυτά που εντοπίστηκαν στην ανάγνωση. 
Το ίδιο ισχύει και για τις πληροφορίες που δίνονται είτε προφορικά είτε µέσα από πολυµεσικές 
απεικονίσεις. Αν οι µαθητές δεν εµπλακούν ενεργά, δε θα συγκρατήσουν τις πληροφορίες, ούτε θα τις 
αφοµοιώσουν για να οικοδοµήσουν κατανόηση. Είναι αναγκαία τόσο η επιλογή (ή η ανάπτυξη) 
διδακτικού υλικού που να περιέχει πολλές δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας όσο και η 
εφαρµογή διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων. Είναι καλό να δοθούν ευκαιρίες στους µαθητές να 
εργαστούν µαζί συµµετέχοντας οµάδες τόσο στην τάξη όσο και εκτός τάξης. Είναι καλό να 
προσεγγίσουν µία έννοια εξερευνώντας ή δοκιµάζοντας την οι ίδιοι. Η πιο σηµαντική πτυχή του 
σχεδιασµού του µαθήµατος είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός τι θα κάνουν µαθητές κατά τη διάρκεια 
του µαθήµατος και όχι να παρέχει στους µαθητές πληροφορίες, ούτε ακόµα να τους µάθει πώς να τις 
εντοπίζουν. Ο κύριος σκοπός του είναι να τους βοηθήσει να µάθουν να οικοδοµούν τις δοµές των νέων 
πληροφοριών, µε τρόπο που να µπορούν να λύνουν προβλήµατα. Αυτό είναι εγγενώς ενεργή 
διαδικασία. 

 

Ο  13. Το γράψιµο είναι προτιµητέο (Prefer writing) 
Π Με ποιους τρόπους µπορεί να προωθηθεί η ενεργή µάθηση, για απόκτηση διαφορετικών προοπτικών 

µάθησης; 
Α  Το διάβασµα είναι πιο παθητικό από το γράψιµο. Το γράψιµο, ωστόσο, δεν αρέσει στους µαθητές. 

Πρέπει να εξασκηθούν, όµως, σε σχέση µε το γράψιµο τόσο γιατί είναι χρήσιµη δεξιότητα όσο και 
γιατί τους πιέζει να εµπλακούν στη σκέψη των ιδεών.  

Λ  Είναι καλό να επιλέγονται ασκήσεις που απαιτούν γράψιµο παρά ασκήσεις που απαιτούν µόνο 
ανάγνωση. Ζητήστε από τους µαθητές σας να γράφουν (και να ξαναγράφουν) εξηγήσεις, 
προγράµµατα, προδιαγραφές, αποδείξεις κτλ. Είναι επίσης καλό οι µαθητές να δηµοσιοποιούν αυτά 
που γράφουν. Η δηµοσιευµένη εργασία προκαλεί το αίσθηµα της ιδιοκτησίας και της περηφάνιας 
στους µαθητές και επιπλέον δηµιουργεί σχόλια, τα οποία προκαλούν επανάληψη του γραψίµατος. 
Είναι καλά να χρησιµοποιείται το γράψιµο ως µέσο δέσµευσης των µαθητών σε σχέση µε το διάβασµά 
τους. Και για αυτό µπορεί να βοηθήσει η οµαδική δουλειά.  

 

Ο  14. Αόρατος εκπαιδευτικός (Invisible teacher) 
Π Με ποιο τρόπο µπορεί η εστίαση του µαθήµατος να µεταφερθεί στη µάθηση και στην οικοδόµηση 

κατανόησης και όχι στη µεταφορά όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών; 
Α  Συνήθως ο εκπαιδευτικός είναι το κεντρικό σηµείο του µαθησιακού περιβάλλοντος. Συχνά οι µαθητές 

εµπιστεύονται µόνο τον εκπαιδευτικό και (ίσως) τους εαυτούς τους. Συνεπώς, όταν οι µαθητές 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, το προφανές είναι να απευθυνθούν στον εκπαιδευτικό για βοήθεια. 
Παρόλα αυτά σε εργασιακό περιβάλλον ο εκπαιδευτικός δε θα είναι κοντά τους!  

Λ  Είναι ανάγκη οι µαθητές να γίνουν το επίκεντρο του µαθήµατος και να προτρέπονται ώστε να 
απευθύνονται στους συµµαθητές τους για βοήθεια παρά στον εκπαιδευτικό. Αυτή η ανακατεύθυνση 
µπορεί να οδηγήσει στο να απευθύνονται στους γείτονές τους ή στις υπόλοιπες οµάδες. Οι µαθητές 
πρέπει να αντιληφθούν τι κάνουν οι άλλες οµάδες και να συζητήσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν 
µε αυτές ή να ρωτήσουν πώς αντιµετώπισαν το ίδιο πρόβληµα. Με αυτό τον τρόπο οι εµπειρίες όλων 
των συµµετεχόντων χρησιµοποιούνται ως µία πλούσια πηγή µάθησης. Αυτή η µεταβλητή της ισότιµης 
καθοδήγησης µπορεί να εγκαθιδρυθεί σε τακτική βάση και οι συµµετέχοντες να καλούνται να 
αξιολογούν/διαβάζουν τη δουλειά των υπολοίπων. Αν οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες, χρειάζεται να 
διασφαλιστεί ότι ένα µέλος της οµάδας θα µένει σταθερά στην τοποθεσία της οµάδας όταν υπάρχει 
πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία. Όλα τα άλλα µέλη µπορούν να τριγυρνούν στις υπόλοιπες οµάδες 
και να ζητούν διευκρινίσεις από τους άλλους σε σχέση µε τη λύση της οµάδας τους. Αν 
χρησιµοποιείται λίστα επικοινωνίας για επικοινωνία εντός της τάξης, είναι καλό να ενθαρρύνονται 
όλοι οι µαθητές να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που τίθενται. Οι µαθητές θα παίρνουν απαντήσεις 
στα ερωτήµατά τους ακόµα και όταν ο εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιµος. Ο εκπαιδευτικός, από την 
άλλη, πρέπει να ρυθµίζει τις συζητήσεις, ώστε να διασφαλίζει ότι δε βρίσκονται εκτός θέµατος. 

 

Ο  15. Συλλογή Πληροφοριών (Information gathering) 
Π Με ποιο τρόπο µπορούν να ευκολυνθούν οι µανθάνοντες στη συλλογή πληροφοριών σε σχέση µε το 

περιεχόµενο του έργου µε το οποίο ασχολούνται; 
Α  Συχνά οι µαθητές αναµένουν να λάβουν πληροφορίες µόνο από τον εκπαιδευτικό, σε σχέση το θέµα 

που µελετούν. Η συλλογή πληροφοριών πρέπει να περιλαµβάνει την ενεργή συµµετοχή του 
µανθάνοντος, αφήνοντάς τον να συλλέξει, να συζητήσει και να προσθέσει στις ήδη µαζεµένες µε 
συνεργασία πληροφορίες της οµάδας του, όπως θεωρίες, παραδείγµατα κτλ.  

Λ  Η συλλογή πληροφοριών φαίνεται ότι είναι πιο τυπική διαδικασία κατά την πρόσωπο µε πρόσωπο 
διδασκαλία, π.χ. διαδικασίες ιδεοθύελλας. Αυτό το µοτίβο σχετίζεται µε συγκεκριµένες µορφές 
συλλογής πληροφοριών µέσα από διαδικτυακές δραστηριότητες, κάτι που απαιτεί κατανοµή του 
χώρου στο µαθησιακό περιβάλλον για δηµοσιοποίηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Συνεπώς, 
οι µαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν, να συζητήσουν και να προσθέσουν 
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πληροφορίες που µάζεψαν σε πρόσωπο µε πρόσωπο ή σε διαδικτυακές συναντήσεις.  
Ανταλλαγή εργασιών και αξιολόγησή τους 

Ο  16. Υιοθέτηση ενός κατασκευάσµατος (Adopt an artifact)  
Π Στην καθηµερινή ζωή, τα άτοµα σπάνια έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κάτι από το µηδέν. Πολύ 

συχνότερα, απαιτείται να συντηρούν ή να υπερασπίζονται είτε τα δικά τους είτε τα κατασκευάσµατα 
που αναπτύχθηκαν από άλλους.  

Α  Σε κάποιες εκπαιδευτικές περιστάσεις, οι µαθητές µπορεί να δηµιουργούν δικά τους κατασκευάσµατα. 
Αυτό απαιτεί πλήρη κατανόηση του πεδίου του κατασκευάσµατος. Συνήθως, οι µαθητές προσπαθούν 
να λύσουν όλα τα προβλήµατα µε παρόµοιο τρόπο, χρησιµοποιώντας το δικό τους τρόπο σκέψης ή 
διαδικασία λύσης προβλήµατος. Φαίνεται να είναι πιο αποδοτικό και προσφέρει περισσότερα στο 
µανθάνοντα, αν ασχοληθεί µε τη βελτίωση ενός κατασκευάσµατος που ανέπτυξε κάποιος άλλος, αφού 
µπορεί να προχωρήσει ευκολότερα, ίσως, στη λύση προβλήµατος, εφόσον θα µπορεί να αντιµετωπίσει 
το κατασκεύασµα από διαφορετική οπτική γωνία.  

Λ  Είναι καλό οι εκπαιδευτικοί να καλούν τους µαθητές να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τα 
κατασκευάσµατα (για παράδειγµα ένα µοντέλο για ένα φαινόµενο) των συµµαθητών τους. Για να το 
κάνουν αυτό πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι συµµαθητές τους προσέγγισαν την 
ανάπτυξη της κατασκευής τους. Αναµένεται, συνεπώς, από αυτούς να παρέχουν ανατροφοδότηση σε 
σχέση µε τα κατασκευάσµατα των συµµαθητών τους και αντί να κάνουν διορθώσεις και προεκτάσεις 
στο δικό τους κατασκεύασµα θα κάνουν σε αυτά των συµµαθητών τους. Αν το κατασκεύασµα 
δηµιουργήθηκε από µία οµάδα, όλη η οµάδα αξιολογητής πρέπει να εργαστεί στο κατασκεύασµα της 
άλλης οµάδας. Αν το κατασκεύασµα είναι πολύπλοκο, είναι καλό να εφαρµοστούν πρακτικές στήριξης 
της διαδικασίας, όπως για παράδειγµα να οριστούν «πράκτορες» από την κατασκευάστρια οµάδα που 
θα παρέχουν στήριξη στην οµάδα που βελτιώνει το κατασκεύασµα. Ο πράκτορας µπορεί να προσφέρει 
πολύτιµες πληροφορίες για το πολύπλοκο κατασκεύασµα. Οι µαθητές θα µάθουν νέα πράγµατα στην 
προσπάθειά τους να κατανοήσουν το κατασκεύασµα των συµµαθητών τους. Θα πρέπει να αποκτήσουν 
βαθιά γνώση για να µπορέσουν να βελτιώσουν το κατασκεύασµα.  

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ` 

Ο  17. ∆ηµοσιοποίηση (Publish) 
Π Πώς µπορούν οι µαθητές να έχουν πρόσβαση σε δουλειά των συµµαθητών τους; 
Α  Για να µπορεί να υπάρχει συνεργασία ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας ή ανάµεσα σε οµάδες µίας τάξης 

απαιτείται η πρόσβαση των ατόµων ή των οµάδων στη δουλειά των υπολοίπων. Η αποκάλυψη ενός 
τεµαχίου πληροφοριών (π.χ. κείµενο, αρχεία, ή συµπληρωµένες φόρµες) σε συγκεκριµένη τοποθεσία, 
άτοµα ή ρόλο βοηθά σε αυτή τη διαδικασία. 

Λ  Η δηµοσιοποίηση τεµαχίων πληροφοριών αποτελεί µία από τις πιο βασικές εργασίες κατά την 
ανάπτυξη και χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Η έννοια της δηµοσιοποίησης 
σε αυτό το µοτίβο περιλαµβάνει δραστηριότητες δηµιουργίας ενός τεµαχίου πληροφοριών, ώστε 
ΟΛΕΣ οι οµάδες ή ΟΛΑ τα άτοµα να λαµβάνουν ένα εκτεταµένο σύνολο δικαιωµάτων πρόσβασης 
στην πηγή (π.χ. παρακολούθηση, τροποποίηση).  

 

Ο  18. Ανταλλαγή συνεισφορών (Exchange of contributions) 
Π Πώς µπορούν οι οµάδες ή τα άτοµα να επωφεληθούν από τις εργασίες άλλων ατόµων ή οµάδων σε µία 

τάξη; 
Α  Όταν οι συµµετέχοντες ή οι οµάδες εργάζονται για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, συµβαίνει 

συχνά να υπάρχουν διάφορες επικαλύψεις και σηµεία επαφής στη δουλειά τους. Αυτό γίνεται 
εντονότερο, όταν οι πηγές πληροφοριών παρέχονται στους µαθητές από τον εκπαιδευτικό ή από τον 
ίδιο χώρο.  

Λ  Είναι καλό να επιτρέπεται στους συµµετέχοντες να ανταλλάσσουν και να συζητούν τις συνεισφορές 
και τις ιδέες τους διαδικτυακά και συνεπώς, είναι χρήσιµο να παρέχεται ο κατάλληλος χώρος για αυτό. 
Με αυτό τον τρόπο θα επωφεληθούν και θα µάθουν από τη δουλειά των άλλων. Αυτή η εµπειρία 
µπορεί να γίνει πιο ουσιαστική, αν ακολουθηθεί από µία πρόσωπο µε πρόσωπο συνάντηση ή από τη 
δηµοσιοποίηση της κριτικής των εργασιών των άλλων.  

Αξιολόγηση  
Ο  19. Aυτοαξιολόγηση (Self evaluation) 
Π Πώς µπορούν οι µαθητές να γίνουν υπεύθυνοι για τη µάθησή τους; 
Α  Χρειάζεται οι µαθητές να αναπτύξουν υπευθυνότητα σε σχέση µε τη µάθησή τους. Πρέπει να 

κατανοούν τη διαδικασία που τους οδηγεί στη µάθηση, ώστε να επαναλαµβάνουν θετικές πρακτικές 
και να αποφεύγουν άλλες που τους αποσπούν από το σκοπό τους. Η αυτοαξιολόγηση προωθεί τον 
κριτικό αναστοχασµό των δικών τους συνεισφορών και της δικής τους µαθησιακής προόδου, αφού ο 
συµµετέχοντας είναι ταυτόχρονα αξιολογητής και στόχος αξιολόγησης. 

Λ  Η αυτοαξιολόγηση είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους, µέσω των οποίων η µάθηση που ξεκινά 
από το µανθάνοντα µετατρέπεται σε υπεύθυνη µάθηση. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί µία µορφή 
αξιολόγησης, όπου οι συµµετέχοντες ασκούν κριτική στις δικές τους συνεισφορές, επιδόσεις και 
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επιτεύγµατα µέσα από ένα µάθηµα ή µία δραστηριότητα. Ο κριτικός αναστοχασµός σε σχέση µε την 
επίδοση κάποιου και η ενηµερότητα σε σχέση µε τα κριτήρια, τις δυνάµεις και τις αδυναµίες του, 
απαιτεί υπευθυνότητα και είναι ένα από τα κλειδιά για την προσωπική βελτίωση και µάθηση που 
προωθείται από το µανθάνοντα. Το διδακτικό υλικό και το µαθησιακό περιβάλλον πρέπει να καλεί 
τους µαθητές, µέσα από διάφορα έργα, να αυτοαξιολογούνται. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
παρακολουθεί και να παρέχει ανατροφοδότηση στους µαθητές σε σχέση µε αυτό. 

  

Ο  20. Αξιολόγηση των συµµαθητών τους (Peer evaluation) 
Π Με ποιο τρόπο µπορούν οι µαθητές να συνεργάζονται µε τους συµµαθητές τους, µε σκοπό την 

βελτίωση της δουλειάς τους; 
Α  Η αξιολόγηση µεταξύ συµµαθητών προωθεί την ενεργό συµµετοχή και εµπλοκή των µαθητών στη 

διαδικασία της µάθησης, καθώς αναλαµβάνουν το ρόλο των αξιολογητών των υπολοίπων σε διάφορα 
σενάρια. Είναι πιθανόν η αξιολόγηση να γίνει µε βάση κριτήρια που είναι προκαθορισµένα ή που 
ανέπτυξαν οι µαθητές από πριν ή που ανέπτυξαν τη στιγµή της αξιολόγησης.  

Λ  Τυπικά, σε παραδοσιακά µαθήµατα, οι µαθητές δεν ενδιαφέρονται για τη δουλειά άλλων µαθητών ή 
άλλων οµάδων. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Συχνά δε 
γνωρίζουν καν µε τι ασχολούνται οι άλλοι µαθητές ή οι άλλες οµάδες. Κατά την αξιολόγηση των 
συµµαθητών, οι συµµετέχοντες αξιολογούν συγκεκριµένες συνεισφορές συµµαθητών τους. Παρέχεται 
σε αυτούς η υποδοµή, µε τη βοήθεια της οποίας µπορούν να επικοινωνήσουν την αξιολόγησή τους 
στον εκπαιδευτικό (π.χ. µέσα από διάφορα έντυπα αξιολόγησης). Η δουλειά των µαθητών 
αξιολογητών γίνεται αντικειµενικότερη όταν οι τελευταίοι ορίζουν κριτήρια αξιολόγησης από πριν. 

 

Ο  21. Ανατροφοδότηση στους συµµαθητές (Peer feedback) 
Π Με ποιους τρόπους µπορούν να βοηθηθούν οι µαθητές, ώστε να παρέχουν ανατροφοδότηση σε 

συµµαθητές τους χωρίς να τους υποτιµούν ή να θεωρούν τη διαδικασία ανούσια; 
Α  Η µάθηση περιλαµβάνει τη λήψη ανατροφοδότησης. Οι µαθητές συχνά δεν είναι σίγουροι για τη 

σχετικότητα των εµπειριών τους και την αξία της δική τους γνώσης ή των άλλων, έτσι χρειάζονται 
ανατροφοδότηση σε σχέση µε αυτό. 

Λ  Είναι καλό οι µαθητές να αξιολογούν τα κατασκευάσµατα των συµµαθητών τους. Οι µαθητές θα 
παρέχουν ανατροφοδότηση στους συµµαθητές τους µε βάση τις δικές τους εµπειρίες. Με αυτό τον 
τρόπο καλούνται να αναστοχαστούν σε σχέση µε αυτά που ξέρουν οι ίδιοι αλλά και µε αυτά που 
ξέρουν οι συµµαθητές τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παραινεί τους µαθητές, ώστε να είναι 
σοβαροί κατά τη διαδικασία της εργασίας των συµµαθητών τους, χωρίς να υποτιµούν ούτε την εργασία 
τους ούτε την όλη διαδικασία. Αναµένεται, επίσης, από τον εκπαιδευτικό να παρακολουθεί τη 
διαδικασία και να παρεµβαίνει σε περιπτώσεις που τα άτοµα ή οι οµάδες δε συµµετέχουν στη 
διαδικασία µε τον αναµενόµενο τρόπο. 

  

Ο  22. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό (Ιnstructor evaluation review) 
Π Με ποιο τρόπο µπορούν οι µαθητές να είναι ενήµεροι σε σχέση µε την πορεία τους στη µάθηση; 
Α  Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αξιολογεί τα επιτεύγµατα και τις συνεισφορές ή/και την επίδοση των 

συµµετεχόντων στο µάθηµα και στις µαθησιακές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
είναι αναγκαία σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια. 

Λ  Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι η επικρατέστερη µορφή αξιολόγησης στα παραδοσιακά 
εκπαιδευτικά σενάρια. Το γεγονός ότι οι τελικές αξιολογήσεις των µαθηµάτων ποτέ δε φτάνουν στους 
συµµετέχοντες είναι από µόνο του ενδιαφέρον. Αυτό που συνήθως βλέπουν οι συµµετέχοντες είναι τον 
τελικό βαθµό, ο οποίος δεν περιλαµβάνει πολλές πληροφορίες ή σχόλια τα οποία µπορούν να τους 
βοηθήσουν σε σχέση µε τη µάθησή τους. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός οι εκπαιδευτικοί 
σπάνια παρέχουν γραπτή αξιολόγηση. Το παρόν µοτίβο προτείνει µία µορφή αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού, που κάνει την αξιολόγηση. Επίσης προτείνει κριτήρια αξιολόγησης ξεκάθαρα στους 
συµµετέχοντες, ακόµα και στις περιπτώσεις που το µάθηµα δεν είναι πρόσωπο µε πρόσωπο. 

Ενοποίηση της γνώσης στις Φυσικές Επιστήµες 
Ο  23. Προσανατολισµός, διάγνωση και καθοδήγηση (Orient, diagnose, and guide) 
Π Με ποιο τρόπο µπορούν οι µαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους για φυσικά φαινόµενα; 
Α  Οι µαθητές έρχονται στην τάξη κατέχοντας πληθώρα ιδεών για πολλά φυσικά φαινόµενα και 

συστήµατα. Η έκφραση αυτών των ιδεών, ακολουθούµενη από τις κατάλληλες δραστηριότητες, βοηθά 
στην αποφυγή του κατακερµατισµού της γνώσης. 

Λ  Χρειάζεται οι µαθητές να υποκινούνται για να εκφράζουν το εύρος των ιδεών τους και για να 
λαµβάνουν νέες πληροφορίες για ένα θέµα. Ο σχεδιαστής του µαθήµατος πρέπει να επιλέξει 
προσανατολιστικές περιστάσεις και υποβοηθητικά έργα για να εντοπιστεί η λογική µε την οποία οι 
µαθητές συνδέουν τις ιδέες τους µε τα επιστηµονικά φαινόµενα και να καθοδηγηθούν οι τελευταίοι, 
ώστε να κρίνουν αυτές τις ιδέες (Krajcik et al., 1994). 

  

Ο  24. Πρόβλεψη, παρατήρηση, εξήγηση (Predict, observe, explain) 
Π Πώς µπορεί ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους µαθητές να ελέγχουν τις υποθέσεις τους; 
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Α  Τα κύρια στάδια της επιστηµονικής διερεύνησης περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και 
έλεγχο των υποθέσεων που αφορούν σε συγκεκριµένο φαινόµενο ή µοτίβο. Τόσο η ανάπτυξη µιας 
υπόθεσης όσο και ο έλεγχός της αποτελεί µία δεξιότητα που χρήζει διδασκαλίας σε µία τάξη Φυσικών 
Επιστηµών, ώστε να αναπτυχθεί από τους µαθητές.  

Λ  Ο εκπαιδευτικός φροντίζει για την εισαγωγή ενός επιστηµονικού φαινοµένου, τη διενέργεια 
προβλέψεων και το διακανονισµό των αντίθετων απόψεων των µαθητών από τους µαθητές (White & 
Gunstone, 1992). Αυτό το µοτίβο απλοποιεί τη µελέτη των επιστηµονικών φαινοµένων και δεσµεύει 
τους µαθητές στον έλεγχο των υποθέσεών τους και συνεπώς συνεισφέρει στην ενοποίηση της γνώσης.  

  

Ο  25. Παρουσίαση και εξήγηση ιδεών (Illustrate ideas) 
Π Με ποιο τρόπο µπορούν οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν την έκφραση πολλαπλών τρόπων 

προσέγγισης λύσης προβληµάτων από τους µαθητές τους; 
Α  Συνήθως ο εκπαιδευτικός περιγράφει τον επιστηµονικό τρόπο λύσης ενός προβλήµατος, αγνοώντας τις 

διαφορετικές προοπτικές που µπορεί να παρέχουν οι µαθητές για ένα πρόβληµα.  
Λ  Χρειάζεται να παρέχονται στους µαθητές τα στηρίγµατα για να εκφράσουν το συλλογισµό τους, ώστε 

να µπορεί ο εκπαιδευτικός να µοντελοποιεί αυθεντικούς συλλογισµούς για ένα πολύπλοκο θέµα. Η 
ενοποίηση της γνώσης προωθείται µέσα από τη διαδικασία παραγωγής εναλλακτικών ιδεών και 
επιλογής ανάµεσα σε ιδέες, καθώς επίσης και µέσω της στήριξης των µαθητών κατά την οικοδόµηση 
του µοντέλου. Με τη χρήση του µοτίβου αυτού, οι εκπαιδευτικοί συγκρίνουν διάφορες προοπτικές 
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των µαθητών τους και συζητούν για το πώς ο µανθάνων µπορεί να 
χρησιµοποιήσει κριτήρια για να επιλέξει ανάµεσα σε αυτές.  

  

Ο  26. Οικοδόµηση ενός κατασκευάσµατος (Create an artifact) 
Π Με ποιο τρόπο µπορούν οι µαθητές να αναπαραστήσουν µηχανισµούς εξήγησης ενός µοτίβου ή 

πολλαπλών µοτίβων ενός φαινοµένου; 
Α  Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία της µάθησης, όταν δεσµεύονται ως προς 

συγκεκριµένα έργα, που περιλαµβάνουν ανάπτυξη κατασκευασµάτων που θα φέρουν τη σφραγίδα 
τους ή τη σφραγίδα της οµάδας στην οποία συµµετέχουν.  

Λ  Το µαθησιακό περιβάλλον πρέπει να στηρίζει τους µαθητές να ελέγχουν τις ιδέες τους µέσω του 
σχεδιασµού µιας πολύπλοκης αναπαράστασης ενός επιστηµονικού φαινοµένου ή προβλήµατος. Οι 
µαθητές πρέπει να χρησιµοποιούν επιστηµονικές ιδέες, για να σχεδιάσουν λύσεις σε επιστηµονικά 
προβλήµατα, όπως στη δηµιουργία ενός σπιτιού σχεδιασµένου για εξοικονόµηση ενέργειας, ενός 
ροµπότ κ.ο.κ. Το µοτίβο περιλαµβάνει την επιλογή ή χρήση µεθόδων για δηµιουργία 
κατασκευάσµατος, τον προσδιορισµό των επιστηµονικών αρχών που θα καθοδηγούν το σχεδιασµό, 
την κατασκευή ενός προκαταρκτικού κατασκευάσµατος, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, τη 
χρήση των αποτελεσµάτων για τη βελτίωση του κατασκευάσµατος και τη σύνδεση των 
αποτελεσµάτων µε τις απόψεις που συζητήθηκαν για το θέµα. Στις Φυσικές Επιστήµες το 
κατασκεύασµα µπορεί να είναι ένα µοντέλο ενός φυσικού φαινοµένου. 

  

Ο  27. Οικοδόµηση ενός επιχειρήµατος (Construct an argument) 
Π Πώς µπορούν οι µαθητές να αναπτύξουν επιχειρηµατολογία µε σκοπό την ενοποίηση της γνώσης; 
Α  Οι Millar και Osborne (1998) αναφέρουν ότι, όταν η επιχειρηµατολογία κατέχει κεντρική θέση στη 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, δεσµεύει τους µαθητές στο συντονισµό εννοιολογικών και 
επιστηµικών στόχων, τους παρακινεί να εκφράσουν επιστηµονικό συλλογισµό, επιτρέπει την παροχή 
ανατροφοδότησης στη διαδικασία ενοποίησης της γνώσης και ενοποιεί ιδέες για εγκυρότητα, 
επιτευξιµότητα και ερµηνεία των διερευνήσεων µε ιδέες για τα αποτελέσµατα.  

Λ  Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν αυτό το µοτίβο για να προκαλέσουν τους µαθητές να συνδέσουν τις 
ιδέες τους και να στηρίξουν τις απόψεις τους µε δεδοµένα. Το µοτίβο περιλαµβάνει το να 
απευθύνονται σε ερωτήσεις, να δηµιουργούν ιδέες, να προσδιορίζουν δεδοµένα, να εκφράζουν 
απόψεις, να αντικρούουν επιχειρήµατα και να αναθεωρούν τις απόψεις τους µε βάση την 
ανατροφοδότηση που θα λάβουν ή µε βάση νέα δεδοµένα. Αυτό το µοτίβο προωθεί την ενοποίηση της 
γνώσης ως προς το ότι  βοηθά τους µαθητές να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν διάφορες µορφές 
δεδοµένων, να συνδέσουν τα δεδοµένα µε τις µεθόδους, να διερευνήσουν κριτήρια για επιλογή των 
δεδοµένων και να αναστοχαστούν σε σχέση µε τη φύση της επιστηµονικής διερεύνησης. 

  

Ο  28. Κριτική (Critique) 
Π Πώς µπορούν οι µαθητές να αξιολογήσουν επιστηµονικά δεδοµένα; 
Α  Οι µαθητές τείνουν να εµπιστεύονται την επιστηµονική πληροφόρηση και την πληροφόρηση που 

παρέχεται από τον εκπαιδευτικό ή άλλες πηγές παρά να την αµφισβητούν (Millar & Osborne, 1998; 
Monk & Osborne, 1997). Επιπλέον, θεωρούν ότι δεν µπορεί µία επιστηµονική θεωρία να είναι λάθος ή 
δεν µπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές θεωρίες για το ίδιο φαινόµενο. Η κριτική και η αξιολόγηση 
(αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση από συµµαθητές-αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό) σε τάξεις Φυσικών 
Επιστηµών είναι συχνά ευκολότερη από τη διαδικασία οικοδόµησης επιχειρηµάτων, από τον 
πειραµατισµό ή την οικοδόµηση κατασκευασµάτων και µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να 
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δηµιουργήσουν κριτήρια.  
Λ  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να στηρίζει τους µαθητές στη διαδικασία αξιολόγησης της επιστηµονικής 

πληροφόρησης. Είναι καλό να δοθούν ευκαιρίες στους µαθητές να αξιολογήσουν τόσο εγκαθιδρυµένη, 
όσο και πιθανώς µη έγκυρη, παραπλανητική ή συγκεχυµένη πληροφόρηση που παρουσιάζεται σε 
πηγές από το διαδίκτυο, σε βιβλία, άρθρα, πειράµατα, επιχειρήµατα ή σε αναφορές από άλλους. Είναι 
καλό οι µαθητές να επαναλαµβάνουν τη διαδικασία αναθεώρησης ιδεών για ένα φαινόµενο, 
παραγωγής ή εντοπισµού κριτηρίων για αξιολόγηση υλικού, εφαρµογής των κριτηρίων και έκφρασης 
ερωτήσεων, ανησυχιών ή άλλων θεµάτων για το υλικό.  

  

Ο  29. Συνεργασία (Collaborate)  
Π Πώς µπορεί ο εκπαιδευτικός να εκµεταλλευτεί το εύρος των ιδεών των µαθητών σε µια τάξη;  
Α  Για να συγκλίνουν σε νέες θεωρίες και να έχουν νόηµα, οι επιστήµονες συνεργάζονται (Bozeman & 

Corley, 2004; Dunbar, 2001; Dunbar & Fugelsang, 2004; Latour, 1998). ∆εδοµένου ότι µέσα από την 
επιστηµονική διαδικασία οικοδόµησης νοήµατος επέρχεται µάθηση, αυτή η διαδικασία πρέπει να 
θεωρείται ως κοινωνική παρά ατοµική δραστηριότητα (Dewey, 1932; Mead, 1934; Piaget, 1932; 
Vygotsky, 1978) και σε µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών. 

Λ  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθήσει τους µαθητές να εκφράζουν τις ιδέες τους, να µαθαίνουν από τις 
ιδέες των άλλων, να απαντούν σε οµαδικές ιδέες, να καθορίζουν µεθόδους για διαχωρισµό ιδεών, 
παρουσίαση αποδείξεων για τις απόψεις τους και επίτευξη οµοφωνίας. Το µοτίβο αυτό προωθεί την 
ενοποίηση γνώσης, εκµεταλλευόµενο το εύρος των ιδεών των µαθητών και βοηθώντας τις οµάδες να 
διαπραγµατευτούν κριτήρια για έγκυρα συµπεράσµατα. Αυτό το µοτίβο ανακλά την 
κοινωνικοπολιτιστική προοπτική και εµπλέκει τους µανθάνοντες στην ανακάλυψη των πολιτιστικών 
τους δεσµεύσεων.  

  

Ο  30. Αναστοχασµός (Reflect)  
Π Πώς µπορούν οι µαθητές να αναπτύξουν µεταγνωστικές δεξιότητες; 
Α  Οι µαθητές που αναστοχάζονται, ακόµα και όταν οι εξηγήσεις τους είναι ηµιτελείς ή λανθασµένες, 

µαθαίνουν περισσότερα από αυτούς που δεν παρέχουν εξηγήσεις σε σχέση µε την εργασία τους (Chi & 
Van Lehn, 1991). Επιπλέον, ο αναστοχασµός µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να επικεντρωθούν σε 
όλα τα βήµατα ενός έργου (Davis & Linn, 2000).  

Λ  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενθαρρύνει τους µαθητές να αναλύσουν τις συνδέσεις που εκφράζουν και 
να αναθεωρήσουν τις προηγούµενες ιδέες τους. Ο αναστοχασµός προωθεί τη µεταγνώση, ενθαρρύνει 
τους µαθητές να αξιολογούν ιδέες, να εντοπίσουν κενά στο συλλογισµό τους και να αναζητούν 
τρόπους να καλύψουν αυτά τα κενά (Chi & Van Lehn, 1991). Πολλά πληροφορικά υποστηριζόµενα 
περιβάλλοντα καθοδηγούν τους µαθητές να αναστοχάζονται σε συγκεκριµένες στιγµές κατά τη ροή 
του διδακτικού υλικού (Linn, Clark, & Slotta, 2003; Scardamalia, Bereiter, & Lamon, 1994; Schwarz 
& White, 1998). 

Υπόµνηµα: Ο: Όνοµα µοτίβου, Π: Πρόβληµα, Α: Ανάλυση, Λ: Λύση 

 

Το συγκείµενο του µαθήµατος που θα αναπτυχθεί, στηριζόµενο στα µοτίβα που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, αφορά στην ανάπτυξη πολλαπλών διαδοχικών µοντέλων 

για το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης. Ακολουθεί εκτενής βιβλιογραφική 

ανασκόπηση για τους κύριους άξονες της ικανότητας της µοντελοποίησης και των 

µοντέλων.  
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3.2. Η Ικανότητα της Μοντελοποίησης 

Στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε την πραγµατικότητα, µοιάζουµε 

κάπως µε τον άνθρωπο που προσπαθεί να καταλάβει το µηχανισµό ενός 

κλειστού ρολογιού. Βλέπει την πλάκα και τους κινούµενους δείκτες, ακούει 

τους κτύπους του, αλλά δεν έχει τρόπο να ανοίξει το κουτί. Αν έχει 

εφευρετικό µυαλό, θα µπορέσει να φτιάξει κάποια εικόνα του µηχανισµού, 

που θα την καταστήσει υπεύθυνη για καθετί που παρατηρεί, αλλά ποτέ δε θα 

µπορεί να είναι εντελώς βέβαιος πώς η εικόνα του είναι η µόνη ικανή να 

εξηγήσει τις παρατηρήσεις (Einstein & Leopold, 1978). 

 

Το παραπάνω απόσπασµα περικλείει µε ενδιαφέρον τρόπο την ουσία της διαδικασίας της 

µοντελοποίησης στις Φυσικές Επιστήµες. Οι επιστήµονες προσπαθούν µέσα από 

παρατηρήσεις να παρέχουν εξηγήσεις οικοδοµώντας µοντέλα σε σχέση µε το µηχανισµό 

λειτουργίας ενός φαινοµένου. Ποτέ δεν είναι εντελώς βέβαιοι ότι τα µοντέλα που 

αναπτύσσουν είναι τα µόνα ικανά για να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις τους ή ότι δε θα 

διατυπωθεί ή δε θα αναπτυχθεί άλλο µοντέλο που να εξηγεί µε καλύτερο τρόπο το 

φαινόµενο. Η επινόηση, η κατασκευή και η χρήση µοντέλων είναι σύµφυτη µε την ίδια τη 

λειτουργία της επιστήµης (S. Gilbert, 1991) και του επιστηµονικού τρόπου σκέψης και 

προσέγγισης της πραγµατικότητας. Φιλόσοφοι και ψυχολόγοι όπως ο S. Gilbert (1991), ο 

Giere (2002, 2004), η Vosniadou (1994a) και παιδαγωγοί όπως οι Penner, Giles, Lehrer, 

και Schauble (1997), οι J. Gilbert et al (1998a, 1998b), οι Justi και van Driel (2005) και 

άλλοι υιοθετούν την ιδέα της διδασκαλίας που εστιάζει στη µοντελοποίηση και στα 

µοντέλα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, η ικανότητα της µοντελοποίησης προσεγγίζεται 

επιστηµολογικά και παιδαγωγικά (Buty & Mortimer, 2008). Επιστηµολογικά, κρίνεται 

αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να µελετήσουν µοντέλα σε σχέση µε τη φύση και το ρόλο τους 

στις Φυσικές Επιστήµες (J. Gilbert & Boulter, 1998; J. Gilbert et al., 1998a, 1998b; 

Halloun, 2004, 2007; Hestenes, 1992, 1997; Justi & van Driel, 2005; Schwarz & White, 

2005). Παιδαγωγικά, δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης, 

ως έκφρασης του µαθησιακού κύκλου της µοντελοποίησης, ο οποίος αποτελεί διδακτική 

εξέλιξη των µαθησιακών κύκλων (Karplus, 1977).  
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3.2.1. Επιστηµολογική πτυχή της ικανότητας της µοντελοποίησης 

3.2.1.1. Επιστηµονικά Μοντέλα 

Τα µοντέλα είναι µονάδες δοµηµένης γνώσης που χρησιµοποιούνται για αναπαράσταση 

παρατηρήσιµων µοτίβων σε σχέση µε φυσικά φαινόµενα (Halloun, 2007). Οι Schwarz και 

White (2005) ορίζουν το µοντέλο ως ένα σύνολο αναπαραστάσεων και συλλογιστικών 

δοµών που επιτρέπουν τη δηµιουργία προβλέψεων, παρέχουν τη βάση για επεξηγηµατικά 

πλαίσια και λειτουργούν ως πλατφόρµες για έκφραση επιστηµονικών θεωριών. Είναι µία 

εξωτερική αναπαράσταση, που παρέχει µηχανισµό για αυτό το φαινόµενο, ενώ παράλληλα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια προβλέψεων για µια µελλοντική συµπεριφορά 

του φαινοµένου, αφού έχει προβλεπτική ικανότητα.  

 

Ο Giere (2004) ορίζει τα µοντέλα ως αντικείµενα ή ιδέες που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να αναπαραστήσουν την πραγµατικότητα, παρουσιάζοντας µια 

προσδιορισµένη οµοιότητα µε τα φυσικά αντικείµενα. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν αποτελεί 

εγγενώς µοντέλο κάποιου φυσικού αντικειµένου, παρά µόνο όταν προϋπάρξει 

συγκεκριµένη πρόθεση ή σύµβαση για αυτό. Όταν, δηλαδή, δηλωθεί εκ των προτέρων ότι 

ένα αντικείµενο αποτελεί µοντέλο ενός φυσικού αντικειµένου. Πέραν της σύµβασης αυτής, 

ο κατασκευαστής του µοντέλου έχει σκοπό να ελέγξει την ορθότητα µιας θεωρίας µέσα 

από τη χρήση µοντέλων που τοποθετούν υποθετικούς µηχανισµούς σε καθορισµένα υλικά 

περιεχόµενα (Windschitl & Thompson, 2006). Είναι απίθανο να καταφέρει κάποιος να 

µελετήσει ένα επιστηµονικό πρόβληµα χωρίς τη χρήση σαφών ή υπονοούµενων µοντέλων 

ως πλαίσιο αναφοράς (Longino, 1990; Nersessian, 2005; Stewart & Rudolph, 2001). Αυτό 

συµβαίνει λόγω του ότι τα µοντέλα αποτελούν πάντα ένα διαµεσολαβητή για τη σχέση 

ανάµεσα στη θεωρία και στην πραγµατικότητα. Κατά συνέπεια, ένα µοντέλο είναι ικανό 

να αναπαριστά ένα φυσικό φαινόµενο µέχρι που νέα δεδοµένα να υποδείξουν κάποια 

διάσταση µεταξύ της λειτουργίας του µοντέλου και της φυσικής κατάστασης, οπότε ξεκινά 

η διαδικασία βελτίωσής του, ώστε να περιλαµβάνει τα νέα δεδοµένα. 

 

Είναι σηµαντικό να οριστούν τρεις διακριτές κατηγορίες µοντέλων, που εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία: τα νοητικά, τα εννοιολογικά και τα επιστηµονικά µοντέλα.  

 

«Νοητικό µοντέλο είναι µία εσωτερική αναπαράσταση που δρα ως δοµική αναλογία 

καταστάσεων ή διαδικασιών» (Greca & Moreira, 2001, p.108). Τα νοητικά µοντέλα 

σχετίζονται µε συγκεκριµένες καταστάσεις και περιλαµβάνουν φυσικά φαινόµενα, χωρίς 
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ωστόσο να περιορίζονται από αυτά (Anderson, Howe, & Tolmie, 1996; Gentner & Stevens, 

1983; Johnson-Laird, 1983). Τα νοητικά µοντέλα είναι οικοδόµηµα της γνωστικής 

ψυχολογίας και αποτελούν παροδικές αναπαραστάσεις που ενεργοποιούνται, συνήθως, 

όταν κάποιος εκτίθεται σε µία νέα κατάσταση, σε αντίθεση, για παράδειγµα, µε τα 

σχήµατα που είναι πιο σταθερές και µόνιµες γνωστικές δοµές (Johnson-Laird, 1983). 

Παραδείγµατα νοητικών µοντέλων αποτελούν το µοντέλο της µυρµηγκοφωλιάς, ως ένα 

σύνολο ροών, το µετεωρολογικό σύστηµα, ως ένα σύνολο υψηλών και χαµηλών σηµείων 

πίεσης ή το υβριδικό µοντέλο του σχήµατος της γης που κατέχουν άτοµα και που θεωρούν 

τη γη ως µία κούφια σφαίρα, µε µία εσωτερική επίπεδη επιφάνεια, στην οποία ζουν και 

κινούνται οι άνθρωποι (Vosniadou, 1992; Vosniadou & Brewer, 1994). 

 

Τα εννοιολογικά µοντέλα  (Greca & Moreira, 2000; Norman, 1983) αποτελούν συνεπείς 

εννοιολογικές δοµές που αναπτύσσονται µε σκοπό να επιτευχθεί σταθερότητα και να 

προσφερθούν ευκαιρίες για αναλυτικές προβλέψεις. Αποτελούν οικοδόµηµα της έρευνας 

για εννοιολογική κατανόηση. Αφορούν σε εξωτερικές αναπαραστάσεις που οικοδοµούνται 

από ερευνητές, εκπαιδευτικούς κλπ, για την προώθηση της κατανόησης ή της διδασκαλίας 

συστηµάτων, καταστάσεων και είναι, συνεπώς συνεπή µε την επιστηµονικά αποδεκτή 

γνώση. Παράδειγµα εννοιολογικού µοντέλου αποτελεί το µοντέλο του ηλεκτρικού 

ρεύµατος (µοντέλο ροής) ή το µοντέλο της πηγής φωτός, ως σύνολο σηµειακών πηγών 

φωτός.  

 

Τα επιστηµονικά µοντέλα (Crawford & Cullin, 2004; Danusso, Testa, & Vicentini, 2010; 

Nicolaou, Nicolaidou, & Constantinou, 2009; Papaevripidou, Hadjiagapiou, & 

Constantinou, 2005) είναι επιστηµολογικά οικοδοµήµατα των Φυσικών Επιστηµών, τα 

οποία επιτρέπουν την περιγραφή των φυσικών συστηµάτων µε λειτουργικό τρόπο. Είναι 

επεξηγηµατικές αναπαραστάσεις µε προβλεπτική ισχύ και χρησιµοποιούνται ως εργαλεία 

ανάπτυξης γνώσης σε συγκεκριµένο θέµα. Εµµένουν σε ένα σύνολο κανόνων που διέπουν 

το περιεχόµενο, την ανάπτυξη, την εγκυροποίηση και τη χρήση επιστηµονικής γνώσης. 

Ένα επιστηµονικό µοντέλο είναι οικοδόµηµα της περιοχής των Φυσικών Επιστηµών. Η 

ιδέα των επιστηµονικών µοντέλων είναι οικοδόµηµα της επιστηµολογίας (Φιλοσοφίας της 

Επιστήµης). Ένα επιστηµονικό µοντέλο ικανοποιεί τρεις προϋποθέσεις: 

1. Αναπαριστά τα κύρια χαρακτηριστικά ενός φαινοµένου ή µία πτυχή του φαινοµένου. 

2. Παρέχει ένα µηχανισµό που εξηγεί τη λειτουργία του φαινοµένου. 

3. Χρησιµοποιείται για οικοδόµηση προβλέψεων για τις αλλαγές και τις τάσεις στις 

παρατηρήσιµες πτυχές του φαινοµένου. 
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∆ιαδικαστικά, το επιστηµονικό µοντέλο προκύπτει µέσα από την εφαρµογή ενός 

θεωρητικού πλαισίου σε συγκεκριµένο φαινόµενο (επαγωγικός ρόλος του µοντέλου). 

Επιπλέον, µπορεί να προκύπτει παραγωγικά µέσα από µία διαδικασία κατά την οποία 

ορίζεται και µελετάται αρχικά µία κλάση φαινοµένων. Αυτή η αφαιρετική διαδικασία 

αφορά στα στοιχεία που είναι κρίσιµης σηµασίας για το φαινόµενο και οδηγεί στην 

οικοδόµηση ενός µηχανισµού που περιλαµβάνει αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και 

αλληλεπιδράσεις που αποτελούν µια συνεπή δοµή (παραγωγικός ρόλος του µοντέλου). 

3.2.2. Παιδαγωγική Πτυχή της ικανότητας της µοντελοποίησης  

3.2.2.1. Μοντελοποίηση και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήµες 

Ο Hodson (1993) αναφέρει ότι οι τρεις βασικοί στόχοι της διδακτικής των Φυσικών 

Επιστηµών αφορούν στην ικανότητα των µαθητών να κατανοούν τις ιδέες που 

προκύπτουν από τις Φυσικές Επιστήµες (Να µάθουν την επιστήµη), να κατανοούν θέµατα 

σχετικά µε τη φιλοσοφία, την ιστορία και τη µεθοδολογία των Φυσικών Επιστηµών (Να 

µάθουν για την επιστήµη) και να µπορούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που 

επιτρέπουν την κατάκτηση της επιστηµονικής γνώσης (Να µάθουν να κάνουν επιστήµη). 

Τα µοντέλα και η µοντελοποίηση εξυπηρετούν και τους τρεις σκοπούς της ∆ιδακτικής των 

Φυσικών Επιστηµών. Επιπρόσθετα, ο Halloun (2007) υποστηρίζει ότι τα µοντέλα µπορούν 

να αποτελέσουν αποτελεσµατικά παιδαγωγικά εργαλεία που βοηθούν τους µαθητές να 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ρεαλισµού των Φυσικών Επιστηµών και να αναπτύξουν 

επιστηµονικό αλφαβητισµό. Η άρρηκτη σχέση ανάµεσα στα µοντέλα και στις 

δραστηριότητες των επιστηµόνων καθιστούν τις Φυσικές Επιστήµες ως ένα πολύπλοκο 

δίκτυο µοντέλων που αλληλοεξαρτώνται από και ενοποιούνται σε ένα σύστηµα 

θεωρητικών αρχών (Constantinou, 1999). Ο Gilbert (1991) ενισχύει αυτή την άποψη 

ορίζοντας την επιστήµη ως µια διαδικασία οικοδόµησης εννοιολογικών µοντέλων για 

σκοπούς πρόβλεψης. Αυτό ενοποιεί τις διαδικασίες και τα προϊόντα της επιστήµης, ανάγει 

τη µοντελοποίηση ως µια ανώτερη ικανότητα, και θέτει τη µοντελοποίηση, τη διαδικασία, 

δηλαδή, παραγωγής και βελτιωτικής ρύθµισης µοντέλων, ως τη σπονδυλική στήλη των 

διεργασιών ανάπτυξης κατανόησης για τις Φυσικές Επιστήµες (Chapman, 2000; 

Constantinou, 1999; J. Gilbert, 1993, 1995; J. Gilbert & Boulter, 1998; S. Gilbert, 1991; 

Papadouris & Constantinou, 2001). Η επικέντρωση στην επιστηµολογική πτυχή της 

οικοδόµησης µοντέλων, της λειτουργίας και του ελέγχου τους είναι πολύ σηµαντική και 

συνάδει µε την άνευ προηγουµένου σηµασία που δίνεται στους στόχους που σχετίζονται 

µε τη Φύση της Επιστήµης, όπως αυτοί περιγράφονται στα Αναλυτικά Προγράµµατα σε 
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όλο τον κόσµο (Duschl et al., 2007; Windschitl & Thompson, 2006). Η αποδοχή του 

λειτουργικού ορισµού της επιστήµης ως διαδικασίας µοντελοποίησης βοηθά τα άτοµα να 

κατανοήσουν ότι η γνώση είναι ανθρώπινο προϊόν (Grosslight et al., 1991), αφού παρά το 

ότι αµφισβητούν την τεχνητή φύση της γνώσης, εντούτοις υποστηρίζουν, σύµφωνα µε τον 

Gilbert (1991), ότι τα µοντέλα αποτελούν τεχνητή γνώση.  

3.2.2.2. Καλλιέργεια της Ικανότητας της Μοντελοποίησης 

3.2.2.2.1. Η Ικανότητα της Μοντελοποίησης: Συνιστώντα Συστατικά  

Η µοντελοποίηση αφορά στη δηµιουργία σηµασιολογικών (semantic) σχέσεων ανάµεσα 

στη θεωρία και στα φαινόµενα ή συστήµατα (Greca & Moreira, 2000). Η σχέση θεωρίας-

φαινοµένου αποδίδεται από τους µανθάνοντες µέσα από µία διαδικασία σχεδιασµού που 

ξεκινά από ένα σύνολο διστακτικά αποδεχόµενων θεωριών, οι οποίες εξελίσσονται σε 

συνεπή µε τα µοντέλα τους κατανόηση, και που συνεισφέρει στην εννοιολογική αλλαγή 

(Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou, & Papademetriou, 2001).  

 

Για τη διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης, η οποία αποτελεί µια σύνθετη 

δεξιότητα σκέψης, κρίνεται αναγκαία η ανάλυσή της στα συνιστώντα συστατικά της. Αυτή 

η ανάλυση βοηθά τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν τη διδασκαλία της ικανότητας της 

µοντελοποίησης σε µεγαλύτερο βάθος και λεπτοµέρεια και να αναπτύξουν στρατηγικές 

διδασκαλίας της, που να βοηθούν στην αποτελεσµατικότερη προσέγγισή της.  

 

Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας υιοθετήθηκε το πλαίσιο ανάλυσης της ικανότητας της 

µοντελοποίησης, όπως παρουσιάζεται από τους Papaevripidou, Constantinou, και Zacharia 

(submitted), οι οποίοι θεωρούν ότι η ικανότητα της µοντελοποίησης καθορίζεται από 

συγκεκριµένες δεξιότητες ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου (modeling skills), 

µεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου 

(metacognitive knowledge about the modeling process) και επιστηµολογική επάρκεια σε 

σχέση µε τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση (metamodeling knowledge). Ακολουθεί 

ανάλυση του πλαισίου αυτού. 

 

Οι δεξιότητες ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου αποτελούν την ουσία της ικανότητας 

της µοντελοποίησης και αναλύονται περαιτέρω στις ακόλουθες υποδεξιότητες: 

(α) Κατασκευή µοντέλου (Hestenes, 1987; Justi & Gilbert, 2002b; Stratford, Krajcik, & 

Soloway, 1998; Van Driel & Verloop, 1999; Wu, Krajcik, & Soloway, 2001). Η δεξιότητα 

κατασκευής µοντέλου αποτελεί πυρηνική δεξιότητα, στην οποία βασίζονται οι υπόλοιπες, 
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και χωρίς την οποία οι µαθητές δεν µπορούν να εµπλακούν στη διαδικασία της 

µοντελοποίησης. Αφορά στην ικανότητα των µαθητών να αναπαραστήσουν ένα φαινόµενο 

µε δικό τους τρόπο. Για να το κάνουν αυτό, χρειάζεται να αναλύσουν το φαινόµενο ή το 

σύστηµα, συλλέγοντας πληροφορίες και κάνοντας µετρήσεις, ώστε να καθορίσουν 

ακολούθως τα στοιχεία του συστήµατος που θα περιλάβουν στο µοντέλο (αντικείµενα, 

µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία). Χρειάζεται επίσης 

να επιλέξουν, ανάµεσα σε πολλά, το µέσο µε το οποίο θα εκφράσουν το µοντέλο τους (π.χ. 

χαρτί, αντικείµενα, πρόγραµµα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή).  

(β) Εξαγωγή πληροφοριών από δοσµένο µοντέλο (Clement, 1989; Hestenes, 1987; Justi & 

Gilbert, 2002b; Steward & Hafner, 1991; Van Driel & Verloop, 1999). Η εξαγωγή 

πληροφοριών από µοντέλο αποτελεί συστατική δεξιότητα για τη διαδικασία βελτίωσης του 

µοντέλου, αφού καθιστά τους µαθητές ικανούς να εντοπίζουν τα συστατικά στοιχεία ενός 

µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα 

στοιχεία του µοντέλου) και συνεπώς να το αξιολογούν ή/και να το συγκρίνουν µε το 

φαινόµενο που αναπαριστά. 

(γ) Σύγκριση ενός µοντέλου µε άλλα µοντέλα του ίδιου φαινοµένου (Penner et al., 1997; 

Stratford et al., 1998; Wu et al., 2001). Οι µαθητές πρέπει να µπορούν να συγκρίνουν και 

να αντιπαραβάλουν µοντέλα του ίδιου φαινοµένου και να καθορίζουν µειονεκτήµατα και 

πλεονεκτήµατα για το κάθε ένα. Για τη σύγκριση των µοντέλων αναµένεται ότι οι µαθητές 

θα χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένα κριτήρια, όπως η αληθοφάνεια του µοντέλου ως προς 

τα µέρη του φαινοµένου που αναπαριστά, η ακρίβεια µε την οποία το µοντέλο αναπαριστά 

το µηχανισµό του φαινοµένου και κατά πόσο το µοντέλο επιτρέπει στο χρήστη να διενεργεί και 

να ελέγχει προβλέψεις για το φαινόµενο. 

(δ) Σύγκριση ενός µοντέλου µε το πραγµατικό φαινόµενο και εισήγηση τρόπων βελτίωσής 

του (Justi & Gilbert, 2002a; Stratford et al., 1998). Η ικανότητα των µαθητών να 

συγκρίνουν το µοντέλο που έχουν οικοδοµήσει µε το φαινόµενο που αναπαριστούν τους 

βοηθά να εκτιµήσουν τις δυνατότητες του µοντέλου, ως προς την αναπαράσταση του 

φαινοµένου και παράλληλα τους καθιστά ικανούς να εντοπίσουν, µε βάση τις ελλείψεις 

του µοντέλου, τρόπους βελτίωσής του για καλύτερη και αληθοφανέστερη αναπαράσταση.  

(ε) Εγκυροποίηση µοντέλου µέσα από σύγκρισή του µε φαινόµενα της ίδιας κλάσης. Η 

τελευταία υποδεξιότητα είναι συµπληρωµατική της προηγούµενης, εφόσον επεκτείνεται 

σε νέα φαινόµενα, που ανήκουν όµως στην ίδια κλάση µε το υπό µελέτη φαινόµενο. Με 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µοντελοποίησης και αφού οι µαθητές έχουν 

συγκρίνει πολλές φορές το µοντέλο τους µε το φαινόµενο το οποίο αναπαριστά, χρειάζεται 

να κάνουν το ίδιο και για νέα φαινόµενα (π.χ. φαινόµενο 1: τροφικές σχέσεις οργανισµών, 
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φαινόµενο 2: πληθυσµιακές σχέσεις οργανισµών). Με τη σύγκριση, οι µαθητές χρειάζεται 

να αποφασίσουν κατά πόσο το µοντέλο τους ικανοποιεί και το νέο φαινόµενο ή αν 

χρειάζεται να βελτιωθεί, ώστε να το ικανοποιεί.  

 

Οι µεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης 

µοντέλου σχετίζονται µε την ικανότητα των µαθητών να περιγράφουν ξεκάθαρα και να 

αναστοχάζονται σε σχέση µε τα βασικά στάδια του µαθησιακού κύκλου της 

µοντελοποίησης (παρατήρηση φαινοµένου, συλλογή πληροφοριών, οικοδόµηση πρώτου 

µοντέλου, σύγκριση του µοντέλου µε το φαινόµενο κτλ) (Justi & Gilbert, 2002b). Με άλλα 

λόγια αναµένεται ότι ο µαθητής θα µπορεί να περιγράφει τα στάδια της επιστηµολογικής 

ανάλυσης της ικανότητας της µοντελοποίησης (∆ιάγραµµα 6), ως βήµατα από τα οποία 

πέρασε µέχρι να αναπτύξει (ατοµικά ή οµαδικά) το τελικό του µοντέλο για το υπό µελέτη 

φαινόµενο. 

 

Τέλος, η επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση 

σχετίζεται µε την ικανότητα των µαθητών να εκτιµούν το σκοπό και τη χρησιµότητα των 

επιστηµονικών µοντέλων (Schwarz & White, 2005). Αναλυτικότερα, αυτή η πτυχή της 

ικανότητας της µοντελοποίησης συνίσταται στην ικανότητα των µαθητών να κατανοούν: 

(i) τη φύση των µοντέλων (π.χ. τα µοντέλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσµατα), (ii) τη 

φύση ή τη διαδικασία της µοντελοποίησης (οικοδόµηση µοντέλου, σύγκριση του µε το 

φαινόµενο, βελτίωση µοντέλου κτλ), (iii) τη διαδικασία αξιολόγησης των µοντέλων µε 

βάση συγκεκριµένα κριτήρια και (iv) τη χρησιµότητα των µοντέλων (π.χ. προβλεπτική 

ικανότητα, περιγραφική ικανότητα κτλ). 

3.2.2.2.2. Επιστηµολογική Ανάλυση της Μοντελοποίησης 

Η διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης αποτελεί µία διαδικασία µε διακριτά 

και αλληλοσυνδεόµενα µέρη, τα οποία χρειάζεται να ακολουθήσει τόσο ο σχεδιαστής του 

µαθήµατος όσο και ο εκπαιδευτικός που θα το διδάξει. Οι Justi και Gilbert (2002a) 

οικοδόµησαν ένα πλαίσιο για τη διδασκαλία της µοντελοποίησης, το οποίο στηρίχθηκε σε 

αυτό του Clement (1989). Αυτό το πλαίσιο αφορά σε καθοδηγητικά στάδια οικοδόµησης 

νοητικών µοντέλων και προτείνει ότι ο κατασκευαστής πρέπει (α) να εκφράσει το σκοπό 

της οικοδόµησης του µοντέλου, (β) να επιλέξει το φαινόµενο (την πηγή) που θα 

µοντελοποιήσει, (γ) να δηµιουργήσει το µοντέλο και, ταυτόχρονα, να επιλέξει µορφή 

αναπαράστασης, µέσω της οποίας θα εκφράσει το µοντέλο του. Με βάση αυτό το αρχικό 

µοντέλο, ο κατασκευαστής θα πρέπει ακολούθως να διενεργήσει νοητικά πειράµατα, τα 
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αποτελέσµατα των οποίων θα καθορίσουν την εξέλιξη της διαδικασίας της 

µοντελοποίησης. Αν είναι επιτυχηµένα, θα ακολουθήσουν πραγµατικά πειράµατα, ενώ αν 

δεν είναι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση σε κάποιο προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας. 

Το πλαίσιο είναι κυκλικό, αφού ακόµα και αν αποδειχθεί από τα πραγµατικά πειράµατα 

ότι το νοητικό µοντέλο είναι πετυχηµένο, ο κατασκευαστής θα πρέπει αξιολογήσει τον 

αρχικό σκοπό του και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι τη διαδικασία.  

 

Η παρούσα εργασία εστιάζει, σε αντίθεση µε την ερευνητική προσπάθεια των Justi και 

Gilbert (2002a), στην ανάπτυξη επιστηµονικών µοντέλων, τα οποία είναι πρακτικής και 

όχι νοητικής φύσης. Στην προσπάθειά µας να οικοδοµήσουµε διδακτικό υλικό που να 

προωθεί αυτό το σκοπό και ταυτόχρονα να στηρίζει την ανάπτυξη των συνιστώντων 

συστατικών της ικανότητας της µοντελοποίησης, στηριχθήκαµε στην επιστηµολογική 

ανάλυση της µοντελοποίησης (Constantinide, Kalyfommatou, & Constantinou, 2001; 

Papadouris & Constantinou, 2001; Psillos & Kariotoglou, 2004) (∆ιάγραµµα 6). Η 

επιστηµολογική ανάλυση αναφέρεται στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης, 

µέσα από µία διαδικασία κατασκευής και αναθεώρησης πρακτικών µοντέλων και 

πραγµατεύεται προϋπάρχουσες έννοιες και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο 

κατασκευαστής του µοντέλου. Με άλλα λόγια, η επιστηµολογική ανάλυση αφορά σε µία 

σειρά από δεξιότητες, ικανότητες και πτυχές της επιστηµολογικής ενηµερότητας, που 

χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και να τύχουν χειρισµού από τον εκπαιδευτικό, ώστε να 

µπορέσει ο µανθάνων να αναπτύξει σε επαρκή βαθµό την ικανότητα µοντελοποίησης. Η 

επιστηµολογική ανάλυση της ικανότητας της µοντελοποίησης υποδεικνύει, για 

παράδειγµα, µεταξύ άλλων, ότι η διδασκαλία πρέπει να περιλαµβάνει πρώτιστα την 

παρατήρηση του φαινοµένου (σηµείο 1), δραστηριότητα που πρέπει να ακολουθείται από 

µια πρώτη προσπάθεια αναπαράστασης του φαινοµένου (σηµείο 2) µε βάση τις 

παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν, κάτι που συνυπάρχει χρονικά µε την επιλογή του µέσου 

αναπαράστασης του φαινοµένου (σηµείο 3). Θεωρείται, επίσης, επιστηµονικά απαραίτητο 

οι µαθητές να αναπαραστήσουν το φαινόµενο µέσα από πολλαπλά µοντέλα (σηµείο 4), τα 

οποία συγκρίνουν είτε µεταξύ τους είτε µε το φαινόµενο, για σκοπούς βελτίωσης. 

Σύµφωνα µε την επιστηµολογική ανάλυση κρίνεται επίσης σωστό, εκτός από το να 

µπορούν να παράγουν βελτιωµένα µοντέλα (σηµείο 5) και να τα αξιολογούν σε σχέση µε 

τα προηγούµενα που έφτιαξαν, να είναι σε θέση να αναπαριστούν τη διαδικασία της 

βελτιωτικής ρύθµισης των µοντέλων τους (σηµείο 6). Η εφαρµογή της επιστηµολογικής 

ανάλυσης εκφράζεται µέσα από µία κυκλική και επαναληπτική διαδικασία που εµπλέκει 

το µανθάνοντα στη διαδικασία της κατασκευής και της βελτιωτικής ρύθµισης του υπό 
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κατασκευή µοντέλου και ονοµάζεται µαθησιακός κύκλος της µοντελοποίησης 

(Constantinou, 1999; Louca & Constantinou, 1999).  

Αναπαράσταση της 
διαδικασίας 
βελτιωτικής 

ρύθµισης µοντέλου

Επιβεβαίωση της ερµηνείας 
από το κάθε µοντέλο των 

διαφόρων πτυχών του 
φαινοµένου

Μοντελοποίηση πολύπλοκων 
φαινοµένων

Εφαρµογή του µοντέλου για διατύπωση 
προβλέψεων για τη συµπεριφορά του συστήµατος 

µετά από συγκεκριµένες αλλαγές

Κριτήριο επιλογής µέσου 
έκφρασης ανάλογα µε την 
πτυχή του φαινοµένου που 

αναπαραστάται

Εγκυροποίηση 
µοντέλου

Αναγνώριση άλλων πτυχών 
του φυσικού φαινοµένου

Σύγκριση ανάµεσα στα µοντέλα και 
ανάµεσα στα µοντέλα και στο φυσικό 

φαινόµενο

Αναπαράσταση κάποιων πτυχών της κατανόησής µας 
για τη λειτουργία του φαινοµένου 

Αναγνώριση του µοντέλου ως αντικειµένου αναπαράστασης και 
ερµηνείας ενός φυσικού φαινοµένου

Ιδέες για βελτίωση του 
µοντέλου

Σύγκριση µοντέλου και 
πραγµατικού φαινοµένου 

Παρατήρηση φυσικού φαινοµένου 

Επιλογή µέσου έκφρασης

Εντοπισµός των 
πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων του µέσου 
αναπαράστασης 

Επιλογή του 
βέλτιστου µέσου 
αναπαράστασης

Εντοπισµός πολλαπλών πτυχών του φυσικού φαινοµένου 
που είναι κατάλληλες για µοντελοποίηση

Ανάπτυξη πολλαπλών µοντέλων για το ίδιο φαινόµενο 

Συµπληρωµατικότητα των 
διαφορετικών µοντέλων του  

ίδιου φαινοµένου

Παραγωγή 
βελτιωµένου 

µοντέλου

Μοντέλα και µηχανισµοί. 
Τα µοντέλα ως 

επεξηγηµατικά πλαίσια

Εφαρµογή του µοντέλου σε 
άλλα φαινόµενα της ίδιας 

τάξης

Παραγωγή βελτιωµένου 
µοντέλου και συγκριτική 

αξιολόγηση σε σχέση µε άλλα 
µοντέλα

Αναπαράσταση της διαδικασίας ανάπτυξης και 
αξιολόγησης µοντέλου

1

2 3

5 6

4

 
∆ιάγραµµα 6. Επιστηµολογική Ανάλυση της Ικανότητας της Μοντελοποίησης 

3.2.2.2.3. Μαθησιακός Κύκλος (Karplus, 1977, 1980), 

Ο µαθησιακός κύκλος της µοντελοποίησης αποτελεί διδακτική εξέλιξη του µαθησιακού 

κύκλου (Bybee, Buchwald, Crissman, Heil, Kuebis, Matsumoto, & McInerney, 1989; 

Karplus, 1977, 1980), ο οποίος προέκυψε ως αποτέλεσµα των προσπαθειών ανανέωσης 

της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών τη δεκαετία του ’60 (Abraham, 1998; Karplus & 

Thier, 1967; Lawson, 1995; Renner & Stafford, 1972). Ο µαθησιακός κύκλος αποτέλεσε 
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ένα τρόπο µετασχηµατισµού της διερευνητικής διαδικασίας που χρησιµοποιούν οι 

επιστήµονες, για να αποκτήσουν κατανόηση, ως µία διαδικασία που µπορεί να 

ακολουθηθεί από εκπαιδευτικούς και µαθητές για κατάκτηση και οικοδόµηση νοήµατος. 

Εισήχθηκε από τον Karplus (1977), αρχικά για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών 

Επιστηµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, στο πλαίσιο της θεωρίας του Piaget για νοητική 

ανάπτυξη και αφορά σε µία ερευνητικά υποστηριζόµενη εκπαιδευτική µέθοδο που 

εκφράζεται µέσα από την εφαρµογή πέντε επικαλυπτόµενων σταδίων (∆ιάγραµµα 7):  

1) ∆έσµευση (Engagement). Σε αυτό το στάδιο επιχειρείται η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος των µαθητών. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τις κατάλληλες εισαγωγικές 

δραστηριότητες, οι οποίες θα δεσµεύσουν νοητικά τους µαθητές σε σχέση µε το υπό 

µελέτη θέµα.  

2) ∆ιερεύνηση (Exploration). Σε αυτό το στάδιο υποβοηθούνται οι µαθητές να 

οικοδοµήσουν ή να εντοπίσουν τις αρχικές τους γνώσεις για το θέµα. Είναι ευθύνη του 

εκπαιδευτικού να καθοδηγήσει τους µαθητές, µέσω διευκολυντικών ερωτήσεων, να 

εκφράσουν προς τους εαυτούς τους και προς τους άλλους τις αρχικές τους γνώσεις για 

το θέµα.  

3) Εξήγηση (Explanation). Οι µαθητές καλούνται να παρέχουν εξηγήσεις σε σχέση µε το 

τι ανακάλυψαν. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τη συζήτηση του θέµατος για να 

επαναπροσδιορίσει την κατανόηση των µαθητών. 

4) Επέκταση (Extension). Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές καλούνται να εφαρµόσουν ό,τι 

έµαθαν σε διαφορετικές, αλλά παρόµοιες µε την υπό διερεύνηση, καταστάσεις. Ο 

εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους µαθητές προς το επόµενο θέµα συζήτησης. 

5) Αξιολόγηση (Evaluation). Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τη γνώση 

και την κατανόηση των µαθητών (του καθενός ξεχωριστά) και καθοδηγεί προς την 

εκτίµηση του κατά πόσο αυτό που έµαθαν είναι σωστό. Η αξιολόγηση λαµβάνει χώρα 

εντός του κύκλου και όχι σε ξεχωριστό στάδιο.  
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αξιολόγηση

επέκταση

εξήγηση

διερεύνηση

δέσµευση

 
∆ιάγραµµα 7. Αναπαράσταση των Βασικών Σταδίων του Μαθησιακού Κύκλου 

Όταν ο µαθησιακός κύκλος εφαρµοστεί στην επιστηµονική διερεύνηση ενός θέµατος, τη 

µετατρέπει σε µία διαδικασία 3 φάσεων (διερεύνηση, επινόηση, ανακάλυψη) (Eakin & 

Karplus, 1976; Karplus & Thier, 1967). Κατά τη φάση της διερεύνησης (exploration) o 

επιστήµονας συλλέγει δεδοµένα, κατά τη φάση της επινόησης (invention) πραγµατεύεται 

σχέσεις εννοιών και ονοµάζει έννοιες και κατά τη φάση της ανακάλυψης (discovery) ο 

επιστήµονας χρησιµοποιεί αυτές τις σχέσεις και έννοιες για να διερευνήσει φαινόµενα 

(Edelson, 2001). Στην εκπαιδευτική πρακτική, κατά τη φάση της διερεύνησης, οι µαθητές 

συµµετέχουν σε δραστηριότητες που είναι σχεδιασµένες να τους παρέχουν εµπειρίες, που 

θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν συγκεκριµένες επιστηµονικές έννοιες. Αυτή η φάση 

τυπικά αποτελείται από εργαστηριακές εµπειρίες ή εµπειρίες πεδίου, κατά τις οποίες οι 

µαθητές συλλέγουν παρατηρήσεις ή µετρήσεις. Κατά τη φάση της επινόησης ή της 

εισαγωγής (Lawson, 1995), οι µαθητές συζητούν τα ερωτήµατά τους, που προέκυψαν από 

τη φάση της διερεύνησης και προσπαθούν να οικοδοµήσουν εξηγήσεις για αυτά. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού είναι να εισαγάγει ή να ονοµάσει έννοιες για τους µαθητές, όταν αυτός 

κρίνει ότι οι τελευταίοι είναι έτοιµοι για αυτές. Κατά τη φάση της ανακάλυψης ή της 

εφαρµογής των εννοιών (Lawson, 1995), οι µαθητές συλλέγουν επιπρόσθετες 

παρατηρήσεις και εφαρµόζουν τις έννοιες που επινόησαν, για να επιβεβαιώσουν ή να 

εντοπίσουν περιορισµούς στην κατανόησή τους.  

3.2.2.2.4. Κύκλος της Μοντελοποίησης (Halloun, 2007) 

Στηριζόµενος στο µαθησιακό κύκλο του Karplus, ο Halloun (2004, 2007) παρουσίασε τον 

κύκλο της µοντελοποίησης (modeling cycle), ο οποίος εφαρµόζει στη διδασκαλία της 

ικανότητας της µοντελοποίησης και αποτελείται από 5 φάσεις: 

1) ∆ιερεύνηση (exploration) 
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Η φάση της διερεύνησης αφορά στην παροχή κινήτρων στους µαθητές για να 

οικοδοµήσουν ένα νέο µοντέλο και τους επιτρέπει, ακολούθως, να προτείνουν ένα αριθµό 

υποψήφιων βοηθητικών µοντέλων σε ακατέργαστη µορφή. Παρέχονται στους µαθητές 

πολλές καταστάσεις που αφορούν στο ίδιο µοτίβο, ώστε να έρθουν σε κατάσταση 

έλλειψης ισορροπίας και να αναζητήσουν ένα νέο µοντέλο που να το περιγράφει. Η 

οικοδόµηση του µοντέλου-στόχου ξεκινά, όταν οι µαθητές διαπραγµατεύονται τα 

βοηθητικά µοντέλα που έχουν οικοδοµήσει ή που τους έχουν παρουσιαστεί µε το µοντέλο 

που θέλουν να φτιάξουν, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ως µεσολαβητής, ο 

εκπαιδευτικός βοηθά τους µαθητές να συζητήσουν τα µοντέλα τους. 

2) Παρουσίαση αληθοφανούς µοντέλου (model adduction)  

Σε αυτή τη φάση οι µαθητές συγκεντρώνονται σε ένα αληθοφανές µοντέλο που φαίνεται 

να αναπαριστά µε αξιοπιστία το νέο µοτίβο που µελετάται στον κύκλο. Συγκρίνουν τα 

µοντέλα που πρότειναν στην προηγούµενη φάση, ώστε να φτάσουν σε συναίνεση για ένα 

µόνο µοντέλο. Το αληθοφανές µοντέλο µπορεί ακόµα να περιλαµβάνει κάποια 

υπολειµµατικά δευτερεύοντα και αφελή στοιχεία, που οι µαθητές δεν µπόρεσαν να 

διαλευκάνουν εντελώς και τα οποία µπορεί να υπάρχουν για όλες ή κάποιες οµάδες 

µαθητών. Οι µαθητές συζητούν, προτείνουν και διαπραγµατεύονται ιδέες που οδηγούν σε 

διερεύνηση, η οποία σχεδιάζεται για την αξιολόγηση του αληθοφανούς µοντέλου, ώστε 

αυτό να είναι έτοιµο για βελτίωση στην επόµενη φάση. Σε αυτή τη φάση, ο µαθητής είναι 

σε θέση να αποφασίσει πότε µπορεί ένα µοντέλο να χρησιµοποιηθεί σε µία νέα κατάσταση. 

3) ∆ηµιουργία µοντέλου (model formulation) 

Αυτή η φάση αφιερώνεται στη δηµιουργία ενός περιεκτικού και επιστηµονικά ορθού 

µοντέλου, βασισµένου στα αποτελέσµατα του διερευνητικού σχεδιασµού που διεξάγουν οι 

µαθητές σε αυτό το στάδιο. Οι µαθητές συνεργάζονται στην οµάδα τους, διεξάγουν τη 

διερεύνηση που σχεδίασαν στην προηγούµενη φάση και βελτιώνουν το αληθοφανές 

µοντέλο, υπό το φως των αποτελεσµάτων της διερεύνησης. Ακολούθως, το µοντέλο 

αναλύεται λογικά και εξάγονται συµπεράσµατα. Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει τη διαδικασία 

από απόσταση. Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση και οι µαθητές ετοιµάσουν τις αναφορές 

τους, ο εκπαιδευτικός εµπλέκεται πολύ περισσότερο ως µεσολαβητής των αντιδράσεων 

των µαθητών, για να διασφαλίσει ότι το µοντέλο έχει δηµιουργηθεί µε τον κατάλληλο 

τρόπο. Ένα µοντέλο αποκτά πλήρη σηµασία, όταν βελτιωθεί στον πραγµατικό κόσµο, για 

να περιγράφει, να εξηγεί, να προβλέπει και να ελέγχει τη δοµή ή/και τη συµπεριφορά 

υπάρχουσων οντοτήτων και για να βοηθήσει στην ανακάλυψη νέων εννοιολογικών και 

φυσικών οντοτήτων.  
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4) Βελτίωση µοντέλου (model deployment) 

Οι δραστηριότητες αυτής της φάσης επιτρέπουν στους µαθητές να ολοκληρώσουν και να 

ενισχύσουν όλες τις διαστάσεις του µοντέλου και άλλα θέµατα που εκκρεµούν µέχρι αυτό 

το σηµείο. Οι δραστηριότητες βελτίωσης διεξάγονται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού. 

Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές ενθαρρύνονται περισσότερο από ποτέ να στηρίζονται στους 

εαυτούς τους και να συνεργάζονται µε άλλα µέλη της οµάδας τους, όποτε είναι δυνατόν 

και να εκτελούν κάθε δραστηριότητα βελτίωσης, ενώ παράλληλα στοχάζονται σε σχέση µε 

την ίδια τους τη γνώση και την ελέγχουν. 

5) Παραδειγµατική σύνθεση (paradigmatic synthesis)  

Η παραδειγµατική σύνθεση γίνεται από τους µαθητές και στοχεύει στη συγχώνευση των 

εµπειριών τους, µε ό,τι κατάφεραν στις προηγούµενες φάσεις. Η σύνθεση διαφέρει από 

την περίληψη, που προσφέρεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου σε τυπικά βιβλία µαθητών. 

Κάθε σηµείο σε αυτό το στάδιο αξιολογείται συστηµατικά, όπως και σε κάθε άλλο στάδιο. 

Μετά από την παραδειγµατική σύνθεση πιθανό να κριθεί αναγκαίο οι µαθητές να 

επιστρέψουν σε προηγούµενο στάδιο, όπου µπορεί να εντοπίζεται η πηγή του 

προβλήµατος, ώστε να ξανασκεφτούν και να αναθεωρήσουν διάφορα πράγµατα. Η 

διαδικασία συνεχίζεται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού, µέχρι οι µαθητές να 

ολοκληρώσουν τη σύνθεση του τρέχοντος κύκλου και να ορίσουν το στάδιο του επόµενου 

κύκλου.  

3.2.2.2.5. Μαθησιακός Κύκλος της Μοντελοποίησης (Constantinou, 1999) 

Για τους σκοπούς της ανάπτυξης διδακτικού υλικού για την προώθηση της ικανότητας της 

µοντελοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε ο µαθησιακός 

κύκλος της µοντελοποίησης, όπως περιγράφεται από τον Constantinou (1999) και ο οποίος 

επηρεάστηκε τόσο από τη θεωρία των µαθησιακών κύκλων του Karplus (1977), όσο και 

από τον κύκλο της µοντελοποίησης (Halloun, 2007). Ο µαθησιακός κύκλος της 

µοντελοποίησης, απλοποιηµένη µορφή του οποίου φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 8, 

οργανώνεται σε δύο κύρια στάδια, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 9. Το πρώτο στάδιο του 

µαθησιακού κύκλου της µοντελοποίησης συνδέεται µε τις τρεις πρώτες φάσεις του κύκλου 

της µοντελοποίησης του Halloun, ενώ το δεύτερο στάδιο µε τις δύο τελευταίες φάσεις της 

βελτίωσης και της παραδειγµατικής σύνθεσης του µοντέλου.  Χρ
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∆ιάγραµµα 8. Απλοποιηµένη Μορφή του Μαθησιακού Κύκλου της Μοντελοποίησης 

 
Το πρώτο στάδιο, το στάδιο της οικοδόµησης µοντέλου, περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός 

µοντέλου για το φυσικό φαινόµενο, µέσω της µελέτης του φυσικού φαινοµένου που 

συµβαίνει µετά από συστηµατικές παρατηρήσεις και συλλογή πληροφοριών από τον 

πραγµατικό κόσµο µε σκοπό, στο δεύτερο στάδιο, την οικοδόµηση ενός βελτιωµένου 

µοντέλου, που θα αναπαριστά τις πληροφορίες αυτές και θα ερµηνεύει τις παρατηρήσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο στάδιο εντοπίζονται τα συστατικά του µοντέλου (τα 

αντικείµενα, οι διαδικασίες, οι µεταβλητές και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους), όπως 

αυτά αναδύονται από τη µελέτη των φαινοµενολογικών χαρακτηριστικών του φαινοµένου. 

Αυτά αποτελούν το σύστηµα αναφοράς για τον κατασκευαστή του µοντέλου. 

Συµπληρωµατικά, εκτός από την ποιοτική περιγραφή του φαινοµένου, η ποσοτική πτυχή 

του περιλαµβάνει στοιχεία που αναδεικνύουν τη δυναµική του υπό µελέτη συστήµατος. Η 

επιπλέον ανάπτυξη του µοντέλου, ώστε να απευθύνεται στη συµπεριφορά του συστήµατος 

µε ένα ποσοτικό τρόπο, περιλαµβάνει, επίσης, τον εντοπισµό των µεταβλητών του 

συστήµατος, οι οποίες καθορίζουν τη συµπεριφορά του και συνεπώς τις σχέσεις που 

διέπουν αυτές τις µεταβλητές. Για τη συµπλήρωση του πρώτου σταδίου, οι µαθητές 

περνούν από πολλαπλούς κύκλους, κατά τους οποίους συγκρίνουν το µοντέλο ή τα 

µοντέλα που έχουν οικοδοµήσει µε το πρωτότυπο σύστηµα (φαινόµενο), µε σκοπό να 

βελτιώσουν το µοντέλο τους. Σε αυτή τη διαδικασία, η οποία έχει µεγάλη παιδαγωγική 

αξία στη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες, οι µαθητές οικοδοµούν τη δική τους κατανόηση 

σε σχέση µε το φαινόµενο.  

 

Το επόµενο στάδιο, το στάδιο της βελτιωτικής ρύθµισης του µοντέλου, περιλαµβάνει την 

ανάπτυξη του µοντέλου σε σχέση µε νέες καταστάσεις αφού πρώτα οριστούν οι 

περιορισµοί και οι προϋποθέσεις του µοντέλου. Όταν γίνει αυτό, οι µαθητές µπορούν να 

προβούν σε προβλέψεις για τη νέα κατάσταση και να αποφασίσουν σε σχέση µε την 

εφαρµοσιµότητα του µοντέλου τους. Οι προβλέψεις αφορούν στις ιδιότητες, στο 
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µηχανισµό και στις συνιστώσες διαδικασίες του µοντέλου, κάτι που θα βοηθήσει στην 

αναγνώριση των περιορισµών του µοντέλου σε σχέση µε τη νέα κατανόηση που 

οικοδοµείται. Ο κυριότερος σκοπός του δεύτερου σταδίου αφορά στη χρήση του µοντέλου 

ως εργαλείου, το οποίο βελτιώνεται µε βάση τα αποτελέσµατα που παρέχονται σε αυτό το 

στάδιο και χρησιµοποιείται για τη διατύπωση γενικών νόµων και θεωριών. 

 

Τα βέλη στο ∆ιάγραµµα 9 υποδεικνύουν την κυκλικότητα και την επαναληπτικότητα του 

µαθησιακού κύκλου της µοντελοποίησης. Η διαδικασία είναι επαναληπτική σε σχέση µε το 

ότι περιλαµβάνει συνεχή σύγκριση του µοντέλου µε το σχετικό φυσικό σύστηµα για 

σκοπούς ανατροφοδότησης για τη βελτίωση του µοντέλου, ώστε αυτό να αναπαριστά µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του συστήµατος (Stratford et 

al., 1998). Είναι, επίσης, κυκλική (Constantinou, 1999; Grosslight et al., 1991) σε σχέση µε 

το ότι περιλαµβάνει δηµιουργία µοντέλων διάφορων µορφών και πολυπλοκότητας, µέχρι 

να βρεθεί αυτό που αποδίδει επιτυχηµένα την παρατηρούµενη συµπεριφορά του 

συστήµατος. Για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση του µαθησιακού κύκλου της 

µοντελοποίησης απαιτείται αλληλεπίδραση και επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, των 

µαθητών και του εκπαιδευτικού και των µαθητών και των µοντέλων τους. Αυτό ενισχύει 

την προσπάθεια των µαθητών να οικοδοµήσουν νόηµα µέσα και από τα µοντέλα τους 

(Hansen, Barnett, MaKinster, & Keating, 2004), αφού θα εµβαθύνουν σε µία 

επαναληπτική διαδικασία, µέσω της οποίας οι γνώσεις τους τροφοδοτούν τη διαδικασία 

ανάπτυξης των µοντέλων τους, ενώ η αξιολόγηση και ο έλεγχος των µοντέλων τους 

τροφοδοτεί την αναδυόµενη κατανόησή τους (Penner et al., 1997).  
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∆ιάγραµµα 9. Ο Μαθησιακός Κύκλος της Μοντελοποίησης (Papaevripidou et al., submitted) 

3.2.3. Το Λογισµικό Stagecast Creator (SC) ως εργαλείο 

µοντελοποίησης 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα βασικά στάδια του µαθησιακού κύκλου της µοντελοποίησης 

είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση του µοντέλου, διαδικασίες που µπορούν να συγκριθούν 

µε τη συγγραφή και εφαρµογή ενός προγράµµατος σε προγραµµατιστικό λογισµικό στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (όπως το Stagecast Creator, Microworlds, Stella, Powersim, 

Alice, Squeak, κτλ). Ως εκ τούτου, η µοντελοποίηση, ως διαδικασία ανάπτυξης και 

βελτίωσης µοντέλου, µπορεί να εφαρµοστεί µέσω ενός λογισµικού στον υπολογιστή, όταν 
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αυτό µπορεί να στηρίζει τη διαδικασία οικοδόµησης ενός επιστηµονικού µοντέλου (Louca, 

2004). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα SC® ως το 

βασικό µέσο έκφρασης, µε τη χρήση του οποίου θα κατασκευάσουν και θα βελτιώσουν οι 

µαθητές και οι ΠΕ τα µοντέλα τουςii. 

 

Το λογισµικό SC® (http://www.stagecast.com) είναι ένα περιβάλλον προγραµµατισµού 

σχεδιασµένο για παιδιά. Χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη εννοιών αφαίρεσης, 

συναρµολόγησης και ανάλυσης (D. C. Smith, Cypher, & Spohrer, 1994). Είναι εξ 

ολοκλήρου γραφικό και επιτρέπει τη δηµιουργία χαρακτήρων, για τους οποίους οι χρήστες 

µπορούν να φτιάξουν γραφικούς κανόνες συµπεριφοράς και τους οποίους µπορούν να 

µετακινήσουν σε ένα δυσδιάστατο κόσµο. Ενσωµατώνει κάποιες βασικές 

προγραµµατιστικές έννοιες, όπως η εκτέλεση κανόνων υπό προϋποθέσεις, οι ρουτίνες, η 

επανάληψη και οι µεταβλητές, και είναι ιδανικό εργαλείο για την οικοδόµηση µοντέλων 

στις Φυσικές Επιστήµες. Κατά την εργασία στο SC, οι χρήστες εκτελούν µε επιδέξιους 

χειρισµούς άµεσες τεχνικές για να προγραµµατίσουν τη συµπεριφορά του κάθε χαρακτήρα. 

Οι συµπεριφορές αυτές αναπαριστούνται ως σύνολο κανόνων της µορφής αν…τότε.  

 
∆ιάγραµµα 10. ∆ηµιουργία Κανόνα στο Πρόγραµµα SC 

Μία κοινή λειτουργία στο πρόγραµµα SC® είναι η δηµιουργία κανόνα. Ο χρήστης 

υποδεικνύει αρχικά ότι θέλει να δηµιουργήσει έναν κανόνα, επιλέγοντας το εργαλείο 

δηµιουργίας κανόνα και έπειτα επιλέγει το χαρακτήρα που θέλει να προγραµµατίσει. Τότε 

ανοίγει το παράθυρο δηµιουργίας κανόνων, όπου φαίνεται ο χαρακτήρας στην παρούσα 

του κατάσταση (∆ιάγραµµα 10).  
                                                 
ii Η χρήση του προγράµµατος Stagecast Creator δεν αποκλείει την παράλληλη ή προηγούµενη χρήση άλλων 
µέσων έκφρασης (όπως το χαρτί ή τα πραγµατικά αντικείµενα) για την κατασκευή µοντέλων κατά τη 
διαδικασία της µοντελοποίησης. 
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Το κουτί στο οποίο βρίσκεται ο χαρακτήρας φωτίζεται και µπορεί να µεγεθυνθεί, ώστε να 

δηµιουργήσει χώρο στο χαρακτήρα για να εκτελέσει τις δράσεις ή για να περιληφθούν 

άλλα στοιχεία στην αρχική κατάσταση. Ο χρήστης εφαρµόζει τη συµπεριφορά που 

επιθυµεί, για παράδειγµα µπορεί να «τραβήξει» το χαρακτήρα σε µία νέα θέση. Όλες οι 

πράξεις που λαµβάνουν χώρα καταγράφονται και εκτελούνται, όταν ο χαρακτήρας 

βρίσκεται στην κατάλληλη αρχική κατάσταση. Το γεγονός ότι το στυλ του 

προγραµµατισµού αφορά σε άµεσο χειρισµό των χαρακτήρων, απλοποιεί τη δηµιουργία 

ξεχωριστών κανόνων. Παρόλα αυτά, προκύπτει πολυπλοκότητα, όταν θα πρέπει να 

αποφασιστεί πώς θα κατανεµηθούν οι συµπεριφορές κατά µήκος των χαρακτήρων ή όταν 

θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους κανόνες ενός χαρακτήρα, εφόσον µόνο ο πρώτος 

σε σειρά κανόνας που ταιριάζει ενεργοποιείται κάθε στιγµή κατά την εκτέλεση. Υπό την 

προγραµµατιστική προοπτική, ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του SC® είναι η χρήση 

µεταβλητών. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει µεταβλητές (π.χ. ενέργεια) για κάθε 

χαρακτήρα και να τις εντάξει στους κανόνες του (∆ιάγραµµα 11). Ένα πρόβληµα που 

συναντούν αρχάριοι προγραµµατιστές σχετίζεται µε την κατανόηση της έννοιας της 

εσωτερικής µεταβλητής και πώς µπορεί αυτή να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει αλλαγές 

στη συµπεριφορά κάποιου χαρακτήρα. Η ευκολία στη χρήση µεταβλητών µέσω του SC® 

βοηθά στην υπέρβαση αυτού του προβλήµατος.  

 
∆ιάγραµµα 11. Μεταβλητές που Σχετίζονται µε το Χαρακτήρα Character 1-1 

3.2.4. Οι Ιδέες Φοιτητών και Μαθητών για τα Μοντέλα και τη 

Μοντελοποίηση  

Τα παιδιά πριν ακόµα διδαχθούν το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών στο σχολείο έχουν 

σχηµατίσει ιδέες για το φυσικό κόσµο (Driver, Guesne, & Tiberghien, 1985; Driver, 

Squires, Rushworth, & Wood-Robinson, 1994b). Κάποιες από αυτές τις ιδέες θεωρούνται 
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εναλλακτικές σε σχέση µε τις επιστηµονικές. Ακόµα και µετά τη διδασκαλία, κάποια 

άτοµα διάφορων ηλικιών συνεχίζουν να κατέχουν εναλλακτικές ιδέες,(Angus, 1981; 

Appleton, 1985; Atwood & Atwood, 1997; Driver & Russell, 1982; Driver et al., 1994b; 

Dykstra, Boyle, & Monarch, 1992; Grosslight et al., 1991; Justi & Gilbert, 2002b, 2005; 

McCloskey, 1983; Pinto et al., 2005; Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982; Sharp & 

Kuerbis, 2006; J. P. Smith, diSessa, & Roschelle, 1993; Stahly, Krockover, & Shepardson, 

1999; Strike & Posner, 1992; Trend, 2001; Trundle, Atwood, & Christopher, 2002; Wallis, 

1989). Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι ιδέες που κατέχουν µαθητές Μέσης 

Εκπαίδευσης, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε σχέση µε τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση 

στις Φυσικές Επιστήµες (Crawford & Cullin, 2004; S. Gilbert, 1991; Grosslight et al., 

1991; Harrison, 2001; Justi & Gilbert, 2002b; Van Driel & Verloop, 1999, 2002).  

 

Το έργο των Grosslight et al. (1991) έχει ασκήσει ιδιαίτερη επιρροή στην ερευνητική 

περιοχή των ιδεών για τη µοντελοποίηση. Οι Grosslight et al. προσδιόρισαν τρία γενικά 

επίπεδα σκέψης σε σχέση µε τα µοντέλα, τα οποία διαφέρουν στον τρόπο που το κάθε ένα 

περιγράφει τη σχέση των µοντέλων µε την πραγµατικότητα και το ρόλο που 

διαδραµατίζουν οι ιδέες σε σχέση µε τα µοντέλα. Στο πρώτο επίπεδο τα άτοµα θεωρούν ότι 

τα µοντέλα είναι είτε παιχνίδια, είτε πιστά αντίγραφα της πραγµατικότητας και αυτό είναι 

χρήσιµο γιατί µπορούν να δηµιουργούν πανοµοιότυπα αντίγραφα των πραγµατικών 

αντικειµένων. Κάποιοι αναγνωρίζουν ότι µέρη του φαινοµένου ή της πραγµατικότητας 

µπορεί να αφεθούν εκτός του µοντέλου, αλλά δεν παρέχουν εξήγηση του συλλογισµού 

τους σε σχέση µε αυτό. Στο δεύτερο επίπεδο τα άτοµα υποστηρίζουν την ιδέα ότι υπάρχει 

ένας σαφής σκοπός για την οικοδόµηση ενός µοντέλου. Θεωρούν, επίσης, ότι οι ιδέες του 

κατασκευαστή είναι σηµαντικές, αφού κάνει συνειδητές επιλογές για το πώς να επιτευχθεί 

ο σκοπός που τέθηκε. Πιστεύεται, επίσης, ότι το µοντέλο δεν είναι αντίγραφο της 

πραγµατικότητας. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να εστιάζουν στο µοντέλο και στην 

πραγµατικότητα που µοντελοποιείται και όχι στις ιδέες που απεικονίζονται. Σε αυτό το 

επίπεδο, ο έλεγχος του µοντέλου ταυτίζεται µε τον έλεγχο της λειτουργικότητας του 

µοντέλου (workability) παρά µε τον έλεγχο των υποκείµενων ιδεών. Στο τρίτο επίπεδο τα 

άτοµα πιστεύουν ότι το µοντέλο µπορεί να υπηρετήσει ως εργαλείο για ανάπτυξη και 

έλεγχο ιδεών, παρά ως αντίγραφο της πραγµατικότητας. Πιστεύεται, επίσης, ότι ο 

κατασκευαστής κατέχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του µοντέλου και στην αξιολόγηση 

της διαδικασίας σε σχέση µε το σκοπό του µοντέλου. Τα µοντέλα µπορούν να τύχουν 

χειρισµού και υπόκεινται σε ελέγχους στην υπηρεσία της πληροφόρησης των ιδεών. Αυτός 

είναι και ο λόγος που η µοντελοποίηση θεωρείται κυκλική και οικοδοµηστική διαδικασία.  
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Τα τρία επίπεδα, που προσδιορίστηκαν από τους Grosslight et al. (1991) για ιδέες των 

µαθητών, προέκυψαν ως αποτέλεσµα συνεντεύξεων και βασίστηκαν σε έξι διακριτές 

διαστάσεις βαθµολόγησης: (α) το ρόλο των µοντέλων, (β) τη χρήση συµβόλων, (γ) το 

ρόλο του κατασκευαστή, (δ) την επικοινωνία, (ε) τον έλεγχο και (στ) την ύπαρξη 

πολλαπλών µοντέλων για το ίδιο φαινόµενο. Ένας µαθητής, που βαθµολογούνταν στο ίδιο 

επίπεδο για τουλάχιστον πέντε από τις έξι διαστάσεις, λάµβανε καθαρό βαθµό για εκείνο 

το επίπεδο, ενώ ένας µαθητής που σκόραρε σε δύο, τρεις ή τέσσερεις διαστάσεις ενός 

επιπέδου, θεωρείτο ότι λάµβανε µικτό βαθµό για το επίπεδο εκείνο. Η πλειονότητα των 

µαθητών του έβδοµου επιπέδου στην έρευνα των Grosslight et al. είχαν καθαρό βαθµό του 

επιπέδου ένα, µόνο 23% των µαθητών του εντέκατου επιπέδου είχαν καθαρό βαθµό του 

επιπέδου ένα και οι υπόλοιποι είχαν είτε καθαρό βαθµό επιπέδου δύο ή µικτό βαθµό 

επιπέδων ένα και δύο. Από την άλλη, όλοι οι επιστήµονες που έλαβαν µέρος στην έρευνα 

είχαν καθαρό βαθµό επιπέδου τρία στην κατανόηση των µοντέλων.  

 

Το σχήµα αξιολόγησης της ικανότητας της µοντελοποίησης των Grosslight et al. (1991) 

αµφισβητήθηκε από τους Crawford και Cullin (2004), οι οποίοι ερεύνησαν την κατανόηση 

και τις προθέσεις προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστηµών δεύτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης. Πριν από την 

παρέµβαση, η οποία στηρίχθηκε στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών µέσω του 

προγράµµατος Model-it, οι τελευταίοι κατείχαν περιορισµένη γνώση για το ρόλο των 

µοντέλων και της µοντελοποίησης στις Φυσικές Επιστήµες. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν 

τον τρόπο κατηγοριοποίησης ιδεών που αναπτύχθηκε από τους Grosslight et al. 13 από 

τους 14 συµµετέχοντες έλαβαν βαθµολογία επιπέδου δύο, όπως και οι µαθητές του 

ενδέκατου επιπέδου. Η επίδραση της διδασκαλίας δε φάνηκε να είναι σηµαντική µε βάση 

το σχήµα των Grosslight et al. στην έρευνα των Crawford και Cullin. Όταν λήφθηκαν 

υπόψη όλες οι ερωτήσεις για κάθε συµµετέχοντα, κανένας από αυτούς δε µετατοπίστηκε 

άµεσα από το επίπεδο δύο στο επίπεδο τρία, σε σχέση µε την κατανόησή του για τα 

µοντέλα. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη χρήση των επιστηµονικών µοντέλων (από το να θεωρούν το µοντέλο 

ως επεξηγηµατικό εργαλείο στο να θεωρούν ότι ο κατασκευαστής του µοντέλου µπορεί να 

το χρησιµοποιήσει για να κατανοήσει το φαινόµενο). Οι ερευνητές απέδωσαν αυτή την 

παρατήρηση στο ότι τα επίπεδα του σχήµατος των Grosslight et al. είναι πολύ γενικά και 

δεν µπορούν να ανιχνεύσουν πιο λεπτοµερείς αλλαγές που µπορεί να παρατηρηθούν στις 

ιδέες των µαθητών για τη µοντελοποίηση. Με βάση αυτό, θεώρησαν ότι το σχήµα των 
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Grosslight et al. δεν είναι κατάλληλο για να χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό των 

αλλαγών στις ιδέες εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά, θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι 

ένας άλλος τρόπος εξήγησης της µη µετάθεσης των ιδεών των υποκειµένων της έρευνας 

των Crawford και Cullin είναι το ότι η διδασκαλία που εφαρµόστηκε δεν µπόρεσε να 

απευθυνθεί µε τον κατάλληλο τρόπο στους σκοπούς της.  

 

Ακολουθεί ανάλυση της βιβλιογραφίας για τις ιδέες των ατόµων σε σχέση µε τα µοντέλα 

και τη µοντελοποίηση, σύµφωνα µε το σχήµα που παρουσίασαν οι Schwarz και White 

(2005):  

 

(1) Ιδέες για τη φύση και τη χρησιµότητά των µοντέλων 

Οι Schwarz και White (2005) µελέτησαν την αλλαγή στις ιδέες µαθητών του έβδοµου 

επιπέδου για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση. Μετά από σχετική παρέµβαση, οι  

µαθητές που συµµετείχαν σε αυτή την έρευνα, έδιναν ορισµό για το µοντέλο, ο οποίος 

ήταν πιο κοντά στον επιστηµονικό ορισµό, εµφαίνοντας στην αφαιρετική φύση του 

µοντέλου. Επιπλέον, ευκολότερα αποδέχονταν την ύπαρξη πολλαπλών µοντέλων για ένα 

φαινόµενο. Παρόλα αυτά, µόνο το 34% των µαθητών αντιλαµβάνονταν ότι τα µοντέλα δεν 

είναι πιστά αντίγραφα της πραγµατικότητας.  

 

Ο Gilbert (1991) µελέτησε τις ιδέες µαθητών από µία διαφορετική προοπτική. Πρότεινε 

ότι οι Φυσικές Επιστήµες µπορούν να οριστούν ως µια διαδικασία οικοδόµησης 

εννοιολογικών µοντέλων που να έχουν προβλεπτική ισχύ. Για να υποστηρίξει αυτή την 

ιδέα διενήργησε συνεντεύξεις µε προπτυχιακούς φοιτητές, τα αποτελέσµατα των οποίων 

έδειξαν την ανάγκη για αποδοχή αυτού του ορισµού. Για παράδειγµα, οι φοιτητές 

θεωρούσαν τη γνώση ως µη τεχνητή, αλλά συµφωνούσαν ότι το µοντέλο αποτελεί τεχνητή 

αναπαράσταση. Πολλοί από τους φοιτητές που θεωρούσαν την επιστηµονική γνώση ως µη 

τεχνητή, φαίνεται ότι εξίσωναν τον όρο «τεχνητός» µε τον όρο «λανθασµένος», αντί 

«κατασκευασµένος από τον άνθρωπο». Ο συγγραφέας πρότεινε ότι ο λειτουργικός 

ορισµός των Φυσικών Επιστηµών, ως οικοδόµησης µοντέλων, έχει σκοπό να βοηθήσει 

τους φοιτητές να κατανοήσουν ότι η γνώση είναι ανθρώπινο κατασκεύασµα και συνεπώς 

τεχνητή. Επιπλέον, περισσότερο από το 50% των φοιτητών υπέδειξε ότι οι επιστηµονικοί 

νόµοι, οι θεωρίες και οι έννοιες των ακαδηµαϊκών µαθηµάτων Φυσικών Επιστηµών 

αλληλεπιδρούν, αλλά µόνο το 39% των φοιτητών ανέφερε ότι τα µοντέλα που 

αναπτύσσονται από διάφορες επιστήµες είναι αλληλεπιδραστικά.  
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Η έρευνα των Van Driel και Verloop (1999) τονίζει ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για 

τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες είναι συχνά περιορισµένη και 

µπορεί να περιλαµβάνει ασυνέπειες. Για παράδειγµα, όταν οι ερευνητές παρουσίασαν 

στους εκπαιδευτικούς διαφορετικές αναπαραστάσεις (π.χ. παιχνίδι αυτοκίνητο, 

φωτογραφία σπιτιού, ο νόµος του Ohm, ένα µόριο νερού) οι περισσότεροι τις απέρριψαν 

ως να µην αποτελούν µοντέλα, γιατί δεν εκτίµησαν τη δυνατότητά τους για περιγραφή του 

φαινοµένου που αναπαριστούσαν, κάτι που φάνηκε να αποτελεί σηµαντικό κριτήριο για 

τους ίδιους. Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί εστίαζαν στην περιγραφική και στην 

επεξηγηµατική λειτουργία των µοντέλων, αλλά κάποιες σηµαντικές λειτουργίες, όπως η 

χρήση των µοντέλων για διενέργεια προβλέψεων ή η αντίληψη του µοντέλου ως εργαλείου 

για εξαγωγή πληροφοριών για το υπό µελέτη φαινόµενο σπάνια αναφέρονταν. Παρόµοια, 

οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα των Smit και Finegold (1995) εστίαζαν περισσότερο στην 

ικανότητα του µοντέλου για αναπαράσταση και θεωρούσαν ότι πρωταρχική λειτουργία 

του µοντέλου είναι να βοηθήσει κάποιον να κατανοήσει το φαινόµενο, να εξηγήσει 

πολύπλοκα και αφηρηµένα πράγµατα και να επιδείξει πώς εργάζεται κάτι. Οι 

εκπαιδευτικοί που εστίαζαν στην επεξηγηµατική λειτουργία των µοντέλων, αποδέχονταν 

µόνο λίγα από τα δοσµένα παραδείγµατα µοντέλων, ενώ οι εκπαιδευτικοί που εστίαζαν 

στην περιγραφική λειτουργία των µοντέλων αποδέχονταν τα περισσότερα από τα δοσµένα 

επιστηµονικά µοντέλα (Van Driel & Verloop, 1999). Τέλος, σε έρευνά του, ο Harrison 

(2001) συµφωνεί µε τις προηγούµενες ως προς τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να 

κατανοήσουν την προβλεπτική ικανότητα των µοντέλων. Μόνο πέντε από τους είκοσι δύο 

(22) εκπαιδευτικούς εξέφρασαν, σε συνέντευξη, την ιδέα ότι ένα επιστηµονικό µοντέλο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γνωστικό εργαλείο για έλεγχο των ιδεών (ή των 

προβλέψεων) σε σχέση µε γεγονότα και διαδικασίες. 

 

(2) Ιδέες για τη φύση της διαδικασίας της µοντελοποίησης 

Σε σχέση µε τη διαδικασία ανάπτυξης επιστηµονικών µοντέλων, οι Schwarz και White 

(2005) εντόπισαν ότι πολλοί µαθητές παρουσίασαν περιορισµένη κατανόηση για τον 

τρόπο δηµιουργίας των µοντέλων ή για το ότι οι επιστήµονες αναθεωρούν τα µοντέλα τους 

υπό το φως νέων δεδοµένων ή ιδεών. Πιο συγκεκριµένα, µόνο το 48% των µαθητών 

ανέφερε ότι µόνο τα χρήσιµα µέρη του φαινοµένου πρέπει να περιλαµβάνονται στο 

µοντέλο και όχι όλα. Επιπλέον, µόνο το 33% των µαθητών κατείχε επιστηµονικά ορθή 

άποψη σε σχέση µε την ανάγκη βελτίωσης ενός µοντέλου, η οποία προκύπτει όταν οι 

επιστήµονες λάβουν νέα δεδοµένα ή σκεφτούν µε διαφορετικό τρόπο σε σχέση µε τα 

υφιστάµενα.  
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Οι Sins, Savelsbergh, van Joolingen, & van Hout-Wolters (2009) συµπληρώνει σε σχέση 

µε το ίδιο θέµα ότι µαθητές (16-18 ετών) θεωρούν τη µοντελοποίηση ως µία διαδικασία 

που περιλαµβάνει πρόσθεση, διαγραφή και συγκεκριµενοποίηση µεταβλητών ή σχέσεων, 

κάτι που προσοµοιάζει περισσότερο µε τη διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράµµατος στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή παρά µε τη διαδικασία της µοντελοποίησης κατά την οποία ο 

κατασκευαστής του µοντέλου χρειάζεται να αναζητήσει νέες σχέσεις ανάµεσα στα 

στοιχεία του µοντέλου, ανατρέχοντας στα δεδοµένα ή λαµβάνοντας νέα δεδοµένα, ως µία 

επαναληπτική και συνεχόµενη διαδικασία.  

 

Τέλος, οι Bell, Blair, Crawford, και Lederman (2003) εντόπισαν ότι οι φοιτητές συγχύζουν 

τη χρήση των νέων προοπτικών από τους επιστήµονες όταν κοιτάζουν δεδοµένα µε την 

αλλαγή των µοντέλων και των θεωριών όταν προκύπτουν νέα δεδοµένα. 

 

(3) Ιδέες για την αξιολόγηση των µοντέλων  

Επικρατεί η τάση ανάµεσα στους µαθητές να θεωρούν ότι πολλαπλά µοντέλα για το ίδιο 

φαινόµενο είναι ίδιας αξίας. Οι µαθητές που παρουσιάζουν αυτή τη σχετικιστική άποψη 

για τα µοντέλα επιχειρηµατολογούν υπέρ του κατασκευαστή του µοντέλου (εργάστηκε 

σκληρά για να το κατασκευάσει) ή υπέρ της πολυφωνίας (διαφορετικά άτοµα µπορεί να 

έχουν διαφορετικές απόψεις για ένα θέµα) (Schwarz & White, 2005). Επιπλέον, οι µαθητές 

αναφέρουν ότι τα µοντέλα αξιολογούνται είτε συγκρινόµενα µε δεδοµένα, είτε 

αποφασίζοντας αν οι σχετικές µεταβλητές περιλαµβάνονται ή όχι στο µοντέλο (Sins et al., 

2009). 

3.3. ∆ιδακτικά Εµπόδια και Μαθησιακές ∆υσκολίες στις Φυσικές 

Επιστήµες 

Όπως έχει φανεί από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (κεφάλαιο 2.2.4.), οι ιδέες των 

ατόµων δεν είναι πάντα ορθές και αποκλίνουν λίγο ή πολύ από την επιστηµονική άποψη. 

Οι λανθασµένες ιδέες των ατόµων δεν είναι πάντα αποτέλεσµα άγνοιας, αβεβαιότητας, ή 

τύχης. Συνήθως, προκύπτουν από την επίδραση προηγούµενης πετυχηµένης ή 

ενδιαφέρουσας γνώσης, η οποία είναι λανθασµένη ή δεν µπορεί να προσαρµοστεί σε νέες 

καταστάσεις (Brousseau, 2002). Είναι πιθανόν αυτά τα λάθη να δηµιουργούνται λόγω 

συγκεκριµένων εµποδίων, τα οποία έχουν την ίδια φύση µε τη γνώση, περιλαµβάνουν, 

δηλαδή, αντικείµενα, σχέσεις, µεθόδους κατανόησης, προβλέψεις κτλ. Ο Duroux (1983) 

θεωρεί ότι ένα εµπόδιο είναι η γνώση που δρα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο σε 
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συγκεκριµένες καταστάσεις και για συγκεκριµένες τιµές των µεταβλητών αυτών των 

καταστάσεων και παράγει λάθη που µπορούν να παρατηρηθούν και να αναλυθούν (στους 

Gagatsis & Kyriakides, 2000). Οι Gagatsis και Kyriakides (2000) παρέχουν ένα κατάλογο 

από αναγκαίες συνθήκες για εντοπισµό ενός εµποδίου και υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί 

ένα κοµµάτι γνώσης, που παράγει κατάλληλες απαντήσεις σε συγκεκριµένο περιεχόµενο, 

αλλά δηµιουργεί λανθασµένες απαντήσεις εκτός αυτού του περιεχοµένου. Αυτό το 

κοµµάτι γνώσης µπορεί να αντιστέκεται και σε περιστασιακές αντιφάσεις, αλλά και σε 

καλύτερα κοµµάτια γνώσης. Τέλος, ακόµα και µετά τον εντοπισµό της ανακρίβειας, το 

εµπόδιο συνεχίζει να εµφανίζεται επίµονα (Duroux, 1982, στον Brousseau, 2002).  

 

Ο Brousseau (2002) υποστηρίζει ότι ένα εµπόδιο µπορεί να εµφανιστεί λόγω λαθών που 

υπάρχουν τόσο στην επιστηµολογία ή στην ιστορία της επιστήµης, όσο και στη 

διδασκαλία και µάθηση. Τα διδακτικά εµπόδια µπορεί να είναι (α) οντογενετικής φύσης, 

εµπόδια που παρουσιάζονται λόγω περιορισµών του µαθητή, (β) διδακτικής φύσης, 

εµπόδια που εξαρτούνται µόνο από µία επιλογή ή µια εργασία εντός του εκπαιδευτικού 

συστήµατος ή (γ) επιστηµολογικής φύσης, εµπόδια που σχετίζονται µε την ιστορία των 

εννοιών. Επιπρόσθετα, οι Modestou και Gagatsis (2007) υποστηρίζουν ότι ένα εµπόδιο 

φανερώνεται σε λάθη που δε γίνονται τυχαία, µπορούν να αναπαραχθούν, είναι επίµονα 

και παρουσιάζονται τόσο στην ιστορία των µαθηµατικών, όσο και στην καθηµερινή 

µαθηµατική δραστηριότητα. Η γνώση των φυσικών αριθµών, για παράδειγµα, αποτελεί 

εµπόδιο στην αντίληψη των ρητών αριθµών, των δεκαδικών και των αρνητικών αριθµών, 

και συνεπώς προκαλεί τυπικά λάθη στα µαθηµατικά [π.χ. 3
2

1
6 =÷ , 6.03.02.0 =× , και 

)15()3()5( =+×− ] (Gagatsis & Kyriakides, 2000). Αντίστοιχα, στις Φυσικές Επιστήµες, η 

(ελλιπής) γνώση των καταστάσεων της ύλης (στερεά, υγρά και αέρια) και της δοµής της 

µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στην αντίληψη του φαινοµένου της αλλαγής των φάσεων 

(τήξη, πήξη, εξάτµιση, εξαέρωση, βρασµός), του φαινοµένου της διάλυσης και του 

φαινοµένου της βύθισης-πλεύσης. 

 

Στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών πολλές ερευνητικές προσπάθειες εστίασαν στις 

ιδέες των µαθητών, όπως αυτές προκύπτουν στην προσπάθειά τους να παρέχουν εξηγήσεις 

για τους µηχανισµούς που υποστηρίζουν διάφορα φυσικά φαινόµενα (Angus, 1981; 

Atwood & Atwood, 1997; Dykstra et al., 1992; McCloskey, 1983; Pinto et al., 2005; 

Posner et al., 1982; J. P. Smith et al., 1993; Strike & Posner, 1992; Trend, 2001; Trundle et 

al., 2002; Wallis, 1989). Αυτά τα λάθη αναφέρονται ως “προ-αντιλήψεις”, “εναλλακτικές 
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αντιλήψεις ή ιδέες”, “αρχικές ιδέες” ή “παρανοήσεις”. Η ιδέα πίσω από την ονοµατολογία 

που παρουσιάστηκε αφορά στο ότι οι αντιλήψεις κρατούνται γερά από τους κατόχους τους, 

διαφέρουν από τις ιδέες των επιστηµόνων, επηρεάζουν την κατανόηση των ατόµων που τις 

κατέχουν για τα φυσικά φαινόµενα και πρέπει να υπερπηδηθούν, να αποφευχθούν, ή να 

εξαλειφθούν, ώστε οι µαθητές να καταφέρουν να κατακτήσουν επιστηµονική κατανόηση. 

Η µελέτη των παρανοήσεων των µαθητών ήταν κάτι καινοτόµο κατά τη δεκαετία του ’80 

και του ’90 (Carey, 1985, 1986; Vosniadou, 1994a), αλλά τώρα φαίνεται να είναι µάλλον 

ξεπερασµένη προσέγγιση στη γνωστική περιοχή της εννοιολογικής αλλαγής. Από 

διδακτικής απόψεως, επικρατεί σκεπτικισµός σε σχέση µε τη λογική της αντικατάστασης 

των ιδεών των µαθητών από τις επιστηµονικές. Αντίθετα, η εννοιολογική αλλαγή µπορεί 

να περιλαµβάνει την ικανότητα των µαθητών να αναγνωρίζουν τις εναλλακτικές 

προοπτικές (επιστηµονική και καθηµερινή προοπτική των ιδεών). Οι καθηµερινές ιδέες 

των µαθητών, οι οποίες µπορεί να είναι και εναλλακτικές, είναι πολύτιµες και δεν πρέπει 

να «καταστρέφονται» ή να «αντικαθιστώνται» από τις ορθές επιστηµονικές απόψεις, 

εφόσον οι διαισθητικές αντιλήψεις που αποκτήθηκαν από την καθηµερινή εµπειρία (όπως 

οι παρανοήσεις) µπορεί να είναι χρήσιµες και να βοηθούν το άτοµο να διεκπεραιώνει 

καθηµερινές εργασίες.  

 

Σε σχέση µε τη φύση των ιδεών, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι µαθητές έχουν 

γνώση για το φυσικό κόσµο, η οποία χαρακτηρίζεται από εσωτερική συνοχή, είναι λογική 

και χρήσιµη και οργανώνεται σε µοντέλα (Carey, 1985, 1986, 2000; McCloskey, 1983; 

Vosniadou, 1994a; Vosniadou et al., 2001). Οι µαθητές χρησιµοποιούν αυτή τη γνώση για 

να κατανοήσουν ο,τιδήποτε παρατηρούν µέσω των αισθήσεών τους. Αρκετοί ερευνητές 

αµφισβητούν την πληρότητα και την εγκυρότητα αυτή της προοπτικής (diSessa, Gillespie, 

& Esterly, 2004; Hammer, 1996; J. P. Smith et al., 1993) και υποστηρίζουν ότι αυτές οι 

ιδέες των µαθητών είναι τεµαχισµένες και χαλαρά συνδεδεµένες και σχετίζονται µε 

φαινοµενολογικά στοιχεία αξιωµατικής αρχής (p-prims), σχήµατα, δηλαδή, που µπορούν 

να παρέχουν εξηγήσεις από µόνα τους, αποσπασµένα από τις κοινές περιστάσεις, και τα 

οποία είναι τυπικά, ασύνδετα και µη συστηµατικά τακτοποιηµένα στο µυαλό των µαθητών 

(diSessa et al., 2004).  

 

Οι McDermott και Shaffer (1992), Shaffer και McDermott (1992), και McDermott, 

Rosenquist, και van Zee (1987), από την άλλη, εισήγαγαν την ιδέα των µαθησιακών 

δυσκολιών στην έρευνα της διδακτικής των Φυσικών Επιστηµών. Οι ερευνητικές τους 

προσπάθειες εστίασαν στον εντοπισµό και στην περιγραφή παραδειγµάτων 
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συγκεκριµένων δυσκολιών σε συγκεκριµένο περιεχόµενο (π.χ. κινηµατική, γραφικές 

παραστάσεις, ηλεκτρικά κυκλώµατα). Παρόλα αυτά, δεν όρισαν την έννοια µαθησιακές 

δυσκολίες, ούτε έχουν εξηγήσει ξεκάθαρα τη διαφορά τους από τις παρανοήσεις, 

εναλλακτικές ιδέες ή προ-αντιλήψεις. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, θεωρούµε 

ότι οι µαθησιακές δυσκολίες είναι πιο θεµελιώδεις και πιο πολύπλοκες από τις 

παρανοήσεις, ταυτίζονται µε τα επιστηµολογικά εµπόδια, όπως παρουσιάζονται στην 

αγγλόφωνη βιβλιογραφία στο πλαίσιο της µαθηµατικής εκπαίδευσης και παρουσιάστηκαν 

παραπάνω, και µπορούν να αποτελέσουν πηγή για πολλά λάθη ή εναλλακτικές αντιλήψεις 

των µαθητών. Για παράδειγµα, έχει εντοπιστεί ότι φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου 

θεωρούν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα ως απόλυτα σηµεία στο χώρο και όχι ως 

κατευθύνσεις (Nicolaou & Constantinou, 2002). Είναι πιθανόν αυτή η µαθησιακή 

δυσκολία να παρεµβαίνει και να αποτελεί πηγή για λάθη που παρουσιάζονται από µαθητές 

ή φοιτητές κατά την οικοδόµηση εννοιολογικών ή επιστηµονικών µοντέλων για τη 

δηµιουργία της µέρας και της νύχτας ή για τις Φάσεις της Σελήνης.  

 

Συχνά, οι µαθησιακές δυσκολίες δεν αναγνωρίζονται ούτε από τους µαθητές ούτε από τους 

διδάσκοντες και παραµένουν στο υπόβαθρο για να επηρεάζουν και σε µερικές περιπτώσεις 

να καθορίζουν τη µαθησιακή πορεία. Οι µαθησιακές δυσκολίες χρήζουν ρητής 

αντιµετώπισης στο πλαίσιο του µαθησιακού περιβάλλοντος, αφού ο εντοπισµός τους 

εξυπηρετεί πολλαπλούς διδακτικούς σκοπούς. Κατά κύριο λόγο, επιτρέπει την ανάπτυξη 

συγκεκριµένων βηµάτων στήριξης που στοχεύουν στην αντιµετώπιση των δυσκολιών και 

στον κατάλληλο χειρισµό τους. Πιο συγκεκριµένα, η ενηµέρωση εκπαιδευτικών για την 

ύπαρξη συγκεκριµένων δυσκολιών καθοδηγεί το σκεπτικό και τις στρατηγικές τους σε 

σχέση µε τη συµπεριφορά τους εντός του µαθησιακού περιβάλλοντος και επιτρέπει την 

κατασκευή ερωτηµάτων που στοχεύουν στην καθοδήγηση της σκέψης των µαθητών µε 

σκοπό το χειρισµό των δυσκολιών και την καθοδήγηση των τελευταίων προς την 

οικοδόµηση της γνώσης και την ανάπτυξη κατανόησης σε σχέση µε το υπό µελέτη 

φαινόµενο. Επιπλέον, τους επιτρέπει να είναι σε ετοιµότητα και να στηρίζουν τους 

µαθητές τους στα κατάλληλα σηµεία και, συνεπώς, να ενισχύουν τις προσπάθειές τους για 

υπέρβαση των δυσκολιών. Πέραν της άµεσης χρήσης της γνώσης των δυσκολιών από τους 

εκπαιδευτικούς, ο εντοπισµός τους µπορεί να καθοδηγήσει την ανάπτυξη διδακτικών 

στρατηγικών και ακολουθιών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα είναι µε τέτοιο τρόπο 

σχεδιασµένες ώστε να χειρίζονται αυτές τις δυσκολίες. O σχεδιασµός διδακτικού υλικού 

οφείλει να περιλαµβάνει την ανάπτυξη συγκεκριµένων στρατηγικών και δραστηριοτήτων, 

οι οποίες θα ενθαρρύνουν τους µανθάνοντες να εκφράζουν τις απόψεις τους, ώστε οι 
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δυσκολίες να εµφανίζονται ανοιχτά και να γίνονται αντικείµενο διαλογικής επεξεργασίας. 

Τέλος, η ενηµερότητα ως προς τις δυσκολίες των µαθητών είναι καλό να καθοδηγεί την 

ανάπτυξη έργων αξιολόγησης της µάθησης και συνεπώς των ακολουθιών δραστηριοτήτων 

που επιχειρούν την υπέρβασή τους. Τέτοια έργα µπορούν να αξιολογήσουν, για 

παράδειγµα, την επιτυχία του διδακτικού υλικού ως προς το αν βοηθά στην υπέρβαση των 

συγκεκριµένων δυσκολιών και, συνεπώς, ως προς το αν πετυχαίνει τους στόχους του.  

 

∆ιαφορετικοί ερευνητές εντόπισαν µαθησιακές δυσκολίες σε διαφορετικά συγκείµενα 

όπως η κινηµατική και οι γραφικές παραστάσεις (McDermott et al., 1987), τα ηλεκτρικά 

κυκλώµατα (McDermott & Shaffer, 1992; Shaffer & McDermott, 1992), το φως (διάθλαση 

και παρεµβολή του φωτός) (Ambrose, Shaffer, Steinberg, & McDermott, 1999), η οπτική 

(Colin, Chauvet, & Viennot, 2002), η βιολογία (Riemeier & Gropengiesser, 2008), η 

θερµοδυναµική (Meltzer, 2004).  

 

Οι µαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τη φύση τους και οργανώνονται 

µε τρόπο που προσοµοιάζει µε τον τρόπο που ορίζεται η µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες. 

Τόσο η µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες, όσο και οι µαθησιακές δυσκολίες αποτελούν 

πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία, µία στατική αναπαράσταση της οποίας 

εκφράζεται από το ∆ιάγραµµα 12, όπου έξι αλληλοεµπλεκλόµενοι κύκλοι παρουσιάζουν 

τις έξι θεµελιώδεις συνιστώσες της µάθησης. 

 
∆ιάγραµµα 12. Οι Συνιστώσες της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήµες 

Η µάθηση που αφορά σε εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την κατανόηση ιδεών, 

εννοιών και αρχών των Φυσικών Επιστηµών και παρέχει τα µέσα, µε τα οποία οι µαθητές 

µπορούν να στοχάζονται σε σχέση µε τη συµπεριφορά άγνωστων και καινούργιων 

φυσικών συστηµάτων σχετίζεται µε τον κύκλο της εννοιολογικής κατανόησης. Η απόκτηση 

εµπειριών µε τα φυσικά φαινόµενα παρέχει τη βάση για ανάπτυξη εννοιών και δεξιοτήτων 

(Wellington, 1994). Οι θετικές στάσεις των µαθητών, σε σχέση µε τη µάθηση στις Φυσικές 

Επιστήµες, ενδυναµώνουν τα κίνητρά τους και διασφαλίζουν την ενεργό εµπλοκή τους 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 74 

στη µαθησιακή διαδικασία (Gibson & Chase, 2002; NRC, 1996; Reid & Skryabina, 2002). 

Οι µαθητές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, τα οποία σχετίζονται µε τους τρεις αυτούς 

άξονες-κύκλους της µάθησης των Φυσικών Επιστηµών αντιµετωπίζουν εννοιολογικές 

δυσκολίες. Με άλλα λόγια, η ελλιπής κατανόηση του περιεχοµένου, η απουσία σχετικής 

µε το φαινόµενο εµπειρίας ή η απουσία θετικών στάσεων προς το φαινόµενο δηµιουργούν 

την τάση για ανάπτυξη εννοιολογικών δυσκολιών.  

 

Η κατανόηση των µανθανόντων σε σχέση µε θεµελιώδεις αρχές της φύσης της επιστήµης, 

όπως η δοµή της επιστήµης, καθώς και της ανάπτυξής της εµπίπτει στον κύκλο της 

επιστηµολογικής επάρκειας. Εµπόδια που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια των 

µαθητών να κατακτήσουν την ουσία και τη δοµή της επιστηµονικής διαδικασίας και της 

φύσης της επιστήµης γενικότερα, συνιστούν επιστηµολογικές δυσκολίες. 

 

Οι δεξιότητες συλλογισµού παρέχουν τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη λειτουργική 

χρήση της εννοιολογικής κατανόησης µε στόχο την ανάλυση και την κατανόηση 

καθηµερινών φαινοµένων, καθώς επίσης και κριτικής αξιολόγησης στοιχείων σε 

καταστάσεις λήψης απόφασης. Η µοντελοποίηση, η συνδυαστική σκέψη, οι πιθανότητες, η 

βελτιστοποίηση και ο έλεγχος µεταβλητών αποτελούν παραδείγµατα συλλογιστικών 

δεξιοτήτων (Halloun, 1998). Οι συλλογιστικές δυσκολίες δυσχεραίνουν την προσπάθεια 

των µαθητών να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογισµού και εκφράζονται µε ανεπάρκεια των 

τελευταίων να περιγράψουν ή να κατανοήσουν τον υποκείµενο µηχανισµό φαινοµένων ή 

συστηµάτων ή ακόµα µε αποτυχία περιγραφής ή εξήγησης του µηχανισµού αυτού 

(Hammer, 1996).  

 

Οι δεξιότητες επιστηµονικής µεθόδου αφορούν, ανάµεσα σε άλλα, στην ικανότητα των 

µαθητών (i) να προβλέπουν, (ii) να σχεδιάζουν και να εκτελούν δίκαια πειράµατα, (iii) να 

λαµβάνουν λεπτοµερείς παρατηρήσεις, (iii) να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά διάφορα 

εργαλεία σε συνθήκες πειραµατισµού, (iii) να συλλέγουν, κωδικοποιούν και οργανώνουν 

και να ερµηνεύουν δεδοµένα, (iv) να επικοινωνούν αποτελέσµατα, συµπεράσµατα και 

άλλες πληροφορίες, και (v) να διαµορφώνουν διερευνήσιµα ερωτήµατα (Gott & Duggan, 

1995; Gott & Duggan, 1996). Η αδυναµία των µαθητών να κατακτήσουν το περιεχόµενο 

αυτού του κύκλου, οδηγεί στη δηµιουργία πρακτικών δυσκολιών, οι οποίες αφορούν στην 

ικανότητα των µαθητών ή φοιτητών να χειρίζονται όργανα ή εργαλεία των Φυσικών 

Επιστηµών µε τον ορθό τρόπο, ώστε να µην παραποιούν τα αποτελέσµατα ενός 
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πειράµατος, αλλά και συλλογιστικών δυσκολιών, όταν σχετίζονται, για παράδειγµα, µε την 

έλλειψη της ικανότητας διαµόρφωσης διερευνήσιµων ερωτηµάτων. 

 

Στις Φυσικές Επιστήµες υπάρχει ανάγκη στήριξης της ανάπτυξης συνδέσµων ανάµεσα 

στις τυπικές πληροφορίες για το φαινόµενο, της επιστηµολογικής δοµής του θέµατος και 

του πραγµατικού φαινοµένου, µε στόχο την ενιαία προώθηση των συνιστώντων 

συστατικών της Επιστήµης, που είναι άρρητα συνδεδεµένες µε τη µάθηση σε αυτή την 

γνωστική περιοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποτρέπεται η µετάδοση όγκου πληροφοριών 

που, αν απορροφούνται, παραµένουν λειτουργικά µη αξιοποιήσιµες σε σχέση µε την 

ερµηνεία καθηµερινών φαινοµένων και την εφαρµογή τους σε καταστάσεις λήψης 

απόφασης και εµποδίζεται η ανάπτυξη µαθησιακών δυσκολιών. 

 

Ακολουθούν παραδείγµατα των διαφορετικών ειδών δυσκολιών από συγκεκριµένες 

περιοχές των Φυσικών Επιστηµών.  

 

Μια επιστηµολογική δυσκολία, που φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι µαθητές, σχετίζεται µε 

την τάση τους να θεωρούν έννοιες όπως η θερµότητα, το φως, η δύναµη και το ηλεκτρικό 

ρεύµα ως υλικές ουσίες. Για παράδειγµα, οι µαθητές συχνά θεωρούν ότι η δύναµη είναι 

ένα είδος ενώθησης (impetus), η οποία µεταδίδεται σε ένα σώµα, ή ως µία εντατική 

ιδιότητα που µπορεί να κατέχει ένα σώµα (όπως η ταχύτητα). Πιστεύουν, επιπλέον, ότι 

αυτή η ενώθηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το σώµα (Chi & Slotta, 1993). Αυτή η 

δυσκολία εµπίπτει στις επιστηµολογικές, αφού οι µαθητές δεν κατανοούν τη φύση των 

φυσικών οντοτήτων και εννοιών, όπως η δύναµη, ή δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι οι 

έννοιες και γενικότερα οι Φυσικές Επιστήµες αποτελούν ανθρώπινο κατασκεύασµα (S. 

Gilbert, 1991). Ο Hammer (1996) αναφέρεται, επίσης, σε επιστηµολογικές δυσκολίες, που 

µπορεί να αντιµετωπίζουν οι φοιτητές όσον αφορά στην έλλειψη ικανότητας, σε σχέση µε 

τη θεώρηση της επιστήµης ως χώρου ταυτόχρονης συνδιάλεξης πολλαπλών απόψεων 

(θεωριών) για το ίδιο θέµα.  

 

Οι Boudreaux, Shaffer, Heron, και McDermott (2008) εντόπισαν µια σειρά συλλογιστικών 

δυσκολιών που αντιµετωπίζουν φοιτητές και εκπαιδευτικοί που προσπαθούν να 

απευθυνθούν σε προβλήµατα ελέγχου µεταβλητών. Μία δυσκολία αφορά στην αποτυχία 

διάκρισης ανάµεσα στις προσδοκίες και στα δεδοµένα ή τα αποτελέσµατα ενός πειράµατος. 

Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν µέρος στην έρευνα συχνά στήριζαν την 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων ενός πειράµατος σε προηγούµενες ιδέες τους σε σχέση µε το 
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πώς πρέπει να συµπεριφέρεται το υπό µελέτη σύστηµα και όχι σε σχέση µε την 

πραγµατική παρατηρούµενη συµπεριφορά του. Γενικότερα, τα άτοµα δεν µπορούν να 

παραµερίσουν τις πεποιθήσεις τους σε σχέση µε το πώς πρέπει να λειτουργεί το σύστηµα, 

όταν σχεδιάζουν ένα πείραµα ή όταν ερµηνεύουν αποτελέσµατα του πειράµατος. Αυτή η 

δυσκολία εντάσσεται στις συλλογιστικές δυσκολίες, αφού εµποδίζει την προσπάθεια των 

φοιτητών να παρέχουν επαρκή συλλογισµό για τον υποκείµενο µηχανισµό εξήγησης της 

λειτουργίας του συστήµατος.  

 

Οι McDermott και Shaffer (1992) εντόπισαν σειρά εννοιολογικών δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν φοιτητές όταν έρχονται αντιµέτωποι µε προβλήµατα ή πειραµατικές 

διατάξεις που αφορούν στα ηλεκτρικά κυκλώµατα. Μία από τις δυσκολίες σχετίζεται µε το 

ότι οι φοιτητές αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν ότι µία ιδανική µπαταρία διατηρεί 

σταθερή διαφορά δυναµικού ανάµεσα σε δύο άκρα που είναι ανεξάρτητα από το δίκτυο 

στο οποίο είναι συνδεδεµένη. Αντί αυτού, θεωρούν ότι η µπαταρία είναι πηγή σταθερού 

ηλεκτρικού ρεύµατος. Αυτή η δυσκολία εντάσσεται στις εννοιολογικές, εφόσον οι 

φοιτητές που την αντιµετωπίζουν, παρουσιάζουν, προφανώς, κενά σε σχέση µε τις 

ιδιότητες της µπαταρίας.  

 

Συχνά, οι µαθητές τείνουν να διαβάζουν µε λανθασµένο τρόπο ενδείξεις οργάνων 

µέτρησης. Για παράδειγµα, πιθανό να διαβάζουν το θερµόµετρο υπό λανθασµένη οπτική 

γωνία, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 13. Ο µαθητής διαβάζει λανθασµένη ένδειξη στο 

όργανο µέτρησης της θερµοκρασίας, λόγω του ότι δε βρίσκεται στην ορθή θέση σε σχέση 

µε το θερµόµετρο, για να καταγράψει τη µέτρηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο µαθητής 

αντιµετωπίζει µία πρακτική δυσκολία σε σχέση µε τη µέτρηση της θερµοκρασίας, η οποία 

µπορεί να τον οδηγήσει στη λήψη λανθασµένων ή συγκρουόµενων αποτελεσµάτων.  

 
∆ιάγραµµα 13. Αναπαράσταση Πρακτικής ∆υσκολίας σε Σχέση µε τη Μέτρηση της Θερµοκρασίας 
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3.4. Παρατηρησιακή Αστρονοµία: Φάσεις της Σελήνης 

Το συγκείµενο, στο οποίο στηρίχθηκε το διδακτικό υλικό για την ανάπτυξη της 

ικανότητας της µοντελοποίησης στους ΠΕ, αφορούσε στο φαινόµενο των Φάσεων της 

Σελήνης. Η εναλλαγή µέρας και νύχτας, η δηµιουργία των εποχών και οι Φάσεις της 

Σελήνης αποτελούν φυσικά φαινόµενα, των οποίων τις συνέπειες παρατηρεί και ζει 

κυριολεκτικά καθηµερινά κάθε άνθρωπος (Lightman & Sadler, 1998, 1997; Sharp & 

Kuerbis, 2006; Summers & Mant, 1995; Vosniadou, 1991, 1992). Παρόλα αυτά, λίγοι 

µπορούν να εξηγήσουν ορθά τον τρόπο µε τον οποίο αυτά συµβαίνουν, ενδεχοµένως γιατί 

είναι πολύπλοκα φαινόµενα ή γιατί η µοντελοποίηση και κατανόησή τους απαιτούν µία 

σειρά από δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε σχετικά εκτεταµένο χρονικό διάστηµα. 

Πολλές έρευνες κατέγραψαν τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών και φοιτητών σε σχέση 

µε τη δυναµική του συστήµατος γη-ήλιος-σελήνη. Τέτοιες έρευνες υποδεικνύουν ότι τόσο 

παιδιά (Baxter, 1989; Jones, Lynch, & Reesink, 1987; Kikas, 1998; Klein, 1982; 

Nussbaum, 1979; Nussbaum & Novak, 1976; Sharp, 1996; Sharp et al., 1997; Sneider & 

Pulos, 1983; Vosniadou, 1991), όσο και φοιτητές (Schoon, 1995; Skam, 1994; Sneider & 

Ohadi, 1998) ή ακόµα και φοιτητές πανεπιστηµίων υψηλού κύρους όπως το Harvard 

(Barab, Hay, Barnett, & Keating, 2000), κατέχουν εναλλακτικές ιδέες σε σχέση µε 

φαινόµενα αστρονοµίας και αδυνατούν να δώσουν ακριβείς επιστηµονικές εξηγήσεις για 

τη δηµιουργία τους. 

 

Απλά φαινόµενα παρατηρησιακής αστρονοµίας διδάσκονται στον ανώτερο κύκλο της 

κυπριακής ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του µαθήµατος της Γεωγραφίας 

(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, 2003; Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, 

1995). Στο πρώτο βιβλίο (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, 2003), 

παρουσιάζονται στοιχεία για τον πλανήτη γη (παράλληλοι, µεσηµβρινοί, άξονας, νότιο και 

βόρειο ηµισφαίριο, ατµόσφαιρα, ωκεανοί κτλ), για τις κινήσεις της γης (την ηµέρα και τη 

νύχτα, τις εποχές του έτους, τις θερµές ζώνες της γης) και για το ηλιακό µας σύστηµα, σε 

13 σελίδες. Στο δεύτερο βιβλίο (Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, 1995) 

παρουσιάζονται στοιχεία για το σχήµα της γης, για τις κινήσεις της γης και τα 

αποτελέσµατά τους, για την περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο (εαρινή και φθινοπωρινή 

ισηµερία, χειµερινό και θερινό ηλιοστάσιο, εποχές), για τη σελήνη ως δορυφόρου της γης, 

για τις Φάσεις της Σελήνης και για το ταξίδι του ανθρώπου στη σελήνη, σε οκτώ σελίδες.  
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Στα δύο αυτά βιβλία για το µαθητή οι έννοιες που αναφέρονται είναι τόσο συµπυκνωµένες 

που ακόµα και κάποιος που τις έχει διδαχθεί και τις κατανοεί είναι εύκολο να συγχυστεί. 

Για παράδειγµα, σε σχέση µε τις Φάσεις της Σελήνης αναφέρονται τα ακόλουθα που 

αφορούν στο σχήµα που φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 14. 

Η σελήνη είναι ο δορυφόροςiii της Γης. Η σελήνη περιστρέφεται γύρω από 

τον εαυτό της και περιφέρεται γύρω από τη Γη. Η πορεία που ακολουθεί 

κατά την περιφορά της είναι ελλειπτική. ∆ιαρκεί 29 µέρες. Ο ήλιος, λόγω 

των κινήσεων της Σελήνης, φωτίζει άλλοτε µικρότερο και άλλοτε 

µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειάς της. Γι’ αυτό κι εµείς βλέπουµε κάθε 

νύχτα διαφορετικό µέρος του δίσκου της. Οι αλλαγές αυτές στο φωτισµό 

του σεληνιακού δίσκου λέγονται Φάσεις της Σελήνης. Οι κυριότερες από 

αυτές είναι: Νέα Σελήνη, Πρώτο Τέταρτο, Πανσέληνος, Τελευταίο Τέταρτο 

(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, 1995, σελ. 23). 

 
∆ιάγραµµα 14. Μοντέλο εξήγησης των Φάσεων της Σελήνης (Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, 1995) 

 
Πέραν του ότι αυτό το απόσπασµα είναι πολύ µικρό και περιλαµβάνει έννοιες που πολύ 

δύσκολα µπορούν να κατανοηθούν µόνο µέσω γραπτού λόγου και µίας εικόνας, 

περιλαµβάνει κενά και ένα λάθος. Από το απόσπασµα µπορεί, για παράδειγµα, να εξαχθεί 

το συµπέρασµα ότι διαφοροποιείται η έκταση της σελήνης που φωτίζεται από τον ήλιο 

κατά την περιφορά της γύρω από τη γη (…φωτίζει άλλοτε µικρότερο και άλλοτε µεγαλύτερο 

µέρος…). Μια ερµηνεία αυτής της δήλωσης θα µπορούσε να αναπαρασταθεί από το 

∆ιάγραµµα 15. Μία άλλη ασάφεια, που προκύπτει από το απόσπασµα και πιθανό να 

δηµιουργήσει µπέρδεµα, είναι το γεγονός ότι υπαινίσσεται πως µόνο τη νύχτα, και 

µάλιστα κάθε νύχτα (…βλέπουµε κάθε νύχτα…), βλέπουµε φεγγάρι. 

                                                 
iii ∆ορυφόρος: είναι το ουράνιο σώµα που περιφέρεται γύρω από έναν πλανήτη (ορισµός βιβλίου) 
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∆ιάγραµµα 15. Πιθανή Ερµηνεία της ∆ήλωσης του Σχολικού Εγχειριδίου για την Εξήγηση των Φάσεων της 

Σελήνης 
Πέραν της εννοιολογικής οικολογίας των µαθητών και των εκπαιδευτικών, που 

περιλαµβάνει εναλλακτικές ιδέες σε σχέση µε το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης, το 

ίδιο το διδακτικό υλικό (δύο βιβλία) µπορεί να αποτελέσει πηγή δυσκολιών και να 

επηρεάσει τη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης. Η εννοιολογική κατανόηση 

των φαινοµένων και η ευαισθησία των εκπαιδευτικών για τις ποικίλες δυσκολίες που 

προκύπτουν, καθώς και η ίδια η φύση και η δοµή του διδακτικού υλικού είναι παράγοντες 

που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των διδακτικών παρεµβάσεων (Nicolaou & 

Constantinou, 2002). 

 

Στην παρούσα εργασία, η ανάπτυξη του διδακτικού υλικού ως προς το περιεχόµενο 

(Φάσεις της Σελήνης) στηρίχθηκε στην επιστηµολογική ανάλυση των Φάσεων της 

Σελήνης (∆ιάγραµµα 16), µε σκοπό την αποφυγή της άνευ νοήµατος χρήσης όρων που 

σχετίζονται µε το φαινόµενο και στοχεύοντας στην εννοιολογική κατανόηση.  

 
∆ιάγραµµα 16. Επιστηµολογική Ανάλυση των Φάσεων της Σελήνης (Ευαγόρου, 2000) 

3.5. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήµες 

Τα απογοητευτικά αποτελέσµατα διεθνών συγκριτικών εκπαιδευτικών ερευνών (Gago, 

Ziman, Caro, Constantinou, Davies, Parchmann, Rannikmae, & Sjoberg, 2004; Martin et 
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al., 2004; OECD, 2004) και η ανάγκη για εγκαθίδρυση των Φυσικών Επιστηµών ως 

θεµελιώδους θέµατος, που να διδάσκεται παράλληλα µε την ανάγνωση, τη γραφή και τα 

µαθηµατικά σε κάθε επίπεδο της εκπαίδευσης ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο (Duschl et 

al., 2007; NRC, 1996), καθοδηγούν την τάση για ανανέωση της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήµες. Στη βιβλιογραφία τονίζεται, επιπλέον, η έµφαση 

που πρέπει να δίνεται στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µέσα από διερεύνηση 

(Boudreaux et al., 2008), µε σκοπό την κατανόησή της επιστήµης ως διαδικασίας 

ανάπτυξης µοντέλων, µε σκοπό την κατανόησή της επιστήµης ως διαδικασίας ανάπτυξης 

µοντέλων, τα οποία στοχεύουν στην οικοδόµηση νοήµατος σε σχέση µε τα φυσικά 

φαινόµενα και που διευκολύνουν την αντίληψη της ως ανθρώπινο κατασκεύασµα (Duschl 

et al., 2007).  

 

∆υστυχώς, όµως, τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα δίνουν έµφαση κυρίως στην 

αποµνηµόνευση όρων και γεγονότων της Επιστήµης, κάτι που δηµιουργεί προσδοκίες σε 

γονείς και πολιτικούς ότι τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών και, συνεπώς, τα 

διδακτικά εγχειρίδια του λυκειακού επιπέδου πρέπει να µεταφέρουν και να µεταδίδουν µία 

αλληλουχία γεγονότων και γνώσεων και τίποτε άλλο (Alberts, 2005). Η Λυκειακή 

Εκπαίδευση, εν συνεχεία, καθοδηγεί την υπόλοιπη Μέση Εκπαίδευση, η οποία καθοδηγεί 

τη ∆ηµοτική Εκπαίδευση κ.ο.κ.  

 

Είναι, συνεπώς, ξεκάθαρο ότι η ανανέωση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 

πρέπει να καθοδηγηθεί από την αλλαγή που χρειάζεται να επέλθει στους κόλπους της 

ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης σε σχέση µε τον τρόπο διδασκαλίας τους. ∆εν είναι δυνατό να 

αναµένεται από τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν Φυσικές Επιστήµες µε τους τρόπους που 

προτείνονται από µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, αν αυτοί δεν έχουν ποτέ βιώσει ως 

µανθάνοντες τέτοιους τρόπους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διδάσκουν µε τον ίδιο ή 

πολύ παρόµοιο τρόπο µε αυτόν που διδάχτηκαν (Hewson, Tabachnick, Zeichner, & 

Lemberger, 1999b; Huibregtse, Korthagen, & Wubbels, 1994; McDermott et al., 2000) και 

τείνουν να διαιωνίζουν το στείρο τρόπο διδασκαλίας, όπως αυτός εφαρµόστηκε στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα από το οποίο προέρχονται.  

 

Ενισχυτικό του αρνητικού κλίµατος, αποτελεί το γεγονός ότι η έρευνα σε σχέση µε την 

εννοιολογική κατανόηση έχει υποδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν εναλλακτικές 

αντιλήψεις σε σχέση µε πολλά φαινόµενα Φυσικών Επιστηµών, όπως για απλά φαινόµενα 

παρατηρησιακής αστρονοµίας (Atwood & Atwood, 1997; Trundle et al., 2002), για την 
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ενέργεια (Pinto et al., 2005; Wallis, 1989), για τους ζωντανούς οργανισµούς (Angus, 1981), 

για θέµατα γεωλογίας (Trend, 2001) κτλ. Από την άλλη, οι πεποιθήσεις των περισσότερων 

ακαδηµαϊκών, που διδάσκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε σχέση µε την 

αποτελεσµατικότητα ενός εκπαιδευτικού Φυσικών Επιστηµών σχετίζονται, συνήθως, µε 

τον αριθµό και την απαιτητικότητα των µαθηµάτων του πτυχίου των τελευταίων και 

οργανώνονται µαθήµατα που είναι εξολοκλήρου περιγραφικά ή έχουν περιεχόµενο 

απόλυτα ξένο προς τους φοιτητές.  

 

Συνεπώς, αναδύεται έντονη η ανάγκη για νέες προσεγγίσεις σε σχέση µε την 

επαγγελµατική ανάπτυξη και γενικότερα την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όπως 

σηµειώνεται άλλωστε και από πολλούς ερευνητές (Darling-Hammond & McLaughlin, 

1995; Dilworth & Imig, 1995; Fullan & Miles, 1992; Guskey, 1994; Hewson, Tabachnick, 

Zeichner, Blomker, Meyer, Lemberger, Marion, Park, & Toolin, 1999a; Hewson et al., 

1999b; Lemberger, Hewson, & Park, 1999; Marion, Hewson, Tabachnick, & Blomker, 

1999; Meyer, Tabachnick, Hewson, Lemberger, & Park, 1999; Sparks, 1994; Sparks & 

Loucks-Horsley, 1989; Tabachnick & Zeichner, 1999; Vaughan, 1995). 

3.5.1. ∆ιδακτικός µετασχηµατισµός της γνώσης από εκπαιδευτικούς 

Οι Duschl et al. (2007) παρουσίασαν τα συµπεράσµατά τους σε σχέση µε τις 

προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για τις Φυσικές Επιστήµες στη ∆ηµοτική 

Εκπαίδευση, στοχεύοντας την αλλαγή σε αυτό τον τοµέα µε θεµελιώδεις τρόπους. Σε αυτή 

την αναφορά, εστίασαν σε ένα πλαίσιο που σκιαγραφεί ένα καταρτισµένο µαθητή στις 

Φυσικές Επιστήµες. Αναφέρουν, σχετικά, ότι ο µαθητής πρέπει να α) γνωρίζει, 

χρησιµοποιεί, και ερµηνεύει επιστηµονικές εξηγήσεις για το φυσικό κόσµο, β) παράγει και 

αξιολογεί επιστηµονικά δεδοµένα και εξηγήσεις, γ) κατανοεί τη φύση και την ανάπτυξη 

της επιστηµονικής γνώσης, και δ) συµµετέχει παραγωγικά στις επιστηµονικές πρακτικές 

και συζητήσεις. Για να µπορούν, όµως, να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί µε στόχο την 

επίτευξη της αλλαγής, πρέπει να είναι γνώστες του περιεχοµένου που θα διδάξουν. Και 

ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν µπορεί να στηρίξει τη µάθηση, χωρίς να έχει κυριαρχήσει 

στο περιεχόµενο, η αποτελεσµατική µάθηση απαιτεί πολύ περισσότερα από την απλή 

γνώση του περιεχοµένου. Απαιτείται οι εκπαιδευτικοί να αντιλαµβάνονται τους µαθητές 

τους και να κατανοούν τους παιδαγωγικούς σχεδιασµούς, καθώς επίσης να ελέγχουν τις 

εµπειρίες των τελευταίων στις Φυσικές Επιστήµες. Προπτυχιακά µαθήµατα στις Φυσικές 

Επιστήµες δεν ανακλούν την ουσία που προτείνεται για επιστηµονικό καταρτισµό των 

µαθητών, όπως αυτός περιγράφηκε παραπάνω, και εστιάζουν κυρίως στο πρώτο σηµείο 
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και λιγότερο στο δεύτερο, αγνοώντας παντελώς το γεγονός ότι οι µαθητές πρέπει να είναι 

σε θέση να κατανοούν τη φύση και την ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης και να 

συµµετέχουν παραγωγικά σε επιστηµονικές πρακτικές και συζητήσεις.  

 

Ένας τρόπος προώθησης του επιστηµονικού καταρτισµού είναι η διδασκαλία της 

ικανότητας της µοντελοποίησης, η οποία είναι συνυφασµένη µε την ίδια τη φύση της 

επιστήµης (S. Gilbert, 1991), αλλά και προωθεί την ενεργή οικοδόµηση της επιστηµονικής 

γνώσης εκ µέρους των µαθητών (οικοδόµηση επιστηµονικών µοντέλων). Η ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας, σε σχέση µε τις ιδέες φοιτητών και µαθητών για τα µοντέλα και τη 

µοντελοποίηση (δες κεφάλαιο 3.2.4.), έδειξε ότι κατέχουν µη επιστηµονική και σχετικά 

ασταθή γνώση για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες.  

 

Παρόλη τη σηµασία που αναγνωρίζεται ότι έχει η ικανότητας της µοντελοποίησης (δες 

κεφάλαιο 3.2.) στην ανάπτυξη του επιστηµονικού καταρτισµού των µαθητών, η 

διδασκαλία της δεν εντάσσεται συστηµατικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Προσπάθεια, 

συνεπώς, εφαρµογής διδακτικού υλικού στο δηµοτικό σχολείο, που να απευθύνεται σε 

αυτό το κενό, αποτελεί καινοτοµία για τη ∆ηµοτική Εκπαίδευση.  

 

Για την εφαρµογή µιας καινοτοµίας από εκπαιδευτικούς, απαιτείται πρώτιστα η 

επικοινωνία της καινοτοµίας σε αυτούς και η περαιτέρω εµπλοκή τους στην έρευνα 

(Brown & McIntyre, 1978; Kynigos & Argyris, 2004; Lam & Kember, 2006; MacDonald 

& Rudduck, 1971; McIntyre & Brown, 1979; Olorundare, 1990; Rust, 2006). Σε µία 

περίσταση επικοινωνίας, όπου υπάρχει ένας ποµπός, ένας δέκτης και τα προϊόντα της 

επικοινωνίας, αυτά δε λαµβάνονται απλώς, αλλά «ξαναδηµιουργούνται», επαναφέρονται 

στην αρχική τους µορφή και µετασχηµατίζονται από τον παραλήπτη. Η διαδικασία της 

κατανόησης είναι πάντα µετασχηµατιστική, καθώς οι πληροφορίες επιλέγονται, 

λαµβάνουν προτεραιότητα, ερµηνεύονται και αποτελούν τη βάση για λήψη αποφάσεων. 

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες δίνονται σε εκπαιδευτικούς, η διαδικασία της 

επιλογής και της ερµηνείας είναι πιθανό να έχει σηµαντικές επιπτώσεις. Όταν 

παρουσιάζονται στους εκπαιδευτικούς καινοτοµίες σε σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα 

ή το διδακτικό υλικό, όπως νέες στρατηγικές διδασκαλίας, νέοι κώδικες ή εικόνες για 

αναπαράσταση ιδεών ή νέα πληροφορικά εργαλεία, οι τελευταίοι ενσωµατώνουν και 

υιοθετούν πληροφορίες και ταυτόχρονα διενεργούν κάποιες µετασχηµατιστικές 

διαδικασίες (Pinto, 2005). ∆υστυχώς, όµως, παρατηρείται κενό ανάµεσα στην 

εκπαιδευτική έρευνα και στην εκπαιδευτική πρακτική, γιατί παρόλο που οι ερευνητές ή 
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αυτοί που αναπτύσσουν διδακτικό υλικό δηµιουργούν θεωρίες διδασκαλίας και µάθησης, 

δεν υπάρχει γενική συµφωνία για συγκεκριµένους τρόπους διδασκαλίας σε συγκεκριµένο 

περιεχόµενο (Viennot, Chauvet, Colin, & Rebmann, 2005), αλλά και γιατί έστω και αν 

υπάρχει τέτοια συµφωνία, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι παθητικοί δέκτες έτοιµοι να 

εφαρµόσουν αποτελέσµατα ερευνών, ακριβώς όπως προτείνονται (Pinto, 2002). 

 

Οι Fishman και Krajcik (2003) αναφέρουν ότι η εφαρµογή µιας καινοτοµίας, που να 

µπορεί να επιβιώσει, δεν αφορά µόνο στην οικοδόµηση διδακτικού υλικού. Αφορά και στη 

δηµιουργία βιώσιµων και διαβαθµισµένων προγραµµάτων επαγγελµατικής ανάπτυξης, τα 

οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιήσουν το διδακτικό υλικό, αφορά 

στη δηµιουργία ενός εύχρηστου κλίµατος εντός του σχολείου που στηρίζει τη χρήση της 

τεχνολογίας και άλλων µαθησιακών εργαλείων του διδακτικού υλικού, καθώς επίσης και 

στην ευθυγράµµιση των στόχων του διδακτικού υλικού µε τους στόχους του ευρύτερου 

αναλυτικού προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας που προέκυψαν από την 

εφαρµογή του προγράµµατος STTIS (Science Teacher Training in an Information 

Society) iv , υποδεικνύουν ότι η απλή αποδοχή µιας εκπαιδευτικής καινοτοµίας, δεν 

υπαινίσσεται ότι αυτή θα εφαρµοστεί και πρακτικά. Οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται καλά 

εγκαθιδρυµένους τρόπους παρουσίασης ιδεών ή οργάνωσης δραστηριοτήτων και πολύ 

εύκολα επιστρέφουν σε αυτούς. Ακόµα και εκπαιδευτικοί που διδάχθηκαν µε καινοτόµο 

τρόπο νέες προσεγγίσεις διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήµες (Crawford & Cullin, 2004), 

δεν προτίθενται να διδάξουν τους δικούς τους µαθητές χρησιµοποιώντας αυτές τις 

καινοτοµίες ή µόνο το 50% από αυτούς περιέλαβαν σε σχέδια διδασκαλίας τους την 

καινοτοµία (Windschitl & Thompson, 2006). Παρόµοια, οι Flores Lopez, Gallegos, και 

Barojas (2000) αναφέρουν ότι µαθήµατα φιλοσοφίας και ιστορίας της φυσικής σε 

µεταπτυχιακό επίπεδο δεν µπόρεσαν να γαλουχήσουν τους εκπαιδευτικούς και να τους 

πείσουν σε σχέση µε την ανάγκη µετασχηµατισµού της γνώσης τους σε επίπεδο τάξης. 

Αυτοί οι εκπαιδευτικοί επέστρεφαν στη ρουτίνα τους, σε παραδοσιακές διδακτικές 

πρακτικές, σε εκπληκτικά σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

 

Συνοπτικά, η εφαρµογή εκπαιδευτικών καινοτοµιών µπορεί να εµποδίζεται από διάφορες 

δυσκολίες (Pinto, 2005): 

                                                 
iv Το πρόγραµµα STTIS (http://www.blues.uab.es/∼idmc42) χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(4ο πλαίσιο προγραµµάτων) (Contract no. ERB-SOE2-CT97 20 20). 
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Α) Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εµπιστοσύνη στις γνώσεις τους και στην ικανότητά τους να 

ελέγξουν την τάξη όταν το Αναλυτικό Πρόγραµµα απαιτεί να διαδραµατίσουν νέους 

ρόλους. 

Β) Ακόµα και αν ένας εκπαιδευτικός έχει το κίνητρο και τη θέληση να εφαρµόσει 

καινοτοµίες, οι πεποιθήσεις του για τη διδασκαλία και τη µάθηση επηρεάζουν τον τρόπο 

που δρα στην τάξη. Μπορεί, για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός να ασπάζεται τις αρχές του 

οικοδοµισµού, αλλά η ιδεολογία του και συνεπώς η διδασκαλία του να απέχει πολύ από 

αυτές (Johnston, 1991, στην Pinto, 2005).  

Γ) Οι εκπαιδευτικοί είναι σκεπτικοί ως προς τις καινοτοµίες, λόγω περιορισµών που 

θέτουν στο περιεχόµενο ή στο κλίµα του σχολείου και της τάξης ή λόγω των προσδοκιών 

για κάλυψη της ύλης ή την προετοιµασία των µαθητών για τις εξετάσεις.  

∆) Οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για το αν µια δραστηριότητα ή ένα ολοκληρωµένο µάθηµα 

µπορεί να κρατήσει τους µαθητές απασχοληµένους και να διατηρήσει το ενδιαφέρον τους 

(Brown & McIntyre, 1992 στους Stylianidou, Boohan, & Ogborn, 2005).  

 

Η έρευνα των Pinto et al. (2005), Sassi et al. (2005), Stylianidou et al. (2005) και Viennot 

et al. (2005) οδήγησε σε διαφορετικά προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών µε σκοπό 

την προετοιµασία των τελευταίων για αποδοχή και ορθή εφαρµογή εκπαιδευτικών 

καινοτοµιών. Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή αυτών των διδακτικών προσπαθειών.  

 

Οι Stylianidou et al. (2005) πρότειναν ένα πρόγραµµα δύο σεµιναρίων. Στο πρώτο 

σεµινάριο οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις διδακτικές πρακτικές που χρησιµοποιούν, 

αναστοχάζονται σε σχέση µε το τι καθοδηγεί αυτές τις πρακτικές, χρησιµοποιώντας 

αποτελέσµατα ερευνών, και προγραµµατίζουν ένα µάθηµα για να δοκιµάσουν νέες ιδέες 

(καινοτοµίες). Στο δεύτερο σεµινάριο, αξιολογούν ένα µάθηµα και προγραµµατίζουν τη 

συνέχειά του συζητώντας το σκεπτικό της δοµής του. Για το σχεδιασµό του διδακτικού 

υλικού λήφθηκαν υπόψη τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν το µετασχηµατισµό, ο 

οποίος λαµβάνει χώρα κατά την εφαρµογή της καινοτοµίας: (α) το περιεχόµενο, (β) οι 

πεποιθήσεις εκπαιδευτικών, (γ) οι αξίες των εκπαιδευτικών για τη φύση του αντικειµένου 

και για το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί και (δ) οι περιορισµοί και οι συνήθειες του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Για να αντιµετωπιστούν αυτοί οι παράγοντες δηµιουργήθηκαν 

αντίστοιχες «ιστορίες», στις οποίες φανταστικοί εκπαιδευτικοί εξηγούσαν τους λόγους για 

τους οποίους έλαβαν συγκεκριµένες αποφάσεις, ως προς την εφαρµογή των καινοτοµιών 

στη διδασκαλία τους. Ο σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η πρόκληση συζήτησης 

σε σχέση µε τις σκέψεις των εκπαιδευτικών για τις «ιστορίες», γεγονός στόχευε στο να 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 85 

αναδείξει τους τέσσερις παράγοντες, κάτι που πιθανό να τροχοδροµούσε µελλοντικές 

αλλαγές στον τρόπο σκέψης τους.  

 

Οι Viennot et al. (2005) πρότειναν τρία διαφορετικού περιεχοµένου, αλλά ίδιας δοµής 

σεµινάρια, (π.χ. φώς και όραση) σε σχέση µε την αποδοχή καινοτοµιών από 

εκπαιδευτικούς. Το πρώτο κοµµάτι των σεµιναρίων παρουσιάζει τις αρχές της καινοτοµίας 

που υιοθετείται, τη σηµασία των ιδεών των µαθητών και τους συγκεκριµένους στόχους της 

διδασκαλίας. Το επόµενο κοµµάτι παρέχει αρχεία, µέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να ελέγξουν τις ιδέες τους, παρόλο που τα υλικά που παρέχονται προτίθενται για 

παρουσίαση των κοινών ιδεών µαθητών. Το τρίτο κοµµάτι παρουσιάζει αυτούσια την 

πορεία διδασκαλίας που προτείνεται από το πρόγραµµα, τη σχετική σηµασία και σειρά 

των διαφορετικών εννοιών και τους τύπους των νοητικών έργων που αναµένονται από 

τους µαθητές, κυρίως κατά τη διάρκεια των πρακτικών εργασιών. Το τέταρτο κοµµάτι των 

σεµιναρίων περιλαµβάνει την αντιµετώπιση των «κρίσιµων πτυχών» της διδασκαλίας των 

συγκεκριµένων θεµάτων που διδάσκονται, και αφορά σε συγκεκριµένα υποκεφάλαια, τα 

οποία παρέχουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς για άσκηση κριτικής στη δουλειά τους 

ως προς τα έργα αξιολόγησης και τον προγραµµατισµό πρακτικών µαθηµάτων.  

 

Η διδακτική πρόταση των Pinto et al. (2005) αφορά σε ένα µαθησιακό κύκλο, ο οποίος 

αποτελείται από τρεις φάσεις. Στη διερευνητική φάση παρουσιάζεται στους 

εκπαιδευτικούς µια προβληµατική κατάσταση στο συγκείµενο της ενέργειας, για την οποία 

συζητούν σε οµάδες. Επιπλέον, αναφέρονται στις δικές τους εµπειρίες σε σχέση µε τη 

διδασκαλία της. Σε αυτή τη φάση δηµιουργείται η ανάγκη υιοθέτησης µιας καινοτοµικής 

πρακτικής, λόγω της αντίφασης που υπάρχει ανάµεσα στην κοινή γλώσσα και στην 

επιστηµονική γλώσσα, σε σχέση µε την υποβάθµιση της ενέργειας. Οι εκπαιδευτές 

κοινοποιούν τους στόχους της εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς, µε σκοπό να 

ενεργοποιηθούν οι αναστοχαστικοί µηχανισµοί των τελευταίων, ώστε να προωθηθεί 

αλλαγή στη σκέψη, αρχικά, και στη διδασκαλία τους αργότερα. Ακολούθως, γίνεται 

αναγνώριση των ιδεών των εκπαιδευτικών, ως προς την προτεινόµενη προβληµατική 

κατάσταση και εισάγεται το νέο περιεχόµενο (καινοτοµία), ώστε να προκληθεί γνωστική 

σύγκρουση. Στην επόµενη φάση, τη φάση της αναδόµησης, οι εκπαιδευτικοί συζητούν 

τρόπους λύσης του προβλήµατος µε τους εκπαιδευτές και καταφεύγουν στην εγκαθίδρυση 

µιας «γέφυρας» ανάµεσα στον επιστηµονικό κόσµο και στον καθηµερινό κόσµο ως 

τρόπου για αύξηση του επιστηµονικού αλφαβητισµού. Στη φάση της εφαρµογής, οι 
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εκπαιδευτικοί καλούνται να χρησιµοποιήσουν όσα έµαθαν, για να αξιολογήσουν 

υφιστάµενο διδακτικό υλικό που περιλαµβάνει τη διδασκαλία της ενέργειας.  

 

Οι Sassi et al. (2005) πρότειναν µια σειρά δύο σεµιναρίων µε σκοπό να δοθεί η ευκαιρία 

σε εκπαιδευτικούς να εφαρµόσουν στην τάξη τους πειράµατα πραγµατικού χρόνου. Το 

πρώτο σεµινάριο ενθαρρύνει την κριτική σκέψη σε σχέση µε τη λογική των πειραµάτων. 

Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί αναλύουν παραδείγµατα συγκεκριµένων ακολουθιών 

δραστηριοτήτων, απευθύνονται στην ερώτηση «Πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη 

διδασκαλία τα πραγµατικά πειράµατα και οι εικόνες που δηµιουργούν;», αναλύουν 

παραδείγµατα εφαρµογής ακολουθιών δραστηριοτήτων από συναδέλφους, συζητούν το 

πώς ερµηνεύτηκε µία καινοτοµία µέσα από ανάλυση κοµµατιών συγκεκριµένης ιστορίας, 

εστιάζουν στις δυσκολίες των µαθητών για την κατανόηση και την ερµηνεία των εικόνων 

που δηµιουργούνται από πειράµατα πραγµατικού χρόνου και αναλύουν τυπικά 

αποτελέσµατα πειραµάτων. Κατά το δεύτερο σεµινάριο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

δώσουν ανατροφοδότηση σε συναδέλφους που εφάρµοσαν πραγµατικές ή 

προσοµοιωµένες δραστηριότητες τάξης εστιάζοντας στους παράγοντες που θα µπορούσαν 

να επηρεάσουν την επιτυχία της συγκεκριµένης δραστηριότητας (π.χ. προθέσεις και στόχοι 

του εκπαιδευτικού, χρήση εικόνων γραφικών παραστάσεων, αντικειµενικές περιστάσεις 

όπως σχολικό περιεχόµενο, περιορισµοί του αναλυτικού προγράµµατος).  

 

Αυτές οι προτάσεις διδασκαλίας εκπαιδευτικών αφορούν στην παροχή βοήθειας στους 

τελευταίους για αναστοχασµό των µετασχηµατισµών που αναπόφευκτα κάνουν όταν 

εφαρµόζουν µία καινοτοµία σύµφωνα µε τις γνώσεις τους, τα πιστεύω και το περιβάλλον 

της εργασίας τους. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήµα για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

αναγνωρίσουν το µετασχηµατιστικό τους ρόλο στη διαδικασία της εφαρµογής 

καινοτοµιών, η οποία θα µπορούσε να µας βοηθήσει στο µέλλον στο να απευθύνονται σε 

αυτές µε πιο κριτικό και λεπτοµερή τρόπο.  

 

Η ανάγκη για σωστό µετασχηµατισµό της γνώσης από εκπαιδευτικούς, ώστε να τη 

διδάξουν, τονίζεται και από τους Duschl et al. (2007): «Για τη δηµιουργία 

αποτελεσµατικής διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήµες, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 

αναπτύξουν και να προσαρµόσουν διδακτικό υλικό, ώστε να σχεδιάσουν διδασκαλία που 

είναι κατάλληλη για τους µαθητές τους. Για να κάνουν αυτής της µορφής τις 

τροποποιήσεις, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται γνώσεις Φυσικών Επιστηµών, γνώση του πώς 

µαθαίνουν οι µαθητές Φυσικές Επιστήµες και κυρίως γνώση για τον τρόπο σχεδιασµού 
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αποτελεσµατικής διδασκαλίας. Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν κατέχουν ένα ή περισσότερους 

τοµείς από αυτούς και χρειάζονται στήριξη για να τους αναπτύξουν.» (σελ. 344).  

3.5.2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για Ανάπτυξη της Ικανότητας της 

Μοντελοποίησης και για ∆ιδασκαλία της σε Μαθητές 

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστηµών, προϋπηρεσιακοί και εν-υπηρεσία, κατέχουν µη 

επιστηµονική και σχετικά ασταθή γνώση για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση στις 

Φυσικές Επιστήµες (δες κεφάλαιο 3.2.4. για εκτενέστερη αναφορά στο θέµα). Σε σχέση µε 

αυτή την πτυχή των Φυσικών Επιστηµών οι Crawford και Cullin (2004) υποστηρίζουν ότι 

οι εκπαιδευτές (science educators) πρέπει να απευθυνθούν στο σηµαντικό πρόβληµα του 

πώς να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστηµών να αναπτύξουν 

επιστηµονικά αποδεκτές ιδέες για τα µοντέλα για τη µοντελοποίηση.  

 

Η ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης φαίνεται να είναι µία µακροπρόθεσµη και 

χαοτική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου αβεβαιότητα και µερική 

επιτυχία ή ακόµα και αποτυχία. Η σταδιακή εισαγωγή των µαθητών στη διαδικασία της 

µοντελοποίησης απαιτεί, ως απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχία, την ουσιαστική 

κατανόηση των πτυχών της µοντελοποίησης εκ µέρους των εκπαιδευτικών (Justi & Gilbert, 

2002a). Χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να έχει κατακτήσει όλες τις πτυχές της 

µοντελοποίησης και να έχει έγκυρη γνώση σε σχέση µε τη φύση των µοντέλων και της 

µοντελοποίησης (Justi & Gilbert, 2003). Συχνά αυτό δε συµβαίνει και οι συνέπειες 

σχετίζονται µε το ότι δεν προωθείται µε τον κατάλληλο τρόπο η διδασκαλία της 

ικανότητας της µοντελοποίησης, γεγονός που οδηγεί σε αποτυχηµένες, αν υπάρχουν, 

προσπάθειες διδασκαλίας της.  

 

Η ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης εκ µέρους των εκπαιδευτικών δεν 

αποτελεί όµως τη µοναδική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική διδασκαλία της 

δεξιότητας αυτής. Χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να µπορούν να αναπτύσσουν ακολουθίες 

δραστηριοτήτων, οι οποίες να στοχεύουν στην ανάπτυξης της ικανότητας της 

µοντελοποίησης, χρειάζεται, δηλαδή, να µπορούν να µετασχηµατίζουν τη γνώση τους σε 

διδακτικές δραστηριότητες, που να βοηθούν τους µαθητές να αντεπεξέλθουν σε σχέση µε 

αυτή την πολύπλοκη και χαοτική διαδικασία (Pinto et al., 2005; Sassi et al., 2005; 

Stylianidou et al., 2005; Viennot et al., 2005). Πέραν του σχεδιασµού των ακολουθιών 

δραστηριοτήτων, ένα άλλο απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία είναι η πρακτική 

εφαρµογή τους σε πραγµατικό µαθησιακό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
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παροτρύνονται να εφαρµόζουν όχι µόνο τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν από µόνοι 

τους, αλλά και παραδείγµατα µαθηµάτων ή δραστηριοτήτων που τους δίνονται (Van Driel 

& Verloop, 2002) µε σκοπό, όχι την τυφλή εφαρµογή του, αλλά την άσκηση κριτικής που 

στοχεύει στη βελτίωση και τέλος την εφαρµογή του.  

 

Είναι, επίσης, προτιµητέο να οργανώνονται οι εκπαιδευτικοί σε οµάδες ή δίκτυα όπου 

παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για τη διευκόλυνση και καθοδήγηση τους σε σχέση µε το 

σχεδιασµό µαθηµάτων που εστιάζουν στα µοντέλα και περιλαµβάνουν δραστηριότητες, 

όπως σύγκριση διαφορετικών µοντέλων για το ίδιο φαινόµενο, σχεδιασµό και 

αναθεώρηση µοντέλων στη βάση πειραµάτων που συµβαίνουν εντός τάξης κτλ. Σε τέτοιας 

µορφής δίκτυα βοηθά, επίσης, ο αναστοχασµός των µελών σε σχέση µε τις διδακτικές τους 

εµπειρίες και η συζήτηση των προβληµάτων ή άλλων ενδιαφέροντων στοιχείων που 

προκύπτουν (Van Driel & Verloop, 2002). 
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3.6. Συνεργασία στη Μάθηση  

Στο µέλλον, όταν θα µιλάµε για τη θεωρία της διδασκαλίας ή τη 

φιλοσοφία της διδασκαλίας, η διαλογική έννοια θα είναι αυτονόητη 

(Huttunen, 1995, στον Tella, 1998) 

 

Η διαλογική ενυπάρχει σε περιστάσεις όπου άτοµα συζητούν προσπαθώντας να 

καταλήξουν σε µια απόφαση (µέσω συµφωνίας ´ή διαφωνίας) συνήθως µέσα από 

συνεργασία στην οµάδα. Κατά αυτό τον τρόπο, το πιο πάνω απόσπασµα είναι καίριο και 

αφορά σε πολλές σηµερινές εκπαιδευτικές ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν στην 

ενσωµάτωση της συνεργασίας στη διδασκαλία µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη µάθηση.  

 

Οι προσπάθειες για αναµόρφωση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες υποστηρίζουν 

τη συνεργασία ως συστατικό στοιχείο (Duschl et al., 2007), το οποίο διαδραµατίζει 

κεντρικό ρόλο στη µάθηση, αφού µε αυτό τον τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία 

προσοµοιάζει στις καθηµερινές πρακτικές της επιστηµονικής εργασίας (Bozeman & 

Corley, 2004; Dunbar, 2001; Dunbar & Fugelsang, 2004; Latour, 1998). Για να 

συγκλίνουν σε νέες θεωρίες που να έχουν νόηµα, οι επιστήµονες συνεργάζονται. Η 

επιστηµονική συνεργασία έχει κοινά στοιχεία µε την καθηµερινή, ανεπίσηµη 

αλληλεπίδραση, συµπεριλαµβανοµένου και της χρήσης δοµών εναλλαγής σειράς για τη 

διαπραγµάτευση νοήµατος (Roschelle, 1992). ∆εδοµένου ότι µέσα από την επιστηµονική 

διαδικασία οικοδόµησης νοήµατος επέρχεται µάθηση, η διαδικασία πρέπει να θεωρείται 

ως κοινωνική, παρά ατοµική δραστηριότητα (Dewey, 1932; Mead, 1934; Piaget, 1932; 

Vygotsky, 1978). Η κοινωνική οικοδόµηση της γνώσης έχει απασχολήσει την έρευνα και 

στην περιοχή της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών(Adams & Hamm, 1998; Driver, 

1989; Driver, Asoko, Leach, Mortimer, & Scott, 1994a; Harskamp & Ding, 2006; Noss, 

Hoyles, Gurtner, Adamson, & Lowe, 2002; Or-bach & Van Joolingen, 2004; Saab, van 

Joolingen, & van Hout-Wolters, 2005; Solomon, 1987; Van Eijl, Pilot, & De Voogd, 2005).  

 

Κάποιοι ερευνητές αποδίδουν το αυξανόµενο ενδιαφέρον και την έντονη προσοχή για 

συνεργασία ανάµεσα στους µανθάνοντες στο γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρησιακής ζωής (Akkerman, Van den Bossche, Admiraal, 

Gijselaers, Segersb, Simons, & Kirschner, 2007), κάτι που αναπόφευκτα επηρεάζει την 

εκπαιδευτική πρακτική και εµποτίζεται στις εκπαιδευτικές δοµές. Οι επιχειρήσεις 

στηρίζονται σε οµάδες για την αντιµετώπιση των υψηλών απαιτήσεων του περιβάλλοντος 
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και για την ουσιαστική και γρήγορη επίλυση καίριων καθηµερινών προβληµάτων. 

Ουσιαστικά, τόσο οι επιχειρησιακές οµάδες όσο και οι εκπαιδευτικές οµάδες σχολικού 

περιβάλλοντος αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την 

πρόκληση εγκαθίδρυσης κοινού πλαισίου αναφοράς, αντιµετώπισης ή εξάλειψης των 

διαφορών ή αποκλίσεων στην κατανόηση, διαπραγµάτευσης θεµάτων ατοµικής ή 

συλλογικής δράσης, και επίτευξης κοινής κατανόησης (Barron, 2000). Συνεπώς, η µελέτη 

των οµάδων και της συνεργασίας στις οµάδες αποτελεί µία σηµαντική περιοχή έρευνας 

(Crook, 1998), που αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφοροποίηση ανάµεσα στη γνώση που 

οικοδοµείται σε οµάδες (κοινωνική οικοδόµηση) και στη γνώση που οικοδοµείται από το 

άτοµο (ατοµική οικοδόµηση). Αυτή η τάση στην έρευνα µπορεί να αποδοθεί στο 

µεγαλύτερο της βαθµό στην αύξηση του ενδιαφέροντος για την προοπτική της δουλειάς 

του Ρώσου ψυχολόγου Vygotsky (Daniels, 1996). Αυτή η προοπτική θεωρεί ότι τα άτοµα 

οικοδοµούν κατανόηση, όταν εµπλέκονται κοινωνικά, µε τον εκπαιδευτικό και µε τους 

συµµαθητές τους, σε συζητήσεις και δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος. Η κοινωνική 

µάθηση αντιτίθεται στην προοπτική της ατοµικής οικοδόµησης γνώσης, η οποία δίνει 

έµφαση στις φυσικές εµπειρίες στις οποίες εκτίθενται οι µαθητές και τα αποτελέσµατά που 

έχει αυτό στη µάθηση.  

3.6.1. Ορισµός Συνεργατικής Μάθησης 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συνεργασία στη 

µαθησιακή διαδικασία προκύπτει σύγχυση λόγω της εναλλακτικής χρήσης δύο εντελώς 

διαφορετικών όρων: συνεργατική µάθηση (collaborative learning) και συνεταιριστική 

µάθηση (cooperative learning) (Dillenbourg et al., 1996). Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η 

διευκρίνιση των δύο όρων για διασφάλιση κοινής ορολογίας σε σχέση µε το παρόν 

κείµενο. 

Η διαφοροποίηση των δύο όρων (συνεργατική και συνεταιριστική µάθηση) αφορά κυρίως 

στην ύπαρξη ή όχι κοινού στόχου προς επίτευξη ανάµεσα στα µέλη µια συνεργαζόµενης 

οµάδας (Dillenbourg, 1999; Hoyles, Healy, & Pozzi, 1992; Kruger, 1993; Oxford, 1997; 

Oxford & Nyikos, 1997; Pozzi, healy, & Hoyles, 1993; Roschelle & Teasley, 1995). Με 

άλλα λόγια, η συνεργατική µάθηση αφορά σε διεκπεραίωση έργων κατά τα οποία τα µέλη 

της οµάδας προσπαθούν να απευθυνθούν σε ένα κοινό στόχο (Eraut, 1994; Hoyles et al., 

1992; McInnerney & Roberts, 2004; Oxford, 1997; Oxford & Nyikos, 1997; Panitz, 1997; 

Paulus, 2005; Pozzi et al., 1993; Roschelle & Teasley, 1995). Η συνεταιριστική µάθηση 

αφορά στη διεκπεραίωση ενός έργου κατά το οποίο τα µέλη της οµάδας προσπαθούν να 
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απευθυνθούν το κάθε ένα σε ένα διαφορετικό στόχο (Dillenbourg, 1999; Hoyles et al., 

1992; Johnson & Johnson, 1990, 1999; Oxford, 1997; Oxford & Nyikos, 1997; Paulus, 

2005; Pozzi et al., 1993). Κατά τη συνεργατική µάθηση, ένας εκπαιδευτικός θέτει τους 

ίδιους στόχους για όλους τους µαθητές της οµάδας. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της 

συνεταιριστικής µάθησης, η οποία στηρίζεται στο πρότυπο της κατανεµηµένης γνωστικής. 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη συνεργατική µάθηση και υιοθετεί τον ορισµό των 

Roschelle και Teasley (1995) µε κάποιες διαφοροποιήσεις (µαύρα χοντρά γράµµατα): Η 

συνεργασία είναι µία συντονισµένη σύγχρονη ή ασύγχρονη (µέσω διαδικτύου) 

δραστηριότητα, αποτέλεσµα συνεχούς προσπάθειας για οικοδόµηση και διατήρηση κοινής 

αντίληψης για το πρόβληµα και κατασκευή νοήµατος, µέσω των διεργασιών λύσης 

προβλήµατος. 

3.6.2. Συνεργατική Μάθηση: Κοινωνική Οικοδόµηση της Γνώσης 

Η συµβατική προσέγγιση στη διδασκαλία εµπλέκει το µανθάνοντα σε µία διαδικασία 

αλληλεπίδρασης µε τον εκπαιδευτικό, κατά την οποία ο τελευταίος παρεµβαίνει, όταν 

δηµιουργούνται προβλήµατα για να βοηθήσει στη λύση τους. Η έρευνα υποδεικνύει ότι η 

συνεργασία ανάµεσα στους µανθάνοντες επιφέρει θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα που 

προωθούν την εννοιολογική αλλαγή και καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε την ατοµική 

διδασκαλία και µάθηση, είτε αυτό συµβαίνει σε συµβατικά µαθησιακά περιβάλλοντα 

(πρόσωπο µε πρόσωπο), είτε σε υπολογιστικά-διαδικτυακά περιβάλλοντα (εξ αποστάσεως) 

(Alavi & Dufner, 2005; Barron et al., 1998; Harskamp & Ding, 2006; Hiltz & Goldman, 

2005; Hogan, 1998; Hoyles et al., 1992; Hoyles, Healy, & Pozzi, 1994; Krajcik et al., 

1994; Lumpe & Staver, 1995; Pozzi et al., 1993; Shachar & Sharan, 1994; Springer, 

Stanne, & Donovan, 1999; Tao, 2004; Tao & Gunstone, 1999; Van Eijl et al., 2005). Όταν 

οι µανθάνοντες συνεργάζονται µε ένα κοινό σκοπό, βελτιώνονται ως προς (α) την 

ικανότητά τους για εξήγηση του συλλογισµού τους (Cohen, 1994; Webb, Troper, & Fall, 

1995), (β) την οικοδόµηση κοινής γνώσης (Coleman, 1998), (γ) την παρατήρηση των 

στρατηγικών των υπόλοιπων µελών της οµάδας (Azmitia, 1988), (δ) τη χρήση κοινών 

στρατηγικών ελέγχου των λύσεων που προτείνονται από την οµάδα (Schoenfeld, 1989), 

και (ε) την επιχειρηµατολογία (Amigues, 1988; Phelps & Damon, 1989). 

 

Παρόλες τις συγκριτικές ερευνητικές προσπάθειες που υποδεικνύουν θετικά µαθησιακά 

αποτελέσµατα υπέρ της συνεργατικής µάθησης, υπάρχουν και (λιγότερες) έρευνες που 

υποστηρίζουν το αντίθετο βασιζόµενοι στο ότι (α) η συνοµιλία εντός των οµάδων 
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καταλήγει να είναι εκτός έργου (off task) και (β) δεν προωθείται τελικά οικοδοµιστική 

µάθηση (Bennett & Cass, 1989; Galton, Simon, & Croll, 1980; Häkkinen, Järvelä, & 

Byman, 2001; Lehtinen et al., 1998; Maloney & Simon, 2006; Rojas-Drummond & Mercer, 

2003; Strijbos, Martens, Jochems, & Broers, 2004).  

 

Αυτά τα αλληλοσυγκρουόµενα αποτελέσµατα οφείλονται κυρίως, σύµφωνα µε τους 

Dillenbourg et al. (1996), στο είδος της έρευνας. Σύµφωνα µε αυτούς τους ερευνητές, η 

έρευνα σε σχέση µε τη συνεργατική µάθηση αναπτύχθηκε µέσα από τρία ερευνητικά 

παραδείγµατα που διαφέρουν στον αριθµό και τον τύπο των µεταβλητών που λαµβάνουν 

υπόψη τους: το παράδειγµα των επιδράσεων, το παράδειγµα των προϋποθέσεων και το 

παράδειγµα των αλληλεπιδράσεων των µεταβλητών. Τα αλληλοσυγκρουόµενα 

αποτελέσµατα σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα της συνεργατικής µάθηση σε 

σύγκριση µε την παραδοσιακή προέκυψαν από το πρώτο παράδειγµα, αυτό των 

επιδράσεων, µέσα από οποίο κυριαρχούν περισσότερο τα θετικά αποτελέσµατα (Slavin, 

1983; Webb, 1991). Αυτός είναι και ο λόγος που ακολούθησαν τα άλλα δύο ερευνητικά 

παραδείγµατα και αφορούσαν σε προϋποθέσεις όπως το µέγεθος ή τη σύνθεση οµάδας, οι 

οποίες πρέπει να συµβαίνουν (το παράδειγµα των προϋποθέσεων) και στις 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις µεταβλητές (το παράδειγµα των αλληλεπιδράσεων), για να 

είναι αποτελεσµατική η συνεργατική µάθηση.  

 

Υποστηρικτική ως προς τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η συνεργατική µάθηση, σε 

σχέση µε την ατοµική µάθηση, φαίνεται να είναι η συζήτηση που γίνεται γύρω από την 

εννοιολογική αλλαγή και τη φύση της, και συγκεκριµένα ανάµεσα στην τάση για γνωστική 

ή κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση στη µάθηση. Οι παραδοσιακές απόψεις για την 

εννοιολογική αλλαγή (γνωστική προοπτική) δέχονται κριτική από την 

κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση για διδασκαλία και µάθηση (Mason, 2007). Οι 

Akkerman et al. (2007), εντοπίζοντας τη σηµασία της έρευνας για τη συνεργατική µάθηση, 

ανάλυσαν τις διαφορετικές αντιλήψεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για την κοινωνική 

αντίληψη, µελετώντας ένα σηµαντικό αριθµό ερευνών που διεκπεραιώθηκαν σε σχέση µε 

τη συνεργατική µάθηση. Εντόπισαν µπέρδεµα ως προς τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η 

σχέση του ατόµου προς το σύνολο και προσπάθησαν να δώσουν τη δική τους εξήγηση 

(∆ιάγραµµα 17). 
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∆ιάγραµµα 17. Η Φύση της Κοινωνικής Αντίληψης (Akkerman et al., 2007) 

Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 17, η φύση της κοινωνικής αντίληψης µπορεί να γίνει 

αντιληπτή είτε µέσα από τη γνωστική, είτε µέσα από την κοινωνικο-πολιτιστική προοπτική 

της µάθησης. Η γνωστική προοπτική της µάθησης διαχωρίζει την κοινωνική αντίληψη και 

θεωρεί τη µάθηση ως διαδικασία απόκτησης γνώσης, ενώ η κοινωνικοπολιτιστική 

προοπτική τείνει προς τη συγχώνευση της κοινωνικής αντίληψης και θεωρεί τη µάθηση ως 

διαδικασία ένταξης του ατόµου σε µία κοινότητα. Η πρώτη προσέγγιση θεωρεί το άτοµο 

αυτόνοµο, ενεργό και ικανό να οικοδοµεί προσωπική κατανόηση για τον περιβάλλοντα 

κόσµο. Ο κοινωνικός κόσµος γύρω από το άτοµο αποτελεί ένα σύνολο περιεχοµένων, 

όπου δρα το άτοµο. Από την άλλη, η κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση θεωρεί το άτοµο 

ως συµµετέχοντα σε κοινωνικές πρακτικές, στις οποίες αλληλεπιδρά µε άλλα άτοµα, µε το 

υλικό και µε συστήµατα αναπαράστασης. Σε ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού 

“Educational Psychologist” οι Alexander (2007), Greeno και van de Sande (2007), Hallden, 

Haglund και Stromdahl (2007), Mason (2007), Mercer (2007), Murphy (2007) και 

Vosniadou (2007) πραγµατεύονται το κατά πόσο είναι εφικτή η γεφύρωση των δύο 

προσεγγίσεων στην έρευνα για την εννοιολογική αλλαγή. Όλοι οι συγγραφείς καταλήγουν 

στο ότι οι δύο προοπτικές δεν πρέπει να µελετώνται σε αποµόνωση. Χρειάζεται να λάβει 

κανείς υπόψη τα πλεονεκτήµατα και των δύο προσεγγίσεων και, συνεπώς, κατά τη µελέτη 

της εννοιολογικής αλλαγής η µονάδα ανάλυσης δεν πρέπει να είναι το άτοµο, αλλά η 

δραστηριότητα του ατόµου που ενυπάρχει σε ένα φυσικό και κοινωνικό συνεργατικό 

περιβάλλον, στο οποίο ισχύουν συµβολικές δοµές, εσωτερικές και εξωτερικές.  

 

Αυτά τα αποτελέσµατα έχουν τις ρίζες τους στη θεωρία του Vygotsky (1962), σύµφωνα µε 

την οποία οι γνωστικές ικανότητες δηµιουργούνται µέσω της αλληλεπίδρασης του ατόµου 

µε το περιβάλλον και συνεπώς οι µαθητές µπορούν να εργαστούν σε υψηλότερα 

διανοητικά επίπεδα, όταν τους ζητείται να εργαστούν σε συνεργατικές περιστάσεις παρά 

όταν τους ζητείται να εργαστούν ατοµικά. Κατά τη διαδικασία οικοδόµησης νοήµατος, 

που συµβαίνει µέσα από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε επιδεξιότερους συντρόφους, 

ιδιαίτερη σηµασία διαδραµατίζει η στήριξη (scaffolding) που δέχεται το άτοµο από το 

περιβάλλον του (εκπαιδευτικό ή γονείς). Αυτή η στήριξη της µάθησης (scaffolding of 
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learning), αν επαναληφθεί και σε άλλα έργα, καθιστά το άτοµο ικανό να λύνει 

προβλήµατα µε ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια. Η διαδικασία του µετασχηµατισµού των 

κοινωνικών διεργασιών σε ψυχολογικές (ατοµικές), µε σκοπό τη δηµιουργία πλαισίου 

εσωτερικών διεργασιών, ονοµάζεται, σύµφωνα µε τον Vygotsky, εσωτερίκευση (Lave & 

Wenger, 1996). Ενώ ο Vygotsky εστίασε στους ικανότερους άλλους, και συγκεκριµένα 

τους ενήλικες, οι Forman και Cazden (1985) προέκτειναν αυτή την ιδέα θεωρώντας ότι η 

αλληλεπίδραση θα ήταν καλό να συµβαίνει ανάµεσα σε άτοµα ίσων δυνατοτήτων, ηλικίας 

και γνώσεων. Ανάµεσα σε συµµαθητές, για παράδειγµα, οι οποίοι διαπραγµατεύονται και 

καθοδηγούν ο ένας τον άλλο στην πορεία µιας δραστηριότητας και µπορούν να 

αναπτύξουν κοινή κατανόηση κατά τη διαδικασία διερεύνησης και διευκρίνησης της 

φύσης του προβλήµατος.  

 

Ένα άλλο συστατικό στοιχείο στη θεωρία του Vygotsky είναι η Ζώνη Επικείµενης 

Ανάπτυξης (ΖΕΑ) (Zone of Prόχιmal Development), η απόσταση, δηλαδή, ανάµεσα στο 

πραγµατικό επίπεδο ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από µια ανεξάρτητη διαδικασία 

επίλυσης προβληµάτων, και στο επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται 

από τη λύση προβληµάτων, υπό την καθοδήγηση ή σε συνεργασία µε πιο επιδέξιους 

συντρόφους. Ο Vygotsky τόνισε, επιπλέον, ότι η συνεργατική µάθηση, είτε ανάµεσα στους 

µαθητές, είτε ανάµεσα στους µαθητές και στον εκπαιδευτικό, είναι ουσιαστική για την 

προώθηση της ανάπτυξης της ΖΕΑ του κάθε µαθητή, που αποτελεί το κενό ανάµεσα στο τι 

µπορεί να κατακτήσει από µόνος του και σε αυτό που µπορεί να κατακτήσει σε 

συνεργασία µε άλλους που είναι πιο έµπειροι ή επιδέξιοι από εκείνον (Warschauer, 1997). 

Συνεπώς, ως τέτοια, η ΖΕΑ παρέχει το σκηνικό, στο οποίο το κοινωνικό και το ατοµικό 

επίπεδο συνενώνονται, κάτι που συνάδει µε την άποψη ότι κάθε λειτουργία στην 

πολιτισµική ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζεται δύο φορές ή σε δύο επίπεδα (Daniels, 

1996). Αρχικά, παρουσιάζεται στο κοινωνικό επίπεδο και ακολούθως στο ψυχολογικό 

(Minick, 1996). Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τη σηµασία των νοητικών διεργασιών που 

συµβαίνουν ανάµεσα σε άτοµα και τις επανατοποθετεί ως παράγωγο αυτών που 

συµβαίνουν ανάµεσα σε άτοµα σε κοινωνικές συνθήκες (Vygotsky, 1962, 1978). Η 

συνεργασία ανάµεσα σε άτοµα των ίδιων περίπου ικανοτήτων υποστηρίζει την ιδέα του 

βέλτιστου µεγέθους της «γνωστικής απόστασης» ανάµεσα στους µαθητές µιας οµάδας, 

εφόσον υποστηρίζει τη σηµασία εγκαθίδρυσης µιας αρχικής κοινής κατανόησης, καθώς 

επίσης και της διατήρησης και ανάπτυξης αυτής της κατανόησης κατά την επικοινωνία.  
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3.6.3. Μοντέλα και Περιβάλλοντα Εφαρµογής της Συνεργασίας στη 

Μάθηση  

Η εφαρµογή των αρχών της κοινωνικής µάθησης οδηγεί σε πολλαπλούς και διαφορετικούς 

τρόπους έκφρασης της συνεργασίας στην τάξη, σε διαφορετικά, δηλαδή, µοντέλα 

συνεργασίας ή περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης. Τα περισσότερα µοντέλα αφορούν 

σε διαδικτυακή ή µικτή (διαδικτυακή και πρόσωπο µε πρόσωπο) συνεργασία. Ακολουθεί 

σύντοµη περιγραφή δέκα διαφορετικών µοντέλων ή περιβαλλόντων. 

 

Το µαθησιακό περιβάλλον Knowledge Forum αποτελεί µετεξέλιξη του προγράµµατος 

CSILE (Computer Supported Intentional Learning Environments) (Scardamalia et al., 

1994) και σχεδιάστηκε για (α) να δώσει πρόσβαση σε όλους τους συµµετέχοντες σε 

προηγµένες διαδικασίες γνώσης, (β) να προωθήσει τη δηµιουργία και τη συνεχή βελτίωση 

κοινών κατασκευασµάτων ή γνώσης της κοινότητας, και (γ) να παρέχει ένα χώρο στην 

κοινότητα για µεταφορά αυτής της συνεργατικής οικοδόµησης γνώσης. Σήµερα, το 

CSILE/Knowledge Forum αποτελεί ένα ηλεκτρονικό χώρο εργασίας οµάδων που 

υποστηρίζει τη διαδικασία της οικοδόµησης γνώσης (knowledge building). Παρόλα αυτά, 

δεν είναι απλώς ένα υπολογιστικό περιβάλλον. Το εργαλείο συζητήσεων, για παράδειγµα, 

του Knowledge Forum, που περιλαµβάνει τη συνιδιοκτησία σηµειώσεων και ιδεών, 

διαφέρει πολύ από το εργαλείο ασύγχρονων συζητήσεων (discussion board) άλλων 

υπολογιστικών περιβαλλόντων. Μέσα από το Knowledge Forum, οποιοσδήποτε αριθµός 

ατόµων και οµάδων µπορούν να µοιραστούν πληροφορίες, να ξεκινήσουν συνεργατικές 

διερευνήσεις και να χτίσουν δίκτυα νέων ιδεών µαζί. Γενικότερα, αποτελείται από µία 

συλλογή δραστηριοτήτων (π.χ. συλλογή πληροφοριών, προγραµµατισµός, κτλ) γύρω από 

ένα θέµα που επιλέγουν τα παιδιά ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα τους. Οι µαθητές 

εµπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες, καταγράφουν πληροφορίες σε µία κοινή βάση 

δεδοµένων, η οποία τρέχει ταυτόχρονα σε δικτυωµένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και 

ασκούν κριτική ο ένας στις σηµειώσεις του άλλου. Απώτερος στόχος είναι ο εµπλουτισµός 

της κοινής γνώσης στην κοινωνία των µανθανόντων. Οι Rahikainen, Lallimo, και 

Hakkarainen (2001) χρησιµοποίησαν το περιβάλλον CSILE για να εφαρµόσουν ένα 

µάθηµα βιολογίας, το οποίο στηρίχθηκε στις αρχές της προοδευτικής διερεύνησης 

(progressive inquiry), στο συγκείµενο της προσαρµογής των ειδών σε επίπεδο δηµοτικού 

σχολείου. Οι µαθητές εργάστηκαν ατοµικά, σε δυάδες ή τριάδες, ανάλογα µε τις δικές τους 

προτιµήσεις. Αφιέρωσαν περίπου δέκα ώρες για να µοιραστούν τις γνώσεις τους µέσα από 

το CSILE και τις υπόλοιπες 11 στην τάξη ή στη βιβλιοθήκη, όπου έψαχναν πληροφορίες 

από βιβλία ή από το διαδίκτυο σε σχέση µε τα ερευνητικά ερωτήµατα που έθεσαν οι ίδιοι. 
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Οι µαθητές ανέπτυξαν τα δικά τους ερευνητικά ερωτήµατα, οικοδόµησαν θεωρίες, 

αξιολόγησαν διάφορες αυθόρµητες αντιλήψεις που δηµιουργήθηκαν, αναζήτησαν νέες 

επιστηµονικές πληροφορίες και αναθεώρησαν τις υποθέσεις τους, καθώς επίσης και τα 

ερευνητικά τους ερωτήµατα.  

 

Το CoVis (Learning through Collaborative Visualization) (Edelson, Pea, & Gomez., 1995) 

είναι ένα άλλο συνεργατικό περιβάλλον, το οποίο δίνει έµφαση στο µετασχηµατιστικό 

ρόλο της επικοινωνίας ως ουσιαστικού συστατικού της µάθησης. Απώτερος σκοπός του 

περιβάλλοντος είναι η παροχή εργαλείων στήριξης των µαθητών, ώστε οι τελευταίοι να 

εµπλακούν σε πολύπλοκες επιστηµονικές διαδικασίες, χρησιµοποιώντας επιστηµονικά 

εργαλεία εποπτικοποίησης. Παρόµοια µε τις επιστηµονικές κοινότητες µάθησης (scientific 

communities of practice), το CoVis σχεδιάστηκε για να στηρίζει σύγχρονη και ασύγχρονη 

επικοινωνία τόσο τοπικά όσο και σε απόσταση. Η σύγχρονη επικοινωνία συµβαίνει µέσω 

τηλεδιάσκεψης, κυρίως ανάµεσα στους µαθητές και στους ερευνητές, ενώ η ασύγχρονη 

επικοινωνία µέσα από την ενοποιηµένη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή των 

χώρων ασύγχρονης συζήτησης, και µέσα από ένα εργαλείο που ονοµάζεται συνεργατικό 

τετράδιο (Collaboratory Notebook) (Edelson & O'Neill, 1994). Το συνεργατικό τετράδιο 

αποτελεί µία δικτυωµένη βάση δεδοµένων, όπου οι µαθητές καταγράφουν τον 

προγραµµατισµό τους, τα δεδοµένα τους και τις αναλύσεις των δεδοµένων τους, στοιχεία, 

στα οποία µπορούν αργότερα να εξασκήσουν κριτική ή να αξιολογήσουν άλλα µέλη της 

κοινότητας. 

 

Το SPLACH (Support d’ une Pedagogie de Projet pour L’ Apprentissage Collectif Human) 

(George, 2002) αποτελεί ένα άλλο περιβάλλον που ενοποιεί διάφορα εργαλεία οµαδικών 

δραστηριοτήτων. Τα µαθήµατα που εφαρµόζονται στο πλαίσιο του SPLACH µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, να αναπτύξουν κοινό 

χώρο εργασίας συνεργαζόµενων µαθητών ή να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο 

προγραµµατισµού ή/και το εργαλείο τεκµηρίωσης. Το περιβάλλον αυτό στοχεύει στην 

ενοποιηµένη χρήση αυτών των εργαλείων για διευκόλυνση της µάθησης, καθώς και για 

εύκολη ανάλυση των οµαδικών δραστηριοτήτων και της συνεργασίας που συµβαίνει εντός 

αυτών, µε σκοπό την παροχή στήριξης στις οµάδες και συνεπώς στους τελικούς χρήστες.  

 

Το ICSS (Intelligent Collaborative Support System) (Aiken, Bessagnet, & Israel, 2005) 

είναι ένα διαδικτυακό σύστηµα στήριξης της συνεργατικής προσπάθειας µέσα από 

δυναµική ανάλυση της συνεργατικής διαδικασίας. Το σύστηµα ελέγχει την ικανότητα των 
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µαθητών για συζήτηση µέσα από το εργαλείο εισήγησης προτάσεων (sentence opener) και 

λέξεων κλειδιά. Με αυτό το εργαλείο οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν από ένα 

µενού τις εισαγωγικές προτάσεις ή κάποιες λέξεις κλειδιά που θα χρησιµοποιήσουν κατά 

τη συζήτηση, στην οποία θα συµµετέχουν. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος των ατοµικών και 

οµαδικών µοντέλων και των αρχείων της βάσης δεδοµένων που οικοδοµούν οι µαθητές. 

Το περιβάλλον εµπερικλείει δύο συστατικά, ένα ευφυές σύστηµα στήριξης της 

συνεργατικής µάθησης (intelligent collaborative support system) και ένα κοινό χώρο 

δραστηριοτήτων (the Tulka whiteboard). Ο συνδυασµός των δύο επιτρέπει στους µαθητές 

να συνεργάζονται σε συγκεκριµένα έργα, καθώς και να λαµβάνουν ανατροφοδότηση σε 

σχέση µε τη συνεργασία, ενώ εργάζονται µαζί. Σύµφωνα µε τους Johnson και Johnson 

(1999) οι οµάδες που δηµιουργούνται σε ένα µάθηµα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

ψευδο-οµάδες (τα άτοµα µπαίνουν σε οµάδες αλλά δεν εργάζονται µαζί), παραδοσιακές 

οµάδες τάξης (τα άτοµα αποδέχονται ότι θα εργάζονται µαζί, αλλά δεν αναγνωρίζουν το 

όφελος να το κάνουν), συνεργατικές οµάδες µάθησης (τα µέλη της οµάδας αναλαµβάνουν 

την ευθύνη ατοµικά και για την οµάδα ως ολότητα) και υψηλής απόδοσης συνεργατικές 

οµάδες (ικανοποιεί όλα τα κριτήρια της συνεργατικής οµάδας, αλλά υπερτερεί σε σχέση 

µε αυτή). Με τη χρήση του ICSS οι οµάδες κατηγοριοποιούνται δυναµικά και 

κατευθύνονται προς την υψηλής απόδοσης συνεργατική οµάδα µε θετική αλληλεπίδραση, 

όπου τα µέλη δεσµεύονται για µεγιστοποίηση της µάθησης όλων (Aiken et al., 2005).  

 

Η διαδικτυακή πλατφόρµα µάθησης και διδασκαλίας ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (Kyza & 

Constantinou, 2007) είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον για καλλιέργεια επιστηµονικής 

σκέψης µέσα από αυθεντικές διερευνήσεις. Η ανάπτυξη του συστήµατος βασίστηκε σε 

υπάρχουσα γνώση γύρω από το Χαρτοφυλάκιο Προόδου (Progress Portfolio) (Loh, 

Radinsky, Reiser, Gomez, Edelson, & Russell, 1997), ένα λογισµικό υποστήριξης 

διερευνήσεων, το οποίο αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Northwestern 

(http://www.progressportfolio.northwestern.edu). Το περιβάλλον επιτρέπει την αποµόνωση 

και επεξεργασία επιστηµονικών δεδοµένων, τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές. 

Παράλληλα, υποστηρίζει την αυτόνοµη συνεργατική διερώτηση εκ µέρους των µαθητών 

παρέχοντας δυνατότητες επιλογής και οργάνωσης των δεδοµένων και ενσωµατώνοντας 

ένα χώρο εργασίας για αναστοχασµό. Το σύνθετο µαθησιακό περιβάλλον του 

ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αποτελείται από δύο µέρη: το περιβάλλον διερεύνησης και το φάκελο 

εργασίας. Ο Φάκελος εργασίας είναι ο χώρος, όπου οι µαθητές µπορούν να οργανώσουν 

και να ερµηνεύσουν στοιχεία από το περιβάλλον διερεύνησης. Oι µαθητές εργάζονται σε 

οµάδες, τις οποίες δηµιουργεί ο εκπαιδευτικός µέσα από το σύστηµα. Ο εκπαιδευτικός 
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µπορεί να αναθέσει µέλη σε οµάδες και να δηµιουργήσει κωδικούς για αυτά. Επιπλέον, 

µπορεί να συνδυάσει τους µαθητές ή τις οµάδες µε άλλους µαθητές ή οµάδες. Μπορούν να 

συνδεθούν µαθητές εντός µίας τάξης, αλλά και µαθητές διαφορετικών τάξεων, οι οποίες 

συνεργάζονται. Πέραν τούτου, οι µαθητές µπορούν να συνεργαστούν ασύγχρονα στο χώρο 

ασύγχρονης συζήτησης (Forum) ή σύγχρονα χρησιµοποιώντας το χώρο σύγχρονης 

συζήτησης (chat room). Επιπλέον, στο χώρο κοινοποίησης εργασιών (WorkSpace sharing) 

οι µαθητές µπορούν να παρέχουν και να λάβουν ανατροφοδότηση από άλλες οµάδες 

µαθητών σε σχέση µε τη δουλειά τους. Οι Kyza, Michael, και Constantinou (2007) 

χρησιµοποίησαν το περιβάλλον του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ µε µαθητές δηµοτικού σχολείου 

(ηλικίας 11-12 χρονών), οι οποίοι είχαν το ρόλο επιστηµόνων που έπρεπε να διερευνήσουν 

το πρόβληµα του µαζικού θανάτου των Φλαµίνγκο στην Αλυκή Λάρνακας. Οι µαθητές 

έπρεπε να καταγράψουν τις υποθέσεις τους γύρω από το θάνατο των Φλαµίνγκο, να 

εξετάσουν όλα τα επιστηµονικά ή άλλα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, να 

αποµονώσουν τα στοιχεία, τα οποία µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως τεκµήρια και να 

ετοιµάσουν µία πειστική εξήγηση προς το Τµήµα Αλιείας, στην οποία θα εξηγούσαν του 

λόγους που οδήγησαν στο θάνατο των πτηνών, καθώς επίσης και να απορρίψουν 

εναλλακτικές εξηγήσεις. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης οι µαθητές εργάζονταν σε 

οµάδες των δύο ή τριών ατόµων, έδιναν ανατροφοδότηση σε άλλες οµάδες µέσα από το 

χώρο κοινοποίησης εργασιών και αντάλλασσαν απόψεις για διάφορα θέµατα που τους 

απασχολούσαν είτε µέσα από το χώρο της σύγχρονης συζήτησης, είτε µέσα από το χώρο 

ασύγχρονης συζήτησης. Ο εκπαιδευτικός παρείχε ανατροφοδότηση στην κάθε οµάδα, 

τόσο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων (πρόσωπο µε πρόσωπο), όσο και µέσω του 

Φακέλου Εργασίας ξεχωριστά σε κάθε οµάδα. Με το πέρας της διερεύνησης η κάθε οµάδα 

παρουσίαζε και συζήτούσε την τελική της εισήγηση στις υπόλοιπες οµάδες (Λυµπουρίδου 

& Σεβαστίδου, 2007). 

 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης Blackboard Learning System (www.blackboard.com) 

(Bradford, Porciello, Balkon, & Backus, 2007) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον 

για διαδικτυακή ή µικτή συνεργατική µάθηση µε στοιχεία που περιλαµβάνουν (α) 

συνοµιλία ελεύθερης µορφής, διδασκαλία µέσω άµεσης συνοµιλίας, συνοµιλίες τύπου 

ερώτηση-απάντηση, ασύγχρονους χώρους συνοµιλίας κτλ, (β) ενσωµατωµένο ηµερολόγιο 

και προγραµµατιστή συναντήσεων, καθώς επίσης και εργαλείο ανακοινώσεων και (γ) 

µηνύµατα Blackboard, τα οποία διευκολύνουν την επικοινωνία ανάµεσα σε χρήστες του 

Blackboard χωρίς τη χρήση του εξωτερικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το Blackboard 

Learning System αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σύγχρονα εµπορικά Συστήµατα 
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∆ιαχείρισης Μάθησης Οι εικονικές τάξεις και τα φόρουµ συζητήσεων του Blackboard 

παρέχουν ένα πλούσιο, πολυλειτουργικό περιβάλλον τόσο για σύγχρονη, όσο και για 

ασύγχρονη επικοινωνία. Παρέχει ένα δυναµικό περιβάλλον για αλληλεπίδραση ανάµεσα 

σε ολόκληρη την τάξη, µικρές οµάδες ή επικοινωνία ενός προς ένα.  

 

Το Belvedere (http://lilt.ics.hawaii.edu/belvedere/) είναι ένα συνεργατικό περιβάλλον 

προώθησης της εκµάθησης της διαδικασίας της επιστηµονικής επιχειρηµατολογίας. Η 

κύρια λειτουργία του αφορά σε ένα κοινό χώρο εργασίας για οικοδόµηση διαγραµµάτων 

διερεύνηση, τα οποία συνδέουν δεδοµένα και υποθέσεις µε αποδεικτικές σχέσεις συνέπειας 

και ασυνέπειας. Το λογισµικό περιλαµβάνει, επίσης, εκπαιδευτές τεχνητής νοηµοσύνης 

που παρέχουν συµβουλές και ευκαιρίες για σύγχρονη µη δοµηµένη συζήτηση. Σε αυτό το 

µαθησιακό περιβάλλον ένα εργαλείο καθοδηγεί τη συνεργατική µαθησιακή 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία για εξωτερίκευση της γνώσης.  

 

Οι Van Eijl et al. (2005) εφάρµοσαν ένα µοντέλο συνεργατικής µάθησης στο πλαίσιο ενός 

µικτού διαδικτυακού περιβάλλοντος. Το µάθηµα που εφαρµόστηκε και αφορούσε στη 

λογοτεχνία του 18ου αιώνα, περιλάµβανε στοιχεία όπως (α) πληροφοριακές διαλέξεις, που 

παρείχαν κυρίως πληροφορίες παρεµφερείς και συµπληρωµατικές ως προς το περιεχόµενο 

του µαθήµατος, όπως για παράδειγµα το κλίµα της περιόδου κατά την οποία έζησαν οι 

συγγραφείς των βιβλίων που θα µελετούνταν τη συγκεκριµένη περίοδο, και (β) συµβουλές 

και κατευθυντήριες γραµµές από τον εκπαιδευτικό σε σχέση µε τα κεντρικά σηµεία στο 

διάβασµα των βιβλίων και σε σχέση µε την ανάλυσή τους. Αρχικά οι φοιτητές 

δηµιούργησαν τις οµάδες τους και ενηµέρωσαν τους εκπαιδευτικούς για τις επιλογές τους. 

Ακολούθησαν οι ατοµικές και συνεργατικές εργασίες, κατά τις οποίες οι φοιτητές 

διάβασαν τα βιβλία, συµπλήρωσαν ατοµικά ένα τεστ, το οποίο ανέβασαν στο ΕΠΜ και 

εργάστηκαν ατοµικά ή οµαδικά για την ολοκλήρωση της εργασίας τους. Ακολούθησε ένα 

µάθηµα στον υπολογιστή, κατά το οποίο οι φοιτητές συνέχισαν να εργάζονται για τις 

εργασίες τους. Οι εργασίες έπρεπε να αποστέλλονται στον εκπαιδευτικό µέσω του ΕΠΜ. 

Ο εκπαιδευτικός βαθµολογούσε τις εργασίες και κατέγραφε τα αποτελέσµατα στα αρχεία 

των φοιτητών στο ΕΠΜ. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα µέλη µιας οµάδας 

λάµβαναν κοινό βαθµό και ο κάθε φοιτητής είχε πρόσβαση στα δεδοµένα και τα 

αποτελέσµατα µέσω του περιβάλλοντος. Κάθε βδοµάδα στην ασύγχρονη συζήτηση, ο 

εκπαιδευτικός σχολίαζε τα αποτελέσµατα κοινοποιώντας µία γενική ανατροφοδότηση για 

τις εργασίες. Οι ερευνητές έδωσαν την ευκαιρία στους φοιτητές να επιλέξουν ανάµεσα στη 

συνεργατική ή την ατοµική διαδικασία µάθησης και εντόπισαν ότι το διδακτικό µοντέλο 
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που χρησιµοποίησαν ήταν λειτουργικό για τους φοιτητές που το παρακολούθησαν και 

περισσότερο επιτυχηµένο από µαθήµατα του ίδιου περιεχοµένου που εφαρµόζονται µε τον 

παραδοσιακό τρόπο (διάλεξη). Η δοµή του µαθήµατος φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 18.  

 
∆ιάγραµµα 18. Αναπαράσταση του Μαθήµατος των Van Eijl et al. (2005) 

Οι Nakakoji, Ohira, Takashima, και Yamamoto (2007), χρησιµοποίησαν την προσέγγιση 

της κατάρρευσης (breakdown), για να εφαρµόσουν την ιδέα της συνεργασίας στη µάθηση. 

Η κατάρρευση δε συνεπάγεται µία αρνητική διαδικασία που πρέπει να αποφεύγεται, αλλά 

µία κατάσταση που δεν είναι φανερή και κατά την οποία η αναγνώριση του ότι κάτι λείπει, 

οδηγεί στη φανέρωση κάποιων πτυχών των εργαλείων που χρησιµοποιούνται. Η έρευνα 

έλαβε χώρα στο πλαίσιο ενός ΕΠΜ και είχε ως δείγµα µία οµάδα σχεδιαστών κουζινών. 

Αρχικά οι σχεδιαστές συσχέτιζαν µία ή περισσότερες λέξεις µε εικόνες κουζινών που τους 

δόθηκαν. Ακολούθως, συναντιούνταν σε ένα κοινό χώρο του περιβάλλοντος όπου 

παρουσιάζονταν οι αναπαραστάσεις που δηµιουργήθηκαν από τους ίδιους. Όπου υπήρχε 

διαφορά στις αναπαραστάσεις ακολουθούσε συζήτηση για αντιµετώπιση της διαφοράς. Η 

συζήτηση οδηγούσε συχνά σε περιπτώσεις κατάρρευσης. Γενικότερα, τα µέλη της οµάδας 

καλούνταν να συσχετίσουν έννοιες από δύο σύνολα. Τότε το σύστηµα παρείχε 

αλληλεπιδραστικές διαπροσωπείες που εποπτικοποιούσαν τις σχέσεις ανάµεσα στα 

δεδοµένα των δύο συνόλων (αντικείµενα από το ένα σύνολο και αντικείµενα από το άλλο 

σύνολο) σε σχέση µε τα άτοµα. Η εποπτικοποίηση προκαλούσε κατάρρευση κατά τη 

διάρκεια µιας οµαδικής συζήτησης, κάνοντας τα µέλη της οµάδας να αποκτήσουν γνώση ο 

ένας για τον άλλο και καταλήγοντας σε νέα κατανόηση για το πρόβληµα, για τις λύσεις και 

για τη γλώσσα που χρησιµοποιούν τα µέλη για να επικοινωνήσουν. 

 

Ένα µοντέλο έκφρασης της συνεργασίας στην τάξη είναι η µέθοδος της συνεργατικής 

συναρµολόγησης (jigsaw method). Σύµφωνα µε τους Hanze και Berger, (2007), η 

συνεργατική συναρµολόγηση είναι ένας δοµηµένος τρόπος συνεταιριστικής µάθησης που 

αποφεύγει τα προβλήµατα άλλων µεθόδων µάθησης σε οµάδες. ∆ιαφέρει από τις άλλες 

µεθόδους συνεταιριστικής µάθησης σε σχέση µε τα ακόλουθα (Johnson & Johnson, 1990):  
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1) Στηρίζει τη θετική αλληλεξάρτηση: κάθε µέλος πρέπει να συνεισφέρει στην οµαδική 

εργασία. Στη µέθοδο αυτή κάθε µέρος που αναλαµβάνει ένας µαθητής είναι αναγκαίο για 

την ολοκλήρωση της εργασίας της οµάδας.  

2) Προωθεί την προσωπική υπευθυνότητα. Κάθε µέλος αντιλαµβάνεται ότι είναι 

απαραίτητο για να συνεισφέρει στην ολοκλήρωση της εργασίας της οµάδας.   

3) Βοηθά στην αλληλοστήριξη των µαθητών, αφού ενεργά προωθούν τη µάθηση ο ένας 

του άλλου.  

Η µέθοδος της συνεργατικής συναρµολόγησης αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από τον 

Elliot Aronson (Aronson, 1978). Σε τάξεις όπου εφαρµόζεται η µέθοδος αυτή, το µάθηµα 

της ηµέρας χωρίζεται σε κοµµάτια και κάθε µαθητής που είναι µέλος µίας οµάδας 

αναλαµβάνει να γίνει ειδικός σε σχέση µε ένα από αυτά τα κοµµάτια. Πριν παρουσιαστεί 

το θέµα στην οµάδα, γίνεται συνάντηση όλων των µαθητών που πρέπει επίσης να γίνουν 

γνώστες του συγκεκριµένου κοµµατιού του µαθήµατος σε µία οµάδα ειδικών. Γίνεται 

διερεύνηση του θέµατος από τους ειδικούς που µελετούν µαζί και διευκρινίζουν απορίες. 

Τέλος, οι αρχικές οµάδες επανασχηµατίζονται και ο κάθε µαθητής συµπεριφέρεται ως 

καθοδηγητής για τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σε σχέση µε το θέµα της ειδικότητάς του 

(∆ιάγραµµα 19).  

 Στάδιο 1. 
Αρχικές οµάδες  

Στάδιο 2. 
Οµάδες ειδικών 

Στάδιο 3. 
Επανασύσταση 
αρχικών οµάδων  

Υπόµνηµα: 
Μ1.1: 
µαθητής 1 της 
οµάδας 1 

Μ1.1 Μ1.2 

Μ1.3 Μ1.4 

Μ2.1 Μ2.2 

Μ2.3 Μ2.4 

Μ3.1 Μ3.2 

Μ3.3 Μ3.4 

Μ4.1 Μ4.2 

Μ4.3 Μ4.4 

Μ1.4 Μ2.4 

Μ3.4 Μ4.4 

Μ1.3 Μ2.3 

Μ3.3 Μ4.3 

Μ1.2 Μ2.2 

Μ3.2 Μ4.2 

Μ1.1 Μ2.1 

Μ3.1 Μ4.1 

Μ1.1 Μ1.2 

Μ1.3 Μ1.4 

Μ2.1 Μ2.2 

Μ2.3 Μ2.4 

Μ3.1 Μ3.2 

Μ3.3 Μ3.4 

Μ4.1 Μ4.2 

Μ4.3 Μ4.4 

 
∆ιάγραµµα 19. Η Μέθοδος της Συνεργατικής Συναρµολόγησης 

Τα περισσότερα περιβάλλοντα που περιγράφηκαν παραπάνω αναπτύσσονται διαδικτυακά 

και αφορούν συνήθως σε διαφορετικές µορφές σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας και 

συνεπώς συνεργασίας.  
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3.6.4. Πλαίσιο Αλληλεπιδραστικής Συνεργασίας  

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας εφαρµόστηκε στην τάξη ένα µοντέλο 

συνεργατικής µάθησης που αποτελεί τροποποίηση και επέκταση του πλαισίου 

αλληλεπιδραστηρικής συνεργασίας που αναπτύχθηκε για το ερευνητικό πρόγραµµα 

Weblabs (n.d.) και σκιαγραφείται µέσα από τον Πίνακα 2. Το πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε 

µε τη βοήθεια της χρήσης του ΕΠΜ Blackboard Learning System (www.blackboard.com). 

 

Η ανάπτυξη του πλαισίου αλληλεπιδραστικής συνεργασίας στηρίζεται στο σηµαντικό 

ρόλο που διαδραµατίζει η επικοινωνία και η συνεργασία ανάµεσα στους επιστήµονες 

µέσω των µοντέλων που αναπτύσσουν για διάφορα φαινόµενα ή συστήµατα. Μέσα από 

την οµιλία ή το γράψιµο ένας επιστήµονας ή µια οµάδα επιστηµόνων εκφράζει µοντέλα, 

τα οποία είναι διαθέσιµα για συζήτηση µε άλλους επιστήµονες. Μέσα από σύγκριση και 

έλεγχο των προσωπικών ή οµαδικών µοντέλων, οι επιστήµονες µπορεί να φτάσουν σε 

σύγκλιση για ένα κοινό µοντέλο. Τέτοια µοντέλα αποτελούν τα κύρια συστατικά της 

µάθησης (Van Driel & Verloop, 1999). Το σκεπτικό του Πίνακα 2 στηρίζεται στην 

εξήγηση της χρησιµότητας της συνεργασίας στη µάθηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις 

µορφές που µπορεί να λάβει σε σχέση µε την υλοποίηση συγκεκριµένων στόχων για 

διακριτές µαθησιακές επιδιώξεις, οι οποίες αφορούν, µεταξύ άλλων, και στην ανάπτυξη 

της δεξιότητας της µοντελοποίησης.  

 

Το πλαίσιο αλληλεπιδραστικής συνεργασίας ενσωµατώνει συνεργασία, που συµβαίνει 

εντός της τάξης ή µέσω του διαδικτύου, σε σχέση µε δύο διαφορετικά αλλά 

αλληλοϋποστηριζόµενα επίπεδα, το τοπικό (local), το οποίο αφορά στη συνεργασία 

ανάµεσα στα µέλη µιας κοινότητας και που µπορεί να πάρει τη µορφή της συνεργασίας 

εντός της οµάδας ή ανάµεσα σε οµάδες σε µία τοποθεσία, και το εξ αποστάσεως επίπεδο 

συνεργασίας (global), το οποίο αφορά στη συνεργασία ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες 

οµάδες σε πολλαπλές τοποθεσίες. Σε κάθε επίπεδο, τοπικό και εξ αποστάσεως, ο στόχος 

της συνεργασίας είναι διαφορετικός και προωθεί τη δηµιουργία διαφορετικών γνωστικών 

αποτελεσµάτων.  

 

Στον Πίνακα 2 η πρώτη στήλη αναφέρεται σε µαθησιακές επιδιώξεις ή διεργασίες 

(πρακτικές ή νοητικές) που συµβαίνουν στο µαθησιακό περιβάλλον. Επιπλέον, στα 

διάφορα κελιά του Πίνακα φαίνονται διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων για κάθε επίπεδο 

συνεργασίας (τοπικό ή εξ αποστάσεως). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν 

ισχυρές διαφορές ανάµεσα στις λειτουργίες που στηρίζει η συνεργασία για κάθε µία από 
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τις έξι παραµέτρους (διατύπωση προβλέψεων, συλλογή δεδοµένων, διατύπωση και 

έλεγχος υποθέσεων, οικοδόµηση µοντέλου, και µεταγνώση) κατά µήκος των διάφορων 

επιπέδων συνεργασίας. Οι διαφορές αυτές αναδύονται από την ανάλυση της κάθε 

παραµέτρου που παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 2  

Πλαίσιο Αλληλεπιδραστικής Συνεργασίας  
Σκοπός της συνεργασίας σε τοπικό και εξ αποστάσεως επίπεδο 
 1. Τοπικό επίπεδο 2. Εξ αποστάσεως επίπεδο 
 Α. Συνεργασία εντός 

µιας οµάδας σε µία 
τοποθεσία  

Β. Συνεργασία ανάµεσα 
στις οµάδες σε µία 
τοποθεσία  

Α. Συνεργασία σε πολλαπλές 
τοποθεσίες  

Α. ∆ιατύπωση 
προβλέψεων 

Ανάπτυξη κοινού 
συλλογισµού σε σχέση 
µε τις προβλέψεις.  

Σύγκριση και αντιπαράθεση 
των διαφορετικών 
προβλέψεων που ανέπτυξαν 
οι οµάδες για το ίδιο 
φαινόµενο. 

∆ιαπραγµάτευση για την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου 
ελέγχου των προβλέψεων. 
Ανάπτυξη πλαισίου για 
διαφοροποίηση πρόβλεψης-
υπόθεσης. 

Β. Συλλογή 
δεδοµένων  

Περιγραφή φαινοµένου 
και καθορισµός των 
χαρακτηριστικών που 
απαιτείται να 
περιληφθούν σε ένα 
µοντέλο, ώστε να 
αναπαριστά το 
φαινόµενο.  

Εµπλοκή σε µία διαδικασία 
διαπραγµάτευσης και 
υιοθέτησης διαφορετικών 
διαδικασιών παρατήρησης 
και συλλογής δεδοµένων. 

Υιοθέτηση κοινών 
στρατηγικών για 
εγκυροποίηση των 
παρατηρήσεων και του 
τρόπου µέτρησης. 

Γ. ∆ιατύπωση 
υποθέσεων 

∆ιαπραγµάτευση 
διαφορετικών 
µηχανισµών για εξήγηση 
του φαινοµένου και 
ανάπτυξη θεωρητικών 
ερµηνειών. 

Συζήτηση σε σχέση µε το 
εύρος των πιθανών 
µηχανισµών και των 
διαφορετικών τύπων 
εξήγησης. Ανάπτυξη κοινών 
θεωρητικών ερµηνειών. 

∆ιαπραγµάτευση σε σχέση µε 
τους τρόπους αξιολόγησης 
των µηχανισµών εξήγησης 
του φαινοµένου και µε τους 
τρόπους υλοποίησης των 
µηχανισµών στα µοντέλα. 
Αντιπαράθεση διαφορετικών 
θεωρητικών ερµηνειών.  

∆. Έλεγχος 
υποθέσεων 
και 
επιχειρηµατο
λογία 

Συµφωνία για την 
ερµηνεία των δεδοµένων 
και τον τρόπο που αυτά 
υποστηρίζουν τις 
αναδυόµενες θεωρίες.   

Παρουσίαση εξηγήσεων και 
συζήτηση για τα δεδοµένα 
που τις υποστηρίζουν ή που 
κρίνουν ακατάλληλες 
ανταγωνιστικές εξηγήσεις.  

∆ιαπραγµάτευση για το τι 
µετρά ως έγκυρη εξήγηση 
ενός µοτίβου ή φαινοµένου. 
 

Ε. 
Οικοδόµηση, 
αξιολόγηση 
και 
αναθεώρηση 
µοντέλου 

Ανάπτυξη µοντέλου. 
∆ιαπραγµάτευση σε 
σχέση µε τα αντικείµενα 
που εφαρµόζουν µε 
βέλτιστο τρόπο στο 
µοντέλο. Αξιολόγηση 
του µοντέλου µε βάση 
τα κατασκευασµένα 
κριτήρια. 

Επεξεργασία των µοντέλων 
που οικοδοµήθηκαν από 
άλλες οµάδες για να 
ελεγχθεί η εφαρµοσιµότητα 
τους ή να γίνει επεξεργασία 
του υποκείµενου 
µηχανισµού. Χρήση 
κατασκευασµένων 
κριτηρίων για αξιολόγηση 
των µοντέλων.  

Ανάπτυξη κριτηρίων για 
αξιολόγηση µοντέλων. 
Προσδιορισµός των 
µηχανισµών από την 
εφαρµογή τους στα µοντέλα 
που οικοδοµήθηκαν από 
άλλες οµάδες. Εγκυροποίηση 
µοντέλου.  

Στ. 
Μεταγνώση 

Ανάπτυξη και υιοθέτηση 
µιας κοινής προσέγγισης 
για έλεγχο και 
αξιολόγηση της 
εργασίας της οµάδας 

∆ιαπραγµάτευση για τα έργα 
αξιολόγησης της µάθησης. 
Υιοθέτηση κοινών ή 
συγκρίσιµων έργων. 

Σύγκριση σηµειώσεων, 
εξηγήσεων, προσδιορισµός 
συλλογιστικών µοτίβων. 

Α. ∆ιατύπωση προβλέψεων  

Αρχικά οι φοιτητές κάνουν προβλέψεις σε σχέση µε το υπό µελέτη φαινόµενο. 

Μοιράζονται τις προβλέψεις τους και αναπτύσσουν, ως οµάδα, ένα κοινό συλλογισµό. Στο 

τοπικό στάδιο της συνεργασίας είναι κρίσιµης σηµασίας η αρχή της δραστηριότητας, αφού 
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θέτει τα όρια για την ανάπτυξη µιας σχέσης που αφορά στην οικοδόµηση γνώσης και για 

την αποτελεσµατική επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της οµάδας. Στο επόµενο επίπεδο, η 

έµφαση µετατοπίζεται προς τη σύγκριση και την αντιπαράθεση των διαφορετικών 

προβλέψεων που ανέπτυξαν οι οµάδες για το ίδιο φαινόµενο. Οι οµάδες προσπαθούν να 

εξηγήσουν τις προβλέψεις τους στις άλλες οµάδες και να συζητήσουν πιθανές µεθόδους 

ελέγχου των προβλέψεων αυτών. Η συνεργασία στο εξ αποστάσεως σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη και διαπραγµάτευση ενός πλαισίου ελέγχου των προβλέψεων. Αυτού του είδους 

η συνεργασία υποβοηθά τη συζήτηση που προκύπτει όταν οι οµάδες ανταλλάξουν µοντέλα. 

Επιπλέον, στο εξ αποστάσεως επίπεδο, οι οµάδες αναπτύσσουν ένα πλαίσιο 

διαφοροποίησης της πρόβλεψης από την υπόθεση, εφόσον οι δύο όροι χρησιµοποιούνται 

από πολλούς ως ταυτόσηµοι ενώ δεν είναι, µε σκοπό να ασκήσουν κριτική σε σχέση µε 

αυτά (κελί Ε1Β και Ε2Α στον Πίνακα 2). 

 

B. Συλλογή δεδοµένων 

Στο τοπικό επίπεδο συνεργασίας, οι φοιτητές καλούνται να περιγράψουν φαινόµενα και να 

καθορίσουν τα συστατικά, τα οποία απαιτείται να περιληφθούν σε ένα µοντέλο, ώστε να 

αναπαριστά το φαινόµενο. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του φαινοµένου των Φάσεων 

της Σελήνης, οι φοιτητές µπορεί να έχουν µπροστά τους δεδοµένα µίας συνοδικής 

περιόδου της σελήνης και καλούνται να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του φαινοµένου 

που θα αναπαριστούν στο µοντέλο (π.χ. αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες, 

αλληλεπιδράσεις κτλ). Στο επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα στις οµάδες οι φοιτητές 

συµµετέχουν σε µία διαδικασία διαπραγµάτευσης και υιοθέτησης διαφορετικών 

διαδικασιών παρατήρησης, και συλλογής δεδοµένων. Σε σχέση µε το εξ αποστάσεως 

επίπεδο συνεργασίας, στόχος είναι η υιοθέτηση κοινών στρατηγικών για εγκυροποίηση 

των παρατηρήσεων και του τρόπου µέτρησης και συλλογής των δεδοµένων τους.  

 

Γ. ∆ιατύπωση υποθέσεων 

Στο επίπεδο της οµάδας δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη µηχανισµών για οικοδόµηση 

θεωρητικών ερµηνειών σε σχέση µε το υπό µελέτη φαινόµενο. Στο επόµενο επίπεδο 

γίνεται προσπάθεια για συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες για το εύρος των πιθανών 

µηχανισµών και των διαφορετικών τύπων εξήγησης που µπορεί να υπάρχουν και που 

στηρίζουν το φαινόµενο και ταυτόχρονα επιτρέπουν την ανάπτυξη θεωρητικών ερµηνειών 

για αυτό. Συγκρίνουν, δηλαδή, τις υποθέσεις τους και εξηγούν ποιες από αυτές µπορεί να 

βασίζονται σε δεδοµένα που έχουν και ποιες όχι. Στο επόµενο επίπεδο συνεργασίας στόχος 

είναι η διαπραγµάτευση τρόπων αξιολόγησης των µηχανισµών και τρόπων υλοποίησής 
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τους στα µοντέλα. Σκοπός της συνεργασίας σε αυτό το επίπεδο είναι η αντιπαράθεση των 

διαφορετικών θεωρητικών ερµηνειών που προκύπτουν από τις διαφορετικές οµάδες. 

Γίνεται, δηλαδή, προσπάθεια διερεύνησης των υποθέσεών καθώς επίσης και ελέγχου των 

πιθανών τρόπων οικοδόµησης µοντέλων για έλεγχο των εξηγήσεων που αναπτύχθηκαν. 

 

∆. Έλεγχος υποθέσεων και επιχειρηµατολογία 

Στο τοπικό επίπεδο συνεργασίας σε µια τοποθεσία γίνεται προσπάθεια συµφωνίας 

ανάµεσα στα συνεργαζόµενα µέλη σε σχέση µε την ερµηνεία των δεδοµένων και τον 

τρόπο που αυτά υποστηρίζουν τις αναδυόµενες θεωρητικές ερµηνείες. Με άλλα λόγια τα 

µέλη της οµάδας κατασκευάζουν εξηγήσεις που στηρίζουν τα δεδοµένα που έχουν στη 

διάθεσή τους. Στο επόµενο επίπεδο, παρουσιάζονται οι εξηγήσεις και γίνεται συζήτηση για 

τα δεδοµένα που τις υποστηρίζουν ή που κρίνουν ακατάλληλες ανταγωνιστικές εξηγήσεις. 

Τα συνεργαζόµενα µέλη προσπαθούν να παραθέσουν επιχειρήµατα, τα οποία 

υποστηρίζουν τις δικές τους εξηγήσεις και απορρίπτουν αυτές άλλων. Χαρακτηριστικό 

αυτού του επιπέδου είναι το γεγονός ότι οι οµάδες δουλεύουν µε προκατασκευασµένες 

εξηγήσεις. Τέλος, στο εξ αποστάσεως επίπεδο δίνεται έµφαση στη διαπραγµάτευση 

αναφορικά µε το τι µετρά ως έγκυρη εξήγηση και τι όχι. Με άλλα λόγια σε αυτό το 

επίπεδο γίνεται προσπάθεια υιοθέτησης κριτηρίων για την εργασία που συµβαίνει στο 

προηγούµενο επίπεδο, δηλαδή, κριτήρια για το πότε και µε ποιο τρόπο οι εξηγήσεις 

υποστηρίζουν ή όχι τα δεδοµένα µε βάση τα οποία κατασκευάστηκαν.  

 

Ε. Οικοδόµηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση µοντέλου 

Στο επίπεδο της οµάδας, η έµφαση είναι στην ανάπτυξη κοινού µοντέλου. Ζητείται από 

τους φοιτητές να διαπραγµατευτούν σε σχέση µε τα αντικείµενα (χαρακτήρες, κανόνες, 

διαδικασίες, εργαλεία, κτλ), τα οποία εφαρµόζουν µε βέλτιστο τρόπο στο µοντέλο. Στο 

επόµενο επίπεδο η λειτουργία της συνεργασίας είναι εντελώς διαφορετική. Η αλληλουχία 

δραστηριοτήτων περιλαµβάνει ενθάρρυνση των οµάδων για επεξεργασία των µοντέλων 

που οικοδοµήθηκαν από άλλες οµάδες για να ελεγχθεί η εφαρµοσιµότητά τους ή να γίνει 

επεξεργασία του υποκείµενου µηχανισµού. Ο ίδιος σκοπός εφαρµόζεται και στο επίπεδο 

των πολλαπλών τοποθεσιών, αφού οι οµάδες µπορεί να ανταλλάσσουν µοντέλα µέσα από 

ένα ΕΠΜ και να τα αξιολογούν. Επιπλέον, στο εξ αποστάσεως επίπεδο οι φοιτητές 

αναπτύσσουν κριτήρια αξιολόγησης µοντέλων, τα οποία χρησιµοποιούν σε όλα τα επίπεδα 

για την αξιολόγηση των µοντέλων τους ή των µοντέλων άλλων οµάδων.  
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Στ. Μεταγνώση 

Στο επίπεδο της οµάδας δίνεται έµφαση στην ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης µιας 

κοινής προσέγγισης για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου της οµάδας. Γίνεται 

προσπάθεια, ώστε όλα τα µέλη της οµάδας να αντιλαµβάνονται, γιατί αυτό που κάνουν σε 

κάθε έργο είναι σωστό και µε ποιο τρόπο το γνωρίζουν αυτό. Στο επόµενο επίπεδο, στο 

επίπεδο της συνεργασίας ανάµεσα στις οµάδες σε µία τοποθεσία, γίνεται διαπραγµάτευση 

ανάµεσα στις οµάδες για υιοθέτηση κοινών και συγκρίσιµων έργων ή εργαλείων 

αξιολόγησης. Επιχειρείται, επίσης, να αναπτυχθεί κατανόηση σε σχέση µε τα ζητούµενα 

της κάθε εργασίας. Στο εξ αποστάσεως επίπεδο, δίνεται έµφαση στην ευρύτερη και συνεχή 

συζήτηση για όλη την πορεία της εργασίας τους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από 

σύγκριση σηµειώσεων, εξηγήσεων, προσδιορισµό συλλογιστικών µοτίβων κτλ.  

3.6.5. Η συνεργασία στην εκπαιδευτική πρακτική των Φυσικών 

Επιστηµών: η Κυπριακή Πραγµατικότητα 

Στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστηµα το Αναλυτικό Πρόγραµµα για το µάθηµα της 

Επιστήµης προνοεί τη χρήση της σειράς βιβλίων «Πρώτα Βήµατα στην Επιστήµη». Στο 

βοήθηµα «Βιβλίο για το ∆άσκαλο» αναγράφονται τα ακόλουθα: 

«Κάθε µάθηµα περιλαµβάνει συγκεκριµένες δραστηριότητες. Σε κάθε 

δραστηριότητα περιγράφονται µε αναλυτικό τρόπο η οργάνωση της τάξης 

(µονολιθική ή σε οµάδες), η µεθοδολογική προσέγγιση του δασκάλου, οι 

εργασίες µε τις οποίες δραστηριοποιούνται τα παιδιά και τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα» (Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων, 1997a, σελ 14., 

1997b, σελ. 15, 1999, σελ. 13, 2001a, σελ. 14, 2001b, σελ. 14, 2001c, σελ. 

15) 

Από το παραπάνω απόσπασµα µπορεί να διαφανεί η τάση που επικρατεί στην κυπριακή 

∆ηµοτική Εκπαίδευση, σύµφωνα µε την οποία τόσο από τον τρόπο που παρουσιάζονται οι 

δραστηριότητες στο βιβλίο όσο και λόγω της πολιτικής που ακολουθείται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, το γεγονός ότι οι µαθητές οργανώνονται σε οµάδες 

παραπέµπει σε µάθηση µέσω συνεργασίας. Παρόλα αυτά, αυτό δε διευκρινίζεται πουθενά 

και καµία στήριξη δεν παρέχεται στους εκπαιδευτικούς, σε σχέση µε την ουσιαστική 

προώθηση της συνεργατικής µάθησης. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος που στην εκπαιδευτική 

πρακτική αυτό που συµβαίνει είναι η τάξη να οργανώνεται σε οµάδες, αλλά οι µαθητές να 

µην καθοδηγούνται να συνεργάζονται. 
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Συνεπώς, η ενσωµάτωση της συνεργατικής µάθησης στη διδασκαλία δεν είναι αυτονόητη 

και δεν τυγχάνει σοβαρού χειρισµού στον κυπριακό χώρο. Το πλαίσιο αλληλεπιδραστικής 

συνεργασίας, το οποίο εφαρµόστηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας επιχειρεί να 

βοηθήσει προς την οικοδόµηση κατανόησης σε σχέση µε αυτό το κενό.  

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 108 

4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Κύριος σκοπός ενός εκπαιδευτικού Φυσικών Επιστηµών αποτελεί ο µετασχηµατισµός της 

συσσωρευµένης, από τη µέση και την Ανώτατη Εκπαίδευση, γνώσης του, στην κατάλληλη 

µορφή διδασκαλίας για µικρούς µαθητές. Αυτό αποτελεί περισσότερο διαδικασία 

ανακάλυψης νοήµατος παρά απλή µετάφραση εµπειριών (Windschitl & Thompson, 2006). 

Ο Halloun (2007) προσπαθώντας να απευθυνθεί σε αυτό το πρόβληµα προτείνει τη 

µοντελοποίηση ως παιδαγωγική θεωρία που προσπαθεί να απευθυνθεί στην προβληµατική 

του µετασχηµατισµού των γνώσεων των εκπαιδευτικών αλλά και στις δύο κύριες 

ανησυχίες της περιοχής των Φυσικών Επιστηµών: (α) Ποια πρέπει να είναι τα συνιστώντα 

συστατικά ενός µαθήµατος Φυσικών Επιστηµών; και (β) Πώς πρέπει να συµπεριφέρονται 

οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του µαθήµατος µε τον 

πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Η παρούσα έρευνα απευθύνεται ρητώς στην πρώτη ανησυχία, 

και έχει σκοπό την ανάδειξη µίας διδακτικής παρέµβασης που να προωθεί την ικανότητα 

της µοντελοποίησης σε ΠΕ ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης µε στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών 

εκ µέρους των τελευταίων για διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης σε µαθητές 

δηµοτικού σχολείου. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι δυνατό να προσφέρουν 

κατευθυντήριες γραµµές και στη δεύτερη παιδαγωγική ανησυχία που παρουσιάστηκε και 

αφορά στη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών και των µαθητών που στοχεύει στην 

εκπλήρωση των στόχων του µαθήµατος.  

 
∆ιάγραµµα 20. ∆οµή του Μαθήµατος που Αναπτύχθηκε στο Πλαίσιο της Έρευνας 

Το ∆ιάγραµµα 20 υποδεικνύει τα βασικά στάδια που συνιστούν τη διδακτική παρέµβαση, 

η οποία προσπαθεί να προωθήσει µε ενιαίο τρόπο (α) την ανάπτυξη της ικανότητας της 
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µοντελοποίησης σε ΠΕ αλλά και (β) το µετασχηµατισµό της σε διδακτική πρακτική στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

Σε σχέση µε το πρώτο στάδιο εφαρµόστηκε διδακτικό υλικό που απευθύνεται στις τρεις 

διακριτές, αλλά αλληλοϋποστηριζόµενες, πτυχές της ικανότητας της µοντελοποίησης: 

(α) δεξιότητες ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου,  

(β) µεταγνωστικές διεργασίες για τη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλων και  

(γ) επιστηµολογική επάρκεια για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση (Papaevripidou et al., 

submitted).  

Το διδακτικό υλικό αναπτύχθηκε στο συγκείµενο της παρατηρησιακής αστρονοµίας και 

πιο συγκεκριµένα, των Φάσεων της Σελήνης.  

 

Κατά το δεύτερο στάδιο, και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο µετασχηµατισµός της 

επιστηµονικής γνώσης στη διδασκαλία δεν είναι αυτονόητος και πρέπει να τύχει χειρισµού 

για να είναι αποτελεσµατικός, αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό που βοήθησε τους ΠΕ (ΠΕ) 

να ανακαλύψουν τον τρόπο µετάβασης από τη γνώση στη διδασκαλία, να 

µετασχηµατίσουν δηλαδή τη γνώση τους σε σχέδια µαθήµατος και ακολούθως (τρίτο 

στάδιο) να τα εφαρµόσουν σε µαθητές.  

 

Η έρευνα υποδεικνύει ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί εννοιολογική κατανόηση σε 

εκπαιδευτικούς, γιατί οι παρεµβάσεις είναι είτε πολύ σύντοµες είτε δεν παρέχουν στους 

µανθάνοντες πολλαπλές ευκαιρίες για να συµµετέχουν σε συζητήσεις για τη 

µοντελοποίηση µέσα από ποικιλία διερευνητικού και παιδαγωγικού περιεχοµένου 

(Windschitl & Thompson, 2006). Αυτός είναι και ο λόγος που η προτεινόµενη παρέµβαση 

στηρίζεται, όχι µόνο στο διδακτικό υλικό για την ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης, αλλά και στις προσπάθειες των ΠΕ για µετασχηµατισµό της κατανόησής 

τους σε σχέση µε αυτή σε διδασκαλία (δες το κεφάλαιο 4.5. Περιγραφή Πακέτων 

∆ιδακτικού Υλικού για αναλυτική περιγραφή των δύο διδακτικών πακέτων), αλλά και σε 

τρεις ουσιαστικούς πυλώνες που συµβάλλουν στην επιτυχία της: (α) επικοινωνία 

(σύγχρονη και ασύγχρονη) ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους φοιτητές και ανάµεσα 

στους φοιτητές, (β) αναστοχασµό εκ µέρους των φοιτητών, αλλά κυρίως (γ) συνεργασία 

που αναπτύχθηκε τόσο σε τοπικό επίπεδο (ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας ή ανάµεσα σε 

οµάδες) όσο και εξ αποστάσεως (ανάµεσα σε οµάδες). Οι τρεις αυτοί πυλώνες αποτέλεσαν 

τρόπους στήριξης (scaffolding) των εκπαιδευτικών µέσα από ανατροφοδότηση και κριτική 
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και εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο ενός ηλεκτρονικού µαθησιακού περιβάλλοντος 

(Blackboard Learning System).  

4.1. ∆είγµα 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 21 τεταρτοετείς ΠΕ που παρακολούθησαν το µάθηµα 

ΕΠΑ 477: Πληροφορική Υποστήριξη για τη ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών κατά το 

εαρινό εξάµηνο 2007, στο Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. 18 

από τους ΠΕ ήταν γυναίκες και τρεις άντρες, γεγονός που εκφράζει τις αναλογίες του 

φύλου στο Τµήµατ Επιστηµών της Αγωγής γενικότερα. Οι ΠΕ συναντιούνταν µε την 

εκπαιδευτικό (ερευνήτρια) δύο φορές τη βδοµάδα για ενενήντα (90) λεπτά κάθε φορά για 

µια περίοδο δεκατριών (13) εβδοµάδων (από 23/01/2007 µέχρι 04/05/2007). Επιπλέον, µία 

φορά τη βδοµάδα, και εκτός των ωρών του µαθήµατος, οι ΠΕ συναντιούνταν ηλεκτρονικά 

για µία περίπου ώρα και συµµετείχαν σε σύγχρονες συζητήσεις (chat). Οι ΠΕ εργάζονταν 

σε εφτά τριµελείς οµάδες. Ο σχηµατισµός των οµάδων έγινε µε βάση σύντοµη συζήτηση 

που είχε η εκπαιδευτικός µε τους ΠΕ σε σχέση µε τις ικανότητές τους στον Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή, αλλά και τη γνώµη τους για τις γνώσεις τους στις Φυσικές Επιστήµες. Λόγω 

του ότι οι οµάδες θα ήταν σταθερές για µεγάλο χρονικό διάστηµα προτιµήθηκε να γίνει 

προεργασία και να καταταχθούν οι ΠΕ ανάλογα µε τις ικανότητές και τις εµπειρίες τους 

(Bergin et al., 2000). Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων η µονάδα µάθησης (unit of 

learning) είναι η οµάδα και όχι τα άτοµα που την αποτελούν. Στο συγκεκριµένο µάθηµα 

υπάρχουν λοιπόν 7 µονάδες µάθησης παρόλο που οι ΠΕ που παρακολουθούν το µάθηµα 

είναι 21. Συνεπώς, σε κάθε δραστηριότητα ενυπάρχει η συνεργασία εντός της οµάδας σε 

τοπικό επίπεδο και ακολούθως συµβαίνει οποιασδήποτε άλλης µορφή συνεργασίας. 

4.2. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήµιο Κύπρου  

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής στο 

Πανεπιστήµιο Κύπρου περιλαµβάνει δύο µαθήµατα περιεχοµένου, ένα µάθηµα διδακτικής 

των Φυσικών Επιστηµών και τη σχολική εµπειρία, την πρακτική, δηλαδή, εξάσκηση των 

φοιτητών σε αυθεντικό περιβάλλον µάθησης. 

 

Στο πλαίσιο των δύο υποχρεωτικών µαθηµάτων περιεχοµένου οι φοιτητές έρχονται σε 

επαφή µε τους βασικούς άξονες του περιεχοµένου των Φυσικών Επιστηµών. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο µάθηµα, γνωρίζουν την πειραµατική προσέγγιση στις Φυσικές 

Επιστήµες, µέσω πρακτικής µελέτης σε σχέση µε τους ζωντανούς οργανισµούς, τα 

ενδηµικά φυτά και ζώα της Kύπρου, τις κατηγορίες ζώων και τις βασικές λειτουργίες των 
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ζωικών οργανισµών, το ανθρώπινο σώµα, τον καιρό, τα πετρώµατα, τα είδη εδαφών, το 

περιβάλλον, την οικολογία και το διάστηµα. Στο δεύτερο µάθηµα περιεχοµένου γίνεται 

ποιοτική κατανόηση βασικών εννοιών σε κάποιες από τις ακόλουθες ενότητες: (α) 

ιδιότητες της ύλης, (β) χηµικές µεταβολές, (γ) φως και χρώµατα, (δ) οπτική, (ε) κυµατική, 

(στ) ηλεκτρικά κυκλώµατα, (ζ) µαγνητισµός, (η) ηλεκτροµαγνητισµός, (θ) κινηµατική, (ι) 

µηχανική, (ια) αστρονοµία, (ιβ) θερµότητα και θερµοκρασία. ∆ίνεται έµφαση σε 

δεξιότητες σκέψης και συλλογισµού, όπως είναι ο έλεγχος µεταβλητών, η αναλογική 

σκέψη, οι πιθανότητες, και οι δεξιότητες επιστηµονικής µεθόδου (µέτρηση, παρατήρηση, 

διατύπωση λειτουργικού ορισµού κτλ). Συνοπτικά, µέσα από τα µαθήµατα περιεχοµένου 

επιδιώκεται η απόκτηση εµπειριών σε σχέση µε την αυθεντική επιστήµη όπως αυτή 

εκφράζεται από επιστήµονες και ειδικούς στα θέµατα που µελετούνται. Επιπλέον, γίνεται 

προσπάθεια ανάπτυξης της δεξιότητας του µαθαίνω πώς να µαθαίνω. H διδασκαλία και 

στα δύο µαθήµατα γίνεται µε την προσέγγιση της διερώτησης (McDermott and the Physics 

Education Group, 1996).  

 

Στο πλαίσιο της διδακτικής µεθοδολογίας, οι ΠΕ προβληµατίζονται σε σχέση µε τη φύση 

της επιστήµης και µε τη φύση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών. Με βάση αυτό 

τον προβληµατισµό συζητούν και καθορίζουν τις µαθησιακές επιδιώξεις των Φυσικών 

Επιστηµών, καθώς επίσης και τις βασικές µεθόδους διδασκαλίας (µοντελοποίηση, 

διερεύνηση). Το πέρασµα από το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης στο δεύτερο προϋποθέτει 

αναστοχασµό εκ µέρους των φοιτητών σε σχέση µε τα όσα βίωσαν και έµαθαν στα 

µαθήµατα περιεχοµένου. Περαιτέρω, οι φοιτητές ασχολούνται µε την οργάνωση και 

σχεδιασµό διδασκαλιών, µετασχηµατίζοντας ερευνητικά εγκυροποιηµένο διδακτικό υλικό, 

και την εφαρµογή τους σε αυθεντικό περιβάλλον τάξης. Οι φοιτητές αξιολογούν, τέλος, τη 

µάθηση και εκπαιδεύονται στο να καθοδηγούν τη µαθησιακή διαδικασία.  

 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο του προγράµµατος οι φοιτητές αναλαµβάνουν για περίοδο 

οκτώ περίπου εβδοµάδων δύο διαφορετικές τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Σε αυτή την 

περίοδο ολοκληρώνουν τέσσερις διδασκαλίες των 80v στο πλαίσιο του µαθήµατος της 

επιστήµης, το µάθηµα που αφορά στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο.  

 

                                                 
v Οι Φοιτητές που ειδικεύονται στη διδακτική των Φυσικών Επιστηµών διδάσκουν έξι µαθήµατα των 80 
λεπτών 
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Για να αποκτήσουν οι φοιτητές ειδίκευση στις Φυσικές Επιστήµες, απαιτείται να 

παρακολουθήσουν τέσσερα µαθήµατα [τρία από το Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής και ένα 

από το Τµήµα Φυσικής, το Τµήµα Χηµείας ή το Τµήµα Βιολογίας). Το µάθηµα ΕΠΑ 477: 

Πληροφορική Yποστήριξη για τις Φυσικές Eπιστήµες στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι ένα από τα 

µαθήµατα ειδίκευσης που προσφέρει το Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής.  

 

Μέσα από την παρούσα έρευνα επιδιώκεται η διδασκαλία της ικανότητας της 

µοντελοποίησης ως επιστηµονικής προσέγγισης και ως διαδικασίας διδασκαλίας και 

µάθησης στο πλαίσιο ενός µικτού  διαδικτυακού περιβάλλοντος στο µάθηµα ΕΠΑ 477: 

Πληροφορική Υποστήριξη για τις Φυσικές Επιστήµες στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Αυτό το 

µάθηµα προσπαθεί να απευθυνθεί στο πρόβληµα που εντοπίζουν οι Duschl et al. (2007) 

(δες κεφάλαιο 3.5.1.) αφού παρέχει στους ΠΕ τα εφόδια για να αναπτύξουν ακολουθίες 

δραστηριοτήτων για διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης σε µαθητές 

δηµοτικού σχολείου, αφού πρώτα οι ίδιοι αναπτύξουν ως µανθάνοντες την ικανότητα της 

µοντελοποίησης οικοδοµώντας τα δικά τους µοντέλα. 

4.3. Σχεδιασµός της έρευνας 

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις που περιγράφονται στο ∆ιάγραµµα 21. Στην 

πρώτη φάση της έρευνας σχεδιάστηκαν και χορηγήθηκαν στους ΠΕ (προπειραµατικά) 

διαγνωστικά δοκίµια που αξιολογούν: (α) τη δεξιότητα του προγραµµατισµού, (β) την 

ικανότητα της µοντελοποίησης, και (γ) την κατανόηση για το φαινόµενο των Φάσεων της 

Σελήνης.  

 

Επιπρόσθετα αναπτύχθηκαν πακέτα διδακτικού υλικού για: (α) την εκµάθηση του 

λογισµικού SC, (β) την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης στους ΠΕ µέσα 

από τη µελέτη του φαινοµένου των Φάσεων της Σελήνης (Πρώτο Πακέτο ∆ιδακτικού 

Υλικού), και (γ) την καλλιέργεια στρατηγικών για διδασκαλία της ικανότητας της 

µοντελοποίησης (∆εύτερο Πακέτο ∆ιδακτικού Υλικού).  

 

Η ανάπτυξη των δύο πακέτων διδακτικού υλικού στηρίχθηκε (1.) στις επιστηµολογικές 

αναλύσεις για (1.1.) τις Φάσεις της Σελήνης και (1.2.) την ικανότητα της µοντελοποίησης, 

που φαίνονται στα ∆ιαγράµµατα 14 και 5 αντίστοιχα, καθώς επίσης και (2.) στο πλαίσιο 

αλληλεπιδραστικής συνεργασίας (δες κεφάλαιο 3.6.4. για αναλυτικότερη περιγραφή του 

πλαισίου). 
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∆ιάγραµµα 21. Σχεδιασµός της Έρευνας 

Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας υλοποιήθηκαν οι διδακτικές παρεµβάσεις, οι οποίες 

βασίστηκαν στα πακέτα του διδακτικού υλικού που προαναφέρθηκαν, και χορηγήθηκαν τα 

µεταπειραµατικά δοκίµιαvi στους ΠΕ. Καθόλη τη διάρκεια της δεύτερης φάσης οι ΠΕ 

εργάζονταν σε οµάδες, κατέγραφαν ατοµικό ηµερολόγιο αναστοχασµού και συµµετείχαν 

σε δοµηµένες ασύγχρονες ή σύγχρονες συζητήσεις για διάφορα θέµατα που προέκυπταν 

στη ροή του µαθήµατος. Σε κάθε µάθηµα γινόταν οπτικογράφηση της εργασίας δύο 

οµάδων ΠΕvii. Η εργασία των ΠΕ γινόταν είτε πρόσωπο µε πρόσωπο (εντός της οµάδας, 

ανάµεσα σε οµάδες της τάξης στην ολοµέλεια της τάξης) είτε στο πλαίσιο του ΕΠΜ 

(Blackboard Learning System) (ατοµική εργασία, εργασία ανάµεσα στα µέλη µίας οµάδας, 

εργασία ανάµεσα σε οµάδες κτλ). 

 

Στην τρίτη φάση της έρευνας οι ΠΕ σχεδίασαν και εφάρµοσαν ακολουθίες 

δραστηριοτήτων για τη µοντελοποίηση ενός φαινοµένου (ελεύθερης επιλογής) σε 

συνεργασία µε µαθητές δηµοτικού σχολείου. Τα µοντέλα και οι ολοκληρωµένες εργασίες 

των µαθητών παρουσιάστηκαν στους υπόλοιπους µαθητές και ΠΕ σε προγραµµατισµένη 

                                                 
vi Τα µεταπειραµατικά δοκίµια είναι τα ίδια µε τα προπειραµατικά δοκίµια  
vii Το έντυπο συγκατάθεσης για συµµετοχή στην έρευνα που υπέγραψαν οι ΠΕ φαίνεται στο Παράρτηµα 17 
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εκδήλωση «Πανηγύρι του Stagecast Creator» που έλαβε χώρα στο τέλος του εξαµήνου (2 

Ιουνίου 2007) viii , µετά το τέλος των µαθηµάτων του εξαµήνου, σε εργαστήριο 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Οι ΠΕ παρέδωσαν γραπτή 

εργασία, όπου περιγράφεται η διαδικασία που ακολούθησαν στη διδασκαλία τους, καθώς 

επίσης και οι σκέψεις τους για κάθε συνάντηση που είχαν µε το µαθητή τους. Η εφαρµογή 

του µαθήµατος που ανέπτυξαν οι ΠΕ δεν ήταν τυχαία, εφόσον σύµφωνα µε τον Gallagher 

(1991) υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις εκφραζόµενες προθέσεις των εκπαιδευτικών 

για τη διδασκαλία και σε αυτό που συµβαίνει πραγµατικά στην τάξη. 

 

Κατά την τέταρτη φάση της έρευνας έγινε ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τα 

µέσα συλλογής δεδοµένων (δες κεφάλαια 4.8. και 4.9. για εκτενέστερη αναφορά στα µέσα 

συλλογής δεδοµένων και στον τρόπο ανάλυσής τους). 

4.4. Πορεία ανάπτυξης διδακτικού υλικού  

Οι φάσεις της έρευνας που προαναφέρθηκαν υλοποιήθηκαν αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο, 

ώστε να ληφθούν αρχικές ενδείξεις για την αποτελεσµατικότητα των πακέτων του 

διδακτικού υλικού. Σκοπός ήταν η αναθεώρησή τους µε βάση τα αποτελέσµατα της 

πιλοτικής ανάλυσης των δεδοµένων που προέκυψαν. Η διαδικασία ανάπτυξης διδακτικού 

υλικού (∆ιάγραµµα 22) πρέπει να εκλαµβάνεται ως µία κυκλική διαδικασία που 

περιλαµβάνει έρευνα, ανάπτυξη, εφαρµογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση (Papadouris & 

Constantinou, 2009). Η πιλοτική εφαρµογή του διδακτικού υλικού αποτέλεσε το πρώτο 

στάδιο σε αυτή την κυκλική διαδικασία. 

 

Κατά το πρώτο στάδιο αυτής της µεθοδολογίας διατυπώνονται οι µαθησιακές επιδιώξεις, 

οι οποίες χρειάζεται να είναι αναπτυξιακά συνεπείς µε τις ικανότητες των µαθητών 

(Bransford, Brown, & Cocking, 1999; Papadouris & Constantinou, 2009), και ταυτόχρονα 

συνεπείς µε την επιστηµολογία της µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες (δες κεφάλαιο 3.3 

για αναλυτική περιγραφή της µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες). 

 

Οι µαθησιακές επιδιώξεις του διδακτικού υλικού αναλύονται στον Πίνακα 2 στο κεφάλαιο 

3.6.4. και συνοψίζονται ως ακολούθως:  

Οι ΠΕ να µπορούν να:  

α) ∆ιατυπώσουν προβλέψεις 

β) Συλλέξουν δεδοµένα 

                                                 
viii Στο Παράρτηµα 18 φαίνονται φωτογραφίες από την εκδήλωση. 
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γ) ∆ιατυπώσουν υποθέσεις 

δ) Ελέγξουν υποθέσεις και να επιχειρηµατολογήσουν 

ε) Οικοδοµήσουν, αξιολογήσουν και αναθεωρήσουν µοντέλα 

στ) Αναπτύξουν την ικανότητα της µοντελοποίησης  

Επιπλέον, αναµένεται οι ΠΕ να αναπτύξουν στρατηγικές διδασκαλίας της ικανότητας της 

µοντελοποίησης. 

 
∆ιάγραµµα 22. Μεθοδολογία Ανάπτυξης ∆ιδακτικού Υλικού (Papadouris & Constantinou, 2009) 

 
Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει την ανάπτυξη επιστηµολογικών αναλύσεων για κάθε 

µαθησιακή επιδίωξη. Αυτού του είδους η ανάλυση διενεργείται µε σκοπό να εντοπιστούν 

οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν και οι οποίες πρέπει να είναι 

σύµφωνες µε την επιστηµολογική δοµή του γνωστικού περιεχοµένου. Συνεπώς, 

αναπτύσσεται µία σειρά από στάδια που ανακλούν τις προϋπάρχουσες έννοιες και 

δεξιότητες. Σε αυτές τις έννοιες απευθύνεται το διδακτικό υλικό ώστε να βοηθήσει τους 

µαθητές να τις κατακτήσουν. Οι επιστηµολογικές αναλύσεις της ικανότητας της 

µοντελοποίησης και των Φάσεων της Σελήνης φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 6 και στο 

∆ιάγραµµα 16. 

 

Το επόµενο στάδιο αφορά στα δεδοµένα που προκύπτουν από εµπειρική έρευνα που 

σχετίζεται µε τον προσδιορισµό των αρχικών ιδεών των παιδιών σε σχέση µε το 

περιεχόµενο, αλλά και µε τις σχετικές εννοιολογικές, συλλογιστικές, επιστηµολογικές, ή 

άλλες δυσκολίες που πιθανό να αντιµετωπίζουν (Driver, 1989; Driver et al., 1994a; Driver 

et al., 1994b; Papadouris & Constantinou, 2009). Αυτό παρέχει πληροφόρηση στη 

διαδικασία σχεδιασµού του διδακτικού υλικού, αφού θέτει τις αρχές για τα κατάλληλα 

εναρκτήρια σηµεία.  
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Η ανάλυση των δεδοµένων, που προέκυψαν από τα διαγνωστικά δοκίµια κατά την 

πιλοτική φάση της έρευνας, βοήθησαν στον εντοπισµό των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν οι ΠΕ κατά την προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν µοντέλα και να 

διδάξουν την ικανότητα της µοντελοποίησης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν 

αλλαγές που χρειάστηκε να γίνουν στο διδακτικό υλικό, ώστε να αντιµετωπιστούν οι 

δυσκολίες που εντοπίστηκαν. Τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας έδειξαν για 

παράδειγµα ότι οι ΠΕ τείνουν να υιοθετούν το ρόλο της αυθεντίας και θεωρούν 

προσωπική τους ευθύνη να µεταδώσουν στους µαθητές τις «σωστές» επιστηµονικές 

πληροφορίες για το φαινόµενο που µοντελοποιείται. Για την αντιµετώπιση αυτής της 

δυσκολίας, προστέθηκε στο διδακτικό υλικό η δραστηριότητα 33 ως εισαγωγική της 34 

(που υπήρχε και στην πιλοτική εκδοχή του διδακτικού υλικού). Ενώ στην πιλοτική εκδοχή 

οι ΠΕ καλούνταν να περιγράψουν ένα µάθηµα που να στοχεύει στην ανάπτυξης της 

ικανότητας της µοντελοποίησης για τη ζωή των µυρµηγκιών σε µία µυρµηγκοφωλιά, στην 

τελική εκδοχή του διδακτικού υλικού προστέθηκε η δραστηριότητα 33, στην οποία οι ΠΕ 

καλούνται να ονοµάσουν τρόπους συλλογής δεδοµένων για τον τρόπο που λειτουργεί το 

φαινόµενο αυτό, ώστε να αναγκαστούν οι ΠΕ να ονοµάσουν άλλους τρόπους (πλην του 

εαυτού τους) ως πηγές πληροφοριών και συγκεκριµένα να οδηγήσουν τους µαθητές τους 

να ψάξουν από µόνοι τους τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για τα µοντέλα που θα 

οικοδοµήσουν.  

 

Στη διαδικασία ανάπτυξης διδακτικού υλικού µία από τις αποφάσεις που πρέπει να 

ληφθούν από τον ερευνητή αφορά στην επιλογή των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιτευχθούν οι µαθησιακοί στόχοι που τέθηκαν. 

Η σηµασία της επιλογής των τεχνολογικών εργαλείων σχετίζεται µε το ότι πρέπει να δοθεί 

έµφαση στην παραγωγική ενσωµάτωσή τους στο διδακτικό υλικό µε τέτοιο τρόπο που να 

επιφέρει αποτελεσµατική µάθηση. Αυτό δεν µπορεί να γίνει µε τυχαίο τρόπο, αλλά µετά 

από συστηµατική ανάλυση των δυνατοτήτων των διαθέσιµων τεχνολογικών εργαλείων 

(Papadouris & Constantinou, 2009). Αυτού του είδους η ανάλυση αναδεικνύει τις 

δυνατότητες που παρέχονται από ένα συγκεκριµένο εργαλείο και υποδεικνύει πώς αυτές οι 

δυνατότητες µπορούν να προάγουν τη µαθησιακή διαδικασία στις Φυσικές Επιστήµες και 

να συνεισφέρουν στην επίτευξη των µαθησιακών στόχων. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα 

τεχνολογικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη των επιµέρους στόχων 

κάθε δραστηριότητας των δύο πακέτων διδακτικού υλικού. Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως τα 

διαδικτυακά εργαλεία ασύγχρονες συζητήσεις είτε σε ατοµικό είτε σε οµαδικό επίπεδο, 

σύγχρονες συζητήσεις ανάµεσα στους ΠΕ και το εργαλείο ανταλλαγής συνεισφορών. 
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Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SC® είτε ως εργαλείο προσοµοίωσης είτε ως 

εργαλείο µοντελοποίησης. Τέλος σε µεµονωµένες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε 

λογισµικό για παρακολούθηση βίντεο ή λογισµικό για δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών 

(kidspiration). Στο κεφάλαιο 3.1. Σχεδιασµός Μαθηµάτων µε ∆ιαδικτυακή Στήριξη γίνεται 

περιγραφή των δυνατοτήτων των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν στο 

µάθηµα και στο κεφάλαιο 3.2.3. Το Λογισµικό Stagecast Creator


 (SC


) ως εργαλείο 

µοντελοποίησης περιγράφονται οι δυνατότητες του λογισµικού SC.  

Πίνακας 3  
Τεχνολογικά Εργαλεία που Χρησιµοποιήθηκαν για τους Σκοπούς της Κάθε ∆ραστηριότητας 

Εργαλείο 
Ασύγχρονων 
συζητήσεων 

Stagecast Creator  Βί
ντ
εο  

Ατοµι
κά  

Ανάµεσα 
στις 
οµάδες 

Ως εργαλείο 
προσοµοίωσης 

Ως εργαλείο 
µοντελοποίησης  

Εργαλείο 
Ανταλλαγής 
Συνεισφορών 

Kids
pirati
on  

Εργαλεί
ο 
Σύγχρον
ων 
Συζητήσ
εων 

1.          
2.          
2.1.1.         
2.1.2. √ √       
2.2.         
2.3.         
2.4.   √      
3.1.   √      
3.2.         
4.         
5.         
6.     √    
7.         
7.1.         
7.2.   √      
7.3.         
7.4.         
Meta         
8.         
8.1.         
8.2.         
8.3.         
9         
10.         
10.1.         
10.2.         
10.3.   √      
11.         
12.         
12.1.         
12.2.         
12.3.   √      
13.   √      
14.         
15.         
15.1. √ √       
15.2.   √      
Meta         
16.   √ √     
17.    √     
18.    √     
19.         
20.         
20.1.     √ √   
20.2.    √  √   
20.3.     √ √   
Meta         
21.         
22.         
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Πίνακας 3  
Τεχνολογικά Εργαλεία που Χρησιµοποιήθηκαν για τους Σκοπούς της Κάθε ∆ραστηριότητας 

Εργαλείο 
Ασύγχρονων 
συζητήσεων 

Stagecast Creator  Βί
ντ
εο  

Ατοµι
κά  

Ανάµεσα 
στις 
οµάδες 

Ως εργαλείο 
προσοµοίωσης 

Ως εργαλείο 
µοντελοποίησης  

Εργαλείο 
Ανταλλαγής 
Συνεισφορών 

Kids
pirati
on  

Εργαλεί
ο 
Σύγχρον
ων 
Συζητήσ
εων 

22.1.         
22.2.     √ √   
22.3.    √  √   
22.4.     √ √   
23         
24         
24.1.         
24.2.     √ √   
24.3.     √ √   
Meta         
25         
25.1.         
25.2.         
26       √  
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35   √      
36     √    
37    √     
38    √ √    
Chat        √ 
 

Το επόµενο στάδιο στη µεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικού υλικού αφορά στην 

ουσιαστική ανάπτυξη των αλληλουχιών δραστηριοτήτων. Αυτή η διαδικασία στηρίζεται 

στην ανάλυση (α) των επιστηµολογικών αναλύσεων των µαθησιακών επιδιώξεων, (β) των 

αποτελεσµάτων της εµπειρικής έρευνας για τις αρχικές ιδέες των µαθητών, και (γ) των 

δυνατοτήτων των διαθέσιµων τεχνολογικών εργαλείων. Στην πιλοτική φάση της έρευνας 

εφαρµόστηκε η πρώτη µορφή του διδακτικού υλικού.  

 

Το τελευταίο στάδιο, το οποίο θα αποτελέσει την αρχή του επόµενου κύκλου για την 

ανάπτυξη του διδακτικού υλικού, περιλαµβάνει την εφαρµογή του σε πραγµατικό 

περιβάλλον µάθησης µε σκοπό την αξιολόγησή του. Τα αποτελέσµατα ανεπίσηµων 

παρατηρήσεων εντός του µαθησιακού περιβάλλοντος ή συστηµατικών αξιολογήσεων πριν, 

κατά τη διάρκεια και µετά από τη διδακτική παρέµβαση συχνά οδηγούν τη διαδικασία 

ανάπτυξης διδακτικού υλικού στην αρχή της διαδικασίας, όπου ακολουθίες 

δραστηριοτήτων ή ακόµα και ολόκληρο το διδακτικό υλικό µπορούν να αναθεωρηθούν, 

ώστε να προωθούν αποτελεσµατικότερα τις µαθησιακές επιδιώξεις. Η εφαρµογή του 

κύκλου της µεθοδολογίας ανάπτυξης του διδακτικού υλικού οδήγησε στον εντοπισµό των 
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σηµείων που έχρηζαν βελτίωσης και τελικά στη δεύτερη και τελική εκδοχή του διδακτικού 

υλικού (Παράρτηµα 1).  

4.5. Περιγραφή Πακέτων ∆ιδακτικού Υλικού 

Τα δύο πακέτα διδακτικού υλικού (∆Υ1, ∆Υ2) αναπτύχθηκαν µε βάση τις αρχές της 

διερώτησης (McDermott et al., 2000; McDermott & The Physics Education Group, 1996). 

Μέσα από αυτή την προσέγγιση οι µανθάνοντες είναι ενεργοί, ώστε να καλύπτουν 

διάφορα κενά που πιθανό να δηµιουργήθηκαν λόγω ηµιτελούς γνώσης του φαινοµένου ή 

τα οποία υπάρχουν εσκεµµένα στο διδακτικό υλικό. Ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει το ρόλο 

υποστηρικτή της γνώσης (knowledge facilitator), και η επιστηµονική διαδικασία δε 

συµβαίνει µέσω ανάγνωσης, ακρόασης, αποµνηµόνευσης ή λύσης προβλήµατος, αλλά 

µέσα από την πράξη (learning by doing). Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να προσεγγίσει τις 

διάφορες δυσκολίες που είναι πιθανό να προκύψουν µέσα από εξειδικευµένες, και ειδικά 

σχεδιασµένες παρεµβάσεις, χρησιµοποιώντας ερωτήσεις και ηµι-Σωκρατικούς διαλόγους. 

Ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις τους, οι µανθάνοντες αναπτύσσουν βασικές έννοιες των 

Φυσικών Επιστηµών, χρησιµοποιούν και ερµηνεύουν διάφορων τύπων επιστηµονικές 

αναπαραστάσεις και περνούν από τη διαδικασία δηµιουργίας καινούργιων εννοιών µε 

σκοπό την παροχή εξηγήσεων σε σχέση µε το φυσικό σύστηµα το οποίο µελετούν. 

Συνεπώς, το διδακτικό υλικό είναι σχεδιασµένο για να βοηθά τους µανθάνοντες να 

οικοδοµήσουν τις εκάστοτε βασικές έννοιες ακολουθώντας συγκεκριµένη εννοιολογική 

πορεία, ώστε να καταλήγουν σε λειτουργικά µοντέλα που να επιτρέπουν τη διατύπωση 

προβλέψεων και την ερµηνεία παρατηρήσεων από καθηµερινά φαινόµενα. Το διδακτικό 

υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας στηρίχθηκε αδροµερώς στη 

βασική δοµή του κεφαλαίου 5 «Φάσεις της Σελήνης» του διδακτικού υλικού Φυσική µε 

∆ιερώτηση (McDermott & The Physics Education Group, 1996) κατά το οποίο οι ΠΕ 

καλούνται αρχικά να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους για το φεγγάρι, να 

αναγνωρίσουν µοτίβα σχηµάτων του φεγγαριού, να προσδιορίσουν τη σχετική θέση ήλιου-

φεγγαριού ανά φάση του φεγγαριού και τέλος να αναπτύξουν το επιστηµονικό µοντέλο της 

κίνησης του συστήµατος του ήλιου, του φεγγαριού και της γης.  

4.5.1. Πρώτο πακέτο διδακτικού υλικού (∆Υ1): ανάπτυξη της 

ικανότητας της µοντελοποίησης  

Νωρίς στο ∆Υ1 τίθεται ένα ερώτηµα, η απάντηση του οποίου µπορεί να δοθεί από τους 

ΠΕ µε την ολοκλήρωσή του. Οι ΠΕ διαβάζουν µία ιστορία για τέσσερις φίλους που 

βρίσκονται στο φεγγάρι, παρατηρούν στον ουρανό κάτι που µοιάζει µε το φεγγάρι και 
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προσπαθούν να καταλάβουν τι συµβαίνει. Οι ΠΕ ενηµερώνονται ότι µέσω των 

δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν θα καταφέρουν τελικά να διαλευκάνουν τη 

σύγχυση που προκλήθηκε στους τέσσερις φίλους, εφόσον ακολουθήσουν τις οδηγίες του 

υλικού και συζητούν, όπου αυτό απαιτείται, µε την εκπαιδευτικό ή τους συµφοιτητές τους.  

 

Η πρώτη δραστηριότητα καλεί τους ΠΕ να οικοδοµήσουν το πρώτο τους µοντέλο µε όποιο 

τρόπο επιθυµούν και για οποιοδήποτε φαινόµενο σχετίζεται µε τη σελήνη. Σκοπός αυτής 

της δραστηριότητας είναι η εξαγωγή των αρχικών ιδεών των ΠΕ σε σχέση τόσο µε τη 

διαδικασία της µοντελοποίησης όσο και µε το υπό µελέτη φαινόµενο. Ο εκπαιδευτικός δεν 

αξιολογεί τα µοντέλα ούτε ως προς την ορθότητα του περιεχοµένου ούτε ως προς τη 

διαδικασία οικοδόµησής τους.  

 

Ακολούθως, οι ΠΕ παρακολουθούν ένα σύντοµο βίντεο που παρουσιάζει τη ζωή στο βυθό 

(δραστηριότητα 2). Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους ατοµικά και µετά τις συγκρίνουν 

µε αυτές των υπόλοιπων µελών της οµάδας. Η όλη διαδικασία λαµβάνει χώρα στον 

ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας. Οι ΠΕ προβληµατίζονται, εντός της οµάδας τους, σε σχέση 

µε (α) την πιθανότητα διαφωνίας δύο ατόµων που παρατηρούν το ίδιο φαινόµενο, (β) την 

πιθανότητα οι παρατηρήσεις που λαµβάνονται για ένα φαινόµενο να µην συµβαίνουν στην 

πραγµατικότητα και (γ) τις αισθήσεις που εµπλέκονται κατά την παρατήρηση. Σκοπός 

αυτής της δραστηριότητας είναι η διαµόρφωση ορισµού για την παρατήρηση µέσω της 

δηµιουργίας κριτηρίων, τα οποία χρησιµοποιούν οι ΠΕ για να κρίνουν αν συγκεκριµένες 

δηλώσεις είναι ή όχι παρατηρήσεις. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται από κάθε οµάδα 

στον ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας, όπου όλες οι οµάδες αξιολογούν τα αποτελέσµατα 

άλλων οµάδων.  

 

Σε επόµενο στάδιο, οι ΠΕ καλούνται να αναστοχαστούν σε σχέση µε το περιεχόµενο της 

δραστηριότητας 2 συζητώντας στην οµάδα τους ή µε άλλες οµάδες στην τάξη. Επιπλέον, 

αν αντιληφθούν ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το περιεχόµενο της απάντησης ή αν 

αντιληφθούν ότι δε συµφωνούν σε κάποιο σηµείο καλούνται να ζητήσουν τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού ή να επιστρέψουν πίσω και να αλλάξουν την απάντησή τους. Αυτό το 

µεταγνωστικό σχόλιο (#1) έχει ως σκοπό να κάνει τους ΠΕ να σκεφτούν σε σχέση µε τη 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν ως οµάδα κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας 

και στοχεύει περαιτέρω στην εστίαση της προσοχής των ΠΕ στην πιθανότητα γόνιµης 

διαφωνίας εντός της οµάδας ή ανάµεσα σε οµάδες στην τάξη.  
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Στη δραστηριότητα 3 οι ΠΕ καλούνται να επινοήσουν και να περιγράψουν συγκεκριµένη 

διαδικασία παρατήρησης του φεγγαριού µέσα από συνεργασία στην οµάδα τους και 

ακολούθως µε όλες τις οµάδες της τάξης (πρόσωπο µε πρόσωπο). Αφού συζητήσουν στην 

οµάδα τους και καταλήξουν στο περιεχόµενο της παρατήρησης και στους τρόπους µε τους 

οποίους θα συλλέξουν τα δεδοµένα τους, καλούνται να διαπραγµατευτούν µε τις 

υπόλοιπες οµάδες εντός της τάξης και να υιοθετήσουν κοινές στρατηγικές για διακρίβωση 

των προτεινόµενων τρόπων παρατήρησης και των δεδοµένων που θα καταγραφούν. 

Επιπλέον, αξιολογούν τους τρόπους συλλογής δεδοµένων για το φεγγάρι που προτάθηκαν 

από τις άλλες οµάδες µε βάση τις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν. 

 

Στην επόµενη δραστηριότητα (δραστηριότητα 4) οι ΠΕ αναπτύσσουν ατοµικά µια τεχνική 

(γροθιά πάνω στη γροθιά) για να υπολογίζουν τη θέση (γωνιακό υψόµετρο) αστρονοµικών 

αντικειµένων. Στο πλαίσιο της ίδιας δραστηριότητας δίνουν λειτουργικό ορισµό για το 

οριζόντιο και το κατακόρυφο και υπολογίζουν πόσες γροθιές αναλογούν σε γωνία 90 

µοιρών (ο κάθε ένας ξεχωριστά τη δική του γροθιά), ώστε να διακριβώσουν πόσες µοίρες 

αναλογούν σε µία γροθιά τους, γεγονός που θα τους διευκολύνει στον υπολογισµό του 

γωνιακού υψοµέτρου.   

 

Ακολούθως οι ΠΕ κάνουν παρατηρήσεις του φεγγαριού για τρεις τουλάχιστο µέρες 

(δραστηριότητα 5) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που ανέπτυξαν στη δραστηριότητα 4 για 

τον υπολογισµό του γωνιακού υψοµέτρου. Για κάθε παρατήρηση συµπληρώνουν ένα 

έντυπο παρατήρησης του φεγγαριού (∆ιαγράµµατα 22 και 23)ix.  

 
∆ιάγραµµα 23. Κενό Έντυπο Παρατήρησης Φεγγαριού 

                                                 
ix Λόγω έλλειψης χρόνου, ζητήθηκε από τους ΠΕ να καταγράψουν µόνο µεµονωµένες παρατηρήσεις του 
φεγγαριού, για σκοπούς και µόνο εξοικείωσης µε αυτή τη µέθοδο καταγραφής παρατηρήσεων. 
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Ηµεροµηνία: 02/09/03
Ώρα: 12:30
Θέση παρατηρητή: Λακατάµεια
Κατεύθυνση σελήνης:ΝΑΑ
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: 9ο

Γωνία ήλιου-σελήνης: -

 

∆ιάγραµµα 24. Συµπληρωµένο Έντυπο Παρατήρησης Φεγγαριού 

Στη δραστηριότητα 6 οι ΠΕ καλούνται να οικοδοµήσουν το δεύτερο τους µοντέλο για 

κάποιο φαινόµενο που σχετίζεται µε το φεγγάρι χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα SC. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι ΠΕ να επαναφέρουν στη µνήµη τους βασικές 

λειτουργίες του προγράµµατος, αλλά και να αρχίσουν να εξοικειώνονται µε τη διαδικασία 

οικοδόµησης µοντέλου. Ο εκπαιδευτικός δεν αξιολογεί τα µοντέλα ούτε ως προς την 

ορθότητα του περιεχοµένου ούτε ως προς τη διαδικασία οικοδόµησής τους. 

 

Η δραστηριότητα 7 καλεί τους ΠΕ να µελετήσουν οκτώ προτάσεις, να συζητήσουν στην 

οµάδα τους κατά πόσο αυτές αποτελούν υπόθεση ή πρόβλεψη, να καταγράψουν στον 

ασύγχρονο διαδικτυακό χώρο τρεις δικές τους υποθέσεις και τρεις δικές τους προβλέψεις 

και να παρουσιάσουν τα σχόλιά τους για τις απαντήσεις άλλων δύο οµάδων. Σκοπός αυτής 

της δραστηριότητας είναι να µπορούν οι ΠΕ να διαχωρίζουν πότε µία πρόταση είναι 

υπόθεση, πότε είναι πρόβλεψη και πώς χρησιµοποιούνται οι δύο έχοντας κατά νου έναν 

ορισµό για την κάθε διεργασία. 

 

Σε αυτό το σηµείο οι ΠΕ καλούνται να αναστοχαστούν και να εντοπίσουν την πορεία 

εργασίας που ακολούθησαν στις δραστηριότητες 4-7 (µεταγνωστικό σχόλιο #2). 

Αναµένεται να εντοπίσουν πώς κατέληξαν σε κοινά κριτήρια, πώς ξεπέρασαν πιθανά 

προβλήµατα που προέκυψαν και να συζητήσουν πότε είναι αποδεκτό στην επιστήµη δύο 

άτοµα να διαφωνούν και πότε είναι λογικό να αναµένουν ότι πρέπει να συµφωνούν.  

 

Ακολούθως δίνονται στους ΠΕ παρατηρήσεις του φεγγαριού που εκτείνονται σε χρονικό 

διάστηµα µιας µέρας (δραστηριότητα 8). Αφού µελετήσουν τις παρατηρήσεις στην οµάδα 

τους, καλούνται να απαντήσουν ερωτήσεις σε σχέση µε την εµφάνιση του φεγγαριού και 

τη γωνία ήλιου-σελήνης κατά τη διάρκεια της µέρας αυτής, καθώς και να εντοπίσουν και 

να περιγράψουν ένα µοτίβο από τα δεδοµένα που έχουν µπροστά τους. Επιπλέον, 
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καλούνται να ορίσουν τι σηµαίνει µοτίβο στις Φυσικές Επιστήµες. Η ίδια διαδικασία 

επαναλαµβάνεται για δεδοµένα που αφορούν σε χρονικό διάστηµα µίας εβδοµάδας 

(δραστηριότητα 10) και µιας συνοδικής περιόδου (δραστηριότητα 12). Για τα δεδοµένα 

ολόκληρης της συνοδικής περιόδου οι ΠΕ φτιάχνουν ένα ∆ιάγραµµα Σύνοψης των 

Παρατηρήσεων του Φεγγαριού (∆ΣΠΦ) x  (δραστηριότητα 11). Για τους σκοπούς της 

δραστηριότητας 8 εντοπίζουν στην οµάδα τους µοτίβα, τα συγκρίνουν µε αυτά των 

υπόλοιπων οµάδων (πρόσωπο µε πρόσωπο εντός της τάξης) και προσπαθούν να 

εντοπίσουν οµοιότητες και διαφορές τόσο στα µοτίβα όσο και στον τρόπο αναπαράστασής 

τους. Γίνεται συζήτηση σε σχέση µε τη φύση των µοτίβων και τον τρόπο αναγνώρισής 

τους. Στο επίπεδο της συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη µίας οµάδας σκοπός των 

δραστηριοτήτων 8 και 10 είναι η συµφωνία για την ερµηνεία των δεδοµένων και τον 

τρόπο που αυτά υποστηρίζουν τις αναδυόµενες (από τις οµάδες) θεωρίες. Στο επίπεδο της 

συνεργασίας ανάµεσα σε οµάδες σε µία τοποθεσία η δραστηριότητα 8 στοχεύει στην 

ανάπτυξη της ικανότητας των ΠΕ για παρουσίαση εξηγήσεων και συζήτηση για τα 

δεδοµένα που τις υποστηρίζουν ή που κρίνουν ακατάλληλες ανταγωνιστικές εξηγήσεις. 

Επιπλέον, αναµένεται από τους ΠΕ να διαπραγµατευτούν σε σχέση µε τους τρόπους 

αξιολόγησης των µηχανισµών εξήγησης του φαινοµένου και τους τρόπους υλοποίησης 

των µηχανισµών στα µοντέλα, µέσω αντιπαράθεσης διαφορετικών θεωριών. Η 

δραστηριότητα 12 στοχεύει, περαιτέρω, στην ανάπτυξη της ικανότητας των ΠΕ ως προς 

τον εντοπισµό έγκυρων εξηγήσεων από άλλες οµάδες.  

 

Στη δραστηριότητα 9 παρέχονται τους ΠΕ πέντε διαφορετικές παρατηρήσεις του 

φεγγαριού που εκτείνονται σε περίοδο τεσσάρων ηµερών καθώς επίσης και η συζήτηση 

δύο ατόµων για αυτές τις παρατηρήσεις. Οι ΠΕ καλούνται να µελετήσουν τα δεδοµένα και 

να τοποθετηθούν ως προς τη διαφωνία των δύο ατόµων. Η διαφωνία αφορά στο ότι σε δύο 

συνεχόµενες µέρες αλλά για διαφορετικές ώρες παρατηρείται φεγγάρι τη µία µέρα αλλά 

όχι την εποµένη. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η σύγκριση και αντιπαράθεση 

των διαφορετικών προβλέψεων που αναπτύχθηκαν για το ίδιο φαινόµενο. 

 

                                                 
x ∆ιάγραµµα Σύνοψης των Παρατηρήσεων του Φεγγαριού (∆ΣΠΦ) είναι ένας Πίνακας στον οποίο 
καταγράφονται καθηµερινά επί ένα χρονικό διάστηµα στοιχεία που προκύπτουν από συστηµατική 
παρατήρηση της σελήνης. Ένα συµπληρωµένο ∆ΣΦΠ φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 24.  
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∆ιάγραµµα 25. Συµπληρωµένο ∆ιάγραµµα Σύνοψης Παρατηρήσεων του Φεγγαριού (∆ΣΦΠ) 

Η δραστηριότητα 13 ζητά από τους ΠΕ να καταγράψουν την απάντησή τους και να 

συζητήσουν µε τις υπόλοιπες οµάδες (να απευθυνθούν σε απαντήσεις άλλων δύο οµάδων) 

σε σχέση µε το τι µετρά ως έγκυρη εξήγηση ενός µοτίβου ή ενός φαινοµένου, αφού 

µελετήσουν τις εξηγήσεις-υποθέσεις που ανέπτυξαν στις προηγούµενες δραστηριότητες (8, 

10, 12) για τα δεδοµένα του φεγγαριού. 

 

Σε επόµενη δραστηριότητα (δραστηριότητα 14) δόθηκε στους ΠΕ γραπτό κείµενο σε 

σχέση µε τη φύση και το ρόλο των µοντέλων στην επιστήµη. Μέσα από το κείµενο έγινε 

προσπάθεια σύνδεσης των εµπειριών που απέκτησαν οι ΠΕ µέσα από τη µελέτη των 

παρατηρήσεων του φεγγαριού και της αναγνώρισης µοτίβων µε τη διαδικασία της 

µοντελοποίησης. Επιπρόσθετα, το κείµενο αφορούσε (α) στις προϋποθέσεις που πρέπει να 

ισχύουν ώστε ένα µοντέλο να θεωρείται ορθό, (β) στα συστατικά/µέρη του µοντέλου και 

(γ) στο γεγονός ότι τα µοντέλα δεν είναι στατικά ή αµετάβλητα κατασκευάσµατα.  

 

Μετά από τη µελέτη και τη συζήτηση του κειµένου, για τους σκοπούς της δραστηριότητας 

15, οι ΠΕ µελετούν µέσα από βίντεο ένα έτοιµο µοντέλο, το οποίο είναι κατασκευασµένο 

από πραγµατικά υλικά και αναπαριστά τον τρόπο λειτουργίας του µόντεµ σε ένα 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Το αξιολογούν ατοµικά και φορτώνουν την αξιολόγησή τους 

στον ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας του µαθήµατος. Ακολούθως σχολιάζουν ατοµικά την 

αξιολόγηση ενός µέλους της οµάδας τους. Στον ίδιο χώρο συζήτησης, διαπραγµατεύονται 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 125 

µε τις υπόλοιπες οµάδες σε σχέση µε την ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης ενός 

µοντέλου (κριτήρια αξιολόγησης µοντέλου).  

 

Μετά από τη δραστηριότητα 15, οι ΠΕ καλούνται να συµπληρώσουν ακόµα ένα 

µεταγνωστικό σχόλιο (#3) και συγκεκριµένα να ανατρέξουν στις δραστηριότητες 1-15, και 

για κάθε δραστηριότητα να καταγράψουν µε µια φράση ή µια πρόταση την κύρια 

µαθησιακή επιδίωξη, όπως την αντιλαµβάνονται ως οµάδα.  

 

Για τους σκοπούς της δραστηριότητας 16 οι ΠΕ καλούνται να µελετήσουν ένα µοντέλο 

που σχετίζεται µε την πυκνότητα των αντικειµένων και το οποίο στηρίζεται στην υπόθεση 

Τα σιδερένια αντικείµενα βυθίζονται στο νερό. Αναµένεται από τους ΠΕ να αξιολογήσουν 

το µοντέλο αυτό, εντός της οµάδας και µε τις υπόλοιπες οµάδες στον ασύγχρονο χώρο 

επικοινωνίας, ως προς το αν ο µηχανισµός απόδοσης της υπόθεσης, όπως εκφράζεται από 

το µοντέλο, είναι πετυχηµένος. Καλούνται, δηλαδή, να διαπραγµατευτούν σε σχέση µε 

τους τρόπους αξιολόγησης των µηχανισµών εξήγησης του φαινοµένου και σε σχέση µε 

τρόπους υλοποίησης τους στα µοντέλα, µέσω αντιπαράθεσης διαφορετικών θεωριών. 

 

Στην επόµενη δραστηριότητα (δραστηριότητα 17) οι ΠΕ καλούνται να παρακολουθήσουν 

ένα µοντέλο (στο πρόγραµµα SC) για την ανάπτυξη ενός φυτού. Ακολούθως, µελετούν 

ένα συµπληρωµένο Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου xi  και ένα 

συµπληρωµένο Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου xii . Το περιεχόµενο και ο τρόπος 

συµπλήρωσης των δύο εντύπων γίνεται αντικείµενο συζήτησης στην κάθε οµάδα 

ξεχωριστά. Σε επόµενο στάδιο (δραστηριότητα 18), η κάθε οµάδα µελετά ένα µοντέλο 

(στο πρόγραµµα SC) και καλείται να συµπληρώσει το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου για 

αυτό. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να γίνει συζήτηση αρχικά ανάµεσα στην 

οµάδα και ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους ΠΕ αργότερα, σε σχέση µε τα στοιχεία 

ενός µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα 

στοιχεία), αλλά και να γίνει εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης ενός µοντέλου που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δραστηριότητας 15.  

 

                                                 
xi Το Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου συµπληρώνεται από τους ΠΕ κατά την οικοδόµηση ενός µοντέλου 
µε σκοπό να βοηθήσει τον τελικό χρήστη του µοντέλου να αντιληφθεί ευκολότερα τη λειτουργία του 
µοντέλου, αλλά και τον κατασκευαστή να αναστοχαστεί σε σχέση µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει, το 
µηχανισµό λειτουργίας του και τη χρήση του. Ένα κενό Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου φαίνεται στο 
Παράρτηµα 19. 
xii Το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου συµπληρώνεται από τους ΠΕ που αξιολογούν ένα µοντέλο µε σκοπό 
να ξεκαθαρίσουν στον κατασκευαστή του µοντέλου τα σηµεία που περιέχουν ασάφειες και χρήζουν 
βελτίωσης σε αυτό. Ένα Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου φαίνεται στο Παράρτηµα 20. 
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Η δραστηριότητα 19 αποτελεί εισαγωγή στη διαδικασία ανάπτυξης του πρώτου οµαδικού 

µοντέλου των ΠΕ για το υπό µελέτη φαινόµενο. Καλούνται να καταγράψουν τρία µοτίβα 

που εντόπισαν όταν µελέτησαν τις παρατηρήσεις της σελήνης και να τα ιεραρχήσουν από 

το πιο σηµαντικό στο λιγότερο σηµαντικό. Τελικά καταλήγουν (αφού συζητήσουν µε τον 

εκπαιδευτικό) σε 3 κοινά µοτίβα: (1) Κατά τη διάρκεια µιας συνοδικής περιόδου (28 

ηµέρες) το ορατό από τη γη σχήµα του φεγγαριού αλλάζει ως ακολούθως: νέα σελήνη, 

αναπτυσσόµενος µηνίσκος, πρώτο τέταρτο, αναπτυσσόµενο φεγγάρι, πανσέληνος, 

συρρικνούµενο φεγγάρι, τρίτο τέταρτο, συρρικνούµενος µηνίσκος, (2) Οι ώρες Ανατολής 

και ∆ύσης του φεγγαριού διαφέρουν καθηµερινά, και (3) Κατά τη διάρκεια µιας µέρας το 

φεγγάρι έχει φαινοµενικό µονοπάτι παρόµοιο µε του ήλιου (Ανατολικά-Νότια-∆υτικά). 

 

Η δραστηριότητα 20 καλεί τους ΠΕ να φτιάξουν το δικό τους µοντέλο στο πρόγραµµα 

SC® ως εξήγηση (ή θεωρία) για το πρώτο µοτίβο (Κατά τη διάρκεια µιας συνοδικής 

περιόδου το ορατό από τη γη σχήµα του φεγγαριού αλλάζει όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 

26) που εντόπισαν στη δραστηριότητα 19. Οι ΠΕ κατασκευάζουν το µοντέλο, εντοπίζουν 

τα κύρια στοιχεία του µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές, αλληλεπιδράσεις και 

διαδικασίες) και συµπληρώνουν το Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου. Το 

µοντέλο (µοντέλο 1) µαζί µε το Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου 

τοποθετείται από τους ΠΕ στο ΕΠΜ σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (χώρος ανταλλαγής 

συνεισφορών). Ακολούθως καλούνται να µελετήσουν το µοντέλο και το έντυπο µιας 

οµάδας (που είναι καθορισµένη από πριν) µε σκοπό την αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση 

του µοντέλου της άλλης οµάδας συνοδεύεται από το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου, το 

οποίο ανεβάζουν επίσης στο χώρο ανταλλαγής συνεισφορών. Αφού λάβουν την 

αξιολόγηση του µοντέλου τους από άλλη οµάδα, οι ΠΕ το τροποποιούν σύµφωνα µε την 

ανατροφοδότηση που έλαβαν και ανεβάζουν στο ΕΠΜ το βελτιωµένο µοντέλο (µοντέλο 

2). Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη κοινού µοντέλου εντός της οµάδας και η 

διαπραγµάτευση των στοιχείων (αντικείµενα, µεταβλητές, αλληλεπιδράσεις, διαδικασίες) 

που εφαρµόζουν καλύτερα στο µοντέλο. Επιπλέον, στοχεύει στην επεξεργασία των 

µοντέλων που οικοδοµήθηκαν από άλλες οµάδες για έλεγχο της εφαρµοσιµότητάς τους ή 

για επεξεργασία του υποκείµενου µηχανισµού.  

            

∆ιάγραµµα 26. Η Αλλαγή στο Σχήµα του Φεγγαριού κατά τη ∆ιάρκεια µιας Συνοδικής Περιόδου 

Το τέταρτο µεταγνωστικό σχόλιο του διδακτικού υλικού παραινεί τους ΠΕ να σκεφτούν 

την όλη πορεία που εφάρµοσαν κατά τη δραστηριότητα 20 και να διασφαλίσουν ότι 

κατανοούν τη χρησιµότητα των βηµάτων που ακολούθησαν για την ολοκλήρωση της 
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δραστηριότητας, αλλά και της κριτικής που παρείχαν ή έλαβαν κατά τη διαδικασία 

οικοδόµησης νοήµατος, ανάπτυξης και αξιολόγησης των µοντέλων τους. 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 21 οι ΠΕ εργάζονται στην οµάδα τους µε σκοπό να 

αξιολογήσουν το δικό τους µοντέλο (µοντέλο 2), το οποίο ανέπτυξαν στη δραστηριότητα 

20, εφαρµόζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης µοντέλου που υιοθέτησαν στη δραστηριότητα 

15.  

 

Ακολούθως, η δραστηριότητα 22 καλεί τους ΠΕ να συγκρίνουν το µοντέλο τους µε τις 

παρατηρήσεις του φεγγαριού, που µελέτησαν σε προηγούµενες δραστηριότητες (8, 10 και 

12) και να εντοπίσουν πιθανές ασυνέπειες ή ελλείψεις του µοντέλου σε σχέση µε τα 

δεδοµένα. Ακολούθως καλούνται να εφαρµόσουν τη διαδικασία της δραστηριότητας 20 

για το δεύτερο µοτίβο που κατέγραψαν στη δραστηριότητα 19 (οι ώρες Ανατολής και 

∆ύσης του φεγγαριού διαφέρουν καθηµερινά), µε σκοπό τη βελτίωση του µοντέλου 2 και 

την οικοδόµηση του µοντέλου 3. Η βελτίωση του µοντέλου 2 πρέπει να λαµβάνει υπόψη 

τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων 21 και 22. Επιπλέον, η κάθε 

οµάδα αξιολογεί το τρίτο µοντέλο της αξιολογούµενης οµάδας και λαµβάνει αξιολόγηση 

από την οµάδα αξιολογητή για το δικό της µοντέλο (µοντέλο 3), το οποίο τροποποιεί 

σύµφωνα µε τα σχόλια της αξιολόγησης (οικοδόµηση µοντέλου 4). Στόχος αυτής της 

δραστηριότητας είναι η συνεργασία ανάµεσα στα µέλη µίας οµάδας για σύγκριση του 

µοντέλου µε τα δεδοµένα και βελτιωτική ρύθµιση του µοντέλου, αλλά και συνεργασία 

ανάµεσα σε οµάδες για αξιολόγηση και επεξεργασία των µοντέλων άλλων οµάδων.  

 

Στη δραστηριότητα 23 οι ΠΕ προβληµατίζονται ως προς τα µεγέθη των αστρονοµικών 

σωµάτων που περιλαµβάνονται στο µοντέλο τους και τις αποστάσεις ανάµεσα σε αυτά τα 

σώµατα. ∆ίνεται στους ΠΕ ένα αρχείο µε κείµενα που περιλαµβάνουν παρεµφερείς µε 

αυτά τα ζητήµατα πληροφορίες, το οποίο καλούνται να µελετήσουν και να απαντήσουν σε 

συγκεκριµένες ερωτήσεις.  

 

Στην επόµενη δραστηριότητα (δραστηριότητα 24), οι ΠΕ προβληµατίζονται σε σχέση µε 

το αν το µοντέλο τους εξηγεί το τρίτο µοτίβο (Κατά τη διάρκεια µιας µέρας το φεγγάρι 

έχει φαινοµενικό µονοπάτι παρόµοιο µε του ήλιου-∆ιάγραµµα 27) που εντόπισαν στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας 19. Σε περίπτωση που αυτό δε συµβαίνει καλούνται, εντός 

της οµάδας τους, να βελτιώσουν το µοντέλο 4 και να οικοδοµήσουν το πέµπτο µοντέλο 

της οµάδας τους (στο µοντέλο 5 αναµένεται ότι θα περιληφθούν και δεδοµένα που 
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προέκυψαν και από τη δραστηριότητα 23). Αυτό το µοντέλο αξιολογείται από την 

εκπαιδευτικό, τα σχόλια της οποίας λαµβάνονται υπόψη για την οικοδόµηση του τελικού 

µοντέλου 6. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η συνεργασία ανάµεσα στα µέλη µίας 

οµάδας για σύγκριση του µοντέλου µε τα δεδοµένα και βελτιωτική ρύθµιση του µοντέλου. 

 
∆ιάγραµµα 27. Φαινοµενικό Μονοπάτι Φεγγαριού στον Ουρανό σε µια Μέρα 

 
Ακολουθεί το πέµπτο (5) µεταγνωστικό σχόλιο, που είναι πανοµοιότυπο µε αυτό που 

ακολουθεί τη δραστηριότητα 20 και παραινεί τους ΠΕ να σκεφτούν την πορεία που 

εφάρµοσαν και να διασφαλίσουν ότι κατανοούν τη χρησιµότητα των βηµάτων που 

ακολούθησαν για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 22 και 24, αλλά και της κριτικής 

που έδωσαν ή έλαβαν κατά τη διαδικασία οικοδόµησης νοήµατος, ανάπτυξης και 

αξιολόγησης των µοντέλων τους. 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 25, οι ΠΕ οικοδοµούν εντός της οµάδας τους ένα 

διαφορετικό µοντέλο εξήγησης των Φάσεων της Σελήνης, ένα µοντέλο µε πραγµατικά 

αντικείµενα (φωτεινός λαµπτήρας-ήλιος, µπάλα-σελήνη, κεφάλι φοιτητή-γη, ανθρωπάκι 

από πλαστελίνη-άνθρωπος). Χρησιµοποιούν το µοντέλο αυτό για να απαντήσουν σε 

συγκεκριµένα ερωτήµατα που αφορούν στη φωτεινότητα της σελήνης, τις ώρες ανατολής 

και δύσης του φεγγαριού κλπ. Οι ΠΕ βρίσκουν αυτή τη δραστηριότητα ιδιαίτερα χρήσιµη. 

Τους επιτρέπει να εκτιµήσουν την αξία των διαδοχικών µοντέλων που έφτιαξαν µέχρι 

τώρα στο πρόγραµµα SC® και βοηθά να αντιµετωπιστούν συγκεκριµένες δυσκολίες που 

εντοπίζονται πριν από τη διδασκαλία (π.χ. ότι οι Φάσεις της Σελήνης δηµιουργούνται 

λόγω της σκιάς της γης). Επιπλέον, εκτιµούν τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα αυτού 

του µοντέλου σε σύγκριση µε τα διαδοχικά υπολογιστικά µοντέλα που οικοδόµησαν 

προηγουµένως, όπως το ότι το ένα είναι τρισδιάστατο ενώ το άλλο όχι ή το ότι µε το 

µοντέλο µε τα πραγµατικά υλικά δυσκολότερα πετυχαίνει κανείς πολλαπλές επαναλήψεις 

του φαινοµένου.  
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Σε επόµενο στάδιο (δραστηριότητα 26) παρουσιάζονται στους ΠΕ δύο διαφορετικά 

µοντέλα εξήγησης των Φάσεων της Σελήνης όπως αναπτύχθηκαν από δύο διαφορετικά 

άτοµα. Και τα δύο µοντέλα εξηγούν τη δηµιουργία των Φάσεων της Σελήνης, αλλά 

στηρίζονται σε εντελώς διαφορετικούς µηχανισµούς (Μοντέλο Α: περιφορά της σελήνης 

γύρω από τη γη και περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της. Μοντέλο Β: περιστροφή 

και περιφορά της γης γύρω από τη σελήνη, η οποία είναι σταθερή). Σκοπός αυτής της 

δραστηριότητας είναι η πρόκληση συζήτησης σε σχέση µε το εύρος των πιθανών 

µηχανισµών και των διαφορετικών τύπων εξήγησης για ένα φαινόµενο.  

 

Η δραστηριότητα 27 αποτελεί ουσιαστικά επανάληψη του προβληµατισµού που τέθηκε 

στην αρχή του διδακτικού υλικού σε σχέση µε το πρόβληµα που είχαν οι τέσσερις φίλοι 

που βρίσκονται στο φεγγάρι. Έτσι, οι ΠΕ προσπαθούν µε τη βοήθεια των µοντέλων που 

οικοδόµησαν να απαντήσουν αν είναι δυνατόν κάποιος που στέκεται στο φεγγάρι και 

κοιτάζει στον ουρανό να δει τη γη ή οποιοδήποτε άλλο αστρονοµικό αντικείµενο να 

συµπεριφέρεται όπως το φεγγάρι όταν παρατηρείται από τη γη. Με άλλα λόγια, αν είναι 

δυνατό να παρακολουθήσει κανείς τις Φάσεις της Γης αν βρίσκεται στο φεγγάρι, καθώς 

επίσης και ποιες είναι αυτές.  

 

Αυτό το πακέτο διδακτικού υλικού (∆Υ1) ολοκληρώνεται µε µία δραστηριότητα 

µεταγνωστικής φύσης (δραστηριότητα 28). Οι ΠΕ καλούνται εντός της οµάδας τους να 

φτιάξουν ένα εννοιολογικό χάρτη για τη διαδικασία της µάθησης που έλαβε χώρα κατά τη 

διάρκεια των 27 δραστηριοτήτων του διδακτικού υλικού και για τον τρόπο που 

εργαστήκαν σε αυτές (ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

κτλ). 

4.5.2. ∆εύτερο πακέτο διδακτικού υλικού (∆Υ2): Στρατηγικές 

διδασκαλίας της ικανότητας της µοντελοποίησης 

Το δεύτερο πακέτο διδακτικού υλικού (∆Υ2) στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών, εκ 

µέρους των ΠΕ, για τη διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης και ζητά αρχικά 

από αυτούς να διαβάσουν το κείµενο «Ικανότητα της Μοντελοποίησης», όπου γίνεται 

αναφορά στα µοντέλα, στο ρόλο τους, στη σχέση τους µε τις Φυσικές Επιστήµες και 

γενικότερα στη µοντελοποίηση (δραστηριότητα 29).  

 

Στο επόµενο έργο (δραστηριότητα 30) παρουσιάζεται στους ΠΕ ο Μαθησιακός Κύκλος της 

Μοντελοποίησης (∆ιάγραµµα 9) και µέσα από κατάλληλες ερωτήσεις ωθούνται στο να 
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εκτιµήσουν την κυκλικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης µοντέλων, την οποία 

ακολούθησαν για να αναπτύξουν τα δικά τους διαδοχικά µοντέλα. 

 

Στη δραστηριότητα 31 παρουσιάζεται άλλο ένα σηµαντικό διδακτικό στοιχείο της 

διαδικασίας ανάπτυξης µοντέλων, η επιστηµολογική ανάλυση της µοντελοποίησης 

(∆ιάγραµµα 6). ∆ίνεται επίσης ένα σύντοµο κείµενο εξήγησης της έννοιας και ακολούθως 

ζητείται να εντοπιστεί ο τρόπος που το ∆Υ1 εφάρµοσε και σε ποιο βαθµό τα στοιχεία που 

υπαινίσσεται η επιστηµολογική ανάλυση της ικανότητας της µοντελοποίησης. Στόχος της 

δραστηριότητας αυτής είναι οι ΠΕ να σκιαγραφήσουν και να συνειδητοποιήσουν τα 

βήµατα από τα οποία πέρασαν µέχρι να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του ∆Υ1 και να 

οικοδοµήσουν τόσο τα πολλαπλά µοντέλα για το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης, 

αλλά και να αναπτύξουν γενικότερα την ικανότητα της µοντελοποίησης.  

 

Σε επόµενο στάδιο, οι ΠΕ µελετούν τρία παραδείγµατα µαθηµάτων που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης και τα αξιολογούν σύµφωνα µε το αν είναι 

επιτυχηµένα ή όχι (δραστηριότητα 32). Για αυτή την εργασία οι ΠΕ συνεργάζονται εντός 

της οµάδας τους στην τάξη. Αναµένεται ότι η αξιολόγηση των µαθηµάτων θα γίνει 

έχοντας κατά νου τόσο το µαθησιακό κύκλο της µοντελοποίησης (δραστηριότητα 30) όσο 

και την επιστηµολογική ανάλυση της ικανότητας της µοντελοποίησης (δραστηριότητα 31).  

 

Οι δραστηριότητες 33 και 34 αποτελούν λογική συνέχεια των προηγούµενων τριών 

δραστηριοτήτων ως προς το ότι ζητούν από τους ΠΕ να περιγράψουν ένα µάθηµα που να 

στοχεύει στην ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης για τη ζωή των µυρµηγκιών 

σε µία µυρµηγκοφωλιά. Αρχικά καλούνται να ονοµάσουν τρόπους συλλογής δεδοµένων 

για το φαινόµενο (δραστηριότητα 33) και ακολούθως να συζητήσουν τη ροή των 

δραστηριοτήτων που θα ακολουθούσαν αν θα δίδασκαν το µάθηµα αυτό σε µαθητές Γ’ 

τάξης του δηµοτικού σχολείου. Και για αυτές τις δύο δραστηριότητες οι ΠΕ 

συνεργάζονται εντός της οµάδας τους στην τάξη. 

 

Η δραστηριότητα 35 στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των ΠΕ να προσδιορίζουν 

και να αξιολογούν το µηχανισµό που χρησιµοποίησε κάποιος µαθητής κατά την 

κατασκευή ενός µοντέλου. Για το σκοπό αυτό οι ΠΕ µελετούν ένα µοντέλο που φτιάχτηκε 

από ένα µαθητή στο πρόγραµµα SC® για το φαινόµενο της εξάτµισης. Καλούνται να 

συζητήσουν σε σχέση µε την κατανόηση και τον τρόπο αναπαράστασης του µηχανισµού 

του φαινοµένου από το µαθητή. Κατευθύνονται προς τη µελέτη των κανόνων που 
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χρησιµοποιήθηκαν για την οικοδόµηση του µοντέλου. Αναµένεται ότι οι ΠΕ να 

συνεργαστούν αρχικά εντός της οµάδας τους για να εκφράσουν την απάντησή τους και 

ακολούθως στον ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας µε άλλες οµάδες, όπου καλούνται να 

σχολιάσουν τις απαντήσεις δύο άλλων οµάδων.  

 

Η δραστηριότητα 36 είναι ερευνητικής φύσης και ζητά από τους ΠΕ να εργαστούν 

ατοµικά για (α) την οικοδόµηση ακολουθιών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της 

διδασκαλίας της µοντελοποίησης που να συνάδει µε την επιστηµολογική ανάλυση της 

µοντελοποίησης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στη δραστηριότητα 31, και (β) τη διδασκαλία 

των ακολουθιών δραστηριοτήτων για το θέµα αυτό (διδασκαλία ενός προϋπηρεσιακού 

εκπαιδευτικού προς ένα µαθητή). Η δραστηριότητα 36 αποτελεί την τελική εργασία των 

ΠΕ για το µάθηµα.  

 

Για τους σκοπούς της δραστηριότητας 37 οι ΠΕ καλούνται να εργαστούν στην οµάδα τους 

και να αναπτύξουν διαγνωστικά έργα που να αξιολογούν την ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης από παιδιά δηµοτικού. Ακολούθως, συνεργάζονται µε µία οµάδα εντός 

της τάξης, µε σκοπό την αξιολόγηση των διαγνωστικών δοκιµίων που κατασκευάστηκαν. 

Σκοπός της αξιολόγησης πρέπει να είναι το αν τα διαγνωστικά δοκίµια είναι συγκρίσιµα, 

αν µετρούν δηλαδή το ίδιο πράγµα. Με άλλα λόγια οι ΠΕ διαπραγµατεύονται για τα έργα 

αξιολόγησης που ανέπτυξαν και υιοθετούν κοινά ή συγκρίσιµα έργα που να µετρούν την 

ικανότητα της µοντελοποίησης. 

 

Το τελευταίο έργο (δραστηριότητα 38) στοχεύει στη σύγκριση σηµειώσεων και 

εξηγήσεων ανάµεσα στις οµάδες, καθώς επίσης και στον προσδιορισµό συλλογιστικών 

µοτίβων για έργα µαθητών. Οι ΠΕ φέρνουν µοντέλα που έφτιαξαν οι µαθητές τους (στο 

πλαίσιο της τελικής τους εργασίας) για ένα φαινόµενο και συζητούν τι καταλαβαίνει ο 

κάθε µαθητής για το φαινόµενο, µελετώντας τον τρόπο µε τον οποίο οικοδόµησε το 

µοντέλο του. Ακολούθως, διαβάζουν τα σχόλια των άλλων οµάδων στον ασύγχρονο χώρο 

επικοινωνίας και συγκρίνουν τις εξηγήσεις που έδωσαν για το µοντέλο του µαθητή τους, 

µε αυτή που θα έδιναν οι ίδιοι για το συγκεκριµένο µοντέλο.  

4.6. Πιλοτική Έρευνα 

Της τελικής έρευνας προηγήθηκε πιλοτικό στάδιο (Εαρινό Εξάµηνο 2006), η υλοποίηση 

και τα αποτελέσµατα του οποίου έδειξαν συγκεκριµένες αλλαγές που χρειάστηκε να 

γίνουν για την αποτελεσµατικότερη έκβαση του µαθήµατος και την εγκυρότερη και πιο 
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αξιόπιστη συλλογή των δεδοµένων. Τα σηµεία της τελικής έρευνας στα οποία υπήρχαν 

αλλαγές σε σχέση µε το πιλοτικό στάδιο υποδεικνύονται στο ∆ιάγραµµα 21 µε * και 

αναλύονται µε λεπτοµέρεια σε αυτό το υποκεφάλαιο. 

4.6.1. Αλλαγές στα διαγνωστικά δοκίµια 

Η τελική εφαρµογή της έρευνας περιέλαβε τις εξής αλλαγές σε σχέση µε τα διαγνωστικά 

δοκίµια που χρησιµοποιήθηκαν: 

1. ∆ιαγνωστικά δοκίµια για τη δεξιότητα του προγραµµατισµού. Στο τελικό στάδιο 

της έρευνας δε χρησιµοποιήθηκαν αυτά τα διαγνωστικά δοκίµια, λόγω του ότι η ανάπτυξη 

της δεξιότητας του προγραµµατισµού δεν περιλήφθηκε τελικά στους στόχους της έρευνας.  

 

2. ∆ιαγνωστικά δοκίµια για την ικανότητα της µοντελοποίησης. Οι αλλαγές που 

έγιναν σε αυτά τα διαγνωστικά δοκίµια από την πιλοτική στην τελική φάση περιγράφονται 

στον Πίνακα 4.  

2.1.∆ιαγνωστικά δοκίµια 1 και 2 

Για την πτυχή «Κατασκευή µοντέλου» ζητήθηκε από τους ΠΕ να κατασκευάσουν 

µοντέλα σε σχέση µε (α) το Κυκλοφοριακό σύστηµα µιας πόλης και (β) τη ζωή µιας 

αλεπούς. Για τη συµπλήρωση και των δύο διαγνωστικών δοκιµίων οι φοιτητές έπρεπε να 

ανακαλέσουν στο µυαλό τους τα φαινόµενα και ακολούθως να οικοδοµήσουν τα δύο 

σχεδιαστικά µοντέλα. Αυτό αντιτίθεται στη διαδικασία ανάπτυξης µοντέλων, η οποία 

ξεκινά από την παρατήρηση του φαινοµένου και κατά προτίµηση όχι από την ανάκληση 

του στο µυαλό του κατασκευαστή του µοντέλου. Αυτός πιθανό να είναι και ο λόγος που 

οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά από την παρέµβαση 

στο διαγνωστικό δοκίµιο δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές για το δοκίµιο 1 (Ζ=-1,61, 

p=0,11, r=0.25). Για το δοκίµιο 2 ήταν στατιστικά σηµαντικές οι διαφορές, αλλά σε 

επίπεδο p<0.05 (Ζ=-1,99, p<0,05, r=0.31). Αυτός είναι και ο λόγος που κατά την τελική 

φάση της έρευνας το περιεχόµενο των δύο διαγνωστικών δοκιµίων, και όχι η δοµή τους, 

άλλαξε. Το ένα διαγνωστικό δοκίµιο αφορούσε στην παρακολούθηση ενός βίντεο για τη 

θαλάσσια ζωή (Θαλάσσιο οικοσύστηµα) και το άλλο στην παρακολούθηση του τι 

συµβαίνει όταν εκχυθεί άρωµα στην ατµόσφαιρα σε σχέση µε την αίσθηση της 

όσφρησης (Ο µηχανισµός της όσφρησης).  

2.2.∆ιαγνωστικά δοκίµια 3 και 4 

Για την πτυχή «Εξαγωγή πληροφοριών» για το δοκίµιο «Κυκλοφοριακό σύστηµα µιας 

πόλης» όπου παρουσιάστηκε στους ΠΕ ένα σχεδιαστικό µοντέλο, από το οποίο είχαν να 

συλλέξουν πληροφορίες, φάνηκε ότι και πριν και µετά από την παρέµβαση οι ΠΕ 
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εντόπιζαν µόνο αντικείµενα (π.χ. Εµπόδια στους δρόµους, στοιχεία ελέγχου 

κυκλοφορίας, µοτοσικλετιστές, οδηγούς, ποδηλάτες, στοιχεία εκτός κυκλοφορίας κτλ) 

και µεταβλητές [πυκνότητα κυκλοφορίας είδη δρόµων, είδη τροχοφόρων κτλ) και 

καθόλου διαδικασίες ή αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Αυτό το 

γεγονός υπέδειξε ότι ίσως το θέµα του δοκιµίου να µην ευκόλυνε τους φοιτητές να 

σκεφτούν σε σχέση µε αυτά τα στοιχεία και αυτός ήταν και ο λόγος που στην τελική 

εκδοχή του διαγνωστικού δοκιµίου δόθηκε στους ΠΕ ένα υπολογιστικό µοντέλο ενός 

θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Το γεγονός ότι το νέο µοντέλο ήταν υπολογιστικό και όχι 

σχεδιαστικό µπορεί επίσης να συντείνει προς την αντιµετώπιση αυτού του κενού.  

 

Για την ίδια πτυχή, για το διαγνωστικό δοκίµιο «∆ηµιουργία Βροχής», η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων έδειξε την τάση των ΠΕ να αναφέρονται στο µοντέλο «κύκλος του 

νερού» ως µία έννοια αυτονόητη και κατανοητή από όλους. Σε αυτό ίσως οφείλεται το 

γεγονός ότι το συγκεκριµένο µοντέλο παρουσιάζεται στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα για 

πρώτη φορά στη Β’ τάξη του δηµοτικού σχολείου και επαναλαµβάνεται σε επόµενες, 

συνήθως µέσα από παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό και όχι ως αποτέλεσµα άµεσης 

εµπλοκής των µαθητών. Για αυτό το λόγο, στην τελική εκδοχή του δοκιµίου άλλαξε το 

θέµα σε «∆ιάχυση του φωτός» και δόθηκε στους ΠΕ ένα σχεδιαστικό µοντέλο που 

προσπαθεί να εξηγήσει τον τρόπο που το φως διαχέεται σε διαφορετικά υλικά.  

2.3.∆ιαγνωστικό δοκίµιο 5 

Για παρόµοιο λόγο άλλαξε και το θέµα του διαγνωστικού δοκιµίου «∆ηµιουργία 

Βροχής» για την πτυχή «Σύγκριση ενός µοντέλου µε το πραγµατικό φαινόµενο εισήγηση 

τρόπων βελτίωσής του». Τόσο πριν όσο και µετά από την παρέµβαση οι ΠΕ εντόπιζαν 

ότι το λεκτικό µοντέλο που τους δόθηκε δεν ήταν επαρκές, αλλά δεν µπορούσαν να 

προτείνουν συγκεκριµένες αλλαγές σε σχέση µε το µοντέλο αυτό, ίσως γιατί οι ΠΕ 

έρχονται σε επαφή µε το µοντέλο του κύκλου του νερού από µικρή ηλικία χωρίς όµως να 

το κατανοούν ή να µπορούν να το αναλύσουν στα στοιχεία του. Έτσι, στη βελτίωση 

πρότειναν ότι ο κατασκευαστής του µοντέλου πρέπει να περιγράψει τον κύκλο του νερού, 

παρά να δώσουν συγκεκριµένα στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης. Για παράδειγµα:  

Το µοντέλο του Μάριου µπορεί να είναι ορθό αλλά είναι πολύ γενικό. Κατά τη 

γνώµη µου θα πρέπει να του εξηγήσει τον κύκλο του νερού ώστε να καταλάβει 

από πού δηµιουργήθηκαν τα σύννεφα. (Μεταπειραµατικό, ΠΕ 1) 

 

Όχι (δεν είναι ορθό το µοντέλο) γιατί θα έπρεπε να εξηγήσει πώς γίνεται και η 

βροχή βγαίνει από τα σύννεφα. Πού βρίσκεται δηλαδή αυτή η βροχή; 
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Αποθηκευµένη στα σύννεφα; Πώς βρέθηκε εκεί; Για να είναι ολοκληρωµένο το 

µοντέλο του Μάριου θα έπρεπε να περιγράφει τον κύκλο του νερού, έτσι ώστε 

να εξηγεί πώς δηµιουργούνται τα σύννεφα αλλά και να δείξει πιο καθαρά τις 

σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες που συµµετέχουν στον κύκλο. (Προπειραµατικό, 

ΠΕ 6) 

 

Όχι, (δεν είναι ορθό το µοντέλο) γιατί η βροχή είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από 

αυτό. Εξαρτάται από την πίεση και τη θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται το 

σύννεφο αυτό. Οι πληροφορίες που λείπουν είναι η εξήγηση του κύκλου του 

νερού. Επίσης οι υδρατµοί σε µία φάση όταν πέφτει η θερµοκρασία τους, 

υγροποιούνται. (Προπειραµατικό, ΠΕ 9) 

2.4.∆ιαγνωστικό δοκίµιο 10 

Για την πτυχή «Μεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και 

βελτίωσης µοντέλου», και για τα δύο διαγνωστικά δοκίµια, χρειάστηκε οι ΠΕ να 

µελετήσουν δύο υπολογιστικά µοντέλα και να απαντήσουν ακολούθως σε γραπτές 

ερωτήσεις. Το γεγονός ότι δόθηκαν µοντέλα του ίδιου είδους (µοντέλα στο πρόγραµµα 

SC, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) πιθανό να επηρέασε τις απαντήσεις των ΠΕ και 

αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε το περιεχόµενο του ενός διαγνωστικού δοκιµίου σε 

«Κυκλοφοριακό σύστηµα» και δόθηκε σχεδιαστικό αντί υπολογιστικό µοντέλο.  

 

Γενικότερα, µετά την αναθεώρηση των διαγνωστικών δοκιµίων έγινε προσπάθεια το 

είδος του µοντέλου, που δίνεται στους ΠΕ για την ίδια πτυχή, να µην συµπίπτει, αλλά 

και το θέµα των διαγνωστικών δοκιµίων να µην επαναλαµβάνεται (πλην του θέµατος 

«Θαλάσσιο οικοσύστηµα» στις πτυχές «κατασκευή µοντέλου» και «εξαγωγή 

πληροφοριών από µοντέλο»).  

2.5.∆ιαγνωστικά δοκίµια 13 και 14 

Κατά την πιλοτική φάση της έρευνας απουσίαζε παντελώς η εξέταση της πτυχής 

«Συνέπεια µοντέλου µε γνωστά φαινόµενα». Για να είναι η αξιολόγηση της ικανότητας 

της µοντελοποίησης πλήρης, σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο ακολουθείται 

σε αυτή την έρευνα (Papaevripidou et al., submitted), αναπτύχθηκαν τα διαγνωστικά 

δοκίµια 13 και 14.  

 

Όλα τα διαγνωστικά δοκίµια που χορηγήθηκαν στην τελική φάση της έρευνας 

περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 και υπάρχουν αυτούσια στα παραρτήµατα 2-

15. 
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Πίνακας 4  
Πιλοτική και Τελική Εκδοχή των ∆ιαγνωστικών ∆οκιµίων Μοντελοποίησης  
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
∆ΟΚΙΜΙΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
∆ΟΚΙΜΙΩΝ 

1. Ικανότητα µοντελοποίησης 1. Ικανότητα µοντελοποίησης 
Κατασκευή µοντέλου 
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
1. Κυκλοφοριακό σύστηµα µιας πόλης 
2. Η ζωή µιας αλεπούς 

Κατασκευή µοντέλου 
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
1. Θαλάσσιο οικοσύστηµα 
2. Ο µηχανισµός της όσφρησης 

Εξαγωγή πληροφοριών από δοσµένο µοντέλο 
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
3. Κυκλοφοριακό σύστηµα (σχεδιαστικό µοντέλο) 
4. ∆ηµιουργία Βροχής-Κύκλος του νερού 
(σχεδιαστικό µοντέλο) 

Εξαγωγή πληροφοριών από δοσµένο µοντέλο 
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
3. Θαλάσσιο οικοσύστηµα (µοντέλο στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή) 
4. ∆ιάθλαση φωτός (σχεδιαστικό µοντέλο) 

Σύγκριση ενός µοντέλου µε το πραγµατικό 
φαινόµενο και εισήγηση τρόπων βελτίωσής του  
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
5. ∆ηµιουργία Βροχής (λεκτικό µοντέλο) 
6. Το ποδήλατο (λεκτικό µοντέλο) 

Σύγκριση ενός µοντέλου µε το πραγµατικό 
φαινόµενο και εισήγηση τρόπων βελτίωσής του  
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
5. Ποδοσφαιρικός Αγώνας (σχεδιαστικό µοντέλο) 
6. Το ποδήλατο (µοντέλο µε πραγµατικά υλικά) 

Σύγκριση ενός µοντέλου µε άλλα µοντέλα του ίδιου 
φαινοµένου  
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
7. Μυρµηγκοφωλιά (2 σχεδιαστικά µοντέλα, 1 
µοντέλο µε πραγµατικά υλικά, 1 µοντέλο στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή) 
8. Ο Αγκώνας (3 µοντέλα µε πραγµατικά υλικά, 1 
σχεδιαστικό µοντέλο) 

Σύγκριση ενός µοντέλου µε άλλα µοντέλα του ίδιου 
φαινοµένου  
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
7. Μυρµηγκοφωλιά (2 σχεδιαστικά µοντέλα, 1 
µοντέλο µε πραγµατικά υλικά, 1 µοντέλο στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή) 
8. Ο Αγκώνας (3 µοντέλα µε πραγµατικά υλικά, 1 
σχεδιαστικό µοντέλο) 

Συνέπεια µοντέλου µε γνωστά φαινόµενα 
∆εν αναπτύχθηκαν διαγνωστικά δοκίµια  

Συνέπεια µοντέλου µε γνωστά φαινόµενα 
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
13. ∆ασικό Οικοσύστηµα (εννοιολογικό µοντέλο-
αλυσίδα τροφής) 
14. Κρούσεις (σχεδιαστικό µοντέλο) 

2. Μεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη 
διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου  
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
9. Ανάπτυξη φυτού (µοντέλο στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή) 
10. Μυρµήγκια (µοντέλο στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή) 

2. Μεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη 
διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου  
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
9. Ανάπτυξη φυτού (µοντέλο στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή) 
10. Κυκλοφοριακό Σύστηµα (σχεδιαστικό 
µοντέλο) 

3. Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα 
µοντέλα και τη µοντελοποίηση 
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
11. Ηλιακό σύστηµα (µοντέλο µε πραγµατικά 
υλικά) 
12. Αναπνευστικό σύστηµα (µοντέλο µε 
πραγµατικά υλικά) 

3. Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα 
µοντέλα και τη µοντελοποίηση 
Περιεχόµενο ∆οκιµίου:  
11. Ηλιακό σύστηµα (µοντέλο µε πραγµατικά 
υλικά) 
12. Αναπνευστικό σύστηµα (µοντέλο µε 
πραγµατικά υλικά) 

 

3. ∆ιαγνωστικά δοκίµια για κατανόηση του φαινοµένου των Φάσεων της Σελήνης. 

Στην πιλοτική φάση της έρευνας, χρησιµοποιήθηκε µόνο η άσκηση 1 του διαγνωστικού 

δοκιµίου (Παράρτηµα 16). Η ανάλυση των δεδοµένων του πιλοτικού σταδίου έδειξε 

σηµαντική βελτίωση στην επίδοση των ΠΕ όσον αφορά στην ικανότητά τους να 

περιγράφουν και να παρέχουν εξήγηση για το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης. Η 

συγκεκριµένη άσκηση δεν µπορούσε παρόλα αυτά να ανιχνεύσει αλλαγή στην ικανότητα 

των ΠΕ να εφαρµόσουν το µοντέλο τους για να απαντήσουν σε ερωτήσεις εµβάθυνσης. 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 136 

Για αυτό το σκοπό το διαγνωστικό δοκίµιο ενισχύθηκε µε δύο επιπλέον έργα (ασκήσεις 2 

και 3).  

4.6.2. Αλλαγές στα πακέτα του διδακτικού υλικού 

Η τελική εφαρµογή της έρευνας περιέλαβε τις εξής αλλαγές σε σχέση µε τα πακέτα του 

διδακτικού υλικού που χρησιµοποιήθηκαν: 

 

(α) ∆ιδακτικό Υλικό για την εκµάθηση του λογισµικού SC. Στο τελικό στάδιο της 

έρευνας δε χρησιµοποιήθηκε αυτό το διδακτικό υλικό, λόγω του ότι η ανάπτυξη της 

δεξιότητας του προγραµµατισµού δεν περιλήφθηκε τελικά στους στόχους της έρευνας. Για 

την εκµάθηση του προγράµµατος οι ΠΕ ακολούθησαν τον οδηγό (tutorials) του 

προγράµµατος κυρίως λόγω χρονικών περιορισµών.  

 

(β) ∆ιδακτικό Υλικό για την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης στους ΠΕ 

µέσα από τη µελέτη του φαινοµένου των Φάσεων της Σελήνης (∆Υ1): 

Η πιλοτική εκδοχή του ∆Υ1 περιλάµβανε είκοσι τρεις (23) δραστηριότητες, ενώ η τελική 

εκδοχή είκοσι οκτώ (28). Από τις είκοσι τρεις (23) δραστηριότητες κάποιες αφαιρέθηκαν 

από αυτό (# 2,17,18 της πιλοτικής εκδοχής) και κάποιες τροποποιήθηκαν (# 3,9,11,15 και 

20 της πιλοτικής εκδοχής). Επιπλέον προστέθηκαν οκτώ νέες δραστηριότητες στην τελική 

εκδοχή (# 6,9,13,16,18,19,24,26 της τελικής εκδοχής).  

(γ) ∆ιδακτικό υλικό για την καλλιέργεια στρατηγικών για διδασκαλία της ικανότητας 

της µοντελοποίησης (∆Υ2): 

Η πιλοτική εκδοχή του ∆Υ1 περιλάµβανε πέντε δραστηριότητες, ενώ η τελική εκδοχή 

δέκα. Από τις πέντε δραστηριότητες αφαιρέθηκε µία (# 28 της πιλοτικής εκδοχής). 

Προστέθηκαν έξι νέες δραστηριότητες στην τελική εκδοχή (# 32,33,35,36,37,38 της 

τελικής εκδοχής).  

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα δύο πακέτα διδακτικού υλικού φαίνονται στον Πίνακα 5.  

Πίνακας 5  
Τροποποιήσεις ∆ραστηριοτήτων στα ∆ύο Πακέτα ∆ιδακτικού Υλικού 
Πιλοτική εκδοχή διδακτικού υλικού Τελική εκδοχή διδακτικού υλικού 

∆ραστηριότητα 1 � ∆ραστηριότητα 1 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 2 ∆ιαγράφηκε  

∆ραστηριότητα 3 � ∆ραστηριότητα 2 (τροποποιήθηκε)  

∆ραστηριότητα 4 � ∆ραστηριότητα 3 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 5 � ∆ραστηριότητα 4 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 6 � ∆ραστηριότητα 5 (καµία αλλαγή) 

 ∆ραστηριότητα  6 (νέα 
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δραστηριότητα) 

∆ραστηριότητα 7 � ∆ραστηριότητα 7 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 8 � ∆ραστηριότητα 8 (καµία αλλαγή) 

 

∆ραστηριότητα  9 (νέα 

δραστηριότητα) 

∆ραστηριότητα 9 

� ∆ραστηριότητα 10 

(τροποποιήθηκε) 

∆ραστηριότητα 10 � ∆ραστηριότητα 11 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 11 

� ∆ραστηριότητα 12 

(τροποποιήθηκε) 

 

∆ραστηριότητα 13 (νέα 

δραστηριότητα) 

∆ραστηριότητα 12 � ∆ραστηριότητα 14 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 13 � ∆ραστηριότητα 15 (καµία αλλαγή) 

 

∆ραστηριότητα 16 (νέα 

δραστηριότητα) 

∆ραστηριότητα 14 � ∆ραστηριότητα 17 (καµία αλλαγή) 

 

∆ραστηριότητα 18 (νέα 

δραστηριότητα) 

 

∆ραστηριότητα 19 (νέα 

δραστηριότητα) 

∆ραστηριότητα 15 

� ∆ραστηριότητα 20 

(τροποποιήθηκε) 

∆ραστηριότητα 16 � ∆ραστηριότητα 21 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 17 � ∆ιαγράφηκε 

∆ραστηριότητα 18 � ∆ιαγράφηκε 

∆ραστηριότητα 19 � ∆ραστηριότητα 23 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 20 

� ∆ραστηριότητα 22 

(τροποποιήθηκε) 

 

∆ραστηριότητα 24 (νέα 

δραστηριότητα) 

∆ραστηριότητα 21 � ∆ραστηριότητα 25 (καµία αλλαγή) 

 

∆ραστηριότητα 26 (νέα 

δραστηριότητα) 

∆ραστηριότητα 22 � ∆ραστηριότητα 27 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 23 � ∆ραστηριότητα 28 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 24 � ∆ραστηριότητα 29 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 25 � ∆ραστηριότητα 30 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 26 � ∆ραστηριότητα 31 (καµία αλλαγή) 

 

∆ραστηριότητα 32 (νέα 

δραστηριότητα) 

 ∆ραστηριότητα 33 (νέα 
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δραστηριότητα) 

∆ραστηριότητα 27 � ∆ραστηριότητα 34 (καµία αλλαγή) 

∆ραστηριότητα 28 ∆ιαγράφηκε 

 

∆ραστηριότητα 35 (νέα 

δραστηριότητα) 

 

∆ραστηριότητα 36 (νέα 

δραστηριότητα) 

 

∆ραστηριότητα 37 (νέα 

δραστηριότητα) 

 

∆ραστηριότητα 38 (νέα 

δραστηριότητα) 

 

Η δραστηριότητα 2 της πιλοτικής εκδοχής του διδακτικού υλικού αφορούσε στην 

καταγραφή γεγονότων που γνωρίζουν οι ΠΕ σχετικά µε το φεγγάρι. Σκοπός της 

δραστηριότητας ήταν να µπορούν οι ΠΕ να διαχωρίζουν τα γεγονότα σε αυτά για τα οποία 

έχουν άµεσες αποδείξεις για την ύπαρξή τους και σε αυτά που απλώς άκουσαν ή διάβασαν. 

Από την πιλοτική εφαρµογή του διδακτικού υλικού φάνηκε ότι οι ΠΕ µπορούσαν εύκολα 

να το κάνουν αυτό και έτσι δεν κρίθηκε σκόπιµο να περιληφθεί στην τελική εκδοχή του 

διδακτικού υλικού  

 

Η πρόσθεση της δραστηριότητας 6 έγινε γιατί εντοπίστηκε ότι οι ΠΕ ένιωθαν ανοίκεια ως 

προς το πρόγραµµα SC, παρόλο που είχαν περάσει από διδακτικό υλικό που στόχευε 

στην εκµάθησή του. Τα σχόλια που κατέγραφαν στο ηµερολόγιο αναστοχασµού τους, σε 

σχέση µε αυτό το θέµα, έδειξαν την ανάγκη χρήσης του προγράµµατος για εξοικείωση ως 

προς το θέµα που απασχολούσε το διδακτικό υλικό (Φάσεις της Σελήνης):  

Κάποιες δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της µοντελοποίησης µας 

ανάγκασαν να αλλάξουµε τον τρόπο µε τον οποίο αποφασίσαµε να φτιάξουµε 

µεταβλητές και να τις συσχετίσουµε. Γενικά, οι δυσκολίες που συναντήσαµε 

νοµίζω ότι οφείλονται στο ότι δεν είµαστε αρκετά εξοικειωµένοι µε το 

λογισµικό SC
®

 και µε τη διαδικασία µοντελοποίησης. (ηµερολόγιο 

αναστοχασµού, 16/03/06, ΠΕ 5, πιλοτική φάση). 

Έτσι, αυτή η δραστηριότητα στόχευε στο να επιτρέψει στους ΠΕ να πειραµατιστούν µε τα 

βασικά στοιχεία του µοντέλου που θα έφτιαχναν σε µετέπειτα στάδιο του διδακτικού 

υλικού, δίνοντας κανόνες, µετατρέποντας τη µορφή τους κτλ.  

 

Οι ΠΕ µελέτησαν δεδοµένα που προέκυπταν από παρατηρήσεις του φεγγαριού για µία 

µέρα (δραστηριότητα 8), για µία εβδοµάδα (δραστηριότητα 10) και για µία συνοδική 
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περίοδο του φεγγαριού (δραστηριότητες 11 και 12). Μετά από τη µελέτη των δεδοµένων 

µιας µέρας και µετά που προηγήθηκε συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες εντός τάξης, κρίθηκε 

αναγκαίο να προστεθεί µία δραστηριότητα, στην οποία θα παρουσιάζονταν διαφορετικές 

προβλέψεις που ανέπτυξαν διαφορετικά άτοµα για το ίδιο φαινόµενο (δραστηριότητα 9). 

Έτσι, οι ΠΕ κλήθηκαν να συγκρίνουν και να αντιπαραθέσουν αυτές τις απόψεις. Αυτό θα 

βοηθούσε στο να αντιληφθούν πρώτον ότι τα ίδια δεδοµένα δε διασφαλίζουν ίδιες 

προβλέψεις ή υποθέσεις από διαφορετικά άτοµα, αλλά και δεύτερον ότι οι υποθέσεις και 

προβλέψεις που γίνονται πρέπει να στηρίζονται στα δεδοµένα.  

 

Η δραστηριότητα 11 της πιλοτικής φάσης τροποποιήθηκε και µετονοµάστηκε σε 

δραστηριότητα 12 κατά την τελική φάση της έρευνας. Η δραστηριότητα 11 αφορούσε 

αρχικά στη µελέτη των δεδοµένων µίας συνοδικής περιόδου του φεγγαριού, στον 

εντοπισµό µοτίβων ανάµεσα σε αυτά και στην παροχή εξηγήσεων για κάθε ένα µοτίβο. Η 

δραστηριότητα απαιτούσε να συγκρίνουν τα µοτίβα τους µε αυτά των υπόλοιπων οµάδων 

(εντός του ασύγχρονου συστήµατος επικοινωνίας) και να τεκµηριώσουν τόσο τη δική τους 

εξήγηση όσο και µία εξήγηση άλλης οµάδας µε βάση τα δεδοµένα. Ζητούσε ακόµα να 

συζητήσουν στο Εργαλείο Σύγχρονων Συζητήσεων, εκτός της ώρας του µαθήµατος, σε 

σχέση µε το τι πρέπει να µετρά ως έγκυρη εξήγηση. Η ανάλυση των δεδοµένων της 

σύγχρονης συζήτησης που είχαν οι φοιτητές (ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα), έδειξε 

ότι οι φοιτητές δυσκολεύτηκαν να εστιάσουν στο τι είναι έγκυρη εξήγηση και ανάλωσαν 

το χρόνο τους στο να συζητούν µία εξήγηση που δόθηκε από µία οµάδα. Κατέληξαν να 

συµφωνήσουν σε ένα ορισµό για το τι είναι έγκυρη εξήγηση, αλλά χωρίς να γίνει γόνιµη 

συζήτηση επί αυτού. Επιπλέον, η ουσιαστική συζήτηση (πέραν των άσχετων σχολίων) 

είναι πολύ σύντοµη και φαίνεται ότι συµβαίνει απλά γιατί το ζήτησε η δραστηριότητα:   

Οµάδα 1: Έγκυρη εξήγηση είναι όταν η εξήγηση βασίζεται σε δεδοµένα και 

παρατηρήσεις 

Οµάδα 2: η εξήγηση που έχει τεκµηριωµένα δεδοµένα  

Οµάδα 3: Νοµίζω µια εξήγηση η οποία δεν µπορεί να απορριφτεί µε 

δεδοµένα  

Οµάδα 5: σωστά 

(Συζήτηση 8 γραµµών για άσχετα θέµατα) 

Οµάδα 4: Για να έχουµε έγκυρη εξήγηση πρέπει να έχουµε ένα σύνολο 

παρατηρήσεων για το ίδιο φαινόµενο 

Οµάδα 2: Μετά την έγκυρη εξήγηση ακολουθεί η γενίκευση;  

Οµάδα 5: οι παρατηρήσεις είναι τα δεδοµένα που είχαµε. 
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[Συζήτηση για την εξήγηση που έδωσε η οµάδα 5 σε σχέση µε ένα µοτίβο. 

∆ιαφωνούν αν στηρίζεται στα δεδοµένα ή όχι-31 γραµµές] 

Οµάδα 3: Μπορεί κάποιος να ανακεφαλαιώσει σε τι συµφωνούµε σχετικά µε 

το ερώτηµα; 

Οµάδα 1: Η εξήγηση που προκύπτει µέσα από τις παρατηρήσεις και τα 

δεδοµένα µας 

Οµάδα 5: σωστά 

Οµάδα 4: Βασικά συµφωνήσαµε ότι µέσω δεδοµένων και παρατηρήσεων 

φτάνουµε σε κάποια µοτίβα τα οποία ελέγχουµε µέσω των µοντέλων που 

κατασκευάζουµε. 

(Σύγχρονη Συζήτηση, 12.03.06, πιλοτική φάση) 

Έτσι, η δραστηριότητα 11 της πιλοτικής φάσης µετατράπηκε σε δραστηριότητα 12 και 

αφορούσε σε συζήτηση που έλαβε χώρα στον ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας αντί στο 

σύγχρονο χώρο επικοινωνίας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Αντί της σύγχρονης 

συζήτησης εντός της δραστηριότητας 12, δηµιουργήθηκε η δραστηριότητα 13, η οποία 

ζητούσε από τους ΠΕ να καταγράψουν την απάντησή τους και να συζητήσουν µε τις 

υπόλοιπες οµάδες (να απευθυνθούν σε απαντήσεις άλλων δύο οµάδων) σε σχέση µε το τι 

µετρά ως έγκυρη εξήγηση ενός µοτίβου ή ενός φαινοµένου, αφού µελετήσουν τις 

εξηγήσεις που ανέπτυξαν στις προηγούµενες δραστηριότητες (8, 10, 12) για τα δεδοµένα 

του φεγγαριού. 

 

Προστέθηκε, επίσης, η δραστηριότητα 16 που αφορά στην αξιολόγηση ενός µοντέλου ως 

προς το αν ο µηχανισµός που χρησιµοποιήθηκε αποδίδει επιτυχηµένα την υπόθεση που 

αρχικά τέθηκε. Αυτή η δραστηριότητα δηµιουργήθηκε µε σκοπό να βοηθήσει τους ΠΕ να 

µελετούν τα µοντέλα που τους δίνονται για αξιολόγηση (π.χ. τα µοντέλα άλλων οµάδων) 

µε βάση το µηχανισµό που τα υποστηρίζει και όχι µε βάση τα εξωτερικά τους 

χαρακτηριστικά. Αυτή η δυσκολία εντοπίστηκε κατά την ανάλυση των διαγνωστικών 

δοκιµίων που εντάσσονται στην πτυχή «Σύγκριση ενός µοντέλου µε άλλα µοντέλα του 

ίδιου φαινοµένου». Μόνο δύο ΠΕ ορθά επέλεξαν ως λιγότερο κατάλληλο µοντέλο για να 

αναπαραστήσει το πραγµατικό φαινόµενο (λειτουργία του αγκώνα) αυτό που µοιάζει 

περισσότερο µε τον αγκώνα (σχέδιο), παρόλο που αυτό ήταν το µόνο που δεν υποδείκνυε 

µηχανισµό για το φαινόµενο.  

 

Οι δραστηριότητες 17 και 18 της πιλοτικής εκδοχής του διδακτικού υλικού διαγράφηκαν. 

Η δραστηριότητα 17 αφορά στη σύγκριση των µοντέλων που έχουν οικοδοµήσει στο 
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πλαίσιο της δραστηριότητας 15 µε τα δεδοµένα που κατέγραψαν στο ∆ΣΦΠ, στο πλαίσιο 

της δραστηριότητας 10. Αυτή η δραστηριότητα διαγράφηκε, αλλά αποτέλεσε την 

εισαγωγή της δραστηριότητας 22 στην τελική εκδοχή του διδακτικού υλικού. Η 

δραστηριότητα 18 αφορούσε στη σύγκριση των δύο αυτών µοντέλων µε ένα τρίτο µοντέλο 

που δόθηκε από την εκπαιδευτικό στις οµάδες του µαθήµατος. Όταν εφαρµόστηκε το 

διδακτικό υλικό στην πιλοτική φάση της έρευνας, οι ΠΕ σχολίαζαν ότι αυτή η 

δραστηριότητα ήταν περιττή, αφού έγιναν πολλές αξιολογήσεις του µοντέλου τους τόσο 

από τους ίδιους όσο και από τους συµφοιτητές τους (άλλες οµάδες). Για παράδειγµα η ΠΕ 

9 ανέφερε στο ηµερολόγιο αναστοχασµού τα ακόλουθα:  

Στη δραστηριότητα 18, αυτό που παρατηρήσαµε σχετικά µε το άλλο µοντέλο 

ήταν πως αν µπορούσαµε να επέµβουµε στο συγκεκριµένο µοντέλο και να 

κάνουµε κάποιες βελτιώσεις, οι βελτιώσεις θα είχαν να κάνουν µόνο µε το 

µέγεθος των αντικειµένων δηλαδή θα κάναµε τη σελήνη πιο µικρή και τον 

ήλιο πιο µεγάλο καθώς και τις αποστάσεις µεταξύ των αντικειµένων (δηλαδή 

η σελήνη θα ήταν πιο κοντά στην γη παρά στον ήλιο. Κατά τα άλλα η 

σύγκριση που έγινε ανάµεσα στο άλλο µοντέλο και στο δικό µας µοντέλο ήταν 

περιττή µια και έγινε και µε τα δεδοµένα µας, αλλά και µε τα µοντέλα των 

άλλων οµάδων (ηµερολόγιο αναστοχασµού, 23/03/06, ΠΕ 9, πιλοτική φάση). 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων των διαγνωστικών δοκιµίων που χορηγήθηκαν κατά την 

πιλοτική φάση της έρευνας, φάνηκε ότι οι ΠΕ αντιµετώπισαν δυσκολίες στον εντοπισµό 

των βασικών στοιχείων ενός µοντέλου (αντικείµενα, διαδικασίες, µεταβλητές και 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία). Για παράδειγµα, στην πτυχή «εξαγωγή 

πληροφοριών από δοσµένο µοντέλο, παρόλο που η επίδοση των ΠΕ µετά από την 

παρέµβαση βελτιώνεται, φαίνεται να έχουν πρόβληµα στον εντοπισµό των στοιχείων του 

µοντέλου, αφού εστιάζουν κυρίως στα αντικείµενα που αυτό περιλαµβάνει. Ο Πίνακας 6 

δείχνει τη συχνότητα και το ποσοστό των ΠΕ που εντόπισαν κάποιο από τα τέσσερα 

βασικά στοιχεία ενός µοντέλου σε αυτά που δόθηκαν, στο πλαίσιο των διαγνωστικών 

δοκιµίων 3 και 4. Φαίνεται ότι οι ΠΕ έχουν δυσκολία, τόσο πριν όσο και µετά από την 

παρέµβαση, στον εντοπισµό των στοιχείων του µοντέλου (µε εξαίρεση τα αντικείµενα). 

Για παράδειγµα, στο διαγνωστικό δοκίµιο «∆ηµιουργία Βροχής», µετά από την 

παρέµβαση, µόνο 12% και 24% των ΠΕ εντοπίζει επαρκή αριθµό µεταβλητών και 

αλληλεπιδράσεων στο δοσµένο µοντέλο, αντίστοιχα. Στο διαγνωστικό δοκίµιο 

«Κυκλοφοριακό σύστηµα», µετά από την παρέµβαση, µόνο 12% των ΠΕ εντοπίζει επαρκή 

αριθµό διαδικασιών στο δοσµένο µοντέλο. Τα χαµηλά ποσοστά των ΠΕ που εντοπίζουν 

επαρκή αριθµό στοιχείων ενός µοντέλου οδήγησαν στην ένταξη της δραστηριότητας 18 
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στο δεύτερο πακέτο διδακτικού υλικού, κατά την οποία η κάθε οµάδα έχει να µελετήσει 

ένα µοντέλο (στο πρόγραµµα SC) και καλείται, εκτός από το να συµπληρώσει το Έντυπο 

Αξιολόγησης Μοντέλου για αυτό, να καταγράψει τα στοιχεία του µοντέλου (αντικείµενα, 

µεταβλητές, διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία). 

Πίνακας 6 
Αποτελέσµατα Ανάλυσης Απαντήσεων των ΠΕ στα ∆ύο ∆ιαγνωστικά ∆οκίµια για την Πτυχή «Εξαγωγή 
Πληροφοριών από ∆οσµένο Μοντέλο» (Πιλοτική Φάση) 
 Προπειραµατικό δοκίµιο Μεταπειραµατικό δοκίµιο 
 Κυκλοφοριακό 

σύστηµα 
∆ηµιουργία 
Βροχής-
Κύκλος του 
νερού 

Κυκλοφοριακό 
σύστηµα 

∆ηµιουργία 
Βροχής-
Κύκλος του 
νερού 

Στοιχεία µοντέλου Ν % Ν % Ν % Ν % 
Αντικείµενα 17 100 16 94 14 82 16 94 
Μεταβλητές 6 35 0 0 9 53 2 12 
∆ιαδικασίες 0 0 2 12 2 12 11 65 
Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα 
στοιχεία  

0 0 7 41 10 59 4 24 

 

Η ανάλυση των διαδοχικών µοντέλων που οικοδόµησαν οι ΠΕ σε σχέση µε το φαινόµενο 

των Φάσεων της Σελήνης κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής του µαθήµατος 

έδειξε ότι η µετάβαση από το µοντέλο 1 (αρχικό µοντέλο, δραστηριότητα 15, πιλοτική 

φάση) στο µοντέλο 3 (τελικό µοντέλο, δραστηριότητα 20, πιλοτική φάση) ήταν 

προβληµατική (∆ιάγραµµα 28). Έγιναν µεν βελτιώσεις, που υποδείχτηκαν είτε από την 

οµάδα που αξιολογούσε το µοντέλο είτε από την εκπαιδευτικό ως προς λάθη που 

εντοπίστηκαν, αλλά δεν αφορούσαν στην εξήγηση όλο και περισσότερων µοτίβων που 

εντοπίστηκαν σε προηγούµενες δραστηριότητες από τους ΠΕ. Για παράδειγµα, η οµάδα 5 

οικοδόµησε τα διαδοχικά µοντέλα που φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 28. Παρόλο που υπάρχει 

εξέλιξη στα µοντέλα, αυτά αφορούν µόνο το µοτίβο «αλλαγή του σχήµατος του φεγγαριού 

κατά τη διάρκεια µιας συνοδικής περιόδου». Οι ΠΕ εκπαιδευτικοί όµως έχουν εντοπίσει 

στο πλαίσιο της δραστηριότητας 11 (πιλοτική φάση) πολύ περισσότερα µοντέλα.   

 
∆ιάγραµµα 28. Τα ∆ιαδοχικά Μοντέλα που Οικοδοµήθηκαν από την Οµάδα 5 κατά την Πιλοτική Φάση της 

Έρευνας 
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Για να µπορέσουν οι φοιτητές να µοντελοποιήσουν περισσότερα µοτίβα που εντόπισαν 

στα δεδοµένα τους, προστέθηκαν στο διδακτικό υλικό δύο δραστηριότητες (# 19 και 24) 

και τροποποιήθηκαν οι δραστηριότητες 15 και 20 (# 20 και 22 στην τελική φάση της 

έρευνας). Η δραστηριότητα 19 είναι εισαγωγική και καλεί τους φοιτητές να καταγράψουν 

τρία µοτίβα που εντόπισαν όταν µελέτησαν τις παρατηρήσεις της σελήνης και να τα 

ιεραρχήσουν (αφού συζητήσουν µε την εκπαιδευτικό) από το πιο σηµαντικό στο λιγότερο 

σηµαντικό. Τελικά καταλήγουν στα ακόλουθα τρία µοτίβα: (1) Κατά τη διάρκεια µιας 

συνοδικής περιόδου (28 ηµέρες) το ορατό από τη γη σχήµα του φεγγαριού αλλάζει ως 

ακολούθως: νέα σελήνη, αναπτυσσόµενος µηνίσκος, πρώτο τέταρτο, αναπτυσσόµενο 

φεγγάρι, πανσέληνος, συρρικνούµενο φεγγάρι, τρίτο τέταρτο, συρρικνούµενος µηνίσκος, 

(2) Οι ώρες Ανατολής και ∆ύσης του φεγγαριού διαφέρουν καθηµερινά, και (3) Κατά τη 

διάρκεια µιας µέρας το φεγγάρι έχει φαινοµενικό µονοπάτι παρόµοιο µε του ήλιου 

(Ανατολικά-Νότια-∆υτικά). Κρίθηκε αναγκαίο να προστεθεί η δραστηριότητα 19, γιατί οι 

ΠΕ έπρεπε να περιγράφουν µε ακρίβεια τα µοτίβα που εντόπισαν, να µπορούν δηλαδή να 

µελετούν προσεκτικά τα δεδοµένα τους ώστε να διαµορφώσουν ακριβή µοντέλα (Schwarz 

& White, 2005). Οι δραστηριότητες 20, 22 και 24 (της τελικής εκδοχής του διδακτικού 

υλικού) αφορούν στην οικοδόµηση διαδοχικών µοντέλων που να απευθύνονται στα τρία 

αυτά µοτίβα.   

 

Η δραστηριότητα 26 προστέθηκε στην τελική εκδοχή του διδακτικού υλικού και αφορά 

στην πρόκληση συζήτησης σε σχέση µε το εύρος των πιθανών µηχανισµών και των 

διαφορετικών τύπων εξήγησης για ένα φαινόµενο. Παρουσιάζονται στους ΠΕ δύο 

διαφορετικά µοντέλα εξήγησης των Φάσεων της Σελήνης όπως αναπτύχθηκαν από δύο 

διαφορετικά άτοµα. Και τα δύο µοντέλα εξηγούν τη δηµιουργία των Φάσεων της Σελήνης, 

αλλά στηρίζονται σε εντελώς διαφορετικούς µηχανισµούς (Μοντέλο Α: περιφορά της 

σελήνης γύρω από τη γη και περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της. Μοντέλο Β: 

περιστροφή και περιφορά της σελήνης γύρω από τη γη, η οποία είναι σταθερή). Η ανάγκη 

προσθήκης αυτής της δραστηριότητας παρουσιάστηκε µετά από παρατηρήσεις της 

εκπαιδευτικού κατά την πιλοτική εφαρµογή κατά τη διάρκεια συζητήσεων που είχε µε 

τους ΠΕ στις οµάδες τους. Φάνηκε ότι οι ΠΕ δύσκολα συζητούσαν για το ενδεχόµενο 

ύπαρξης ενός µοντέλου που να µην συνάδει µε το δικό τους, το οποίο είχαν οικοδοµήσει 

στην οµάδα τους. Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιαστούν δύο διαφορετικοί µηχανισµοί 

εξήγησης του ίδιου φαινοµένου µε στόχο να προβληµατιστούν οι ΠΕ σε σχέση την 

πιθανότητα συνύπαρξής τους.  
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Η ανάλυση των τελικών εργασιών των ΠΕ, οι οποίες περιλάµβαναν την ανάπτυξη 

ακολουθιών δραστηριοτήτων για τη µοντελοποίηση ενός φαινοµένου από ένα µαθητή 

δηµοτικού σχολείου, έδειξε προβλήµατα ως προς την εφαρµογή τόσο του κύκλου της 

µοντελοποίησης όσο και της επιστηµολογικής ανάλυσης της µοντελοποίησης. Παρόλο που 

στις συζητήσεις που είχαν εντός της τάξης µε την εκπαιδευτικό οι ΠΕ έδειχναν να 

κατανοούσαν τα στάδια των δύο αυτών διδακτικών εργαλείων, η εφαρµογή φάνηκε να 

τους δυσκολεύει. Πιο συγκεκριµένα, φάνηκε ότι οι περισσότεροι ΠΕ δεν έδωσαν την 

ευκαιρία στο µαθητή τους να παρατηρήσει το φαινόµενο, αλλά ζήτησαν από αυτόν να το 

αναπαραστήσει στο SC® µε βάση το τι µπορούσε να θυµηθεί από αυτό. Για παράδειγµα, η 

ΠΕ 4, που οικοδόµησε σε συνεργασία µε τη µαθήτριά της δύο µοντέλα για την κινητική 

ενέργεια µιας µπάλας που αναπηδά στον αέρα, δεν άφησε τη µαθήτρια να πειραµατιστεί 

µε πραγµατική µπάλα, αλλά ζήτησε από αυτή να σχεδιάσει στο χαρτί µια µπάλα και τη 

συµπεριφορά της (αρχικό µοντέλο). Παρόµοια συµπεριφέρθηκε η πλειονότητα των ΠΕ σε 

σχέση µε αυτό το θέµα. Αυτός είναι ο λόγος που στην τελική εκδοχή του διδακτικού 

υλικού προστέθηκε η δραστηριότητα 33 ως εισαγωγική της 34 (# 27 στην πιλοτική εκδοχή 

του διδακτικού υλικού). Ενώ στην πιλοτική εκδοχή οι ΠΕ καλούνταν να περιγράψουν ένα 

µάθηµα που να στοχεύει στην ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης για τη ζωή 

των µυρµηγκιών σε µία µυρµηγκοφωλιά, στην τελική εκδοχή του διδακτικού υλικού 

προστέθηκε η δραστηριότητα 33 στην οποία οι ΠΕ καλούνται να ονοµάσουν τρόπους 

συλλογής δεδοµένων/πληροφοριών για το φαινόµενο. Αυτό συµβαίνει ώστε να 

αναγκαστούν οι ΠΕ να ονοµάσουν άλλους τρόπους (πλην του εαυτού τους) ως πηγές 

πληροφοριών και συγκεκριµένα να οδηγήσουν τους µαθητές τους να ψάξουν από µόνοι 

τους τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για τα µοντέλα που θα οικοδοµήσουν. Επιπλέον, 

για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της διδακτικής εφαρµογής προστέθηκε η 

δραστηριότητα 32, που αφορά στην αξιολόγηση τριών διδακτικών εφαρµογών που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης σε µαθητές δηµοτικού 

σχολείου. Περαιτέρω, η δραστηριότητα 36 της τελικής εκδοχής του διδακτικού υλικού 

αποτελεί τις οδηγίες για την υλοποίηση της ερευνητικής µελέτης των ΠΕ, την περιγραφή, 

δηλαδή, της τελικής εργασίας τους. Για σκοπούς γεφύρωσης των διδακτικών κενών, 

προστέθηκε επίσης η δραστηριότητα 35 που αφορά στην ανάπτυξη κριτηρίων για 

αξιολόγηση µοντέλων. Πιο συγκεκριµένα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 

µελετήσουν ένα µοντέλο ενός µαθητή, να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν το 

µηχανισµό που χρησιµοποίησε ο µαθητής κατά την κατασκευή ενός µοντέλου. 
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Τέλος, αφαιρέθηκε η δραστηριότητα 28 της πιλοτικής εκδοχής, που αφορούσε στην 

οικοδόµηση ενός εννοιολογικού χάρτη για τη διδασκαλία της µοντελοποίησης και που 

ήταν µεταγνωστικής φύσης. Προστέθηκαν, όµως, οι δραστηριότητες 37 και 38 που 

αφορούν στη διαπραγµάτευση για τα έργα αξιολόγησης της µάθησης και συγκεκριµένα 

της ικανότητας της µοντελοποίησης και στη σύγκριση των εξηγήσεων που µπορούν να 

δοθούν για έργα που αναπτύχθηκαν από µαθητές, αντίστοιχα.  

  

Κάποιες δραστηριότητες της πιλοτικής εκδοχής του διδακτικού υλικού (# 3,9,11,15 και 

22) τροποποιήθηκαν σε σχέση µε τη δοµή τους και κυρίως σε σχέση µε τον τρόπο που οι 

ΠΕ κλήθηκαν να συνεργαστούν µε άλλες οµάδες είτε εντός της τάξης είτε µέσω του 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (Εργαλείο Ασύγχρονων Συζητήσεων). Σχόλια των ΠΕ κατά 

τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής σε σχέση µε την έλλειψη οργάνωσης στο Εργαλείο 

Ασύγχρονων Συζητήσεων ή κατά τις συζητήσεις στην ολοµέλεια της τάξης, οδήγησαν σε 

αυτές τις τροποποιήσεις.  

4.7. Χαρακτηριστικά του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης που 

χρησιµοποιήθηκαν στο µάθηµα  

Στην παρούσα έρευνα το ΕΠΜ Blackboard Learning SystemTM χρησιµοποιήθηκε ως 

µηχανισµός στήριξης του µαθήµατος ΕΠΑ 477. Πληροφορική Υποστήριξη για τη 

∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Το µάθηµα δε διδάχθηκε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, 

αλλά περιείχε στοιχεία της πρόσωπο µε πρόσωπο (παραδοσιακή) και της διαδικτυακής 

διδασκαλίας, υλοποίησε, δηλαδή, µικτή διαδικτυακή προσέγγιση στη µάθηση (blended e-

learning). Το συγκεκριµένο µαθησιακό περιβάλλον είναι πολυµεσικό, εφόσον οι 

πληροφορίες που παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό ή τους ΠΕ στο πλαίσιο του 

µαθήµατος είναι διάφορων τύπων, όπως σύγχρονο και ασύγχρονο βίντεο, κείµενο, 

γραφικά κτλ. Αυτό το χαρακτηριστικό ενισχύει τη µάθηση σε σχέση µε το ότι προσφέρει 

εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας στο µάθηµα. Επιπλέον, βοηθά άτοµα διαφορετικών 

προτιµήσεων ή απαιτήσεων (ακουστικοί, εικονικοί τύποι) (Ainsworth, Bibby, & Wood, 

1998).  

 

Για την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν οι 

ακόλουθες διαδικασίες που υποστηρίζονται από το ΕΜΠ: 

α) Παράδοση υλικού. Το υλικό του µαθήµατος (διδακτικό υλικό, άρθρα, παρουσιάσεις κτλ) 

ήταν διαθέσιµο ηλεκτρονικά στο χώρο «υλικό µαθήµατος» (course content) στο 

Blackboard Learning SystemTM. 
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β) Παράδοση εργασιών από τους ΠΕ. Οι ΠΕ παρέδιδαν ηλεκτρονικά, στο χώρο παραδοτέα 

(assignments) της πλατφόρµας, το ηµερολόγιο αναστοχασµού της κάθε συνάντησης, τα 

µοντέλα που έφτιαχναν στο SC® ή οποιαδήποτε άλλη εργασία είχαν να παραδώσουν στο 

πλαίσιο του διδακτικού υλικού. 

 

γ) Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας (Chat). Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου γίνονταν 

σύγχρονες µονόωρες συζητήσεις προκαθορισµένου θέµατος. Στο Παράρτηµα 23 

παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή του θέµατος και του υλικού που έπρεπε να 

µελετήσουν οι ΠΕ (όποτε ήταν αναγκαίο) πριν από κάθε σύγχρονη συζήτηση.  

 

δ) Εργαλείο ∆οµηµένης Ασύγχρονης Επικοινωνίας (Threaded Discussion Board). Υπήρχαν 

συγκεκριµένες δραστηριότητες του διδακτικού υλικού που καλούσαν τους ΠΕ να 

καταγράψουν ατοµικά, ή/και οµαδικά ή να συνεργαστούν στην οµάδα τους ή/και να 

συνεργαστούν µε τις άλλες οµάδες µέσω του εργαλείου ασύγχρονης επικοινωνίας.  

 

Το περιβάλλον παρείχε την ευκαιρία για σύγχρονη (chat) και ασύγχρονη επικοινωνία 

(discussion forum) τόσο µεταξύ των ΠΕ όσο και µεταξύ εκπαιδευτικού-ΠΕ, τόσο εντός 

όσο και εκτός της επίσηµης εκπαιδευτικής περιόδου. Η ενεργός συµµετοχή σε 

ηλεκτρονικές συζητήσεις θεωρείται σηµαντική λόγω του ότι: (α) ενισχύει τα ατοµικά 

µαθησιακά αποτελέσµατα και την οµαδική επίδοση, ειδικότερα σε σχέση µε τη δόµηση 

της γνώσης και (β) ενδυναµώνει την ποσότητα και την ποιότητα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα (i) στους µανθάνοντες και (ii) στους µανθάνοντες και στον 

εκπαιδευτικό (Lehtinen et al., 1998). Επιπλέον, βοηθά στην ανάπτυξη της δεξιότητας της 

επικοινωνίας αποτελεσµάτων, συµπερασµάτων ή άλλων µορφών πληροφορίας (δεξιότητες 

επιστηµονικής µεθόδου), δεξιότητες που εντάσσονται στις συνιστώσες της µάθησης στις 

Φυσικές Επιστήµες (δες κεφάλαιο 3.3.). Παρόλο που µέχρι πρόσφατα δεν ήταν ξεκάθαρο 

αν η σύγχρονη και η ασύγχρονη επικοινωνία µέσω του διαδικτύου παρείχε περισσότερα 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε µειονεκτήµατα (Im & Lee, 2004; Lehtinen et al., 1998; Tiene, 

2000), οι ηλεκτρονικοί χώροι συζήτησης ωρίµασαν και άρχισαν να µετατρέπονται σε 

χώρους κοινωνικής και εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, αναµένεται ότι στον 

ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας οι ΠΕ επικοινωνούν µε πιο ουσιαστικές παρεµβολές παρά 

στο σύγχρονο, εφόσον ο τελευταίος περιλαµβάνει συνήθως ανεπίσηµες (ζωντανές) 

συζητήσεις και µη επιστηµονικά προσανατολισµένες (Kubasko, Jones, Tretter, & Andre, 

2008). Προς αποφυγή αυτού του φαινοµένου, έγινε προεργασία και απαιτούνταν από τους 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 147 

ΠΕ να προσέρχονται στις σύγχρονες συζητήσεις αφού πριν είχαν προετοιµαστεί σε σχέση 

µε συγκεκριµένο επιστηµονικό θέµα. 

 

ε) Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών (Tool for Exchange of Contributions for Peer 

Reviewing). Για τους σκοπούς του συγκεκριµένου µαθήµατος διαµορφώθηκε ειδικός 

χώρος, όπου οι ΠΕ µπορούσαν να φορτώνουν τα µοντέλα τους, αλλά και να έχουν 

πρόσβαση στα µοντέλα άλλων οµάδων. Για παράδειγµα, µία οµάδα ΠΕ (οµάδα 1) αφού 

ανέπτυσσε ένα µοντέλο χρησιµοποιώντας το λογισµικό SC® το φόρτωνε (upload) στο 

χώρο αυτό της πλατφόρµας. Μία άλλη οµάδα (οµάδα 2) µπορούσε να κατεβάσει 

(download) το µοντέλο της οµάδας 1, να το αξιολογήσει και να ανεβάσει στον ίδιο χώρο 

την αξιολόγησή της. Η οµάδα 1 κατέβαζε ακολούθως την αξιολόγηση της οµάδας 2 και 

τροποποιούσε το µοντέλο της σύµφωνα µε τα σχόλια της οµάδας 2. Η αντίστοιχη 

διαδικασία γινόταν και από την οµάδα 1 για το µοντέλο της οµάδας 2. Επιπλέον, όλες οι 

οµάδες είχαν πρόσβαση στα µοντέλα των υπόλοιπων οµάδων και µπορούσαν να τα θέσουν 

σε εφαρµογή για να πάρουν ιδέες ή για να δώσουν ανεπίσηµη ανατροφοδότηση.  

4.8. Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει τα µέσα συλλογής δεδοµένων της προτεινόµενης έρευνας, τα 

οποία χωρίζονται σε αυτά που χορηγήθηκαν πριν και µετά από την παρέµβαση 

(∆ιαγνωστικά δοκίµια και Ερωτηµατολόγιο), σε αυτά που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 

του εξαµήνου (ηµερολόγια αναστοχασµού των ΠΕ, καταγεγραµµένες συζητήσεις στις ΠΕ, 

µοντέλα ΠΕ κτλ) και αυτά που συλλέχθηκαν πέραν του χρόνου του µαθήµατος (εργασίες 

ΠΕ).  
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Πίνακας 7.  
Μέσα Συλλογής ∆εδοµένων 
Μέσα συλλογής δεδοµένων Περιγραφή  

 1. Ικανότητα µοντελοποίησης 
∆.∆. 1 + 2 Κατασκευή µοντέλου 
∆.∆. 3 + 4 Εξαγωγή πληροφοριών από δοσµένο µοντέλο 

∆.∆. 5 + 6 Σύγκριση ενός µοντέλου µε άλλα µοντέλα του ίδιου 
φαινοµένου  

∆.∆.7 + 8 Σύγκριση ενός µοντέλου µε το πραγµατικό φαινόµενο 
εισήγηση τρόπων βελτίωσής του  

∆.∆. 9+10 Συνέπεια µοντέλου µε γνωστά φαινόµενα 
∆.∆. 11 + 12 2. Μεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη διαδικασία 

ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου  

Ανοικτού τύπου 
διαγνωστικά δοκίµια 
για αξιολόγηση της 
ικανότητας της 
µοντελοποίησηςxiii 
 

∆.∆. 13 + 14 
 

3. Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα µοντέλα και τη 

µοντελοποίηση 

Ανοικτού τύπου διαγνωστικό δοκίµιο 
(∆.∆. 15xiv) 

Αξιολόγηση της κατανόησης σε σχέση µε το φαινόµενο των 
Φάσεων της Σελήνης 

Ηµερολόγια αναστοχασµού  Γραπτές σκέψεις των ΠΕ µετά από κάθε µάθηµα σε σχέση µε 
το µάθηµα.  

Εργασίες ΠΕ και µοντέλα µαθητών Περιγραφή των στρατηγικών διδασκαλίας της ικανότητας της 
µοντελοποίησης που εφάρµοσαν οι ΠΕ µε µαθητές ηλικίας 
10-12 χρονών.  
∆ιαδοχικά µοντέλα µαθητών που προέκυψαν από τη 
διδασκαλία των ΠΕ.  

Μοντέλα ΠΕ για τις Φάσεις της Σελήνης  1. ∆ιαδoχικά µοντέλα που αναπαριστούν το φαινόµενο των 
Φάσεων της Σελήνης από κάθε οµάδα. 

2. Συνοδευτικά Έντυπα Κωδικοποίησης Μοντέλων. 
3. Συνοδευτικά έντυπα αξιολόγησης µοντέλων. 

Οπτικογραφηµένες συζητήσεις  Συζητήσεις ανάµεσα 
(α) στους ΠΕ µιας οµάδας 
(β) σε οµάδες εντός του χώρου διδασκαλίας. 

Σύγχρονες συζητήσεις  Ανταλλαγή απόψεων σε σχέση µε: 
(α) την ικανότητα µοντελοποίησης,  
(β) τη διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης, 
(γ) το ηλεκτρονικό περιβάλλον µάθησης. 

Ασύγχρονες συζητήσεις Ασύγχρονες συζητήσεις για θέµατα που σχετίζονται µε την 
ανάπτυξη ενός µοντέλου για τις Φάσεις της Σελήνης. 

4.9. Ανάλυση δεδοµένων 

4.9.1. ∆ιαγνωστικά δοκίµια 

Για την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τα διαγνωστικά δοκίµια 

(προπειραµατικά και µεταπειραµατικά), χρησιµοποιήθηκε η φαινοµενογραφική µέθοδος 

ανάλυσης (Bowden, Dall’ Alba, Martin, Laurillard, Marton, Masters, Ramsden, Stephanou, 

& Walsh, 1992; Entwistle, 1997; Marton, 1981; Svensson, 1997; Wilson, 2004). Ο Marton 

(1986) περιγράφει τη φαινοµενογραφία ως «µία ερευνητική µέθοδο για χαρτογράφηση 

των ποιοτικά διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους τα άτοµα έχουν εµπειρίες, κατανοούν, 

και αντιλαµβάνονται διαφορετικές πτυχές και φαινόµενα του περιβάλλοντος κόσµου» (σελ. 

31). Τις τελευταίες δεκαετίες η φαινοµενογραφία αναπτύσσεται ως παράδοση στην 

ποιοτική εµπειρική έρευνα (Linder & Erickson, 1989), κάτι που είναι συναφές µε την 

                                                 
xiii Γίνεται εκτενέστερη παρουσίαση των διαγνωστικών δοκιµίων στο κεφάλαιο 5. 
xiv Γίνεται εκτενέστερη παρουσίαση του διαγνωστικού δοκιµίου στο κεφάλαιο 5. 
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προοπτική της παρούσας έρευνας. Η φαινοµενογραφία εστιάζει στο πώς οι άνθρωποι 

βιώνουν, κατανοούν και αποδίδουν νόηµα σε µια συγκεκριµένη κατάσταση ή φαινόµενο. 

Αποτέλεσµα µιας φαινοµενογραφικής ανάλυσης (ΦΑ) είναι ένα σύνολο λογικά 

συσχετιζόµενων κατηγοριών-αντιλήψεων για το υπό µελέτη φαινόµενο, οι οποίες 

δηµιουργούνται συνήθως σε σχέση µε το περιεχόµενο και το επίπεδο επιστηµονικότητάς 

τους και διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες (κατηγορίες) µε βάση ποιοτικά κριτήρια. 

Επιπλέον, αυτή η ανάλυση εξετάζει τις εµπειρίες των συµµετεχόντων µιας έρευνας και 

αναγνωρίζει ότι οι εµπειρίες του καθενός εκφράζουν µία εσωτερική σχέση ανάµεσα στο 

συµµετέχοντα και το φαινόµενο. Πολλοί ερευνητές έχουν εφαρµόσει τη ΦΑ σε διάφορα 

θέµατα που σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήµες όπως ο ήχος (Bowden et al., 1992; 

Walsh, Dall’Alba, Bowden, Martin, Marton, Masters, Ramsden, & Stephanou, 1993), η 

κινηµατική (Prosser, 1994), τα ηλεκτρικά κυκλώµατα (Ebenezer & Fraser, 2001), η 

ενέργεια (Loughland, Reid, & Petocz, 2002), το περιβάλλον (Neuman, 1987), καθώς και 

µε άλλες επιστήµες όπως τα µαθηµατικά (Barnard, McCosker, & Gerber, 1999; Dahlgren 

& Fallsberg, 1991) οι επιστήµες της υγείας (Dahlgren, 1979), και τα οικονοµικά (Strauss, 

1987).  

 

Για την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τα ανοικτού τύπου διαγνωστικά 

δοκίµια στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας µελετήθηκαν, αρχικά, οι απαντήσεις των ΠΕ 

και στη συνέχεια καταρτίστηκε ένας ιεραρχηµένος κατάλογος, σε σχέση µε το ποιες 

απαντήσεις προσεγγίζουν περισσότερο και ποιες λιγότερο την επιστηµονική άποψη. Ένα 

παράδειγµα τέτοιου κατάλογου φαίνεται στον Πίνακα 8, σύµφωνα µε τον οποίο οι ιδέες 

των ΠΕ για το υπό συζήτηση θέµα χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η 

κατηγορία Ι πλησιάζει περισσότερο την επιστηµονική άποψη για το θέµα «Γιατί είναι 

χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα», ενώ η κατηγορία ΙV απέχει περισσότερο από αυτή. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι υποκατηγορίες ΙΙα και ΙΙβ που εντάσσονται στην κατηγορία ΙΙ, 

είναι διακριτές µεταξύ τους, αλλά ισαπέχουν από την επιστηµονική άποψη. Κατά την 

ποσοτικοποίηση των ποιοτικών δεδοµένων που προέκυψαν από τη ΦΑ χρειάστηκε να 

ιεραρχηθούν οι κατηγορίες, έτσι, οι ΠΕ που έδιναν απάντηση που ανήκει στην κατηγορία Ι 

εντάσσονται στην ποσοτική κατηγορία 1, ενώ αυτοί των οποίων οι απόψεις ανήκουν στις 

υποκατηγορίες ΙΙα ή ΙΙβ κατατάσσονταν στην ποσοτική κατηγορία 2 κ.ο.κ. Έτσι, έγινε 

εφικτή η ποσοτικοποίηση των δεδοµένων και η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων. Για να 

εκτιµηθούν οι διαφορές των απόψεων των ΠΕ πριν και µετά από την παρέµβαση για τη 

συνολική επίδοση στο κάθε διαγνωστικό δοκίµιο εφαρµόστηκε το στατιστικό κριτήριο 

Wilcoxon, το οποίο είναι το αντίστοιχο µη παραµετρικό κριτήριο του κριτηρίου Paired 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 150 

Samples T-test και χρησιµοποιείται για τη σύγκριση των τιµών δύο µεταβλητών που 

προκύπτουν από µία οµάδα υποκειµένων. Το κριτήριο αυτό συγκρίνει, δηλαδή, ανά ζεύγη 

τις τιµές για κάθε υποκείµενο, για να διερευνήσει το µέγεθος της αλλαγής µεταξύ τους. Οι 

δύο µεταβλητές συνήθως µετριούνται κάτω από διαφορετικές συνθήκες ή σε διαφορετικό 

χρόνο, εφόσον έχει παρεµβληθεί κάποιας µορφής «πειραµατική» µεταχείριση. Το κριτήριο 

Wilcoxon είναι µη παραµετρικό και χρησιµοποιείται όταν τα δεδοµένα είναι 

καταχωρηµένα σε διατακτική κλίµακα.  

Πίνακας 8 

Παράδειγµα Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης 
# κατηγορίας # υποκατηγορίας  Ν % Ποσοτική 

κατηγορία  
I. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί εξυπηρετούν τρεις βασικούς 
σκοπούς: (α) βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου, (β) βοηθούν στην 
κατανόησή του, και (γ) επιτρέπουν την εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας 
(διενέργεια προβλέψεων). 1 4,8 1 

IΙ.α. Βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου και 

στην κατανόησή του. 6 28,6 2 
IΙ. Είναι χρήσιµο να 
φτιάχνουµε µοντέλα 
γιατί εξυπηρετούν 
δύο βασικούς 
σκοπούς. 

ΙΙ.β. Βοηθούν στην κατανόηση ενός φαινοµένου και 

επιτρέπουν την εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας 

(διενέργεια προβλέψεων). 1 4,8 2 
ΙΙI.α. Βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου 6 28,6 3 ΙΙΙ. Είναι χρήσιµο 

να φτιάχνουµε 
µοντέλα γιατί 
εξυπηρετούν ένα 
βασικό σκοπό. 

ΙΙΙ.β. Βοηθούν στην κατανόηση ενός φαινοµένου. 

6 28,6 3 
ΙV. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα 1 4,8 4 

 

Τα έργα των 15 διαγνωστικών δοκιµίων επιλέγηκαν από µία οµάδα έργων, αφού 

ελέγχθηκαν πιλοτικά, αξιολογήθηκαν και τροποποιήθηκαν από µία πενταµελή οµάδα 

ειδικών που αποτελούνταν από δύο φυσικούς και δύο παιδαγωγούς της διδακτικής των 

Φυσικών Επιστηµών.  

 

Τα δεδοµένα που προέκυψαν από τη ΦΑ των διαγνωστικών δοκιµίων σε συνδυασµό µε τη 

στατιστική ανάλυση οδήγησαν στην απάντηση των δύο πρώτων ερευνητικών ερωτηµάτων. 

Για τα ερευνητικά ερωτήµατα 3 και 4 χρησιµοποιήθηκαν, επίσης, πέραν των δεδοµένων 

από τα διαγνωστικά δοκίµια, δεδοµένα που προέκυψαν από τις σύγχρονες συζητήσεις των 

ΠΕ και τις τελικές τους εργασίες.  
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Πίνακας 9  
Σχήµα Κωδικοποίησης και Αξιολόγησης Μοντέλων 

Στοιχεία µοντέλου  Μοντέλο Χ 
Εσωτερικά (λαµβάνουν µέρος στο φαινόµενο που µοντελοποιείται)  Αντικείµενα 

  Εξωτερικά (δε λαµβάνουν µέρος στο φαινόµενο που µοντελοποιείται)  
Με σταθερό αριθµό  
Με µεταβλητή (counter)  
Επιστηµονικά ορθή  

Μεταβλητές  

Σειρά κανόνων   
Περιγραφικές   
Ηµι-αιτιακές, υβριδικές  
Αιτιακές  

∆ιαδικασίες  

Επιστηµονικά ορθή  
Μεταβλητών   
Αντικειµένων   
∆ιαδικασιών   
Μεταβλητών-Αντικειµένων  
Μεταβλητών-∆ιαδικασιών  

Αλληλεπιδράσεις 
  
  

Αντικειµένων-∆ιαδικασιών  

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει το σχήµα που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των 

διαδοχικών µοντέλων των οµάδων. Το σχήµα αποτελεί τροποποίηση υφιστάµενου 

σχήµατος, που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑxv. Συγκεκριµένα, ένα µοντέλο αναλύθηκε σε σχέση µε το αν περιλαµβάνει 

αντικείµενα, µεταβλητές, αλληλεπιδράσεις και διαδικασίες.  Για να απαντηθούν αυτά τα 

ερωτήµατα χρησιµοποιήθηκαν διαδικασίες και τεχνικές που περιγράφουν η ανάλυση 

περιεχοµένου (Content analysis) και η θεωρία των Glaser και Strauss (Grounded Theory 

Technique). Η ανάλυση περιεχοµένου έγινε µε τη χρήση κωδικών που ήταν 

προκαθορισµένοι (a priori coding analysis), καθώς επίσης και κωδικών που προέκυψαν 

στην πορεία της ανάλυσης (emergent coding analysis) (Coffey & Atkinson, 1996). Η 

Grounded Theory Technique προσφέρει τα ποιοτικά µέσα για κατανόηση και αξιολόγηση 

του στοχασµού των υποκειµένων, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από τα ίδια υποκείµενα. 

Στην παρούσα έρευνα αυτό επιτεύχθηκε µέσα από (α) τον «τεµαχισµό» των δεδοµένων, 

(β) την προσπάθεια εντοπισµού νοήµατος στα κοµµάτια και (γ) τη συναρµολόγησή τους 

χρησιµοποιώντας νέους τρόπους οµαδοποίησης των ιδεών (Strauss & Corbin, 1998). 

Αρχικά, προσδιορίστηκαν και ονοµάστηκαν οι έννοιες που εντοπίστηκαν µέσα από τη 

µελέτη των δεδοµένων (Φαινοµενογραφική Ανάλυση), ακολούθως, οµαδοποιήθηκαν οι 

έννοιες που σχετίζονται µεταξύ τους, επονοµάστηκαν οι οµάδες εννοιών και τέλος 

περιγράφηκε εκτενέστερα η κάθε κατηγορία.  

                                                 
xv ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: «Η αξιοποίηση λογισµικού δηµιουργίας µικρόκοσµων για αναβάθµιση 
των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης στο δηµοτικό σχολείο» Πρόγραµµα ΠΕΝΕΚ του Ιδρύµατος 
Προώθησης Έρευνας Κύπρου (2004-2006). 
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4.9.2. Συζητήσεις ανάµεσα στους ΠΕ 

Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων διεξήχθηκαν συζητήσεις πολλαπλών µορφών:  

α) συζητήσεις ανάµεσα στους ΠΕ µίας οµάδας σε τοπικό επίπεδο (εντός της τάξης) 

β) συζητήσεις ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες οµάδες σε τοπικό επίπεδο (εντός της τάξης) 

γ) ασύγχρονες συζητήσεις ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα άτοµα µίας οµάδας σε εξ 

αποστάσεως (εργαλείο ασύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας)  

δ) ασύγχρονες συζητήσεις ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες οµάδες σε εξ αποστάσεως 

(εργαλείο ασύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας)  

ε) σύγχρονες συζητήσεις ανάµεσα στους ΠΕ και την εκπαιδευτικό σε εξ αποστάσεως 

(εργαλείο σύγχρονης επικοινωνίας) 

 

Οι ασύγχρονες συζητήσεις µέσω του εργαλείου ασύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας και 

οι σύγχρονες συζητήσεις µέσω του εργαλείου σύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας 

καταγράφονταν από το σύστηµα. Οι συζητήσεις ανάµεσα στους ΠΕ µιας οµάδας ή 

ανάµεσα σε οµάδες σε τοπικό επίπεδο καταγράφονταν, για δύο από τις εφτά οµάδες του 

µαθήµατος, µε τη χρήση δύο καµερών [µία για κάθε οµάδα ΠΕ].  

 

Αρχικά, έγινε αποµαγνητοφώνηση των συζητήσεων των ΠΕ που έλαβαν χώρα σε τοπικό 

επίπεδο. Λόγω του ότι η γλωσσολογική πτυχή του προϊόντος των ΠΕ δεν αποτελεί στόχο 

της έρευνας, δεν έγινε αποµαγνητοφώνηση που προσοµοιάζει στο γραπτό λόγο. ∆εν έγινε, 

δηλαδή, αποµαγνητοφώνηση όλων των φωνηµάτων ή λέξεων των συζητήσεων, αλλά έγινε 

προσπάθεια επέµβασης µε σκοπό την αύξηση της αναγνωσιµότητας του κειµένου που 

δηµιουργήθηκε (content oriented transcription) (Coffey & Atkinson, 1996).  

 

Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συζητήσεων (conversation analysis) για να εντοπιστεί ο 

τρόπος που οι ΠΕ οργάνωναν τις αλληλεπιδράσεις τους σε κοµµάτια δραστηριοτήτων. 

Έτσι, υπάρχει περίπτωση µία δραστηριότητα (όπως καθορίζεται από το διδακτικό υλικό) 

να αποτελείται από πολλά κοµµάτια τα οποία είναι αυτοκαθοριζόµενα ή καθοριζόµενα 

από τους συµµετέχοντες. Ακολούθως ονοµάστηκαν αυτά τα κοµµάτια δραστηριοτήτων 

(στήλη 1, Πίνακας 11). Η συµπερίληψη της προοπτικής των συµµετεχόντων, σε σχέση µε 

το ότι αυτοί οι ίδιοι καθορίζουν την οργάνωση της υπόδραστηριότητας, υποδεικνύει ότι η 

ανάλυση των δεδοµένων ανακλά µε πιο πιστό τρόπο την προοπτική των συµµετεχόντων. 

Συνεπώς, ο ρόλος του αναλυτή δεν είναι να επιβάλλει µια εξωτερική, θεωρητική δοµή σε 

παρατηρούµενες δραστηριότητες, αλλά να επιτρέπει στη δουλειά των συµµετεχόντων να 

αναδυθεί µέσα από τους συνεπείς τρόπους που συµβαίνει η παραγωγή δράσης εντός της 
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οµάδας (Zemel, Xhafa, & Cakir, 2007). Κατά την ανάλυση, κάποια από τα κοµµάτια που 

ανήκαν σε µία ολοκληρωµένη δραστηριότητα µπορεί να ήταν επιτυχηµένα (σύµφωνα µε 

το σχήµα του Πίνακα 11) και κάποια όχι. Θεωρούµε ότι µία δραστηριότητα είναι 

επιτυχηµένη αν πέραν του 50% των µερών της κρίθηκαν αποτυχηµένα ως προς τη 

συνεργασία που αναπτύχθηκε εντός της οµάδας. 

 

Για κάθε είδος συζήτησης έγινε η επιλογή της κατάλληλης µονάδας ανάλυσης. Οι Strijbos 

et al (2006) τοποθετούν την επιλογή της µονάδας ανάλυσης (Unit of analysis), η οποία 

συνδυάζεται µε µία διαδικασία διαχωρισµού, σχεδιασµού του σχήµατος κατηγοριοποίησης 

και κωδικοποίησης και επίτευξης ικανοποιητικής αξιοπιστίας ως κεντρικά θέµατα στην 

ποιοτική ανάλυση δεδοµένων. Στην τυπική ανάλυση περιεχοµένου, η µονάδα ανάλυσης 

επιλέγεται από τον ερευνητή-αναλυτή (Zemel et al., 2007). Σε µία συζήτηση ανάµεσα σε 

συµφοιτητές, οι οποίοι είναι οικείοι µεταξύ τους, το κάθε άτοµο επιλέγει από µόνο του 

πότε είναι η στιγµή για να εκφέρει την άποψή του και δεν υπάρχει, συνήθως, κάποιος 

συντονιστής της συζήτησης. Οι συµµετέχοντες στη συζήτηση εκφέρουν γρήγορα την 

άποψή τους, ίσως σε πολλαπλές, µικρές φράσεις, ώστε να κάνουν τις συνεισφορές τους να 

φανούν σχετικές µε τα υπό συζήτηση θέµατα. Ως αποτέλεσµα, συχνά, µόνο ο συνδυασµός 

πολλαπλών συνεισφορών µπορεί να αποτελέσει µία συνεπή άποψη ή ολοκληρωµένη 

συνεισφορά για κάθε συµµετέχοντα. Συνεπώς, θα ήταν λανθασµένο να θεωρήσουµε την 

κάθε συνεισφορά από τον κάθε συµµετέχοντα ως τη µονάδα ανάλυσης για την ποιοτική 

ανάλυση των συζητήσεων ανάµεσα σε µια οµάδα. Οι Strijbos et al. (2006) αναφέρουν ότι 

η µονάδα ανάλυσης µπορεί να οριστεί ως µια πρόταση ή το µέρος µιας πολύπλοκης 

πρότασης ή ο συνδυασµός πολλών προτάσεων που να έχουν νόηµα. Έτσι, η µονάδα 

ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αφορά στην ολοκληρωµένη άποψη 

που έκφερε ο κάθε συµµετέχοντας κατά τη συζήτηση και όχι στις πολλαπλές µικρές 

φράσεις ή λέξεις που µπορεί να αναφέρονταν κατά την πορεία της συζήτησης (De Wever, 

Schellens, Valcke, & Van Keer, 2006; Gunawardena, Lowe, & Anderson, 1997; Rourke, 

Anderson, Garrison, & Archer, 2001; Zemel et al., 2007). Για παράδειγµα, στο ακόλουθο 

απόσπασµα, που αφορά στη συζήτηση που είχε η οµάδα 4 κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας 12, όταν οι ΠΕ έψαχναν µοτίβα ανάµεσα στα δεδοµένα για το φεγγάρι, 

στις γραµµές 76 και 78 η ΠΕ 20 εκφράζει στην ίδια άποψη. Το ίδιο συµβαίνει στις 

γραµµές 79, 81 και 83 για την ΠΕ 2. Αυτές οι περιπτώσεις θα θεωρηθούν ως δύο εκφορές 

απόψεων κατά την ανάλυση και όχι ως πέντε ξεχωριστές. 
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68. ΠΕ 20: ωραία, άρα γενικά κινείται δεξιόστροφα, όσον πάει...ε κοίταξε, 

δαµέ όσον πάει αυξάνεται, όι δαµέ µειώνεται το γωνιακό υψόµετρο, δαµέ 

αυξάνεται, ως δαµέ αυξάνεται, εντάξει; 

69. ΠΕ 8: ποιο; 

70. ΠΕ20: το γωνιακό υψόµετρο µε το πέρασµα της ώρας, δαµέ αυξάνεται, 

δαµέ πάλε  µµµ, σόρρυ δαµέ µειώνεται, δαµέ αυξάνεται, εεε, εν έχουν 

υπόθεση...δαµέ πάει τζιαι έρκεται (γελούν)...πρέπει να είναι διαφορετικές 

παρατηρήσεις. Τζιαι δαµέ πάει τζιαι έρκεται, µειώνεται, µειώνεται, µειώνεται, 

µειώνεται τζιαι ύστερα αυξάνεται, ή µπορεί να είναι διαφορετική παρατήρηση,  

71. ΠΕ 8: ναι επειδή...εν στην τύχη που, ναι γι’ αυτό αυξάνεται µάλλον  

72. ΠΕ 20: α, εν τούτον το περίεργο, άλλοτε αυξάνεται τζιαι άλλοτε µειώνεται, 

ε πότε αυξάνεται τζιαι πότε µειώνεται; [για λίγο σιωπή]   

73. ΠΕ 2: Γιατί που είπαµεν στην αρχή ότι ανατέλλει, αυξάνεται... 

74. ΠΕ 20: ναι αι αι, ά να δούµεν τες ώρες εννοείς; 

75. ΠΕ 2: ναι 

76. ΠΕ 20: ∆αµέ ως τες 2.30 αυξάνεται. ∆αµέ που µειώνεται…  

77. ΠΕ 2: Που ποιαν ώρα αυξάνεται; 

78. ΠΕ 20: δαµέ που µειώνεται...ναι. εν που τις 5 το πρωί ως τις 6.15  

79. ΠΕ 2: µπορεί µεταξύ 2.30 τζιαι 5 

80. ΠΕ 20: να εξεκίνησεν να, να ήταν σταθερόν τζιαι 

81. ΠΕ 2: να αυξάνετουν. ∆αµέ που αυξάνεται. 

82. ΠΕ 20: δαµέ που αυξάνεται όµως... 

83. ΠΕ 2: Τζιαι ως στις 6 το πρωί 

84. ΠΕ 8: Μπορεί ας πούµεν το φεγγάρι άµαν εν στην τέλειωσην του νοµίζω 

αρκεί να φκει. Φκαίνει ας πούµεν µετά τις 12. Πολλά µετά τις 12. Μπορεί 

τζείνην την ώρα να φκαίνει πάνω. (κινεί το χέρι της σε καµπύλη σαν να ήταν 

το φεγγάρι). Τζιαι η ώρα έξι ας πούµε  

85. ΠΕ 20: α, εννοείς να φκει ακόµα, τζιαι ναν ορατό στη διάρκεια της 

µέρας; να δύσει...ναν µέρα ακόµα ας πούµε; 

86. ΠΕ 8: Ναι  

(Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 02/03/07, οµάδα 4) 

Ακολούθησε κωδικοποίηση των συζητήσεων. Απώτερος σκοπός της ανάλυσης των 

δεδοµένων των συζητήσεων των ΠΕ είναι ο εντοπισµός των δραστηριοτήτων των δύο 

πακέτων του διδακτικού υλικού που δηµιουργούν συνθήκες αποτελεσµατικής συνεργασίας 

ανάµεσα στους ΠΕ. Ως αποτελεσµατική συνεργασία ορίστηκε η επικοινωνία εντός της 
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οµάδας ή ανάµεσα σε οµάδες ή ανάµεσα στην οµάδα και τον εκπαιδευτικό, κατά την 

οποία η συνεργασία είναι παραγωγική, λειτουργική και οµοιογενής:  

1) Παραγωγική συνεργασία (productive collaboration) 

Παραγωγική ορίζεται η συνεργασία που χαρακτηρίζεται από εξωτερίκευση των ιδεών, 

εκµαίευση των ιδεών και γρήγορη οικοδόµηση συναίνεσης ή οικοδόµηση συναίνεσης 

µέσω ενοποίησης ιδεών ή οικοδόµηση συναίνεσης µέσω αντιπαράθεσης (Σ1 + Σ2 + Σ3 ή 

Σ4 ή Σ5) (Weinberger & Fischer, 2006): 

i. Εξωτερίκευση ή έκφραση των απόψεων της οµάδας: ένα ή περισσότερα άτοµα 

εκφέρουν την άποψή τους για το υπό µελέτη θέµα χωρίς να κάνουν αναφορά σε 

άλλες συνεισφορές. Συνήθως οι συζητήσεις ξεκινούν µε εξωτερίκευση και τα άτοµα 

έχουν ως σκοπό να παρέχουν εξηγήσεις για τις γνώσεις τους προς τα άλλα µέλη της 

οµάδας (κωδικός: Σ1). 

ii. Εκµαίευση των ιδεών της οµάδας: Η υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, η 

αµφισβήτηση ή η αντιπαράθεση απόψεων, που οδηγεί στην εκµαίευση των ιδεών 

που παρουσιάστηκαν µέσα από την εξωτερίκευση, µε σκοπό τη λήψη πληροφοριών 

από τα άλλα µέλη της οµάδας (κωδικός: Σ2). 

iii. Γρήγορη οικοδόµηση συναίνεσης: Αποδοχή των ιδεών των µελών της οµάδας µε 

σκοπό, συνήθως, να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα για να προχωρήσουν παρακάτω. 

Αυτό σηµαίνει ότι τέτοιου είδους συναίνεση µπορεί να µη συνοδεύεται από 

πραγµατική αλλαγή των απόψεων των µελών της οµάδας, αλλά αποτελεί µάλλον µία 

κίνηση συντονισµού της συζήτησης (κωδικός: Σ3). 

iv. Οικοδόµηση συναίνεσης µέσα από ενοποίηση των ιδεών: Υιοθέτηση, ενοποίηση και 

εφαρµογή της προοπτικής των µελών της οµάδας. Η ενοποίηση συµβαίνει όταν τα 

άτοµα λειτουργούν στη βάση της λογικής ή του τρόπου εξήγησης των άλλων µελών 

της οµάδας. Έτσι, είναι πιθανόν ένα µέλος να τροποποιεί ή να διορθώνει την αρχική 

του άποψη µε βάση τη συνεισφορά ενός άλλου µέλους (κωδικός: Σ4). 

v. Οικοδόµηση συναίνεσης µέσα από αντιπαράθεση: ∆ιαφωνία, τροποποίηση, 

αντικατάσταση της προοπτικής των άλλων µελών της οµάδας. Μέσα από την 

αντιµετώπιση της κριτικής από τα άλλα µέλη της οµάδας, τα άτοµα ωθούνται να 

εξετάσουν πολλαπλές προοπτικές και να βρουν περισσότερα ή καλύτερα 

επιχειρήµατα για τις απόψεις τους. Σε αυτή τη διαδικασία, τα άτοµα αναγκάζονται 

να µελετήσουν τη λογική των επιχειρηµάτων των υπόλοιπων µελών της οµάδας 

παρά απλά να την αποδεχτούν (κωδικός: Σ5).  
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2) Αποτελεσµατική συνεργασία (effective collaboration). 

Η συνεργασία είναι αποτελεσµατική όταν οι στόχοι µιας δραστηριότητας έχουν επιτευχθεί 

ως αποτέλεσµα της συνεργασίας εντός της οµάδας, εντός οµάδων ή εντός της οµάδας ή 

των οµάδων και της εκπαιδευτικού. Με άλλα λόγια, η αποτελεσµατική συνεργασία αφορά 

στην επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, όπως αυτό καθορίστηκε από το δηµιουργό 

των ακολουθιών των δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται από τις οµάδες.   

3) Οµοιογενής συνεργασία (homogeneity of contributions during collaboration).  

Η ανοµοιογένεια της συνεισφοράς των συµµετεχόντων υπολογίζεται ως το άθροισµα των 

τυπικών αποκλίσεων των ατοµικών ποσοτικών συνεισφορών των ατόµων σε σχέση µε την 

οµαδική συνεισφορά (Dillenbourg et al., 1996; Weinberger & Fischer, 2006). Όσο 

µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτή, τόσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάµεσα στις ποσοτικές 

συνεισφορές των συµµετεχόντων και συνεπώς τόσο µεγαλύτερη είναι η ανοµοιογένεια 

εντός της οµάδας. Όσο µικρότερη είναι η τιµή, τόσο περισσότερο οµοιογενής είναι η 

συµµετοχή των µελών της οµάδας.  

 

 

Πίνακας 10  
Τιµές για το ∆είκτη της Οµοιογένειας για Επιτυχηµένη Συνεργασία 
# συµµετεχόντων  Παράδειγµα συνολικού 

αριθµού συµµετοχών 
Κατανοµή συµµετοχών Μέγιστη τιµή 

δείκτη 
οµοιογένειας  

2 150 77-73 2,8 
3 150 75-37,5-37,5 13,9 
4 150 60-30-30-30 15,0 
5 150 50-25-25-25-25 11,2 
6 150 43-21,5-21,5-21,5-21,5-21,5 8,9 
7 150 38-18,7-18,7-18,7-18,7-18,7-18,7 7,3 
8 150 34-16,5-16,5-16,5-16,5-16,5-16,5-

16,5 6,2 
9 150 30-15-15-15-15-15-15-15-15 5,0 
10 150 28-13,5-13,5-13,5-13,5-13,5-13,5-

13,5-13,5-13,5 4,6 
11 150 24,5-12,5-12,5-12,5-12,5-12,5-

12,5-12,5-12,5-12,5-12,5 4,5 
12 150 23-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-

11,5-11,5-11,5-11,5-11,5 3,3 
13 150 21-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-

10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5 2,9 
14 150 20-10-10-10-10-10-10-10-10-10-

10-10-10-10 2,7 

Στην παρούσα έρευνα οι δυο οµάδες που µελετούνται είναι τριµελείς, αλλά σε κάποιες 

συναντήσεις λείπει ένα µέλος οπότε µετατρέπονται σε διµελείς. Επιπλέον, είναι πιθανόν 

ένα ή περισσότερα άτοµα από άλλες οµάδες να συµµετέχουν στη συζήτησή έτσι 

µετατρέπονται σε τετραµελείς κτλ. Επιπρόσθετα, κατά τις ασύγχρονες συζητήσεις, όπου 

συµµετέχουν όλες οι οµάδες του µαθήµατος, οι συµµετέχοντες γίνονται εφτά, ενώ κατά τις 

πρόσωπο µε πρόσωπο συζητήσεις στην τάξη οι συµµετέχοντες είναι οχτώ (εφτά οµάδες 
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και µία εκπαιδευτικός). Τέλος, κατά τις σύγχρονες συζητήσεις ο αριθµός των 

συµµετεχόντων ποικίλει από δέκα µέχρι και 14 συµµετέχοντες. Ο Πίνακας 10 δείχνει το 

όριο της τιµής της οµοιογένειας για κάθε περίπτωση, όπως ορίστηκε για τους σκοπούς τη 

παρούσας έρευνας. Αν η οµάδα αποτελείται από δύο άτοµα, ο δείκτης της οµοιογένειας 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2.83. Αυτό συµβαίνει όταν ένας εκ των δύο συµµετεχόντων 

έχει το πολύ τέσσερις συνεισφορές περισσότερες από τον άλλο (π.χ. 77-73). Αν η οµάδα 

αποτελείται από τρία άτοµα, ο δείκτης της οµοιογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 13.9. 

Αυτό συµβαίνει όταν οι δύο εκ των τριών συµµετεχόντων έχουν ίσο αριθµό συνεισφορών 

και ο τρίτος συµµετέχοντας έχει λίγο περισσότερες συνεισφορές από τις µισές του κάθε 

άλλου (π.χ. 58-58-34). Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει ότι ο δείκτης οµοιογένειας δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα όρια που καθορίζονται από τον Πίνακα 10. Γενικότερα, αυτά τα όρια 

ισχύουν όταν ένας εκ των συµµετεχόντων έχει περίπου διπλάσιο αριθµό συµµετοχών από 

τους υπόλοιπους (π.χ. για 9µελή οµάδα οι συµµετοχές να είναι 30-15-15-15-15-15-15-15-

15).  

 

Για την κωδικοποίηση των συζητήσεων των ΠΕ, ως προς το στόχο που αναλύθηκε 

παραπάνω, χρησιµοποιήθηκε το σχήµα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 11. Στην πρώτη 

στήλη του Πίνακα καταγράφεται η δραστηριότητα ή το µέρος της δραστηριότητας που 

σχολιάζεται κάθε φορά και ακολουθεί, στη δεύτερη στήλη, ο σκοπός της δραστηριότητας 

αυτής. Στην τρίτη στήλη καταγράφονται οι γραµµές του καταγεγραµµένου κειµένου κατά 

τις οποίες λαµβάνει χώρα η συγκεκριµένη δραστηριότητα. Στην τέταρτη στήλη γίνεται 

προσπάθεια εντοπισµού του σκοπού που φαίνεται να έχουν οι ΠΕ κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης συζήτησης. Στην πέµπτη στήλη, από την άλλη, καταγράφεται τι συµβαίνει 

στην πραγµατικότητα, δηλαδή, τι κάνουν ακριβώς οι ΠΕ κατά τη διάρκεια αυτής της 

συζήτησης. Σε επόµενη στήλη ορίζεται η οµοιογένεια της συνεργασίας, αφού πρώτα 

καταγραφούν ποσοτικά οι συνεισφορές του κάθε µέλους της οµάδας. Τέλος, στην έβδοµη 

και όγδοη στήλη εντοπίζεται και καταγράφεται η αποτελεσµατικότητα της 

δραστηριότητας (επίτευξη των στόχων της δραστηριότητας) και η παραγωγικότητα (Σ1 + 

Σ2 + Σ3 ή Σ4 ή Σ5) της συνεργασίας στην οµάδα.  

 

Για σκοπούς ανάλυσης των δεδοµένων, οι δραστηριότητες ή µέρη των δραστηριοτήτων, 

των δύο πακέτων του διδακτικού υλικού ταξινοµήθηκαν σε 12 διαφορετικά είδη 

δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τον τρόπο που προσεγγίζουν τη διερευνητική µέθοδο 

διδασκαλίας και µάθησης (Πίνακας 12). Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα φαίνεται ο 

αριθµός της κάθε δραστηριότητας που εντάσσεται σε κάθε κατηγορία. Αναλυτική 
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περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων των δύο πακέτων διδακτικού υλικού 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4.5. Περιγραφή Πακέτων ∆ιδακτικού Υλικού.  

 

Για την προσέγγιση των ερευνητικών ερωτηµάτων 5 και 6 χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές της 

Conversation analysis (και το σχήµα κωδικοποίησης συζητήσεων που παρουσιάστηκε 

παραπάνω) και της Grounded Theory. Η κωδικοποίηση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 

11 βοήθησε στον εντοπισµό των επιτυχηµένων δραστηριοτήτων. Η οµαδοποίηση των 

δραστηριοτήτων στις κατηγορίες που φαίνονται στον Πίνακα 12 έδωσε πληροφορίες για 

την αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων ως προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

Χρησιµοποιήθηκαν επίσης δεδοµένα που προέκυψαν από την ανάλυση του ηµερολογίου 

αναστοχασµού των ΠΕ.  
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Πίνακας 11 

Σχήµα Κωδικοποίησης των Συζητήσεων των ΠΕ 
Ποιοτική πτυχή της συνεργασίας 

∆ραστηριότητα ή 
µέρος της 
δραστηριότητας 

Σκοπός της 
δραστηριότητας ή του 
µέρους 

Αριθµός 
γραµµής 
στο 
κείµενο Σκοπός των ΠΕ  

Τι συµβαίνει στην 
πραγµατικότητα;  

Οµοιογένεια 
της 
συνεργασίας 

Αποτελεσµατική; Παραγωγική;  
 

2δ 

Αναγνώριση µιας δήλωσης 

ως παρατήρησης και 

δηµιουργία κριτηρίων για 

αυτό το σκοπό 138-191 

∆ιατύπωση 

κριτηρίων για 

ορισµό της έννοιας 

παρατήρηση.  

Προσπαθούν να ορίσουν 

διάφορες δηλώσεις ως 

παρατηρήσεις. Αναζητούν 

τις απαντήσεις άλλων 

οµάδων στο σύστηµα για 

να πάρουν ιδέες 

1,52 Ναι  Ναι (Σ1, Σ2, Σ4) 

…        
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Πίνακας 12 

Είδη ∆ραστηριοτήτων 
Είδη δραστηριοτήτων  
 

# δραστηριότητας στο διδακτικό 
υλικό 

1. Επεξεργασία εννοιολογικού µοντέλου 26, 27 
2. Μέτρηση  5 
3. Λειτουργικός Ορισµός νέας έννοιας 3.1., 4 
4. Καταγραφή παρατηρήσεων  2.1.1., 2.1.2., 11 
5. ∆ραστηριότητες µοντελοποίησης ή προσοµοίωσης  1, 6, 15.1., 15.2., 16, 17, 18, 20.1., 

20.3., 21, 22.1., 22.2., 22.4., 24.1, 24.2., 
24.3., 25.1., 25.2. 

5.1. Οικοδόµηση µοντέλου 1, 6, 20.1., 25.1., 25.2. 
5.2. Βελτιωτική ρύθµιση µοντέλου 20.3., 22.2., 22.4, 24.2., 24.3. 

 
5.3. Αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση µοντέλου 15.1., 15.2., 16, 17, 18, 21, 22.1., 24.1. 
6. Αξιολόγηση συµφοιτητών  3.2., 20.2., 22.3. 
7. Επεξήγηση βάσει δεδοµένων και ερµηνεία δεδοµένων. 
∆ιατύπωση υποθέσεων 

2.3., 7.1., 7.2., 8.1., 8.3., 10.1., 10.2., 
10.3., 12.1., 12.2., 12.3. 

7.1. Ταξινόµηση δηλώσεων ως συγκεκριµένες έννοιες 2.3., 7.1. 
7.2. Εντοπισµός µοτίβων µέσα από δεδοµένα 8.1., 10.1., 12.1. 
7.3. Εντοπισµός έγκυρων εξηγήσεων 10.3., 12.3. 
7.4. ∆ιατύπωση υποθέσεων 7.2., 8.3., 10.2., 12.2. 
8. Επιστηµονική Συζήτηση/συνδιάλεξη 2.2., 2.4., 7.3., 7.4.,  

8.2., 8.3., 13 
9. Προγραµµατισµός, έλεγχος και µεταγνώση Μετα 1, Μετα 2, Μετα 3, Μετα 4, Μετα 

5, 28 
10. Πρόσβαση σε ειδικούς ή συζήτηση για εδραιωµένη γνώση δρ.14, δρ.19, 23, 29, Σύγχρονες 

συζητήσεις 1,2,3,4,5,6 
11. Σύνθεση και ανάπτυξη ενός επιχειρήµατος 9 
12. Προγραµµατισµός για διδασκαλία 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

 

Ο Πίνακας 13 συνοψίζει τα ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας και τον τρόπο προσέγγισής τους.  

 

∆ύο ανεξάρτητοι ερευνητές εξέτασαν τρεις από τις 13 καταγεγραµµένες συζητήσεις της 

οµάδας 4 και δύο από τις δέκα συζητήσεις της οµάδας 5, οι οποίες περιλάµβαναν και 

κείµενα ασύγχρονων συζητήσεων. Επιπλέον, εξέτασαν τρεις από τις 12 σύγχρονες 

συζητήσεις και εντόπισαν τα µέρη κάθε συζήτησης. Ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν 0,94. 

Ακολούθως, εφάρµοσαν τα υπόλοιπα βήµατα της ανάλυσης των δεδοµένων. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας ήταν 0,74. Επίσης, άλλοι δύο ανεξάρτητοι ερευνητές µελέτησαν τα δεδοµένα 

που προέκυψαν από τρία διαφορετικά διαγνωστικά δοκίµια και δηµιούργησαν κατηγορίες 

απαντήσεων ακολουθώντας τα βήµατα της φαινοµενογραφικής ανάλυσης. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας ήταν 0.78. Όλοι οι δείκτες θεωρούνται ικανοποιητικοί.  Χρ
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Πίνακας 13 

Σύνοψη των Ερευνητικών Ερωτηµάτων και του Τρόπου Προσέγγισής τους  
 Ερευνητικό ερώτηµα Μέσα συλλογής δεδοµένων Τρόπος ανάλυσης δεδοµένων 
1 Μπορεί, και αν ναι µε ποιο τρόπο, µια ειδικά σχεδιασµένη διδακτική παρέµβαση 

να λειτουργήσει ως µέσο ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης σε ΠΕ; 
Ειδικότερα, είναι µεταφέρσιµη η ικανότητα της µοντελοποίησης για τη µελέτη 
άγνωστων συγκειµένων; 

∆ιαγνωστικά δοκίµια για αξιολόγηση 
της δεξιότητας της µοντελοποίησης 

Φαινοµενογραφική µέθοδος ανάλυσης 
Wilcoxon test 

2 Η εφαρµογή µιας ειδικά σχεδιασµένης διδακτικής παρέµβασης βοηθά στην 
ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση 
µε το φαινόµενο της Φάσεων της Σελήνης;  

Ανοικτού τύπου διαγνωστικό δοκίµιο 
για τις Φάσεις της Σελήνη; 

Φαινοµενογραφική µέθοδος ανάλυσης 
Wilcoxon test  

Ανοικτού τύπου διαγνωστικά δοκίµια 
για αξιολόγηση της δεξιότητας της 
µοντελοποίησης 

3 Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι ΠΕ στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν 
µοντέλα; 

Σύγχρονες συζητήσεις  

Grounded Theory, open coding, 
Conversation analysis 
 

4. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι ΠΕ στην προσπάθεια τους να διδάξουν 
στρατηγικές µοντελοποίησης σε µαθητές δηµοτικού σχολείου; 

Εργασίες των ΠΕ Grounded Theory, Οpen coding  

5. Με ποιους τρόπους οι δυνατότητες επικοινωνίας, που παρέχουν τα ΕΠΜ, 
µπορούν να αξιοποιηθούν για καλλιέργεια της ικανότητας της µοντελοποίησης; 
Ποιες είναι οι σηµαντικότερες παράµετροι αξιοποίησης των διάφορων 
τεχνολογικών δυνατοτήτων; 

Οπτικογραφηµένες συζητήσεις των ΠΕ 
Ασύγχρονες συζητήσεις 
Σύγχρονες Συζητήσεις  
Ηµερολόγια Αναστοχασµού 

Conversation analysis και Grounded Theory  

6. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες παράµετροι δηµιουργίας συνθηκών 
αποτελεσµατικής συνεργασίας ανάµεσα σε ΠΕ στις Φυσικές Επιστήµες σε ένα 
µάθηµα που εφαρµόζει µικτή διαδικτυακή προσέγγιση; Με ποιους τρόπους 
µπορούν να αξιοποιηθούν τα διαθέσιµα διαδικτυακά εργαλεία και σε ποια 
επίπεδα (εντός οµάδας, ανάµεσα σε οµάδες, κλπ) προσφέρεται η συνεργασία για 
την προώθηση διάφορων µαθησιακών επιδιώξεων; 

Οπτικογραφηµένες συζητήσεις των ΠΕ 
Ασύγχρονες συζητήσεις 
Σύγχρονες Συζητήσεις  
Ηµερολόγια Αναστοχασµού 

Conversation analysis και Grounded Theory  
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1. ∆ιαγνωστικά ∆οκίµια  

5.1.1. ∆ιαγνωστικά ∆οκίµια Μοντελοποίησης  

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη 

χορήγηση των διαγνωστικών δοκιµίων που αξιολογούν τη δεξιότητα της µοντελοποίησης. 

Για την ανάλυση του κάθε διαγνωστικού δοκιµίου ακολουθήθηκε κοινή δοµή που αφορά 

στα ακόλουθα βήµατα: 

1. Περιγραφή του δοκιµίου. 

2. Τυπική ορθή απάντηση. 

3. Ποιοτική ανάλυση: Περιγραφή των κατηγοριών που προέκυψαν από τη 

φαινοµενογραφική ανάλυση των απαντήσεων των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών 

(ΠΕ) στο διαγνωστικό δοκίµιο. 

4. Ποσοτική ανάλυση: Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από 

τη φαινοµενογραφική ανάλυση. 
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5.1.1.1. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 1: Κατασκευή Μοντέλου: Θαλάσσιο 

Οικοσύστηµα 

Για τους σκοπούς του διαγνωστικού δοκιµίου 1 (Παράρτηµα 2) οι ΠΕ παρακολουθούν ένα 

ολιγόλεπτο βίντεο που παρουσιάζει στιγµές από τη θαλάσσια ζωή. Ακολούθως ζητείται να 

κάνουν ένα σχέδιο που να παρουσιάζει τη ζωή στο θαλάσσιο οικοσύστηµα, περιλαµβάνοντας 

διάφορες πτυχές του οικοσυστήµατος σε αυτό. Ζητείται επίσης να εντοπίσουν και να 

ονοµάσουν τις βασικές πτυχές του θαλάσσιου οικοσυστήµατος που φαίνονται στο σχέδιο. 

 

Τυπική Ορθή Απάντηση 

Μία τυπική ορθή απάντηση µπορεί να είναι η ακόλουθη: 

 

 
∆ιάγραµµα 29. Μοντέλο του Θαλάσσιου Οικοσυστήµατος (Μεταπειραµατικό 1, ΠΕ 5xvi) 

 

Στο σχέδιο (∆ιάγραµµα 29) παρουσιάζεται ένα θαλάσσιο οικοσύστηµα, στο 

οποίο για να υπάρχει ισορροπία και συνέχεια ζωής παρουσιάζεται µια 

αλυσίδα τροφής, όπου ο καρχαρίας τρώει τους σολοµούς και οι σολοµοί τις 

γαρίδες. Επιπλέον, συντελείται αναπαραγωγή κάθε είδους (π.χ. οι σολοµοί 

αναπαράγονται στην ακτή).  

 

Στο µοντέλο της η ΠΕ 5 περιλαµβάνει αντικείµενα (καρχαρίες, σολοµούς, γαρίδες, 

περιβάλλον ψαριών-ακτή), µεταβλητές (διαφορετικοί πληθυσµοί ψαριών, διαφορετικό 

µέγεθος ψαριών), διαδικασίες (κίνηση, αναπαραγωγή, τροφή, ισορροπία συστήµατος) και 

αλληλεπιδράσεις (το ένα ψάρι τρώει το άλλο, ο πληθυσµός του ψαριού είναι ανάλογος του 

µεγέθους του κτλ). 

                                                 
xvi Μεταπειραµατικό 1, ΠΕ 5: Η απάντηση του ΠΕ 5 στο διαγνωστικό δοκίµιο 1 που δόθηκε µετά τη 
διδασκαλία.  
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ΦΑ Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 14 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη πόσα από τα βασικά στοιχεία ενός µοντέλου περιέλαβαν οι ΠΕ στο µοντέλο που 

οικοδόµησαν. Τα στοιχεία ενός µοντέλου µπορεί να είναι: (1) αντικείµενα (π.χ. καρχαρίες, 

σολοµοί, γαρίδες, συνθήκες περιβάλλοντος, πέτρες, φυτά, πλαγκτόν) (2) µεταβλητές (π.χ. 

µέγεθος ψαριού, ταχύτητα ψαριού, θερµοκρασία ψαριού), (3) ∆ιαδικασίες που καθοδηγούν 

τη λειτουργία των µερών του µοντέλου (π.χ. τροφή-µεταφορά ενέργειας, αναπαραγωγή, 

κίνηση, θάνατος) ή (4) Αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις µπορεί να είναι 6 τύπων: (ι) 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. το µέγεθος του ψαριού επηρεάζει 

την ταχύτητά του), (ιι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων του µοντέλου (π.χ. ο 

καρχαρίας τρέφεται µε σολοµούς), (ιιι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαδικασιών του 

µοντέλου (π.χ. όταν ένα ψάρι τρέφεται µπορεί να κινηθεί ευκολότερα), (iv) αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ αντικειµένων και µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. οι συνθήκες περιβάλλοντος 

επηρεάζουν τη θερµοκρασία των ψαριών), (v) αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων και 

διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. οι συνθήκες περιβάλλοντος επηρεάζουν την ικανότητα 

αναπαραγωγής ορισµένων ψαριών), (vi) αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταβλητών και 

διαδικασιών του µοντέλου [π.χ. η θερµοκρασία του νερού επηρεάζει την αναπαραγωγή των 

σολοµών].  

 

Είναι πιθανόν το σχεδιαστικό µοντέλο που έφτιαξαν οι ΠΕ να είναι πλούσιο ή φτωχό σε 

σχέση µε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιλαµβάνει. Μπορεί ακόµα να µην 

περιλαµβάνει κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγµα, η κατηγορία 3: «Οι 

ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. ∆ύο από τα τέσσερα στοιχεία του 

µοντέλου δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στο µοντέλο» µπορεί να περιλαµβάνει 

υποκατηγορίες που να αφορούν σε µοντέλα των ΠΕ όπου περιλαµβάνεται ικανοποιητικός 

αριθµός αντικειµένων και µεταβλητών, αλλά ελάχιστες διαδικασίες ή αλληλεπιδράσεις 

ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Μπορεί ταυτόχρονα να αφορά σε µοντέλα που 

περιλαµβάνουν επαρκή αριθµό µεταβλητών και διαδικασιών αλλά όχι αντικειµένων ή 

αλληλεπιδράσεων κτλ. Με βάση αυτή τη λογική διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες που 

φαίνονται στον Πίνακα 14.  

 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 14 πέραν του 50% των ιδεών των ΠΕ κατατάσσονται στις 

κατηγορίες 3 και 4 πριν από την παρέµβαση. Μετά από την παρέµβαση παρατηρείται 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 165 

µετατόπιση των ιδεών των ΠΕ από αυτές τις κατηγορίες προς τις πρώτες δύο, οι οποίες 

είναι πλησιέστερες στην επιστηµονική άποψη (85,9%).  

Πίνακας 14  
Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 1: Κατασκευή Μοντέλου: 
Θαλάσσιο Οικοσύστηµα 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%)  

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. 

 
Τα πιο µεγάλα ψάρια τρώνε τα µικρότερα, όπως ο καρχαρίας το σολοµό 

και ο σολοµός τις γαρίδες. Τα µεγαλύτερα ψάρια είναι πιο γρήγορα για να 

µπορούν να κυνηγήσουν το θήραµά τους επιτυχηµένα. Εδώ ο γλάρος 

τρέφεται µε το σολοµό όταν αυτός ανεβαίνει στην επιφάνεια της 

θάλασσας. (Μεταπειραµατικό 1, ΠΕ 2) 

4 19,2 10 47,8 

II. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ένα από τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου δεν 
έχει αναπτυχθεί επαρκώς στο µοντέλο. 

 
(1)Μεγάλος καρχαρίας τρώει ψάρι. (2) Ψάρι τρώει τις γαρίδες που είναι 

µικρότερες. Οι µικρότεροι οργανισµοί είναι περισσότεροι (σολοµοί, 

γαρίδες), αφού τρώγονται από τους µεγαλύτερους (για να υπάρχει 

ισορροπία στο οικοσύστηµα). (Προπειραµατικό 1, ΠΕ 6
xvii

) 

6 28,6 8 38,1 

III. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. ∆ύο από τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου δεν 
έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στο µοντέλο. 

 
(1) Ζωντανοί οργανισµοί π.χ. καρχαρίας, σολοµοί, γαρίδες. (2) Ισχύει η 

τροφική αλυσίδα για διατήρηση της ισορροπίας (π.χ. ο καρχαρίας τρώει 

τους σολοµούς, οι σολοµοί τις γαρίδες κτλ. (Προπειραµατικό 1, ΠΕ 17) 

7 33,4 2 9,6 

                                                 
xvii Προπειραµατικό 1, ΠΕ 6: Η απάντηση του ΠΕ 6 στο διαγνωστικό δοκίµιο 1 που δόθηκε πριν τη 
διδασκαλία. 
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Πίνακας 14  
Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 1: Κατασκευή Μοντέλου: 
Θαλάσσιο Οικοσύστηµα 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%)  

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

IV. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Τρία από τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου δεν 
έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στο µοντέλο. 

 
Σε ένα οικοσύστηµα υπάρχουν διάφορες τροφικές σχέσεις. Εδώ ο 

καρχαρίας τρέφεται µε σολοµό. Όταν τρέφεται µεγαλώνει η ενέργειά του. 

Οι βασικές πτυχές είναι τα στοιχεία που είναι ο καρχαρίας και ο 

σολοµός, οι µεταβλητές του είναι η ενέργεια, ο δείκτης θνησιµότητας και 

ο δείκτης αναπαραγωγής. Μια άλλη πτυχή είναι η αναπαραγωγή (π.χ. 

ποιος τρώει ποιον). (Μεταπειραµατικό, ΠΕ 19) 

4 19,2 1 4,8 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 1, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 15 (Ζ=-2,53, p<0,05, r=-0,39).  

Πίνακας 15 

 Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 1 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST1 < PRE1 14 9,18 128,50 
Positive Ranks POST1 > PRE1 3 8,17 24,50 
Ties POST1 = PRE1 4   

 
POST1 
- PRE1 

Total 21   
POST1 - PRE1- Test Statistics(b) 

Z -2,53(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,01 
Effect size (r) -0,39 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.2. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 2: Κατασκευή Μοντέλου: Ο µηχανισµός της 

όσφρησης 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 2 (Παράρτηµα 3) αφορά στην κατασκευή ενός σχεδιαστικού 

µοντέλου που να παρουσιάζει το µηχανισµό εξήγησης της όσφρησης. Σε αυτό ζητείται από 

τους ΠΕ να δηµιουργήσουν ένα σχέδιο που να εξηγεί το γιατί όταν πατηθεί το έµβολο σε 
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ένα µπουκάλι µε άρωµα, τότε µπορεί κάποιος να το µυρίσει. Ζητείται επίσης να 

εντοπιστούν οι βασικές πτυχές του φαινοµένου της όσφρησης που φαίνονται σε αυτό.  

 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Μία τυπική ορθή απάντηση µπορεί να είναι η ακόλουθη: 

Με το πάτηµα του εµβόλου το υγρό εξατµίζεται και µετατρέπεται σε αέριο. Τα 

µόρια του αρώµατος αλληλεπιδρούν µε τα µόρια του αέρα. Μαζί ταξιδεύουν 

σε όλο το χώρο. Κάποια µόρια εισέρχονται στη µύτη (αλληλεπιδρούν µε τη 

µύτη). Εκεί ευαισθητοποιούνται αισθητήρες της µύτης, οι οποίοι στέλνουν 

µηνύµατα στον εγκέφαλο, ο οποίος αντιλαµβάνεται τη µυρωδιά (∆ιάγραµµα 

30). Όταν πατήσω το έµβολο περισσότερες από µία φορές η συγκέντρωση 

των µορίων του αρώµατος στον αέρα είναι µεγαλύτερη και συνεπώς η 

µυρωδιά που αντιλαµβάνεται η µύτη µου είναι µεγαλύτερη.  

 

∆ιάγραµµα 30. Σχεδιαστικό Μοντέλο για την Εξήγηση του Μηχανισµού της Όσφρησης 

Σε αυτό το σχεδιαστικό µοντέλο έχουν περιληφθεί αντικείµενα (π.χ. µόρια αρώµατος, 

µόρια αέρα, µύτη), µεταβλητές (π.χ. πυκνότητα µορίων αρώµατος), διαδικασίες (π.χ. 

µετατροπή των µορίων από υγρό σε αέριο, κίνηση των µορίων) και αλληλεπιδράσεις (π.χ. 

τα µόρια του αρώµατος αλληλεπιδρούν µε τα τριχίδια της µύτης) 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 16 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη πόσα από τα βασικά στοιχεία ενός µοντέλου περιέλαβαν οι ΠΕ στο µοντέλο που 

οικοδόµησαν. Τα στοιχεία ενός µοντέλου µπορεί να είναι: (1) Αντικείµενα (π.χ. µύτη, 

µόρια του αρώµατος, µόρια του αέρα). (2) Μεταβλητές (π.χ. ταχύτητα των µορίων, 

πυκνότητα των µορίων στον αέρα). (3) ∆ιαδικασίες που καθοδηγούν τη λειτουργία των 

µερών του µοντέλου (π.χ. µετατροπή των µορίων από υγρό σε αέριο, κίνηση των µορίων, 

διέγερση µύτης) (4) Αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις µπορεί να είναι 6 τύπων: (ι) 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. όσο πιο µεγάλη ποσότητα 

αρώµατος αφεθεί, τόσο πιο πυκνά θα είναι τα µόρια του αρώµατος στον αέρα), (ιι) 
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αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων του µοντέλου (π.χ. τα µόρια του αρώµατος 

αλληλεπιδρούν µε τα τριχίδια της µύτης), (ιιι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαδικασιών του 

µοντέλου (π.χ. όταν ένα υγρό εξατµιστεί κινείται εύκολα στον αέρα), (iv) αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ αντικειµένων και µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. όσο πιο µεγάλη είναι η ποσότητα 

του αρώµατος τόσο πιο περιορισµένο είναι το οξυγόνο στον αέρα), (v) αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ αντικειµένων και διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. η κίνηση των µορίων του 

αρώµατος στην ατµόσφαιρα διεγείρει τη µύτη), (vi) αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταβλητών 

και διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. όσο πιο µεγάλη η πυκνότητα των µορίων του αρώµατος 

τόσο πιο έντονη θα είναι η εξάτµιση).  

 

Είναι πιθανόν το σχεδιαστικό µοντέλο που έφτιαξαν οι ΠΕ να είναι πλούσιο ή φτωχό σε 

σχέση µε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιλαµβάνει. Μπορεί ακόµα να µην 

περιλαµβάνει κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγµα, η κατηγορία 6: «Οι 

ΠΕ παραλείπουν να τοποθετήσουν στο µοντέλο τους ένα από τα κύρια στοιχεία του 

µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις)» µπορεί να 

περιλαµβάνει υποκατηγορίες που να αφορούν σε µοντέλα των ΠΕ όπου περιλαµβάνονται 

αντικείµενα, αλληλεπιδράσεις και διαδικασίες, αλλά όχι µεταβλητές. Μπορεί ταυτόχρονα 

να αφορά σε µοντέλα που περιλαµβάνουν αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, αλλά 

όχι αλληλεπιδράσεις κτλ. Με βάση αυτή τη λογική διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες που 

φαίνονται στον Πίνακα 16.  

 

Αξίζει να σηµειωθούν δύο σηµεία που φαίνονται στον Πίνακα 16. Στην κατηγορία 6, η 

οποία είναι αποµακρυσµένη από την επιστηµονικά ορθή προσέγγιση παρατηρείται µία 

σηµαντική µείωση, αν συγκριθούν οι ιδέες των ΠΕ πριν και µετά από την παρέµβαση 

(33,3%�0%). Επιπλέον, στην κατηγορία 3, που προσεγγίζει την επιστηµονικά ορθή 

άποψη παρατηρείται σηµαντική αύξηση, αν συγκριθούν οι ιδέες των ΠΕ πριν και µετά από 

την παρέµβαση (28,6% � 76,2%). 
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Πίνακας 16 
Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 2: Κατασκευή Μοντέλου: 
Ο µηχανισµός της όσφρησης  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%)  

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%)  

I. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. 
- 0 0 0 0 
II. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ένα από τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου δεν 
έχει αναπτυχθεί επαρκώς στο µοντέλο. 

 
Με ένα ψεκασµό έχουµε Χ µόρια. Με δύο ψεκασµούς έχουµε 2Χ µόρια. 

Έτσι, διπλάσια µόρια εξαπλώνονται στο χώρο, φτάνουν στη µύτη και η 

µυρωδιά είναι πιο έντονη (ποσότητα µορίων και ικανότητα όσφρησης). 

(Προπειραµατικό 2, ΠΕ 15) 

4 19,0 0 0,0 

III. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. ∆ύο από τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου δεν 
έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στο µοντέλο. 

Μυριζόµαστε υγρά τα οποία µετατρέπονται σε αέριο (πτητικά). Η µυρωδιά 

µεταφέρεται µέσω του αέρα παντού και φτάνει έτσι στη µύτη µας. Με µια 

εισπνοή µπαίνει στη µύτη µας ανάλογη ποσότητα υγρού κάθε φορά. 

(Μεταπειραµατικό 2, ΠΕ 1) 

6 28,6 16 76,2 

IV. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Τρία από τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου δεν 
έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στο µοντέλο. 

 
Όταν πατήσουµε µία φορά το έµβολο τα µόρια του αρώµατος 

ανακατεύονται µε τον ατµοσφαιρικό αέρα. Τα µόρια αυτά µεταφέρονται στο 

αισθητήριο της όσφρησης ώστε να αντιληφθούµε τη µυρωδιά. Από το 

σχέδιο φαίνεται ότι τα µόρια αυτά µπαίνουν στον ατµοσφαιρικό αέρα και 

µεταφέρονται στη µύτη µας. Πατώντας το δύο ή περισσότερες φορές η 

µυρωδιά του γίνεται πιο έντονη και µπορούµε να τη νιώσουµε περισσότερο. 

(Προπειραµατικό 2, ΠΕ 18) 

3 14,3 4 19,0 

V. Οι ΠΕ τοποθετούν στο µοντέλο τους αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και εντοπίζουν 
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου, αλλά κανένα από αυτά δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγµένα. 
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Πίνακας 16 
Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 2: Κατασκευή Μοντέλου: 
Ο µηχανισµός της όσφρησης  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%)  

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%)  

 
 

Τα µόρια που βγαίνουν από το µπουκάλι στη δεύτερη περίπτωση είναι 

περισσότερα µε αποτέλεσµα να είναι πιο έντονη η µυρωδιά και να την 

νιώσουµε πιο έντονα. (Μεταπειραµατικό 2, ΠΕ 7) 

0 0,0 1 4,8 

VI. Οι ΠΕ παραλείπουν να τοποθετήσουν στο µοντέλο τους ένα από τα κύρια στοιχεία του µοντέλου 
(αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 

 
Το άρωµα διαδίδεται µέσα από τον αέρα και φτάνει στη µύτη όπου ερεθίζει 

κάποιους αδένες. Οι αδένες αυτοί µεταφέρουν την πληροφορία στον 

εγκέφαλο ο οποίος το µεταφράζει ως µια µυρωδιά. (Προπειραµατικό 2, ΠΕ 

12) 

7 33,3 0 0,0 

VII. Οι ΠΕ παραλείπουν να τοποθετήσουν στο µοντέλο τους δύο από τα κύρια στοιχεία του µοντέλου 
(αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 

 
Εξαρτάται από τα µόρια του αρώµατος που αφήνονται ελεύθερα στην 

ατµόσφαιρα. Έτσι ανάλογα µε τον αριθµό τους το άτοµο  µπορεί να µυρίσει 

κάτι σε κάποιο βαθµό (φάση 1: Ανεπαίσθητη µυρωδιά, φάση 2: Έντονη 

µυρωδιά). (Προπειραµατικό 2, ΠΕ 8) 

1 4,8 0 0,0 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 2, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 17 (Ζ=2,12, p<0,05, r=-0,33).  
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Πίνακας 17 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 2 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST2 < PRE2 9 8,39 75,50 
Positive Ranks POST2 > PRE2 14 3,88 15,50 
Ties POST2 = PRE2 8   

 
POST2 
– PRE2 

Total 21   
POST2 – PRE2- Test Statistics(b) 

Z -2,12(a) 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,03 
Effect size (r) -0,33 

A Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.3. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 3: Εξαγωγή Πληροφοριών από Μοντέλο: 

Θαλάσσιο Οικοσύστηµα 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 3 (Παράρτηµα 4) αφορά στην εξαγωγή πληροφοριών από 

δοσµένο µοντέλο, το οποίο κατασκευάστηκε στο πρόγραµµα SC, για ένα θαλάσσιο 

οικοσύστηµα (∆ιάγραµµα 31). 

 
∆ιάγραµµα 31. Στιγµιότυπο από το Πρόγραµµα που ∆όθηκε στο Πλαίσιο του ∆ιαγνωστικού ∆οκιµίου 3 

Ζητήθηκε από τους ΠΕ να τρέξουν το πρόγραµµα, να ονοµάσουν τις βασικές πτυχές του 

σε σχέση µε το φαινόµενο που αναπαριστά και να δώσουν δύο παραδείγµατα για κάθε 

πτυχή που εντόπισαν. 

 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Τυπική ορθή απάντηση στο διαγνωστικό δοκίµιο 3 µπορεί να θεωρηθεί η ακόλουθη: 

Το πρόγραµµα δείχνει αλυσίδες τροφής στη θάλασσα. Οι µεγαλύτεροι 

οργανισµοί τρώνε τους µικρότερους. Π.χ. Καρχαρίας � ρέγκα, ρέγκος. 

Κάβουρας � αχινός, µύδια. Ενυδρίδα � µύδια. Οι ρέγκες τρέφονται από το 

φυτοπλαγκτόν και αυτό µειώνεται, αλλά συγχρόνως κάνει φωτοσύνθεση και 

αυξάνεται. (Μεταπειραµατικό, ΠΕ 2) 
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Η ΠΕ εντόπισε στο µοντέλο αντικείµενα (π.χ. καρχαρίες, ρέγκες, κάβουρες, αχινούς κτλ), 

διαδικασίες (π.χ. φωτοσύνθεση), µεταβλητές (π.χ. µείωση αριθµού ψαριών ή φυτών) και 

αλληλεπιδράσεις (π.χ. καρχαρίας � ρέγκα).  

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 18 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη πόσα από τα βασικά στοιχεία ενός µοντέλου εντόπισαν οι ΠΕ στο πρόγραµµα που 

τους δόθηκε. Τα στοιχεία ενός µοντέλου µπορεί να είναι: (1) αντικείµενα (π.χ. καρχαρίες, 

ενυδρίδες, ρέγκες, φυτοπλαγκτόν, νερό) (2) µεταβλητές (π.χ. πληθυσµός ψαριού, µέγεθος 

ψαριού, ταχύτητα ψαριού, θερµοκρασία ψαριού), (3) ∆ιαδικασίες που καθοδηγούν τη 

λειτουργία των µερών του µοντέλου (π.χ. τροφή, αναπαραγωγή, κίνηση, θάνατος) ή (4) 

Αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις µπορεί να είναι 6 τύπων: (ι) αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. το µέγεθος του ψαριού επηρεάζει την ταχύτητά του), 

(ιι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων του µοντέλου (π.χ. ο καρχαρίας τρέφεται µε 

µικρά ψάρια), (ιιι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. όταν ένα 

ψάρι τρέφεται µπορεί να κινηθεί ευκολότερα), (iv) αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων 

και µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. οι συνθήκες περιβάλλοντος επηρεάζουν τη θερµοκρασία 

του ψαριού), (v) αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων και διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. 

οι συνθήκες του περιβάλλοντος επιτρέπουν ή όχι την κίνηση κάποιων ψαριών), (vi) 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταβλητών και διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. η θερµοκρασία 

του νερού επηρεάζει την αναπαραγωγή των ενυδρίδων).  

 

Είναι πιθανόν οι ΠΕ να εντόπισαν µεγάλο ή µικρό αριθµό στοιχείων του µοντέλου που 

µελετούν. Μπορεί ακόµα να µην εντόπισαν κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά. Για 

παράδειγµα, η κατηγορία 4: «Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές 

διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο εντοπισµός τριών 

εκ των τεσσάρων στοιχείων είναι δυσκολότερος σε σχέση µε τα υπόλοιπα» µπορεί να 

περιλαµβάνει υποκατηγορίες που να αφορούν σε ΠΕ που εντοπίζουν ικανοποιητικό 

αριθµό αντικειµένων, αλλά ελάχιστο αριθµό µεταβλητών, διαδικασιών και 

αλληλεπιδράσεων στα στοιχεία του µοντέλου. Μπορεί ταυτόχρονα να αφορά σε µοντέλα 

που περιλαµβάνουν επαρκή αριθµό διαδικασιών, αλλά όχι αντικειµένων, µεταβλητών και 

αλληλεπιδράσεων κτλ. Με βάση αυτή τη λογική, διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες που 

φαίνονται στον Πίνακα 18.  

 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 173 

Πίνακας 18  
Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 3: Εξαγωγή 
Πληροφοριών από Μοντέλο: Θαλάσσιο Οικοσύστηµα  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%)  

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%)  

I. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. 
Το πρόγραµµα δείχνει αλυσίδες τροφής στη θάλασσα. Οι µεγαλύτεροι 

οργανισµοί τρώνε τους µικρότερους. Π.χ. Καρχαρίας�ρέγκα, ρέγκος. 

Κάβουρας�αχινός, µύδια. Ενυδρίδα�µύδια. Οι ρέγκες τρέφονται από το 

φυτοπλαγκτόν και αυτό µειώνεται, αλλά συγχρόνως κάνει φωτοσύνθεση και 

αυξάνεται. (Μεταπειραµατικό 3, ΠΕ 2) 0 0,0 1 4,8 
II. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο εντοπισµός ενός εκ των τεσσάρων στοιχείων είναι 
δυσκολότερος σε σχέση µε τα υπόλοιπα.  
Στο οικοσύστηµα αυτό οι ρέγκες τρώνε φυτοπλαγκτόν και τρώγονται από 

τον καρχαρία και το γλάρο (µειώνεται ο αριθµός των ρεγκών κάθε φορά 

που ο καρχαρίας και ο γλάρος περνούν από δίπλα τους), αλλά κιόλας 

αναπαράγονται. Για την αναπαραγωγή χρειάζονται ρέγκες και ρέγκοι (αν 

εξαφανιστούν οι µεν ή οι δε, τότε το ψάρι εξαφανίζεται σιγά σιγά). Ο 

κάβουρας τρώει µύδια και αχινούς (µειώνεται ο πληθυσµός τους όταν ο 

κάβουρας περνά από δίπλα τους), αναπαράγεται µε αργούς ρυθµούς και 

τρώγεται από το γλάρο. Η ενυδρίδα τρώει µύδια και αναπαράγεται. 

(Μεταπειραµατικό 3, ΠΕ 20) 5 23,8 4 19,0 
III. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο εντοπισµός δύο εκ των τεσσάρων στοιχείων είναι 
δυσκολότερος σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 
Οι ζωικοί οργανισµοί τρέφονται από άλλο οργανισµό του οικοσυστήµατος 

(π.χ. ο καρχαρίας τρώει ρέγκες-ρέγκους-ρεγκάκια, ο κάβουρας τρώει 

µύδια) Το πλήθος των µεγαλύτερων οργανισµών είναι µικρό (π.χ. 1 

καρχαρίας). Οι φυτικοί οργανισµοί αποτελούν τροφή για τους µικρότερους 

ζωικούς οργανισµούς (ρέγκες-φυτοπλαγκτόν). (Μεταπειραµατικό 3, ΠΕ 3). 2 9,5 11 52,4 
IV. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο εντοπισµός τριών εκ των τεσσάρων στοιχείων είναι 
δυσκολότερος σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 
Ο γλάρος, για να αυξήσει την ενέργειά του, έτρωγε µικρά ψάρια. Ο 

καρχαρίας έτρωγε κι αυτός ψάρια που βρίσκονταν στη θάλασσα και τέλος, 

τα υπόλοιπα ψάρια, για να παραµείνουν ζωντανά και να αυξάνουν την 

ενέργειά τους, έτρωγαν µικρότερα ψάρια. Αυτά τα µικρότερα ψάρια 

έτρωγαν φυτοπλαγκτόν. Στο οικοσύστηµα αυτό υπήρχαν ρέγκες, ενυδρίδα, 

αχινοί, φíκοι, γλάρος, καρχαρίας και µύδια. Ο καρχαρίας έτρωγε όποιο 

ψάρι βρισκόταν στη θάλασσα και οι ρέγκες έτρωγαν φυτοπλαγκτόν. Έτσι, 

τηρώντας αυτή την τροφική αλυσίδα, κάθε ζωντανός οργανισµός αυτού του 

οικοσυστήµατος αύξανε την ενέργειά του. (Προπειραµατικό 3, ΠΕ 21) 2 9,5 4 19,0 
V. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα 
στα στοιχεία του µοντέλου. Εντοπίζεται µικρός αριθµός στοιχείων για κάθε ένα από αυτά.  
Οι µεγαλύτεροι οργανισµοί τρώνε τους µικρότερους (π.χ. η ενυδρίδα τρώει 

φυτοπλαγκτόν). Τρώγοντας ένας οργανισµός έναν άλλον αυξάνεται η 

ενέργειά του. (Μεταπειραµατικό 3, ΠΕ 16) 0 0,0 1 4,8 
VI. Οι ΠΕ εντοπίζουν τρία εκ των τεσσάρων στοιχείων του µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές 
διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Μικρός οργανισµός (µύδι, αχινός, πλαγκτόν) τρώγεται από µεγαλύτερο 

οργανισµό (ενυδρίδα, κάβουρας, ψάρι) αντίστοιχα. Μικρό ψάρι τρώγεται 

από τον καρχαρία. (Προπειραµατικό 3, ΠΕ 6) 8 38,1 0 0,0 
VII. Οι ΠΕ εντοπίζουν δύο εκ των τεσσάρων στοιχείων του µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές 
διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Στο πρόγραµµα παρουσιάζονται διάφοροι οργανισµοί. Ζωικοί: καρχαρίας, 

ρέγκα. Φυτικοί: φυτοπλαγκτόν, φίκος. Ισχύει η τροφική αλυσίδα ώστε να 

διατηρείται ισορροπία ζωής στο θαλάσσιο οικοσύστηµα (π.χ. ο κάβουρας 

τρώει το µύδι, ο καρχαρίας τρώει µικρά ψάρια). (Προπειραµατικό 3, ΠΕ 

18) 2 9,5 0 0,0 
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Πίνακας 18  
Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 3: Εξαγωγή 
Πληροφοριών από Μοντέλο: Θαλάσσιο Οικοσύστηµα  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%)  

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%)  

VIII. Οι ΠΕ εντοπίζουν µόνο ένα εκ των τεσσάρων στοιχείων του µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές 
διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Θνησιµότητα: πόσοι οργανισµοί πεθαίνουν σε ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

Αναπαραγωγή: πόσοι οργανισµοί γεννιούνται ή αναπαράγονται σε ορισµένο 

χρονικό διάστηµα και σχετίζεται µε την ενέργεια που παίρνουν. 

(Προπειραµατικό 3, ΠΕ 12) 2 9,5 0 0,0 
 

Πριν από την παρέµβαση, 12 από τους 21 ΠΕ αποτυγχάνουν να εντοπίσουν όλα τα 

στοιχεία ενός µοντέλου (κατηγορίες απαντήσεων VI, VII, VIII), γεγονός που ανατρέπεται 

µετά από την παρέµβαση, όταν κανένας ΠΕ δε δίνει απάντηση που να εµπίπτει στις τρεις 

τελευταίες κατηγορίες απαντήσεων. Αντίθετα, ενώ πριν από την παρέµβαση µόνο εφτά ΠΕ 

δίνουν απάντηση που να εµπίπτει στις τρεις πρώτες κατηγορίες απαντήσεων, µετά από την 

παρέµβαση ο αριθµός αυξάνεται σε 16. Αξίζει να σηµειωθεί, όµως, ότι µόνο ένας ΠΕ 

παρέχει απάντηση που να ανήκει στην επιστηµονικά ορθή κατηγορία. 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 3, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 19 (Ζ=-2,98, p<0,01, r=-0,46).  

Πίνακας 19 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 3 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST3 < PRE3 14 9.89 138.50 
Positive Ranks POST3 > PRE3 3 4.83 14.50 
Ties POST3 = PRE3 4   

 
POST3 
– PRE3 

Total 21   
POST3 – PRE3- Test Statistics(b) 

Z -2.98 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.00 
Effect size (r) -0,46 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.4. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 4: Εξαγωγή Πληροφοριών από Μοντέλο: 

∆ιάθλαση του φωτός 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 4 (Παράρτηµα 5) αφορά στην εξαγωγή πληροφοριών από 

δοσµένο σχεδιαστικό µοντέλο (∆ιάγραµµα 32) για το φαινόµενο της διάθλασης του φωτός. 

Ζητήθηκε από τους ΠΕ να ονοµάσουν τις βασικές πτυχές του µοντέλου αυτού σε σχέση µε 
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το φαινόµενο που αναπαριστά και να δώσουν δύο παραδείγµατα για κάθε πτυχή που 

εντόπισαν.  

 
∆ιάγραµµα 32. Σχεδιαστικό Μοντέλο για το Φαινόµενο της ∆ιάθλασης του Φωτός (∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 4) 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Τυπική ορθή απάντηση στο διαγνωστικό δοκίµιο 4 µπορεί να θεωρηθεί η ακόλουθη: 

Στο µοντέλο φαίνονται οι ακτίνες του φωτός που ταξιδεύουν και προσπίπτουν πάνω σε τρία 

διαφορετικά πρίσµατα. Το κάθε πρίσµα έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης. Ο δείκτης 

διάθλασης εξαρτάται από το υλικό. Όσο πιο µεγάλος είναι ο δείκτης διάθλασης του 

πρίσµατος τόσο πιο µεγάλη είναι η απόκλιση της ακτίνας από την πορεία της.  

 

Στην απάντηση φαίνεται ότι έχουν εντοπιστεί αντικείµενα (π.χ. ακτίνες φωτός, πρίσµατα), 

µεταβλητές (π.χ. δείκτης διάθλασης), διαδικασίες (π.χ. πρόσπτωση ακτινών, απόκλιση 

ακτινών) και αλληλεπιδράσεις (π.χ. ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από το υλικό). 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 20 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη πόσα από τα βασικά στοιχεία ενός µοντέλου εντόπισαν οι ΠΕ στο µοντέλο που 

τους δόθηκε. Τα στοιχεία ενός µοντέλου µπορεί να είναι: αντικείµενα (π.χ. ακτίνες φωτός, 

πρίσµα) (2) µεταβλητές (π.χ. δείκτης διάθλασης πρίσµατος, υλικό πρίσµατος, µέγεθος 

πρίσµατος), (3) διαδικασίες που καθοδηγούν τη λειτουργία των µερών του µοντέλου (π.χ. 

διάδοση φωτός, απόκλιση/διάθλαση ακτινών) ή (4) αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις 

µπορεί να είναι 6 τύπων: (ι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. το 

υλικό του πρίσµατος καθορίζει το δείκτη διάθλασής του), (ιι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

αντικειµένων του µοντέλου (π.χ. η ακτίνα προσπίπτει στο πρίσµα), (ιιι) αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. η διάδοση του φωτός µέσα από το πρίσµα 

προκαλεί την αλλαγή της πορείας του όταν εξέλθει από αυτό σε κάποιες περιπτώσεις), (iv) 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων και µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. οι ακτίνες 

1ο ΠΡΙΣΜΑ 
Υλικό Πρίσµατος: Αέρας 
∆είκτης διάθλασης : η=1 

2ο ΠΡΙΣΜΑ 
Υλικό Πρίσµατος: Πάγος 

∆είκτης διάθλασης : η=1,31 

3ο ΠΡΙΣΜΑ 
Υλικό Πρίσµατος: Γυαλί 

∆είκτης διάθλασης : η=1,52 
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φωτός συµπεριφέρονται διαφορετικά όταν προσπέσουν σε πρίσµα διαφορετικού υλικού), (v) 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων και διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. όταν το φως 

αλληλεπιδρά µε ένα πρίσµα διαδίδεται µέσα από αυτό), (vi) αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

µεταβλητών και διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. ανάλογα µε το δείκτη διάθλασης, η 

απόκλιση της ακτίνας φωτός διαφέρει).  

Πίνακας 20 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 4: Εξαγωγή 
Πληροφοριών από Μοντέλο: ∆ιάθλαση Φωτός 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%)  

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%)  

I. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. 
- 0 0 0 0 
II. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο εντοπισµός ενός εκ των τεσσάρων στοιχείων είναι 
δυσκολότερος σε σχέση µε τα υπόλοιπα.  
Το φαινόµενο της διάθλασης οφείλεται στο ότι τα µόρια του φωτός 

ταξιδεύουν µε διαφορετικές ταχύτητες µέσα σε διαφορετικά σώµατα. Όσο 

πιο µεγάλη είναι η πυκνότητα του υλικού τόσο πιο αργά κινούνται τα µόρια 

µε αποτέλεσµα αυτή η διαφορά ταχυτήτων να προκαλεί τη διάθλαση (π.χ. 

γυαλί: πιο µεγάλη πυκνότητα από πάγο� µεγαλύτερη διάθλαση και πάγος: 

πιο µεγάλη πυκνότητα από αέρα�µεγαλύτερη διάθλαση). Για να υπάρχει 

διάθλαση το πρίσµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από διαφανές υλικό 

(αέρας, πάγος, γυαλί). (Μεταπειραµατικό 4, ΠΕ 13) 

0 0 1 4,8 

III. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο εντοπισµός δύο εκ των τεσσάρων στοιχείων είναι 
δυσκολότερος σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 
Όσο πιο κοντά στη µονάδα είναι ο δείκτης διάθλασης, τόσο πιο ευθεία θα 

‘ναι η πορεία των ακτινών. Βλέπουµε ότι στο 1
ο
 πρίσµα ο δείκτης 

διάθλασης είναι 1 και οι ακτίνες εξέρχονται παράλληλα, ενώ στο 2
ο
 πρίσµα 

ο δείκτης διάθλασης είναι 3 και οι ακτίνες σχηµατίζουν γωνία. Όσο πιο 

µεγάλη είναι η πυκνότητα του υλικού από το οποίο είναι φτιαγµένο το 

πρίσµα, τόσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης διάθλασης. (Μεταπειραµατικό 4, 

ΠΕ 10) 

0 0 1 4,8 

IV. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο εντοπισµός τριών εκ των τεσσάρων στοιχείων είναι 
δυσκολότερος σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 
Η πορεία του φωτός όταν περνά µέσα από ένα πρίσµα εξαρτάται από το 

υλικό του πρίσµατος (άλλη πορεία στο 1
ο
 πρίσµα, άλλη στο 2

ο
 και άλλη στο 

3
ο
). Η πορεία του φωτός είναι ευθύγραµµη  πριν συναντήσει πρίσµα (1

ο
, 2

ο
, 

3
ο
). Η πορεία του φωτός µετά που εξέρχεται από το πρίσµα είναι 

αναλλοίωτη όταν το υλικό του πρίσµατος είναι ο αέρας, ενώ γενικά, όσο 

µεγαλύτερος είναι ο δείκτης διάθλασης του υλικού πρίσµατος, τόσο 

περισσότερο οι ακτίνες φωτός αποκλίνουν (1
ο
, 2

ο
, 3

ο
). (Μεταπειραµατικό 4, 

ΠΕ 11) 

6 28,6 12 57,1 

V. Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Εντοπίζεται µικρός αριθµός στοιχείων για κάθε ένα από αυτά.  
Πυκνότητα του πρίσµατος: όσο πιο πυκνό τόσο µεγαλύτερη διάθλαση (π.χ. 

1
ο
 πρίσµα, καθόλου διάθλαση, 2

ο
 πρίσµα, µεγαλύτερη πυκνότητα, 

µεγαλύτερη διάθλαση). (Προπειραµατικό 4, ΠΕ 12) 

9 42,9 6 28,6 

VI. Οι ΠΕ εντοπίζουν τρία εκ των τεσσάρων στοιχείων του µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές 
διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Αν το υλικό του πρίσµατος είναι το ίδιο µε το υλικό στο οποίο διαδιδόταν 

πριν (οπτικά ίσο), τότε θα συνεχίσουν οι ακτίνες φωτός την πορεία χωρίς 

να αλλάξουν κατεύθυνση. Αν το πρίσµα είναι οπτικά πυκνότερο, τότε οι 

ακτίνες θα αλλάξουν πορεία, η οποία είναι αποµακρυσµένη από την κάθετη 

που σχηµατίζεται µε την επιφάνεια του πρίσµατος. (Προπειραµατικό 4, ΠΕ 

2) 

4 19,0 0 0,0 
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Πίνακας 20 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 4: Εξαγωγή 
Πληροφοριών από Μοντέλο: ∆ιάθλαση Φωτός 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%)  

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%)  

VII. Οι ΠΕ εντοπίζουν δύο εκ των τεσσάρων στοιχείων του µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές 
διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Το φαινόµενο της διάθλασης προκύπτει από το γεγονός ότι το φως 

ταξιδεύει  µε διαφορετική ταχύτητα µέσα από διαφορετικά διαφανή υλικά. 

Όσο πιο µεγάλη είναι η πυκνότητα κάποιου υλικού, τόσο µειώνεται η 

ταχύτητα του φωτός, µε αποτέλεσµα η εικόνα που φτάνει στα µάτια µας 

(όταν το φως περνάει µέσα από διαφανή υλικά όπως πάγο και γυαλί) να 

µην είναι η ίδια µε την  πραγµατική. Άρα, η πτυχή που µπορώ να εντοπίσω 

είναι η πυκνότητα του υλικού µέσα από το οποίο  περνάει το φως και στη 

συνέχεια η διαφάνεια του υλικού αυτού. (Προπειραµατικό 4, ΠΕ 13) 

1 4,8 0 0,0 

VIII. Οι ΠΕ εντοπίζουν µόνο ένα εκ των τεσσάρων στοιχείων του µοντέλου (αντικείµενα, 
µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Βασική πτυχή του φαινοµένου της διάθλασης αποτελεί το υλικό από το 

οποίο είναι κατασκευασµένο το πρίσµα. Για παράδειγµα, για τον πάγο ο 

δείκτης διάθλασης=1.31, ενώ στο γυαλί ο δείκτης διάθλασης =1.52. 

(Προπειραµατικό 4, ΠΕ 8) 

1 4,8 1 4,8 

 

Είναι πιθανόν οι ΠΕ να εντόπισαν µεγάλο ή µικρό αριθµό στοιχείων του µοντέλου που 

µελετούν. Μπορεί ακόµα να µην εντόπισαν κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά. Για 

παράδειγµα, η κατηγορία 2: «Οι ΠΕ εντοπίζουν στο µοντέλο αντικείµενα, µεταβλητές 

διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο εντοπισµός ενός 

εκ των τεσσάρων στοιχείων είναι δυσκολότερος σε σχέση µε τα υπόλοιπα.» µπορεί να 

περιλαµβάνει υποκατηγορίες που να αφορούν σε ΠΕ που εντοπίζουν ικανοποιητικό 

αριθµό αντικειµένων, µεταβλητών και διαδικασιών, αλλά µικρό αριθµό αλληλεπιδράσεων 

ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Μπορεί ταυτόχρονα να αφορά σε µοντέλα που 

περιλαµβάνουν επαρκή αριθµό αντικειµένων, µεταβλητών και αλληλεπιδράσεων αλλά 

µικρό αριθµό διαδικασιών κτλ. Με βάση αυτή τη λογική διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες 

που φαίνονται στον Πίνακα 20.  

 

Ο Πίνακας 20 υποδεικνύει µετακίνηση των ιδεών των ΠΕ από τις τέσσερις κατώτερες 

κατηγορίες απαντήσεων (15 ΠΕ πριν από την παρέµβαση) στις τέσσερις ανώτερες (13 ΠΕ 

µετά από την παρέµβαση).  

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 4, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 21 (Ζ=-2,56, p<0,05, r=-0,39).  
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Πίνακας 21 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 4 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST4 < PRE4 12 8.63 103.50 
Positive Ranks POST4 > PRE4 3 5.50 16.50 
Ties POST4 = PRE4 6   

 
POST4 
– PRE4 

Total 21   
POST4 – PRE4- Test Statistics(b) 

Z -2.56 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.01 

Effect size (r) -0.39 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

5.1.1.5. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 5: Σύγκριση Εναλλακτικών Μοντέλων: Πώς 

Λειτουργεί µια Μυρµηγκοφωλιά 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 5 (Παράρτηµα 6) αφορά στη σύγκριση τεσσάρων διαφορετικών 

µοντέλων που αναπαριστούν τη λειτουργία µιας µυρµηγκοφωλιάς (∆ιάγραµµα 33). Αφού 

οι ΠΕ περιεργάστηκαν τα τέσσερα µοντέλα κλήθηκαν να δηλώσουν ποιο από αυτά δείχνει 

µε τον πιο κατάλληλο τρόπο και ποιο µε το λιγότερο κατάλληλο τρόπο τη λειτουργία µιας 

µυρµηγκοφωλιάς.  

 
∆ιάγραµµα 33. Τέσσερα Μοντέλα για τη Λειτουργία µιας Μυρµηγκοφωλιάς 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Το σχέδιο είναι το καταλληλότερο µοντέλο γιατί είναι ακριβές. Αναπαριστά τη 

λειτουργία του φαινοµένου, εφόσον δείχνει, έστω και µε βέλη, την κίνηση των 

µυρµηγκιών αλλά και τις διαφορετικές εργασίες που εκτελεί το κάθε µυρµήγκι. 

Επιπλέον, είναι αληθοφανές, αφού παρουσιάζει τα µέρη µιας 

µυρµηγκοφωλιάς µε ξεκάθαρο τρόπο και τέλος επιτρέπει να γίνονται 

προβλέψεις σε σχέση µε το φαινόµενο.  
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Το λιγότερο κατάλληλο µοντέλο είναι η φωτογραφία γιατί δεν αναπαριστά τη 

λειτουργία της µυρµηγκοφωλιάς (έλλειψη ακρίβειας), αλλά µόνο ένα 

µυρµήγκι, δεν έχει αληθοφάνεια, δεν παρουσιάζει δηλαδή τα µέρη της 

µυρµηγκοφωλιάς (π.χ. τα ειδικά δωµάτια της φωλιάς) και δεν επιτρέπει στο 

χρήστη του µοντέλου να διενεργήσει προβλέψεις (π.χ. τι θα γίνει αν αλλάξει 

µια παράµετρος του µοντέλου). 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που έγινε στο πλαίσιο του διαγνωστικού δοκιµίου 5 (ερώτηµα α) 

φαίνονται στον Πίνακα 22. ∆ηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη το πόσα κριτήρια 

χρησιµοποίησαν οι ΠΕ για να αξιολογήσουν τα τέσσερα διαφορετικά µοντέλα. Έτσι, στην 

πρώτη κατηγορία εµπίπτουν οι απαντήσεις των ΠΕ που περιλαµβάνουν και τα τρία 

κριτήρια αξιολόγησης ενός µοντέλου (αληθοφάνεια, ακρίβεια και δυνατότητα πρόβλεψης). 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις των ΠΕ που περιλαµβάνουν δύο κριτήρια 

και στην τρίτη κατηγορία οι απαντήσεις που περιλαµβάνουν ένα µόνο κριτήριο 

αξιολόγησης µοντέλων. Με ανάλογο τρόπο δηµιουργήθηκαν οι κατηγορίες απαντήσεων 

των ΠΕ στο ερώτηµα β του διαγνωστικού δοκιµίου 5 (Πίνακας 23). 

 

Αξίζει να σηµειωθεί η αλλαγή στη συχνότητα των απαντήσεων των ΠΕ στις κατηγορίες 

IV και II (Πίνακας 22). Πριν από την παρέµβαση, 29% των ΠΕ δίνει απαντήσεις που 

εµπίπτουν στην κατηγορία που απέχει περισσότερο από την επιστηµονικά ορθή απάντηση 

(κατηγορία IV). Αυτό το ποσοστό µηδενίζεται µετά από την παρέµβαση. Το αντίθετο 

συµβαίνει στην κατηγορία II. Το ποσοστό των ΠΕ που παρέχουν απάντηση που εµπίπτει 

στην κατηγορία αυτή αυξάνεται από 33% σε 62%.  

 

Πίνακας 22 

 Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 5 (ερώτηµα α): Σύγκριση 
Εναλλακτικών Μοντέλων: Η Λειτουργία της Μυρµηγκοφωλιάς. 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου χρησιµοποιώντας τρία συγκεκριµένα κριτήρια: ακρίβεια 
µοντέλου (αναπαράσταση της λειτουργίας του φαινοµένου), αληθοφάνεια µοντέλου (παρουσίαση 
µερών του φαινοµένου) και δυνατότητα διενέργειας προβλέψεων.  
- 0 0,0 0 0,0 
II. Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου χρησιµοποιώντας δύο κριτήρια. 
IΙα. ∆ύο κριτήρια: Ακρίβεια µοντέλου και Αληθοφάνεια µοντέλου. 
Το σχέδιο. ∆είχνει όλη την πορεία των µυρµηγκιών. Η φωτογραφία είναι 

στατική. Η κατασκευή δε δίνει πληροφορίες για τα δωµάτια και την 

εργασία των µυρµηγκιών, όπως ούτε και το λογισµικό δε δείχνει σχεδόν 

τίποτε. Το σχέδιο έχει και οπτικές και λεκτικές πληροφορίες. 

(Μεταπειραµατικό 5α, ΠΕ 1) 

7 33,3 13,0 61,9 
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Πίνακας 22 

 Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 5 (ερώτηµα α): Σύγκριση 
Εναλλακτικών Μοντέλων: Η Λειτουργία της Μυρµηγκοφωλιάς. 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

III. Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου χρησιµοποιώντας ένα κριτήριο. 
IΙΙα. Ένα κριτήριο: Αληθοφάνεια µοντέλου. 
Το σχέδιο στη συγκεκριµένη περίπτωση, δείχνει µε τον πιο κατάλληλο 

τρόπο πώς λειτουργεί µια µυρµηγκοφωλιά, γιατί παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες και µας δείχνει και πώς είναι διαχωρισµένη η φωλιά των 

µυρµηγκιών. (Μεταπειραµατικό5α, ΠΕ 4) 

2 9,5 2,0 9,5 

IΙΙβ. Ένα κριτήριο: Ακρίβεια µοντέλου. 
Το σχέδιο δίνει τις πιο πολλές πληροφορίες. Η φωτογραφία δε λέει τίποτε 

παρά µόνο ένα στιγµιότυπο. Η πλαστισίνη έχει κάποιες γραµµές, αλλά 

πάλι δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Το πρόγραµµα στον Η.Υ. µπορούσε να 

ήταν πιο επεξηγηµατικό. Στο σχέδιο υπάρχουν όλα όσα χρειάζεσαι. Πού 

πάνε τα µυρµήγκια και τι κάνουν. (Προπειραµατικό 5α, ΠΕ 3) 

6 28,6 6,0 28,6 

IV. Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου µε τη χρήση άλλων ή χωρίς τη χρήση κριτηρίων. 

Το σχέδιο αποτυπώνει καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί η 

µυρµηγκοφωλιά, γιατί παρουσιάζει τη µυρµηγκοφωλιά και συνοδεύεται 

από λόγια. (Προπειραµατικό 5α, ΠΕ 6) 

6 28.6 0 0.0 

Σε σχέση µε το ερώτηµα β του διαγνωστικού δοκιµίου 5, πριν από την παρέµβαση, πέραν 

του 90% των ΠΕ έδωσε απαντήσεις που εµπίπτουν στις δύο τελευταίες κατηγορίες, ένα 

ποσοστό που µειώθηκε στο 20% µετά από την παρέµβαση. Από την άλλη, οι δύο ΠΕ που 

έδωσαν απαντήσεις που εµπίπτουν στις κατηγορίες Ι και ΙΙ πριν από την παρέµβαση 

αυξήθηκαν σε 17 (9,5% � 81%). Παρόλα αυτά, κανένας ΠΕ δεν κατάφερε να δώσει 

απάντηση που να εµπίπτει στην επιστηµονικά ορθή κατηγορία ούτε πριν ούτε και µετά 

από την παρέµβαση για κανένα από τα δύο ερωτήµατα.  

 

Πίνακας 23. 
Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 5 (ερώτηµα β): Σύγκριση 
Εναλλακτικών Μοντέλων: Η Λειτουργία της Μυρµηγκοφωλιάς  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου σύµφωνα µε τρία συγκεκριµένα κριτήρια: έλλειψη 
ακρίβειας (αναπαράσταση της λειτουργίας του φαινοµένου), έλλειψη αληθοφάνειας (παρουσίαση 
µερών του φαινοµένου) και έλλειψη δυνατότητας διενέργειας προβλέψεων. 
- 0 0,0 0 0,0 
II. Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου σύµφωνα µε δύο κριτήρια. 

ΙΙ.α. ∆ύο κριτήρια: Έλλειψη ακρίβειας και έλλειψη αληθοφάνειας.  

Η πλαστελίνη είναι ο λιγότερο κατάλληλος τρόπος, αφού δε φαίνεται 

καθόλου πώς τα µυρµήγκια εργάζονται, τι περιέχει η µυρµηγκοφωλιά. Ούτε 

η κίνηση που υπάρχει εντός της, αλλά ούτε και τα µυρµήγκια. δε δίνει 

σχεδόν καµιά πληροφορία. (Μεταπειραµατικό 5β, ΠΕ 10) 

2 9,5 16 76,2 

ΙΙ.γ. ∆ύο κριτήρια: Έλλειψη ακρίβειας και έλλειψη δυνατότητας πρόβλεψης. 

Η φωτογραφία, γιατί απλά δείχνει ένα µυρµήγκι και µε βάση αυτή δεν 

µπορούµε να κάνουµε προβλέψεις για το πώς λειτουργεί η µυρµηγκοφωλιά 

ούτε µπορούµε να δούµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί. 

(Μεταπειραµατικό 5β, ΠΕ 7) 

0 0,0 1 4,76 

III. Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου σύµφωνα µε ένα κριτήριο. 
ΙΙΙ.β. Ένα κριτήριο: Έλλειψη ακρίβειας. 
Η φωτογραφία, επειδή το µόνο που βλέπουµε είναι ένα µυρµήγκι στην 

είσοδο της φωλιάς του χωρίς να βλέπουµε πώς λειτουργεί αυτή 

(Προπειραµατικό 5β, ΠΕ 14) 

15 71,4 4 19,04 
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Πίνακας 23. 
Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 5 (ερώτηµα β): Σύγκριση 
Εναλλακτικών Μοντέλων: Η Λειτουργία της Μυρµηγκοφωλιάς  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

IV. Άλλη απάντηση. 
Η κατασκευή από πλαστελίνη, γιατί δίνει τις λιγότερες πληροφορίες. Ως 

κατασκευή δεν αποτελεί πιστή αναπαράσταση της φωλιάς αλλά µια 

αποτυχηµένη προσπάθεια για µοντελοποίηση της. (Προπειραµατικό 5β, ΠΕ 

13) 

4 19.0 0 0 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 5α, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 24 (Ζ=-2,21, p<0,05, r=0,34).  

Πίνακας 24 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 5α 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST5α < PRE5α 12 9,0 108,0 
Positive Ranks POST5α > PRE5α 4 7,0 28,0 
Ties POST5α = PRE5α 5   

 
POST5
α – 
PRE5α 

Total 21   
POST5α – PRE5α - Test Statistics(b) 

Z -2,21 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,03 

Effect size (r) -0,34 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Για το ερώτηµα β του διαγνωστικού δοκιµίου 5, οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των 

ιδεών των ΠΕ πριν και µετά από την παρέµβαση, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο 

Wilcoxon, είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 25 (Ζ=-3,70, p<0,01,   

r=-0,57).  

Πίνακας 25 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 5β 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST5β < PRE5β 16 8,50 136,0 
Positive Ranks POST5β > PRE5β 0 ,0 ,0 
Ties POST5β = PRE5β 5   

 
POST5
β – 
PRE5β 

Total 21   
POST5β – PRE5β - Test Statistics(b) 

Z -3,70 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 

Effect size (r) -0,57 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 
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5.1.1.6. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 6: Σύγκριση Εναλλακτικών Μοντέλων: Η 

Κίνηση του Αγκώνα 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 6 (Παράρτηµα 7) αφορά στη σύγκριση τεσσάρων διαφορετικών 

µοντέλων σε σχέση µε τη λειτουργία του αγκώνα (∆ιάγραµµα 34). Αφού οι ΠΕ 

περιεργάστηκαν τα τέσσερα µοντέλα κλήθηκαν να δηλώσουν ποιο από αυτά δείχνει µε τον 

πιο κατάλληλο τρόπο και ποιο µε το λιγότερο κατάλληλο τρόπο πώς λειτουργεί ο αγκώνας. 

 
∆ιάγραµµα 34. Τέσσερα Μοντέλα για τη Λειτουργία του Αγκώνα 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Η κατασκευή από χαρτόνι και σχοινί δείχνει µε τον πιο κατάλληλο τρόπο τη 

λειτουργία του αγκώνα, γιατί (α) είναι αληθοφανής, τα χαρτόνια 

αναπαριστούν τα χέρια ενώ τα σχοινιά τους µύες, (β) είναι ακριβής, 

αναπαριστά, δηλαδή, την πραγµατική κίνηση του αγκώνα αναπαράγοντας 

τους περιορισµούς στην κίνηση, και (γ) επιτρέπει τη διενέργεια προβλέψεων 

σε σχέση µε το φαινόµενο. 

Το λιγότερο κατάλληλο µοντέλο είναι το σχέδιο, γιατί (α) δεν είναι 

αληθοφανές, δεν αναπαριστά δηλαδή όλα τα µέρη του φαινοµένου (π.χ. µύες), 

(β) δεν είναι ακριβές, γιατί δεν παρουσιάζει κίνηση και δεν αναπαραγάγει 

τους περιορισµούς στην κίνηση του αγκώνα και (γ) δε µας επιτρέπει να 

κάνουµε προβλέψεις και να τις ελέγξουµε. 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που έγινε στο πλαίσιο του διαγνωστικού δοκιµίου 6 (ερώτηµα α) 

φαίνονται στον Πίνακα 26. ∆ηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη το πόσα κριτήρια 

χρησιµοποίησαν οι ΠΕ για να αξιολογήσουν τα τέσσερα διαφορετικά µοντέλα. Έτσι, στην 

πρώτη κατηγορία εµπίπτουν οι απαντήσεις των ΠΕ που περιλαµβάνουν και τα τρία 
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κριτήρια αξιολόγησης ενός µοντέλου (ακρίβεια, αληθοφάνεια, δυνατότητα πρόβλεψης). 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι απαντήσεις των ΠΕ που περιλαµβάνουν δύο κριτήρια 

και στην τρίτη κατηγορία οι απαντήσεις που περιλαµβάνουν ένα µόνο κριτήριο 

αξιολόγησης µοντέλων. Με ανάλογο τρόπο δηµιουργήθηκαν οι κατηγορίες απαντήσεων 

των ΠΕ στο ερώτηµα β του διαγνωστικού δοκιµίου 6 (Πίνακας 26). 

 

Η µετατόπιση των ιδεών των ΠΕ από το προπειραµατικό στο µεταπειραµατικό δοκίµιο 6 

(ερώτηµα α) δε φαίνεται να είναι έντονη. Η µόνη έντονη αλλαγή φαίνεται στην κατηγορία 

ΙΙ, όπου οι τρεις ΠΕ που έχουν ιδέες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία πριν από την 

παρέµβαση αυξάνονται µετά από την παρέµβαση σε εφτά.  

 

Η µετατόπιση των ιδεών των ΠΕ από το προπειραµατικό στο µεταπειραµατικό δοκίµιο 6 

για το ερώτηµα β είναι παρόµοια µε αυτή του ερωτήµατος 6α µε ελαφριά βελτίωση, αφού 

πριν από την παρέµβαση κανένας ΠΕ δεν έδωσε απάντηση που να εµπίπτει στην 

κατηγορία ΙΙ, ενώ µετά από την παρέµβαση 14,3% των ΠΕ παρέχουν τέτοιου είδους 

απαντήσεις.  

 

Ένα συνοπτικό σχόλιο και για τα δύο διαγνωστικά δοκίµια (5 και 6) αφορά στο ότι ούτε 

πριν ούτε µετά από την παρέµβαση υπάρχει ΠΕ που να παρέχει την επιστηµονικά ορθή 

άποψη σε σχέση µε τη σύγκριση των τεσσάρων εναλλακτικών µοντέλων για τη λειτουργία 

του αγκώνα.  

 

Πίνακας 26 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 6 (ερώτηµα α): Σύγκριση 
Εναλλακτικών Μοντέλων  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου χρησιµοποιώντας τρία συγκεκριµένα κριτήρια: ακρίβεια 
µοντέλου (αναπαράσταση της λειτουργίας του φαινοµένου), αληθοφάνεια µοντέλου (παρουσίαση 
µερών του φαινοµένου) και δυνατότητα διενέργειας προβλέψεων. 
- 0 0,0 0 0,0 
II. Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου χρησιµοποιώντας δύο κριτήρια. 
IΙα. ∆ύο συγκεκριµένα κριτήρια: Ακρίβεια µοντέλου και αληθοφάνεια µοντέλου. 
Το σχέδιο είναι ο καλύτερος τρόπος αναπαράστασης της λειτουργίας του 

αγκώνα, αφού παρουσιάζει τόσο τα µέρη του χεριού, αλλά επίσης και το 

βέλος δείχνει την κίνηση και τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το 

συγκεκριµένο µέρος του χεριού. (Μεταπειραµατικό 6α, ΠΕ 8) 

3 14,29 7 33,33 

III. Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου χρησιµοποιώντας ένα κριτήριο. 
IΙΙα. Ένα κριτήριο: Αληθοφάνεια µοντέλου. 
Η κατασκευή µε το γύψο και τα ξυλαράκια, γιατί όντως ο αγκώνας 

αποτελείται από δύο οστά (ξυλαράκια) και συνδέσµους (γύψος). Είναι 

καλή η αντιστοιχία.(Προπειραµατικό 6α, ΠΕ 20)  

3 14,3 0,0 0,0 
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Πίνακας 26 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 6 (ερώτηµα α): Σύγκριση 
Εναλλακτικών Μοντέλων  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

IΙΙβ. Ένα κριτήριο: Ακρίβεια µοντέλου. 
Η κατασκευή µε χαρτόνι και σχοινί. Ο τρόπος µε τον οποίο κινείται το 

σχοινί µας δείχνει κάθε φορά το πόσο µεγάλη είναι η γωνία που 

σχηµατίζεται µε τον αγκώνα.(Προπειραµατικό 6α, ΠΕ 19) 
14 66,7 14,0 66,7 

IV. Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου χωρίς τη χρήση κριτηρίων. 
Η κατασκευή από γύψο και ξυλαράκια. Το σχέδιο δε βοηθά καθόλου, τα 

άλλα δύο είναι λίγο βοηθητικά, όµως πιστεύω πως η κατασκευή από γύψο 

και ξυλαράκια είναι καλύτερη.  

1 4,8 0,0 0,0 

 

Πίνακας 27 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 6 (ερώτηµα β): Σύγκριση 
Εναλλακτικών Μοντέλων  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου σύµφωνα µε τρία συγκεκριµένα κριτήρια: έλλειψη 
ακρίβειας (αναπαράσταση της λειτουργίας του φαινοµένου), έλλειψη αληθοφάνειας (παρουσίαση 
µερών του φαινοµένου) και έλλειψη δυνατότητας διενέργειας προβλέψεων. 
- 0 0,0 0 0,0 
II. Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου σύµφωνα µε δύο κριτήρια. 

ΙΙ.α. ∆ύο κριτήρια: Έλλειψη ακρίβειας και έλλειψη αληθοφάνειας. 

Το καλαµάκι, και αυτό το λέω από την άποψη ότι δεν έχει τις σωστές 

αναλογίες του χεριού ή έστω τις κατάλληλες, αλλά και λόγω του ότι µπορεί 

να διπλωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις (ενώ ο αγκώνας µας ανοίγει µέχρι 

ενός σηµείου και δε διπλώνεται προς τα πίσω) (Μεταπειραµατικό 6β, ΠΕ 

8) 

0 0,0 1 4,77 

ΙΙ.γ. ∆ύο κριτήρια: Έλλειψη ακρίβειας και έλλειψη δυνατότητας πρόβλεψης. 

Το σχέδιο είναι το λιγότερο κατάλληλο αφού δε δίνει εξήγηση για τη 

λειτουργία του φαινοµένου, ούτε και τη δυνατότητα για προβλέψεις και 

έλεγχο αυτών. (Μεταπειραµατικό 6β, ΠΕ 2) 

0 0,0 2 9,52 

III. Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου σύµφωνα µε ένα κριτήριο. 
ΙΙΙ.α. Ένα κριτήριο: Έλλειψη αληθοφάνειας. 
Η κατασκευή από χαρτόνι και σχοινί, γιατί το σχοινί παραπλανεί και 

συγχύζει. ∆εν µπορεί εύκολα να δει κανείς αντιστοιχία ανάµεσα στα µέρη 

της κατασκευής και στα µέρη του αγκώνα (Προπειραµατικό 6β, ΠΕ 20) 

2 9,5 1 4,8 

ΙΙΙ.β. Ένα κριτήριο: Έλλειψη ακρίβειας  

Το σχέδιο, γιατί παρουσιάζεται απλά ένας αγκώνας. ∆εν µπορούµε, 

δηλαδή, να δούµε πώς λειτουργεί ο αγκώνας, την κίνησή του. 

(Μεταπειραµατικό 6β, ΠΕ 3) 

18 85,7 17 81,0 

IV. Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου χωρίς τη χρήση κριτηρίων. 
Το σχέδιο. ∆εν είναι καθόλου καλό (Προπειραµατικό 6β, ΠΕ 15) 1 4,8 0 0,0 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 6α, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 28 (Ζ=-1,39, p>0,05, r=-0,21).  
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Πίνακας 28 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 6α 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST6α < PRE6α 7 5,71 40,00 
Positive Ranks POST6α > PRE6α 3 5,00 15,00 
Ties POST6α = PRE6α 11   

 
POST6
α – 
PRE6α 

Total 21   
POST6α – PRE6α - Test Statistics(b) 

Z -1,39 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,17 

Effect size (r) -0,21 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 6β, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές (οριακά) και φαίνονται στον Πίνακα 29 (Ζ=-2,00 p<0,05,   

r=-0,31).  

Πίνακας 29 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 6β 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST6β < PRE6β 4 2,5 10,00 
Positive Ranks POST6β > PRE6β 0 0,00 0,00 
Ties POST6β = PRE6β 14   

 
POST6
β – 
PRE6β 

Total 21   
POST6β – PRE6β - Test Statistics(b) 

Z -2,00 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,04 

Effect size (r) -0,31 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.7. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 7: Σύγκριση ενός Μοντέλου µε το Πραγµατικό 

Φαινόµενο και Εισήγηση Τρόπων Βελτίωσής του: Ποδοσφαιρικός 

Αγώνας 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 7 (Παράρτηµα 8) αφορά στη σύγκριση ενός µοντέλου µε το 

σύστηµα που αυτό αναπαριστά (ποδοσφαιρικός αγώνας). Συγκεκριµένα, παρέχεται στους 

ΠΕ ένα σκίτσο (∆ιάγραµµα 35), το οποίο σχεδιάστηκε από κάποια µαθήτρια που 

παρακολούθησε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, µε σκοπό να εξηγήσει πώς εξελίσσεται ένας 

ποδοσφαιρικός αγώνας. Ακολούθως, οι ΠΕ καλούνται να αξιολογήσουν αν το διάγραµµα 

είναι ολοκληρωµένο και να εξηγήσουν το συλλογισµό τους. Καλούνται επίσης να 

γράψουν ποιες πληροφορίες ή πτυχές του φαινοµένου λείπουν από αυτό.  
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∆ιάγραµµα 35. Σχεδιαστικό Μοντέλο για την Εξέλιξη ενός Ποδοσφαιρικού Αγώνα (∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 7) 

 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Το σχέδιο της Άννας δεν είναι ολοκληρωµένο. ∆εν έχει εντοπίσει και τοποθετήσει στο σχέδιό 

της επαρκώς βασικά στοιχεία ενός µοντέλου. Για παράδειγµα, αν συγκρίνει το σχέδιό της µε 

το πραγµατικό φαινόµενο θα καταλάβει ότι απουσιάζουν από αυτό βασικά αντικείµενα (π.χ. 

µπάλα, διαιτητές κτλ), διαδικασίες (κίνηση παικτών, κίνηση µπάλας κτλ), µεταβλητές (π.χ. 

ταχύτητα παίκτη, θέση µπάλας, θέση παίκτη, κτλ) και αλληλεπιδράσεις (ποιος µαρκάρει 

ποιον, πάσες κτλ).  

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 30 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη πόσα από τα βασικά στοιχεία ενός µοντέλου εντόπισαν οι ΠΕ ότι χρειάζονται 

βελτίωση στο δεδοµένο µοντέλο. Τα στοιχεία ενός µοντέλου µπορεί να είναι: (1) 

αντικείµενα (π.χ. ποδοσφαιριστές, διαιτητής, µπάλα, προπονητές) (2) µεταβλητές (π.χ. 

ταχύτητα, θέση, κόπωση ποδοσφαιριστών κτλ), (3) διαδικασίες που καθοδηγούν τη 

λειτουργία των µερών του µοντέλου (π.χ. κίνηση παικτών, κίνηση µπάλας, εξέλιξη αγώνα) 

ή (4) αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις µπορεί να είναι 6 τύπων: (ι) αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. η θέση που βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής στο 

γήπεδο επηρεάζεται από το πού ακριβώς βρίσκεται η µπάλα), (ιι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

αντικειµένων του µοντέλου (π.χ. οι ποδοσφαιριστές κτυπούν την µπάλα), (ιιι) 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. το σύστηµα παιχνιδιού µιας 
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οµάδας επηρεάζει την εξέλιξη του αγώνα), (iv) αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων και 

µεταβλητών του µοντέλου (π.χ. ο προπονητής µιας οµάδας καθορίζει τη θέση που παίζει 

κάποιος ποδοσφαιριστής), (v) αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων και διαδικασιών του 

µοντέλου (π.χ. ο διαιτητής µπορεί να αποβάλει ένα ποδοσφαιριστή), (vi) αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ µεταβλητών και διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. το σύστηµα του παιχνιδιού 

επηρεάζει την κόπωση κάποιου παίκτη).  

 

Είναι πιθανόν οι εισηγήσεις των ΠΕ να είναι πλούσιες ή φτωχές σε σχέση µε ένα ή 

περισσότερα από τα στοιχεία που εντόπισαν ότι χρήζουν βελτίωσης. Μπορεί ακόµα να µην 

αναφέρονται σε κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγµα, η κατηγορία 2: 

«Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε όλα τα κύρια στοιχεία που 

περιλαµβάνει (αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). Η βελτίωση για 

ένα από τα τέσσερα στοιχεία του µοντέλου δεν είναι επαρκής.» µπορεί να περιλαµβάνει 

υποκατηγορίες που να αφορούν σε απαντήσεις των ΠΕ όπου αναφέρεται ικανοποιητικός 

αριθµός αντικειµένων, µεταβλητών και διαδικασιών για βελτίωση, αλλά ελάχιστες 

βελτιώσεις σε σχέση µε τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Μπορεί 

ταυτόχρονα να αφορά σε απαντήσεις που περιλαµβάνουν επαρκείς βελτιώσεις σε σχέση µε 

µεταβλητές, αλληλεπιδράσεις και διαδικασίες αλλά όχι µε αντικείµενα κτλ. Με βάση αυτή 

τη λογική διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες που φαίνονται στον Πίνακα 30.  

 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι έξι ΠΕ µετά από την παρέµβαση υιοθέτησαν την 

επιστηµονικά ορθή προσέγγιση σε σχέση µε τη σύγκριση ενός µοντέλου µε το πραγµατικό 

φαινόµενο καθώς και για την εισήγηση τρόπων βελτίωσής του, ενώ πριν από την 

παρέµβαση κανένας δεν το έκανε αυτό. Επιπλέον, ενώ πριν από την παρέµβαση πέραν του 

70% των ΠΕ έδινε απαντήσεις που εντάσσονταν στις τρεις τελευταίες κατηγορίες 

απαντήσεων, µετά από την παρέµβαση, αυτό το ποσοστό µειώνεται στο 43%. 

 

Πίνακας 30 

 Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 7: Σύγκριση ενός 
Μοντέλου µε το Πραγµατικό Φαινόµενο και Εισήγηση Τρόπων Βελτίωσής του: Ποδοσφαιρικός Αγώνας  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε όλα τα κύρια στοιχεία που περιλαµβάνει 
(αντικείµενα, µεταβλητές και διαδικασίες, και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου). 
Όχι δεν είναι ολοκληρωµένο. Καταρχήν λείπει το στοιχείο της µπάλας. 

Επίσης, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση ανάµεσα στα στοιχεία, γιατί είναι κάτι 

το στατικό. Ακόµα δεν υπάρχουν µεταβλητές όπως είναι η κόπωση των 

παικτών, η κατεύθυνση κίνησής τους κτλ. Τέλος δεν υπάρχει ουσιαστικά µία 

διαδικασία άρα δε φαίνεται να παίζεται κάποιο παιχνίδι. (Μεταπειραµατικό 

7, ΠΕ 19) 

0 0,0 6 28,6 
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Πίνακας 30 

 Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 7: Σύγκριση ενός 
Μοντέλου µε το Πραγµατικό Φαινόµενο και Εισήγηση Τρόπων Βελτίωσής του: Ποδοσφαιρικός Αγώνας  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

II.  Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε όλα τα κύρια στοιχεία που περιλαµβάνει  
(αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). Η βελτίωση για ένα από τα τέσσερα 
στοιχεία του µοντέλου δεν είναι επαρκής. 
Το σχέδιο της Άννας δεν είναι εντελώς ολοκληρωµένο, γιατί λείπουν 

κάποια βασικά στοιχεία. Θα µπορούσε να προσδιορίσει ποια είναι η εστία 

κάθε οµάδας, ποιοι παίκτες είναι επιθετικοί και ποιοι αµυντικοί σε κάθε 

οµάδα. Επίσης από τη µια οµάδα λείπει ένας παίκτης και θα έπρεπε να 

δικαιολογήσει γιατί συµβαίνει αυτό. Κάτι άλλο που θα µπορούσε να 

συµπληρώσει είναι το προς τα πού κινούνται οι παίκτες και µε ποιο τρόπο 

καθώς και που βρίσκεται η µπάλα (Μεταπειραµατικό 7, ΠΕ 19) 

0 0,0 2 9,52 

III.  Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε τρία από τα τέσσερα στοιχεία που 
περιλαµβάνει (αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Η Άννα έχει τοποθετήσει τα αντικείµενα στο σχέδιό της, αλλά δε δείχνει µε 

ποιο τρόπο αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και ποιες διαδικασίες εξελίσσονται 

κατά τη διάρκεια του αγώνα. Βέβαια για να το πετύχει αυτό ίσως να 

χρειαζόταν να δηµιουργήσει περισσότερα από ένα διαγράµµατα. 

(Μεταπειραµατικό 7, ΠΕ 13) 

6 28,6 4 19,1 

IV.  Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε δύο από τα τέσσερα στοιχεία που 
περιλαµβάνει (αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Καταρχήν στην Χ οµάδα δεν έβαλε 11 παίκτες, αλλά 10. Ακόµα, δεν 

οριοθετεί σε ποια από τις δύο πόρτες σκοράρει η κάθε οµάδα. Το σχέδιο 

είναι ελλιπές ακόµα γιατί δε συµµετέχουν οι διαιτητές. Το πιο κύριο 

στοιχείο που απουσιάζει είναι η κίνηση των παικτών που θα µπορούσε να 

σχεδιαστεί µε βελάκια. (Προπειραµατικό 7, ΠΕ 16) 

12 57,1 4 19,1 

V.  Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε ένα από τα τέσσερα στοιχεία που 
περιλαµβάνει (αντικείµενα, µεταβλητές διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις). 
Το σχέδιο της Άννας δεν είναι ολοκληρωµένο. Λείπει ένας παίκτης από 

τους Χ, λείπει επίσης ο κύκλος από τη µέση του γηπέδου, καθώς και η µικρή 

περιοχή µπροστά από τις γραµµές των τερµάτων. Επιπρόσθετα, οι δύο 

τερµατοφύλακες συµβολίζονται µε το ίδιο γράµµα, που δεν είναι ούτε Χ 

ούτε Ο, άρα δε φαίνεται να ανήκουν στις δύο οµάδες, ο καθένα σε µία. 

(Προπειραµατικό 7, ΠΕ 20) 

2 9,52 5 23,8 

VI.  Άλλη απάντηση. 
Πιστεύω ότι το σχέδιο που έχει φτιάξει η Άννα δεν είναι ολοκληρωµένο και 

συγκεκριµένα δεν παρουσιάζει και δεν εξηγεί πώς εξελίσσεται ένας 

ποδοσφαιρικός αγώνας. Η Άννα απλώς έχει παρουσιάσει µία σκηνή του 

αγώνα που έχει αποτυπωθεί στο µυαλό της, έχοντας υπόψη της ότι οι 

ποδοσφαιριστές βρίσκονται σκορπισµένοι στο γήπεδο. Έχει φτιάξει µια 

στατική εικόνα η οποία δε δείχνει καµιά εξέλιξη του αγώνα, όπως γίνεται 

στην πραγµατικότητα. Παρόλα αυτά, η Άννα φαίνεται να έχει αντιληφθεί 

την εικόνα που υπάρχει στο γήπεδο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. 

(Προπειραµατικό 7, ΠΕ 18) 

1 4,76 0 0,0 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 7, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 31 (Ζ=-2,64, p<0,01, r=-0,41).  
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Πίνακας 31 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 7 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST7 < PRE7 12 8,83 106,0 
Positive Ranks POST7 > PRE7 3 4,67 14,0 
Ties POST7 = PRE7 6   

 
POST7 
– PRE7 

Total 21   
POST7 – PRE7 - Test Statistics(b) 

Z -2,64 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 

Effect size (r) -0,41 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.8. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 8: Σύγκριση ενός Μοντέλου µε το Πραγµατικό 

Φαινόµενο και Εισήγηση Τρόπων Βελτίωσής του: Η λειτουργία του 

ποδηλάτου 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 8 (Παράρτηµα 9) αφορά στη σύγκριση ενός µοντέλου µε το 

σύστηµα που αυτό αναπαριστά (ποδήλατο). Συγκεκριµένα, οι ΠΕ παρακολουθούν ένα 

βίντεο ενός ποδηλάτη σε κίνηση. Ακολούθως, δίνεται ένα µοντέλο ενός ποδηλάτου 

(πραγµατικά υλικά) (∆ιάγραµµα 36), καλούνται να το αξιολογήσουν, να κρίνουν αν είναι 

ολοκληρωµένο και να εξηγήσουν το συλλογισµό τους. Καλούνται επίσης να γράψουν 

ποιες πληροφορίες ή πτυχές του φαινοµένου λείπουν από αυτό.  

 

 
∆ιάγραµµα 36. Φωτογραφία του Μοντέλου ενός Ποδηλάτου (∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 8) 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Το µοντέλο δεν είναι ολοκληρωµένο. Λείπουν αντικείµενα (π.χ. αλυσίδα, πετάλια), 

διαδικασίες (π.χ. κίνηση ποδηλάτου, κίνηση τροχού) και αλληλεπιδράσεις (π.χ. η αλυσίδα 

συνδέεται µε τον πίσω τροχό, η κίνηση του πίσω τροχού προκαλεί την κίνηση του 

ποδηλάτου). Χρειάζεται να διορθωθούν αυτά τα στοιχεία για να βελτιωθεί το µοντέλοxviii.  

 

                                                 
xviii Το συγκεκριµένο µοντέλο δεν περιλαµβάνει µεταβλητές, συνεπώς η επιστηµονικά ορθότερη απάντηση 
δεν περιλαµβάνει τον εντοπισµό της βελτίωσης αυτού του στοιχείου. 
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Πίνακας 32 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 8: Σύγκριση ενός 
Μοντέλου µε το Πραγµατικό Φαινόµενο και Εισήγηση Τρόπων Βελτίωσής του: Η Λειτουργία του 
Ποδηλάτου. 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε όλα τα κύρια στοιχεία που περιλαµβάνει 
(αντικείµενα, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου). 
Η κατασκευή δεν είναι ολοκληρωµένη γιατί δεν αναπαριστά όλες τις πτυχές 

του φαινοµένου. Το ποδήλατο της Νίκης έχει τα χαρακτηριστικά ενός 

πραγµατικού (σκελετός, τιµόνι, τροχοί), αλλά είναι στατικό. ∆ηλαδή δεν 

κινείται ούτε το τιµόνι, ούτε οι τροχοί. Κυρίως όµως δε δείχνει πώς 

λειτουργεί, δηλαδή δεν έχει πετάλια µε αλυσίδα που να δίνουν κίνηση στον 

πίσω τροχό. (Μεταπειραµατικό 8, ΠΕ 12) 

0 0,0 1 4,76 

II. Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε όλα τα κύρια στοιχεία που περιλαµβάνει 
(αντικείµενα, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου). Η βελτίωση για 
ένα από τα τρία στοιχεία του µοντέλου δεν είναι επαρκής. 
∆εν είναι ολοκληρωµένο, γιατί στην πραγµατικότητα υπάρχει κίνηση στο 

ποδήλατο. Στην κατασκευή ούτε οι τροχοί κινούνται, αλλά ούτε υπάρχει η 

διαδικασία που χρειάζεται να γίνει για να κινηθεί το ποδήλατο. Πετάλια, 

καδένες, κτλ. (Προπειραµατικό 8, ΠΕ 1) 

2 9,52 1 4,76 

III. Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε όλα τα κύρια στοιχεία που περιλαµβάνει 
(αντικείµενα, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου). Η βελτίωση για 
δύο από τα τρία στοιχεία του µοντέλου δεν είναι επαρκής. 
∆εν είναι ολοκληρωµένη, γιατί µε την κατασκευή αυτή δεν µπορεί να δείξει 

το κυριότερο στοιχείο λειτουργίας του που είναι η κίνηση. Αφού οι τροχοί 

του δεν µπορούν να κινηθούν, δεν υπάρχει σύνδεση µε καδένα των δύο 

τροχών για να φανεί ο µηχανισµός. ∆εν αναπαριστά τον τρόπο λειτουργίας, 

αλλά µια απλή κατασκευή του ποδηλάτου. (Μεταπειραµατικό, ΠΕ 18) 

2 9,52 3 14,29 

IV. Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε όλα τα κύρια στοιχεία που περιλαµβάνει 
(αντικείµενα, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου) αλλά όχι µε 
επαρκή τρόπο.  
Όσον αφορά στην εµφάνιση του ποδηλάτου, η Νίκη έχει πετύχει το στόχο 

της. Για να είναι όµως η κατασκευή της ολοκληρωµένη έπρεπε να δείχνει 

µε ποιο τρόπο αυτός σπρώχνει τα πετάλια, ώστε το ποδήλατο να κινείται. 

(Μεταπειραµατικό, ΠΕ 13) 

2 9,52 5 23,81 

V. Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε δύο από τα τρία στοιχεία που περιλαµβάνει 
(αντικείµενα, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου). 
∆εν υπάρχουν πετάλια, δεν µπορούν οι τροχοί να κινηθούν, αφού ο πισινός 

δε συνδέεται µε το υπόλοιπο ποδήλατο (δεν υπάρχουν ακτίνες) όταν 

γυρίζουν τα πετάλια (Προπειραµατικό, ΠΕ 8). 

7 33,33 7 33,33 

VI. Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε ένα από τα τρία στοιχεία που 
περιλαµβάνει (αντικείµενα, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου). 
Απουσιάζει το κάθισµα του ποδηλάτου και δεν είµαι σίγουρη κατά πόσο το 

τιµόνι του είναι τοποθετηµένο στη σωστή θέση. Επίσης απουσιάζουν και τα 

πετάλια του ποδηλάτου. (Προπειραµατικό, ΠΕ 10) 

6 28,57 4 19,05 

VII. Άλλη απάντηση. 
Είναι δύσκολο να κατασκευάσεις αυτό που έκανε η Νίκη παρακολουθώντας 

το βίντεο για 5΄΄ και να αναµένεις ότι θα λειτουργήσει σωστά. Για τον ίδιο 

λόγο (παρακολουθώντας µόνο ένα βίντεο) δεν µπορώ να γνωρίζω ποιες 

πτυχές απουσιάζουν (Προπειραµατικό, ΠΕ 15). 

2 9,52 0 0,0 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 32 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη πόσα από τα βασικά στοιχεία ενός µοντέλου εντόπισαν οι ΠΕ ότι χρειάζονται 

βελτίωση στο δεδοµένο µοντέλο. Τα στοιχεία που χρήζουν βελτίωση στο συγκεκριµένο 

µοντέλο µπορεί να είναι: αντικείµενα (π.χ. πετάλια, ακτίνες τροχού, φρένα, φανάρια), (2) 
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διαδικασίες που καθοδηγούν τη λειτουργία των µερών του µοντέλου (π.χ. κίνηση τροχού, 

κατεύθυνση κίνησης) ή (3) αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις µπορεί να είναι 3 τύπων: 

(ι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ αντικειµένων του µοντέλου (π.χ. τα πετάλια ενώνονται µε τον 

πίσω τροχό), (ιι) αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. η κίνηση του 

πίσω τροχού προκαλεί την κίνηση του ποδηλάτου), (iii) αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

αντικειµένων και διαδικασιών του µοντέλου (π.χ. η αλυσίδα του ποδηλάτου είναι υπεύθυνη 

για την κίνηση του πίσω τροχού). 

 

Είναι πιθανόν οι εισηγήσεις των ΠΕ να είναι πλούσιες ή φτωχές σε σχέση µε ένα ή 

περισσότερα από τα στοιχεία που εντόπισαν ότι χρήζουν βελτίωσης. Μπορεί ακόµα να µην 

αναφέρονται σε κάποιο ή κάποια από τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγµα, η κατηγορία 2: 

«Οι ΠΕ προτείνουν βελτίωση του µοντέλου σε σχέση µε όλα τα κύρια στοιχεία που 

περιλαµβάνει (αντικείµενα, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του 

µοντέλου). Η βελτίωση για ένα από τα τρία στοιχεία του µοντέλου δεν είναι επαρκής.» 

µπορεί να περιλαµβάνει υποκατηγορίες που να αφορούν σε µοντέλα των ΠΕ όπου 

περιλαµβάνονται ικανοποιητικός αριθµός αντικειµένων και διαδικασιών, αλλά ελάχιστες 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Με βάση αυτή τη λογική 

διαµορφώθηκαν οι κατηγορίες που φαίνονται στον Πίνακα 32.  

 

Παρόλο που από τον Πίνακα δε φαίνεται να υπάρχει σοβαρή µετατόπιση προς τις 

κατηγορίες που βρίσκονται κοντά στην επιστηµονικά ορθότερη απάντηση (κατηγορία 1), 

είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µετά από την παρέµβαση κανένας ΠΕ δε δίνει άσχετη 

απάντηση και ένας ΠΕ δίνει απάντηση που εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία. Γενικά, 

όµως, τα ποσοστά στις υπόλοιπες κατηγορίες δε διαφοροποιούνται σηµαντικά.  

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 8, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 33 (Ζ=-1,71, p>0,05, r=-0,26).  
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Πίνακας 33 

 Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 8 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST8 < PRE8 8 5,50 44 
Positive Ranks POST8 > PRE8 2 5,50 11 
Ties POST8 = PRE8 8   

 
POST8 
– PRE8 

Total 21   
POST8 – PRE8 - Test Statistics(b) 

Z -1,71 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,09 

Effect size (r) -0,26 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.9. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 9: Εγκυροποίηση µοντέλου µέσα από 

σύγκρισή του µε φαινόµενα της ίδιας κλάσης: Τροφικές σχέσεις 

ανάµεσα στους οργανισµούς ενός δάσους 

 

5.1.1.10. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 10: Εγκυροποίηση µοντέλου µέσα από 

σύγκρισή του µε φαινόµενα της ίδιας κλάσης: Κρούσεις 

Για την εξέταση της πτυχής της ικανότητας της µοντελοποίησης «Εγκυροποίηση µοντέλου 

µέσα από σύγκρισή του µε φαινόµενα της ίδιας κλάσης» αναπτύχθηκαν δύο διαγνωστικά 

δοκίµια (Παράρτηµα 10 και 11), ένα που αφορούσε στις τροφικές σχέσεις ανάµεσα στους 

οργανισµούς ενός δάσους και ένα που αφορούσε στο φαινόµενο των κρούσεων. Οι 

παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της χορήγησης των διαγνωστικών δοκιµίων, 

αλλά και η προσπάθεια ανάλυσης των δεδοµένων που προέκυψαν από αυτά έδειξαν ότι τα 

δύο έργα δεν είναι πετυχηµένα ως προς αυτή την πτυχή. Με άλλα λόγια δε φαίνεται να 

µετρούν αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν να µετρούν. Αυτός είναι ο λόγος που δεν 

παρουσιάζεται ανάλυση των δεδοµένων αυτών των διαγνωστικών δοκιµίων. 

 

5.1.1.11. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 11: Μεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν 

στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου: Ανάπτυξη 

Φυτού 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 11 (Παράρτηµα 12) αφορά στην παρακολούθηση ενός µοντέλου 

που φτιάχτηκε από µαθήτρια στο λογισµικό SC® µε σκοπό να παρουσιάσει την ανάπτυξη 

των φυτών (∆ιάγραµµα 37). Οι ΠΕ καλούνται να παρατηρήσουν προσεκτικά το µοντέλο 

και να προτείνουν στη µαθήτρια µία διαδικασία για να ακολουθήσει, ώστε να βελτιώσει το 

µοντέλο της.  
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∆ιάγραµµα 37. Μοντέλο στο Λογισµικό SC®: Η Ανάπτυξη ενός Φυτού 

 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Η Νεφέλη για να βελτιώσει το µοντέλο της πρέπει να συλλέξει κι άλλα δεδοµένα. Αυτό 

µπορεί να γίνει µε το να ξαναφυτέψει µε τη γιαγιά της κάτι και να παρατηρήσει προσεκτικά 

ποιες άλλες συνθήκες και αντικείµενα λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία αυτή και µε ποιο 

τρόπο. Ποιες σχέσεις υπάρχουν ανάµεσα σε όλα τα αντικείµενα; Θα πρέπει να αναρωτηθεί 

αν το µοντέλο της µπορεί να εξηγεί επαρκώς παρόµοια φαινόµενα και αν όχι, θα πρέπει να 

αναλογιστεί όλα αυτά τα παραπάνω που πρέπει να κάνει για να το βελτιώσει. 

(Μεταπειραµατικό 11, ΠΕ 11) 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 34 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη το αν οι ΠΕ εντόπισαν ότι κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης ενός 

µοντέλου χρειάζεται να γίνει (α) λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων, (β) πρόσθεση νέων 

στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο, και το ότι (γ) η διαδικασία πρέπει αν είναι 

επαναληπτική και συνεχόµενη και περιλαµβάνει συνεχείς συγκρίσεις του µοντέλου µε τα 

δεδοµένα που λήφθηκαν από το φαινόµενο. 

 

Από τον Πίνακα 34 φαίνεται ότι πριν από την παρέµβαση όλοι οι ΠΕ έδιναν απαντήσεις 

που απείχαν από την επιστηµονικά ορθή προσέγγιση όσον αφορά στη διαδικασία 

βελτίωσης ενός µοντέλου (κατηγορίες III και IV). Μετά από την παρέµβαση όµως, πέραν 

του 1/3 των ΠΕ (33,4%) δίνει απάντηση που εντάσσεται στις δύο πρώτες κατηγορίες. 

Αξιοσηµείωτη είναι η πτώση που φαίνεται να συµβαίνει στην τελευταία κατηγορία 

απαντήσεων. Πριν από την παρέµβαση, 76,2% των ΠΕ δεν ανέφερε τη λήψη πρόσθετων 
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παρατηρήσεων ως αναγκαίο συστατικό για τη βελτίωση του µοντέλου αλλά πρότεινε, µε 

βάση προηγούµενες γνώσεις, συγκεκριµένες βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν στο µοντέλο. 

Αυτό το ποσοστό µειώνεται σε 9,5% µετά από την παρέµβαση. 

 

Πίνακας 34 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 11: Οι Μεταγνωστικές 
∆ιεργασίες που Αφορούν στη ∆ιαδικασία Ανάπτυξης και Βελτίωσης Μοντέλου: Ανάπτυξη Φυτού 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο. Η 
διαδικασία πρέπει να είναι επαναληπτική και συνεχόµενη και να περιλαµβάνει συνεχείς συγκρίσεις. 
Η Νεφέλη για να βελτιώσει το µοντέλο της πρέπει να συλλέξει κι άλλα 

δεδοµένα. Αυτό µπορεί να γίνει µε το να ξαναφυτέψει µε τη γιαγιά της κάτι και 

να παρατηρήσει προσεκτικά ποιες άλλες συνθήκες και αντικείµενα λαµβάνουν 

µέρος στη διαδικασία αυτή και µε ποιο τρόπο. Ποιες σχέσεις υπάρχουν 

ανάµεσα σε όλα τα αντικείµενα; Θα πρέπει να αναρωτηθεί αν το µοντέλο της 

µπορεί να εξηγεί επαρκώς παρόµοια φαινόµενα και αν όχι θα πρέπει να 

αναλογιστεί όλα αυτά τα παραπάνω που πρέπει να κάνει για να το βελτιώσει. 

(Μεταπειραµατικό 11, ΠΕ 11) 

0 0,0 3 14,3 

II. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο. Για τη 
βελτίωση του µοντέλου χρειάζεται είτε να είναι επαναληπτική η διαδικασία είτε να γίνονται συνεχείς 
συγκρίσεις. 
ΙΙ.α. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο µέσω 
συνεχών συγκρίσεων. 

Η Νεφέλη θα µπορούσε να φυτέψει κάτι η ίδια και να παρατηρεί πώς 

αναπτύσσεται. Να συγκρίνει συνέχεια το µοντέλο της µε την πραγµατικότητα 

και να βρει αποκλίσεις (π.χ. να δει γιατί αναπτύσσεται το φυτό). ∆εν 

παρουσιάζονται καθόλου παράγοντες ανάπτυξης του φυτού (π.χ. η γιαγιά 

έσκαβε και δεν τα έριχνε στο χώµα;). Από πού προέρχονται οι σπόροι; Τι 

συµβαίνει µέσα στο λουλούδι; Μένει πάντα ανθισµένο; Εποµένως πιο έντονη 

παρατήρηση του πραγµατικού φαινοµένου και συγκρίσεις µε το µοντέλο 

(Μεταπειραµατικό 11, ΠΕ 9). 

0 0,0 1 4,8 

ΙΙ.β. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο µέσω µιας 
συνεχούς και επαναληπτικής διαδικασίας. 
Απουσιάζουν παράγοντες που επηρεάζουν την βλάστηση του φυτού και ο 

βαθµός στον οποίο επηρεάζει ο καθένας από αυτούς. Για να µπορέσει η 

Νεφέλη να περιλάβει αυτούς τους παράγοντες πρέπει πρώτα να παρατηρήσει η 

ίδια µε πιο τρόπο επηρεάζουν την ανάπτυξη του φυτού. Συνεπώς µπορεί να 

βάλει φακές πάνω σε ένα βαµβάκι µέσα σε δοχεία και να παρατηρήσει 

εµπειρικά µε ποιο τρόπο βλαστούν και πώς καθορίζουν τη βλάστηση ο αέρας, 

η ηλιοφάνεια και το νερό. Αυτό το πείραµα χρειάζεται να το επαναλάβει 

πολλές φορές. (Μεταπειραµατικό 11, ΠΕ 13). 

0 0,0 3 14,3 

III. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο.  
ΙΙΙ.α. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο. Επιπλέον, η 
βελτίωση προϋποθέτει εκτέλεση πειράµατος για εντοπισµό των παραγόντων που θα περιληφθούν στο µοντέλο. 
Υπάρχουν πτυχές που απουσιάζουν σχετικά µε το φαινόµενο. ∆ε 

φανερώνονται όλοι οι παράγοντες που είναι βασικοί για την ανάπτυξη του 

φυτού, ούτε καν το νερό. Επίσης δεν παρουσιάζεται η απορρόφηση ουσιών του 

εδάφους από το φυτό, ούτε ο ρόλος του ήλιου, του αέρα κτλ. Για βελτίωση του 

προγράµµατος που δηµιούργησε η Νεφέλη, πρέπει να παρατηρήσει ξανά την 

πορεία ανάπτυξης του φυτού. Σε κάθε σηµείο να ψάχνει το γιατί συµβαίνει 

κάτι και ακόµα µπορεί και να ρωτήσει διάφορα τη γιαγιά της. 

(Προπειραµατικό 11, ΠΕ 11) 

4 19,0 6 28,6 

ΙΙΙ.β. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο.  
Η Νεφέλη δεν είχε αντιληφθεί ότι για να µεγαλώσει ένα φυτό χρειάζεται 

πότισµα, ήλιο, και (ίσως) λίπασµα. Άρα πρέπει να δει ολόκληρη τη διαδικασία, 

αλλά όχι απλά να την παρατηρήσει. Χρειάζεται να κάνει πειράµατα ελέγχοντας 

µεταβλητές, έτσι ώστε να είναι βέβαιη ποια στοιχεία επηρεάζουν την ανάπτυξη 

ενός φυτού.(Προπειραµατικό 11, ΠΕ 20) 

1 4,8 6 28,6 
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Πίνακας 34 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 11: Οι Μεταγνωστικές 
∆ιεργασίες που Αφορούν στη ∆ιαδικασία Ανάπτυξης και Βελτίωσης Μοντέλου: Ανάπτυξη Φυτού 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

IV. Η βελτίωση δεν προϋποθέτει λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων. Προτείνεται βελτίωση µε βάση 
προηγούµενες γνώσεις 
Το µοντέλο της Νεφέλης δεν είναι καλό. Αρχικά τα σπόρια δεν τοποθετήθηκαν 

κάτω από το έδαφος. Αγνοεί εντελώς τους παράγοντες που αναπτύσσουν ένα 

φυτό. Αρχικά το νερό για να µπει στο στόµιο του σπόρου να βγάλει ρίζες, µετά 

τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης παρόλο που έχει φως. Αγνοεί και την 

αναπνοή. Κίνηση αερίων. CO2�O2. Παραγωγή γλυκόζης. δε δείχνει ρίζες 

(Προπειραµατικό 11, ΠΕ 9) 

16 76,2 2 9,5 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 11, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές  και φαίνονται στον Πίνακα 35 (Ζ=-3,50, p<0,01, r=-0,54).  

Πίνακας 35 

 Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 11 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST11 < PRE11 15 8 120 
Positive Ranks POST11 > PRE11 0 0 0 
Ties POST11 = PRE11 6   

 
POST1
1 – 
PRE11 

Total 21   
POST11 – PRE11 - Test Statistics(b) 

Z -3,50 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 
Effect size (r) -0,54 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.12. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 12: Οι µεταγνωστικές διεργασίες που 

αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου: 

Κυκλοφοριακό Σύστηµα 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 12 (Παράρτηµα 13) αφορά στην ικανότητα των ΠΕ να 

αναστοχάζονται σε σχέση µε τη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου. 

Συγκεκριµένα ζητήθηκε από τους ΠΕ να µελετήσουν το σχεδιαστικό µοντέλο που έφτιαξε 

ένας µαθητής (∆ιάγραµµα 38), ο οποίος παρατήρησε για µερικά λεπτά την κίνηση των 

αυτοκινήτων στη γειτονιά του. Ακολούθως, κλήθηκαν να αναφέρουν τη διαδικασία που 

χρειάζεται να κάνει ο µαθητής αυτός για να βελτιώσει το µοντέλο του.  
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∆ιάγραµµα 38. Σχεδιαστικό Μοντέλο: Το Κυκλοφοριακό Σύστηµα µιας Γειτονιάς 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Ο µαθητής πρέπει να προβεί σε διάφορες παρατηρήσεις σχετικά µε το φαινόµενο, έτσι ώστε 

να εντοπίσει και άλλες πτυχές του και να τις εντάξει στο µοντέλο του. Αυτό θα πρέπει να 

συνεχίσει να το κάνει µέχρι το µοντέλο να αναπαριστά όσο το δυνατόν περισσότερο την 

πραγµατικότητα και να περιλαµβάνει και στοιχεία τόσο της εξήγησης όσο και της πρόβλεψης. 

(Μεταπειραµατικό, ΠΕ 1) 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 36 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη το αν οι ΠΕ εντόπισαν ότι κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης ενός 

µοντέλου χρειάζεται να γίνει (α) λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων, (β) πρόσθεση νέων 

στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο, και το ότι (γ) η διαδικασία πρέπει αν είναι 

επαναληπτική και συνεχόµενη και περιλαµβάνει συνεχείς συγκρίσεις του µοντέλου µε τα 

δεδοµένα που λήφθηκαν από το φαινόµενο. 

 

Από τον Πίνακα 36 φαίνεται ότι πριν από την παρέµβαση 85.7% των ΠΕ έδινε απαντήσεις 

που απείχαν από την επιστηµονικά ορθή προσέγγιση όσον αφορά στη διαδικασία 

βελτίωσης ενός µοντέλου (κατηγορίες IV και V). Μετά από την παρέµβαση όµως, περίπου 

80% των ΠΕ δίνει απάντηση που εντάσσεται στις τρεις πρώτες κατηγορίες. Αξιοσηµείωτη 

είναι η πτώση που φαίνεται να συµβαίνει στην τελευταία κατηγορία απαντήσεων. Πριν 

από την παρέµβαση, 66,7% των ΠΕ δεν ανέφερε τη λήψη πρόσθετων παρατηρήσεων ως 
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αναγκαίο συστατικό για τη βελτίωση του µοντέλου, αλλά πρότεινε µε βάση προηγούµενες 

γνώσεις συγκεκριµένες βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν στο µοντέλο. Αυτό το ποσοστό 

µειώνεται σε 19% µετά από την παρέµβαση. 

Πίνακας 36 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 12: Οι Μεταγνωστικές 
∆ιεργασίες που Αφορούν στη ∆ιαδικασία Ανάπτυξης και Βελτίωσης Μοντέλου: Κυκλοφοριακό Σύστηµα  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο. Η 
διαδικασία πρέπει να είναι επαναληπτική και συνεχόµενη και να περιλαµβάνει συνεχείς συγκρίσεις. 
Θα πρέπει να προβεί σε διάφορες παρατηρήσεις σχετικά µε το φαινόµενο, 

έτσι ώστε να εντοπίσει και άλλες πτυχές του και να τις εντάξει στο µοντέλο 

του. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να το κάνει µέχρι το µοντέλο να 

αναπαριστά όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγµατικότητα και να 

περιλαµβάνει και στοιχεία τόσο της εξήγησης όσο και της πρόβλεψης. 

(Μεταπειραµατικό 12, ΠΕ 1) 

0 0,0 4 19,0 

II. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο. Για 
τη βελτίωση του µοντέλου χρειάζεται είτε να είναι επαναληπτική η διαδικασία είτε να γίνονται 
συνεχείς συγκρίσεις. 
ΙΙ.α. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο µέσω 
συνεχών συγκρίσεων. 

Αρχικά να κάνει προβλέψεις µε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο σχέδιο 

και να προβληµατιστεί αν η συµπεριφορά τους µε βάση τις προβλέψεις που 

έκανε συνάδει µε την πραγµατικότητα. ∆ιαφορετικά θα ξαναπροβεί σε 

παρατηρήσεις, εστιάζοντας κάθε φορά σε µια πτυχή του φαινοµένου. Για 

παράδειγµα, στην αρχή να εστιάσει στη συµπεριφορά των αυτοκινήτων, των 

ανθρώπων και στις αλληλεπιδράσεις  µεταξύ τους και να προβεί σε 

βελτίωση. Στη συνέχεια να συγκρίνει τα µεγέθη των ανθρώπων και των 

αυτοκινήτων και να προβεί σε βελτίωση. (Μεταπειραµατικό 12, ΠΕ 7) 

1 4,8 2 9,5 

III. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων και πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο.  
Ο Κώστας πρέπει να παρατηρήσει ξανά το δρόµο και πώς κινούνται τα 

αυτοκίνητα, για να ελέγξει αν τοποθέτησε τα αυτοκίνητα που είχε πριν στην 

κατάλληλη λωρίδα και άλλες πληροφορίες, όπως πώς κινούνται τα 

αυτοκίνητα. (Προπειραµατικό 12, ΠΕ 4) 

5 23,8 11 52,4 

IV. Λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων σε συνδυασµό µε προηγούµενες γνώσεις που έχουν για το 
µοντέλο. 
Να παρακολουθήσει ξανά την κίνηση των αυτοκινήτων και τη διαρρύθµιση 

των δρόµων. Λείπουν οι λωρίδες σχεδόν σε όλους τους δρόµους. ∆ε 

φαίνεται προς τα πού κινούνται τα αυτοκίνητα, άρα ούτε ξέρουµε σε ποια 

πλευρά πρέπει να βρίσκονται τα αυτοκίνητα. ∆εν υπάρχουν φώτα τροχαίας 

και ο κώδικας κυκλοφορίας (σήµατα για σταµάτηµα, όριο ταχύτητας). 

(Προπειραµατικό 12, ΠΕ 1) 

4 19,0 0 0,0 

V. Η βελτίωση δεν προϋποθέτει λήψη επιπρόσθετων παρατηρήσεων. Προτείνεται βελτίωση µε βάση 
προηγούµενες γνώσεις. 
Για να το βελτιώσει µπορεί να κάνει υπόµνηµα και να εξηγεί το κάθε 

αντικείµενο. Επίσης να δείξει την κίνηση των αυτοκινήτων και των 

ανθρώπων. Επιπλέον, µπορεί σε ξεχωριστό χώρο να φαίνονται οι κινήσεις 

των αντικειµένων για κάποιες προϋποθέσεις π.χ. κανόνες (Προπειραµατικό 

12, ΠΕ 14) 

11 66,7 4 19,0 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 12, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 37 (Ζ=-2,92 p<0,05, r=-0,45).  
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Πίνακας 37 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 12 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST12 < PRE12 11 6,91 76 
Positive Ranks POST12 > PRE12 1 2 2 
Ties POST12 = PRE12 9   

 
POST1
2 – 
PRE12 

Total 21   
POST12 – PRE12 - Test Statistics(b) 

Z 2,92 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,03 
Effect size (r) 0,45 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.13. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 13: Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα 

µοντέλα και τη µοντελοποίηση: Αναπνευστικό Σύστηµα 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 13 (Παράρτηµα 14) αφορά στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου 

µε τη χρήση µοντέλου και στον εντοπισµό των λόγων για τους οποίους αυτό είναι χρήσιµο 

να γίνεται. Οι ΠΕ περιεργάστηκαν το µοντέλο που φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 39 και 

κλήθηκαν να απαντήσουν και να παρέχουν εξήγηση για το αν είναι χρήσιµο να 

φτιάχνονται τέτοιας µορφής κατασκευές.  

 
Λάστιχο-τραχεία 

Μπαλόνια-πνεύµονες 

Μπαλόνι-διάφραγµα 

Λάστιχο-βρόγχοι 

 
∆ιάγραµµα 39. Μοντέλο του Αναπνευστικού Συστήµατος 

 
Τυπική Ορθή Απάντηση  

Τέτοιες κατασκευές βοηθούν στο να παρατηρήσουµε πιο άµεσα τα αντικείµενα ενός 

φαινοµένου. Φτιάχνοντας ο ίδιος τα αντικείµενα και τοποθετώντας τα στις κατασκευές αυτές 

εστιάζεις περισσότερο σε αυτά και στις σχέσεις τους. Επιπλέον, αποτελούν µια τρισδιάστατη 

αναπαράσταση, η οποία δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα και αυτό είναι πιο 

αποτελεσµατικό για παιδιά µικρών τάξεων, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόµενο. 

Μπορείς να αλληλεπιδράσεις άµεσα µε την κατασκευή αυτή, κάνοντας υποθέσεις, πειράµατα, 

αλλάζοντας τη θέση των αντικειµένων κτλ. (Μεταπειραµατικό, ΠΕ 7) 
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Η ΠΕ εντόπισε µέσα από την απάντησή της τη χρήση των µοντέλων για αναπαράσταση 

του φαινοµένου (αποτελούν µια τρισδιάστατη αναπαράσταση), κατανόηση του φαινοµένου 

(αποτελεσµατικό για παιδιά µικρών τάξεων, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόµενο) 

και εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας (Μπορείς να αλληλεπιδράσεις άµεσα µε την 

κατασκευή αυτή, κάνοντας υποθέσεις, πειράµατα, αλλάζοντας τη θέση των αντικειµένων). 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 38 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη το αν οι ΠΕ εντοπίζουν τους τρεις βασικούς σκοπούς που εξυπηρετούν τα µοντέλα: 

(α) βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου, (β) βοηθούν στην κατανόησή του 

φαινοµένου (αναπαράσταση του µηχανισµού λειτουργίας του φαινοµένου), και (γ) 

επιτρέπουν την εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας (διενέργεια προβλέψεων). 

 

Ο Πίνακας 38 παρουσιάζει τις κατηγορίες των απαντήσεων των ΠΕ στο διαγνωστικό 

δοκίµιο 13. Φαίνεται ότι πριν από την παρέµβαση πέραν του 40% των ΠΕ δίνει 

απαντήσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες III και IV. Οι κατηγορίες αυτές απέχουν 

περισσότερο από την επιστηµονική προσέγγιση σε σχέση µε τις υπόλοιπες, αφού οι ΠΕ 

είτε απλώς απαντούν ότι είναι χρήσιµο να οικοδοµούνται µοντέλα, χωρίς να παρέχουν 

εξήγηση για το συλλογισµό τους (κατηγορία IV), είτε παρέχουν µόνο ένα από τους τρεις 

σκοπούς που εξυπηρετούν τα µοντέλα (π.χ. βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου 

(κατηγορία ΙΙΙα). Μετά από την παρέµβαση µόνο ένας ΠΕ εξακολουθεί να δίνει απάντηση 

που εντάσσεται σε αυτές τις κατηγορίες και οι υπόλοιποι µετατοπίζονται στις δύο πρώτες 

κατηγορίες, που είναι πλησιέστερες στην επιστηµονική προσέγγιση.  

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 13, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 39 (Ζ=-2,52, p<0,05, r=0,39).  
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Πίνακας 38 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 13: Επιστηµολογική 
Επάρκεια σε σχέση µε τα Μοντέλα και τη Μοντελοποίηση: Αναπνευστικό Σύστηµα  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί αυτά εξυπηρετούν τρεις σκοπούς: (α) βοηθούν στην 
αναπαράσταση ενός φαινοµένου, (β) βοηθούν στην κατανόησή του φαινοµένου, και (γ) επιτρέπουν την 
εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας (διενέργεια προβλέψεων). 
Τέτοιες κατασκευές βοηθούν στο να παρατηρήσουµε πιο άµεσα τα 

αντικείµενα ενός φαινοµένου. Φτιάχνοντας ο ίδιος τα αντικείµενα και 

τοποθετώντας τα στις κατασκευές αυτές εστιάζεις περισσότερο σε αυτά 

και στις σχέσεις τους. Επιπλέον, αποτελούν µια τρισδιάστατη 

αναπαράσταση, η οποία δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα και 

αυτό είναι πιο αποτελεσµατικό για παιδιά µικρών τάξεων, ώστε να 

κατανοήσουν καλύτερα το φαινόµενο. Μπορείς να αλληλεπιδράσεις 

άµεσα µε την κατασκευή αυτή, κάνοντας υποθέσεις, πειράµατα, 

αλλάζοντας τη θέση των αντικειµένων κτλ. (Μεταπειραµατικό, ΠΕ 7) 

3 14,3 6 28,6 

II. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί αυτά εξυπηρετούν δύο σκοπούς. 

IΙ.α. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου και στην 
κατανόησή του. 
Αναπαριστούνται κάποια φαινόµενα που δεν είναι ορατά στο ανθρώπινο 

µάτι π.χ. λειτουργίες εσωτερικών οργάνων. Ελέγχουν οι ίδιοι οι χρήστες 

του µοντέλου τη ροή του αέρα και πώς αυτό επηρεάζει το φούσκωµα 

των πνευµόνων. Βλέπουν ότι ο αέρας καταλαµβάνει χώρο και γι’ αυτό 

φουσκώνει το στήθος στην αναπνοή και η κοιλιά στο πάνω µέρος. 

Πολλά φαινόµενα είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να γίνουν 

αντιληπτά. Η αναπαράσταση αυτής της µορφής βοηθά στην κατανόησή 

τους. (Μεταπειραµατικό 13, ΠΕ 9) 

7 33,3 14 66,7 

ΙΙ.β. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί βοηθούν στην κατανόηση ενός φαινοµένου και επιτρέπουν 
την εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας (διενέργεια προβλέψεων). 
Είναι χρήσιµο γιατί: (α) γίνονται πιο κατανοητά τα διάφορα, (β) µπορείς 

να περιγράψεις την «χ» λειτουργία, (γ) είναι δυνατό να κάνεις σχετικές 

προβλέψεις. Όλα τα πιο πάνω σε βοηθούν να κατανοήσεις τη θεωρία 

στην οποία αντιστοιχεί κάθε φορά το µοντέλο και να την εφαρµόσεις σε 

διάφορα φαινόµενα. (Προπειραµατικό 13, ΠΕ 15) 

2 9,5 0 0,0 

III. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί αυτά εξυπηρετούν ένα σκοπό. 
ΙΙI.α. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου 

Πιστεύω πώς είναι χρήσιµο για τους εξής λόγους: (α) οι µαθητές δε 

µένουν απλά στη θεωρία αλλά µπορούν να δουν περίπου τι συµβαίνει 

έχοντας ένα τέτοιο µοντέλο, (β) επειδή είναι δύσκολο να δουν 

πραγµατικούς πνεύµονες σε λειτουργία µπορούν να δουν το µοντέλο, (γ) 

είναι καλό να φτιάχνουν οι ίδιοι τέτοιες κατασκευές για να δούµε αν 

έχουν κατανοήσει αυτά που διδάσκονται. (Προπειραµατικό 13, ΠΕ 3) 

5 23,8 1 4,8 

ΙΙΙ.β. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί βοηθούν στην κατανόηση ενός φαινοµένου. 
Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε τέτοιες κατασκευές γιατί οι µαθητές 

µπορούν να δουν πώς λειτουργεί το αναπνευστικό σύστηµα και το κάθε 

όργανο µε την εκπνοή και την εισπνοή. Μπορούν να πειραµατιστούν µε 

την κατασκευή και να δουν το αποτέλεσµα της εκπνοής και της 

εισπνοής. Επίσης οι µαθητές θα θυµούνται για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα αυτά που έµαθαν. (Προπειραµατικό 13, ΠΕ 4) 

3 14,3 0 0,0 

IV. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα (δεν παρέχεται κάποιος από τους κύριους σκοπούς των 
µοντέλων). 
Ναι είναι χρήσιµο γιατί: (α) Υπάρχει κίνηση. ∆ηλαδή το όλο σύστηµα 

είναι δυναµικό. ∆εν είναι όπως µια φωτογραφία η οποία είναι στατική. 

(β) Υφίστανται αλλαγές. ∆ηλαδή, για παράδειγµα, αν φυσήξουµε θα 

δούµε τους πνεύµονες να φουσκώνουν. ∆ηλαδή το θέµα αιτία-

αποτέλεσµα απεικονίζεται άµεσα. (γ) τα παιδιά µπορούν να 

πειραµατιστούν ελεύθερα. Μπορούν να φυσήξουν λίγο ή περισσότερο για 

να δουν ότι οι πνεύµονες αλλάζουν όγκο ανάλογα µε τον αέρα που 

αναπνέουµε. (Προπειραµατικό 13, ΠΕ 19) 

1 4,8 0 0,0 
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Πίνακας 39 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 13 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks POST13 < PRE13 11 7,18 79 
Positive Ranks POST13 > PRE13 2 6 12 
Ties POST13 = PRE13 8   

 
POST1
3 – 
PRE13 

Total 21   
POST13 – PRE13 - Test Statistics(b) 

Z -2,52 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,01 

Effect size (r) -0,39 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

5.1.1.14. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 14: Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα 

µοντέλα και τη µοντελοποίηση: Ηλιακό σύστηµα 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 14 (Παράρτηµα 15) αφορά στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου 

µε τη χρήση µοντέλου και στον εντοπισµό των λόγων για τους οποίους αυτό είναι χρήσιµο 

να γίνεται. Οι ΠΕ περιεργάστηκαν το µοντέλο που φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 40 και 

κλήθηκαν να απαντήσουν και να παρέχουν εξήγηση για το αν είναι χρήσιµο να 

φτιάχνονται τέτοιας µορφής κατασκευές. 

 
∆ιάγραµµα 40. Μοντέλο του Ηλιακού Συστήµατος 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

Με το µοντέλο µπορείς να παρατηρήσεις και να αναπαραστήσεις ένα φαινόµενο και συνεπώς 

να κατανοήσεις τη λειτουργία του και το µηχανισµό του. Με το µοντέλο που µπορεί να 

φτιάξει ένας µαθητής µπορούµε να διαπιστώσουµε αν έχει κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας 

του φαινοµένου (π.χ. την ύπαρξη των πλανητών, την περιφορά τους) και να αξιολογήσουµε 

την κατανόησή του. Το άτοµο που φτιάχνει το µοντέλο µπορεί να κάνει προβλέψεις για το τι 

µπορεί να συµβεί στο µέλλον. (Μεταπειραµατικό, ΠΕ 18) 
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Η ΠΕ εντόπισε µέσα από την απάντησή της τη χρήση των µοντέλων για αναπαράσταση 

του φαινοµένου (Με το µοντέλο µπορείς να παρατηρήσεις και να αναπαραστήσεις ένα 

φαινόµενο), κατανόηση του φαινοµένου (Με το µοντέλο που µπορεί να φτιάξει ένας 

µαθητής µπορούµε να διαπιστώσουµε αν έχει κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του) και 

εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας (Το άτοµο που φτιάχνει το µοντέλο µπορεί να κάνει 

προβλέψεις για το τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον). 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ  

Οι κατηγορίες της ΦΑ που φαίνονται στον Πίνακα 40 δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας 

υπόψη το αν οι ΠΕ εντοπίζουν τους τρεις βασικούς σκοπούς που εξυπηρετούν τα µοντέλα: 

(α) βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου, (β) βοηθούν στην κατανόησή του 

φαινοµένου (αναπαράσταση του µηχανισµού λειτουργίας του φαινοµένου), και (γ) 

επιτρέπουν την εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας (διενέργεια προβλέψεων). 

 

Ο Πίνακας 40 παρουσιάζει τις κατηγορίες των απαντήσεων των ΠΕ στο διαγνωστικό 

δοκίµιο 14. Φαίνεται ότι πριν από την παρέµβαση πέραν του 60% των ΠΕ δίνουν 

απαντήσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες III και IV. Οι κατηγορίες αυτές απέχουν 

περισσότερο από την επιστηµονική προσέγγιση σε σχέση µε τις υπόλοιπες, αφού οι ΠΕ 

είτε απλώς απαντούν ότι είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα χωρίς να παρέχουν 

εξήγηση για το συλλογισµό τους (κατηγορία IV), είτε παρέχουν µόνο έναν από τους τρεις 

σκοπούς που εξυπηρετούν τα µοντέλα (π.χ. βοηθούν στην αναπαράσταση ενός 

φαινοµένου-κατηγορία ΙΙΙα). Μετά από την παρέµβαση όλοι οι ΠΕ δίνουν απάντηση που 

εντάσσεται στις δύο πρώτες κατηγορίες, που είναι πλησιέστερες στην επιστηµονική 

προσέγγιση.  

 

 

Πίνακας 40 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 14: Επιστηµολογική 
Επάρκεια σε σχέση µε τα Μοντέλα και τη Μοντελοποίηση: Ηλιακό Σύστηµα  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

I. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί εξυπηρετούν τρεις βασικούς σκοπούς: (α) βοηθούν στην 
αναπαράσταση ενός φαινοµένου, (β) βοηθούν στην κατανόησή του, και (γ) επιτρέπουν την εξέταση της 
εγκυρότητας µιας θεωρίας (διενέργεια προβλέψεων). 
Με το µοντέλο µπορείς να παρατηρήσεις και να αναπαραστήσεις ένα 

φαινόµενο και συνεπώς να κατανοήσεις τη λειτουργία του και το µηχανισµό 

του. Με το µοντέλο που µπορεί να φτιάξει ένας µαθητής µπορούµε να 

διαπιστώσουµε αν έχει κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του φαινοµένου 

(π.χ. την ύπαρξη των πλανητών, την περιφορά τους) και να αξιολογήσουµε 

την κατανόησή του. Το άτοµο που φτιάχνει το µοντέλο µπορεί να κάνει 

προβλέψεις για το τι µπορεί να συµβεί στο µέλλον. (Μεταπειραµατικό 14, ΠΕ 

18) 

1 4,8 5 23,8 
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Πίνακας 40 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 14: Επιστηµολογική 
Επάρκεια σε σχέση µε τα Μοντέλα και τη Μοντελοποίηση: Ηλιακό Σύστηµα  
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

IΙ. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί εξυπηρετούν δύο βασικούς σκοπούς. 

IΙ.α. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου και στην 
κατανόησή του. 
Ναι είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί: (α) υπάρχει η δυνατότητα να 

κινήσω τους διάφορους πλανήτες, ώστε να κατανοήσω τι κινείται και τι όχι 

(π.χ. ο ήλιος δεν κινείται γύρω από τους πλανήτες, αλλά οι πλανήτες γύρω 

από αυτόν), (β) µπορούµε να αντιληφθούµε τον κύριο µηχανισµό βάσει τον 

οποίο λειτουργεί το σύστηµα (ηλιοκεντρικό), (γ) λόγω του ότι είναι 

τρισδιάστατο µπορούµε να δούµε τις σχετικές θέσεις ανάµεσα στους ίδιους 

του πλανήτες, ανάµεσα στους πλανήτες και τον ήλιο αλλά και να 

υπολογίζουµε τις αποστάσεις µεταξύ τους κάθε φορά. (Μεταπειραµατικό 14, 

ΠΕ 19) 

6 28,6 16 76,2 

ΙΙ.β. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα, γιατί βοηθούν στην κατανόηση ενός φαινοµένου και επιτρέπουν 
την εξέταση της εγκυρότητας µιας θεωρίας (διενέργεια προβλέψεων). 
Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε τέτοιες κατασκευές, γιατί παρουσιάζουµε το πώς 

λειτουργεί το ηλιακό σύστηµα, έτσι που αυτός που το παρατηρεί να µπορεί να 

έρθει άµεσα σε επαφή µαζί του, να πειραµατιστεί, να τονίσει υποθέσεις και 

προβλέψεις κατανοώντας το καλύτερα (Προπειραµατικό 14, ΠΕ 12). 

1 4,8 0 0,0 

ΙΙΙ. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί εξυπηρετούν ένα βασικό σκοπό. 
ΙΙI.α. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί βοηθούν στην αναπαράσταση ενός φαινοµένου 
Είναι χρήσιµο γιατί: (α) είναι µια αναπαράσταση που δεν µπορούµε να 

παρατηρήσουµε όπως υπάρχει φυσικά, (β) γιατί µπορούµε να 

πειραµατιστούµε µε αυτή ενώ µε το πραγµατικό ηλιακό σύστηµα όχι! 

(Προπειραµατικό 14, ΠΕ 6) 

6 28,6 0 0,0 

ΙΙΙ.β. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα γιατί βοηθούν στην κατανόηση ενός φαινοµένου. 
Σίγουρα είναι χρήσιµο και απαραίτητο θα έλεγα. Τα παιδιά δυσκολεύονται να 

καταλάβουν και να φανταστούν πράγµατα που δε βλέπουν. Έτσι µε την 

κατασκευή αυτή καταλαβαίνουν (1) τον τρόπο που είναι τοποθετηµένοι οι 

πλανήτες, (2) πώς γυρίζει ένας πλανήτης γύρω από τον ήλιο µε τη δική του 

ταχύτητα, (3) τον τρόπο που δηµιουργούνται οι εποχές (Προπειραµατικό 14, 

ΠΕ 16). 

6 28,6 0 0,0 

ΙV. Είναι χρήσιµο να φτιάχνουµε µοντέλα. 
Ναι είναι χρήσιµο γιατί: (α) δείχνει µε ένα δυναµικό τρόπο διάφορα 

πράγµατα, (β) είναι απλό και εύχρηστο-κατάλληλο για µαθητές δηµοτικού, (γ) 

οι µαθητές όταν πειραµατιστούν πάνω του µπορούν να δουν µε ένα ξεκάθαρο 

τρόπο αυτό στο οποίο στοχεύει ο δάσκαλος. Στατικές απεικονίσεις (π.χ. 

εικόνες) δεν είναι ορθό να χρησιµοποιούνται για τέτοιου είδους µαθήµατα. 

(Προπειραµατικό 14, ΠΕ 19) 

1 4,8 0 0,0 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση στο διαγνωστικό δοκίµιο 14, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος 

Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, 

είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 41 (Ζ=-3,70, p<0,01, r=0,57). 
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Πίνακας 41 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την Παρέµβαση για το 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 14 

Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 
Negative Ranks POST14 < PRE14 16 8,5 136 
Positive Ranks POST14 > PRE14 0 0 0 
Ties POST14 = PRE14 5   

 
POST1
4 – 
PRE14 

Total 21   

POST14 – PRE14 - Test Statistics(b) 
Z -3,70 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 
Effect size (r) -0,57 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Σύνοψη αποτελεσµάτων: ∆ιαγνωστικά ∆οκίµια για την Ικανότητα της 

Μοντελοποίησης 

Ο πίνακας 42 παρουσιάζει τα συνοπτικά αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης για τα 

διαγνωστικά δοκίµια που εξέταζαν την ικανότητα της µοντελοποίησης. Από τον πίνακα 

φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση των ΠΕ πριν 

από την παρέµβαση σε σύγκριση µε την επίδοσή τους µετά από την παρέµβαση σε όλες τις 

πτυχές της ικανότητας της µοντελοποίησης (α. ∆εξιότητες ανάπτυξης και βελτίωσης 

µοντέλου, β. Μεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και 

βελτίωσης µοντέλου, και γ. Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα µοντέλα και τη 

µοντελοποίηση). Πιο συγκεκριµένα, µόνο στο ένα από τα δύο διαγνωστικά δοκίµια που 

εξέταζαν τη δεξιότητα «Σύγκριση ενός Μοντέλου µε το Πραγµατικό Φαινόµενο Εισήγηση 

Τρόπων Βελτίωσής του» (διαγνωστικό δοκίµιο 8) οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντικές. Αυτό το δοκίµιο αφορούσε στη λειτουργία του ποδηλάτου. Επιπλέον, για το 

ένα από τα δύο διαγνωστικά δοκίµια που εξέταζαν τη δεξιότητα «Σύγκριση Εναλλακτικών 

Μοντέλων» το ένα από τα δύο ερωτήµατα (Ερώτηµα α: Επιλογή του καταλληλότερου 

µοντέλου) οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Αυτό το δοκίµιο αφορούσε στον 

τρόπο λειτουργίας του αγκώνα. 
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Πίνακας 42 

Συνοπτικός Πίνακας Αποτελεσµάτων (στατιστικό κριτήριο Wilcoxon) για τα ∆ιαγνωστικά ∆οκίµια 
Αξιολόγησης της Μοντελοποίησης. 
 Ζ Sig. R 

α. ∆εξιότητες ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου 

∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 1: Κατασκευή Μοντέλου: Θαλάσσιο Οικοσύστηµα -2,53 0,01 -0,39 

∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 2: Κατασκευή Μοντέλου: Ο µηχανισµός της όσφρησης 2,12 0,03 -0,33 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 3: Εξαγωγή Πληροφοριών από Μοντέλο: Θαλάσσιο 
Οικοσύστηµα 2.98 0,00 -0,46 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 4: Εξαγωγή Πληροφοριών από Μοντέλο: ∆ιάθλαση 
του φωτός -2.56 0,01 -0,39 

∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 5: Σύγκριση Εναλλακτικών Μοντέλων: Πώς Λειτουργεί µια Μυρµηγκοφωλιά 

-Ερώτηµα α: Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου -2,21 0,03 -0,34 

-Ερώτηµα β: Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου -3,70 0,00 -0,57 

∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 6: Σύγκριση Εναλλακτικών Μοντέλων: Η Κίνηση του Αγκώνα 

-Ερώτηµα α: Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου -1,39 0,17 -0,21 

-Ερώτηµα β: Επιλογή του λιγότερο κατάλληλου µοντέλου -2,00 0,04 -0,31 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 7: Σύγκριση ενός Μοντέλου µε το Πραγµατικό 
Φαινόµενο Εισήγηση Τρόπων Βελτίωσής του: Ποδοσφαιρικός Αγώνας -2,64 0,00 -0,41 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 8: Σύγκριση ενός Μοντέλου µε το Πραγµατικό 
Φαινόµενο Εισήγηση Τρόπων Βελτίωσής του: Η λειτουργία του ποδηλάτου -1,71 0,09 -0,26 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 9: Εγκυροποίηση µοντέλου µέσα από σύγκρισή του µε 
φαινόµενα της ίδιας κλάσης: Τροφικές σχέσεις ανάµεσα στους οργανισµούς 
ενός δάσους - - - 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 10: Εγκυροποίηση µοντέλου µέσα από σύγκρισή του 
µε φαινόµενα της ίδιας κλάσης: Κρούσεις - - - 

β. Μεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 11: Οι µεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη 
διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου: Ανάπτυξη Φυτού -3,50 0,00 -0,54 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 12: Οι µεταγνωστικές διεργασίες που αφορούν στη 
διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου: Κυκλοφοριακό Σύστηµα 2,92 0,03 -0,45 

γ. Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 13: Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα µοντέλα 
και τη µοντελοποίηση: Αναπνευστικό Σύστηµα -2,52 0,01 -0,39 
∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 14: Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα µοντέλα 
και τη µοντελοποίηση: Ηλιακό σύστηµα -3,70 0,00 -0,57 
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5.1.2. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο για την κατανόηση των Φάσεων της 

Σελήνης  

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από το 

διαγνωστικό δοκίµιο για την κατανόηση των Φάσεων της Σελήνης.  

5.1.2.1. ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15: Φάσεις της Σελήνης 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 15 (Παράρτηµα 16) εξετάζει την κατανόηση των ΠΕ σε σχέση µε 

το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης. Αποτελείται από τρεις ασκήσεις.  

 

Τυπική Ορθή Απάντηση  

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Συχνά ακούµε για τις Φάσεις της Σελήνης. 

α. Ποια συµπεριφορά του φεγγαριού περιγράφεται από αυτό τον όρο; Πώς ερµηνεύεται , 

δηλαδή, αυτός ο όρος; Μπορείτε να σχεδιάσετε διάγραµµα αν σας είναι χρήσιµο. 

Ο όρος «Φάσεις της Σελήνης» περιγράφεται από την αλλαγή της εµφάνισης της σελήνης στον 

ουρανό κάθε µέρα σε µία περίοδο 28 ηµερών (ενδεικτικές φάσεις φαίνονται στα σχήµατα).  

 

∆ιάγραµµα 41. Οι Τέσσερις Βασικές Φάσεις της Σελήνης 

β. Πώς δηµιουργούνται οι Φάσεις της Σελήνης; Εξηγήστε το συλλογισµό σας.  

Μπορείτε να σχεδιάσετε διάγραµµα αν σας είναι χρήσιµο. 

  

  

  

  

  

Ήλιος   

 

∆ιάγραµµα 42. Μοντέλο Εξήγησης των Φάσεων της Σελήνης 
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Οι Φάσεις της Σελήνης δηµιουργούνται λόγω των σχετικών θέσεων της γης, του ήλιου και 

της σελήνης. Θεωρούµε ότι ο ήλιος είναι σταθερός, η γη είναι σταθερή σε σχέση µε τον ήλιο 

και τη σελήνη, αλλά κινείται γύρω από τον εαυτό της. H σελήνη περιφέρεται γύρω από τη γη. 

Ο ήλιος φωτίζει πάντα τη µισή σελήνη. Λόγω της περιστροφής της γης γύρω από τον εαυτό 

της, ένας παρατηρητής σε σταθερό σηµείο στη γη µπορεί να βλέπει τη σελήνη µόνο 12 από 

τις 24 ώρες µιας µέρας. Όταν η σελήνη βρίσκεται στη θέση [α] ένας παρατηρητής στο βόρειο 

ηµισφαίριο της γης δεν µπορεί να δει τη σελήνη (νέα σελήνη) (εικόνα 1). Όταν η σελήνη 

βρίσκεται στη θέση [β] ένας παρατηρητής στο βόρειο ηµισφαίριο της γης µπορεί να δει τη 

σελήνη να ανατέλλει στις 12 το µεσηµέρι και να δύει στις 12 τα µεσάνυκτα, σε σχήµα πρώτου 

τετάρτου (εικόνα 2). Όταν η σελήνη βρίσκεται στη θέση [γ] ένας παρατηρητής στο βόρειο 

ηµισφαίριο της γης µπορεί να δει τη σελήνη να ανατέλλει στις 6 το απόγευµα και να δύει στις 

6 το πρωί, σε σχήµα πανσέληνου (εικόνα 3). Όταν η σελήνη βρίσκεται στη θέση [δ] ένας 

παρατηρητής στο βόρειο ηµισφαίριο της γης µπορεί να δει τη σελήνη να ανατέλλει στις 12 τα 

µεσάνυκτα και να δύει στις 12 το µεσηµέρι, σε σχήµα τρίτου τετάρτου (εικόνα 4) 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Κάποιος παρατηρητής σχεδίασε το σχήµα 3 για να δείξει το σχήµα του φεγγαριού στη 

Λευκωσία σε µια δεδοµένη στιγµή. Το διάγραµµα υποδεικνύει το σχήµα του φωτεινού 

µέρους της σελήνης που είναι ορατό. ∆εν κατέγραψε καµιά άλλη πληροφορία σε σχέση µε 

την παρατήρησή του. Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι η διεύθυνση πάνω-κάτω στη σελίδα 

αντιστοιχεί µε την κάθετο στη Λευκωσία και η διεύθυνση δεξιά-αριστερά αντιστοιχεί µε 

την οριζόντιο. Να χρησιµοποιήσετε το διάγραµµα για να απαντήσετε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις.  

Σχήµα 1 

 

α. Να υπολογίσετε κατά προσέγγιση τη γωνία ήλιου - σελήνης την ώρα της παρατήρησης. 

140-160 µοίρες 

β. Περίπου ποια ώρα ανέτειλε το φεγγάρι τη µέρα που ο παρατηρητής κατέγραψε την 

παρατήρησή του; 15:00 

γ. Τη στιγµή της παρατήρησης, περίπου σε ποια κατεύθυνση έβλεπε ο παρατηρητής 

(βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά); ΝΑ 

δ. Ποια ώρα έγινε η παρατήρηση; Περίπου 17:00 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 

Για την κάθε δήλωση να ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΤΕ µια από τις λέξεις Oρθό ή Λάθος ανάλογα 

µε το τι πιστεύετε πραγµατικά. 

Α Tο φεγγάρι έχει ένα καθηµερινό φαινοµενικό µονοπάτι στον ουρανό, το 
οποίο είναι παρόµοιο µε εκείνο του ήλιου. 

OPΘO/ΛAΘOΣ 

Β Tο φεγγάρι, όταν είναι ορατό, είναι πάντα στην ίδια θέση στον ουρανό. OPΘO/ΛAΘOΣ 
Γ Υπάρχει χρονική περίοδος περίπου ενός µήνα ανάµεσα σε µια πανσέληνο 

και στην επόµενη. 
OPΘO/ΛAΘOΣ 

∆ Aν το φεγγάρι έχει σχήµα "C" τότε σε µια βδοµάδα θα είναι πανσέληνος. OPΘO/ΛAΘOΣ 
Ε Aν κοιτάξεις στον ουρανό και δεις ηµισέληνο και κοιτάξεις ξανά στον 

ουρανό δύο βδοµάδες αργότερα θα δεις ηµισέληνο, αλλά αντεστραµµένη. 
 

OPΘO/ΛAΘOΣ 
Στ Το φεγγάρι ανατέλλει καθηµερινά από περίπου ανατολική κατεύθυνση και 

δύει σε περίπου δυτική κατεύθυνση. 
 

OPΘO/ΛAΘOΣ 
Ζ Tο φεγγάρι ανατέλλει όταν ο ήλιος δύει, µόνο όταν έχουµε πανσέληνο. OPΘO/ΛAΘOΣ 
Η Όταν το φεγγάρι έχει το σχήµα  είναι ορατό νότια στον ουρανό τα 

µεσάνυχτα. 

OPΘO/ΛAΘOΣ 

Θ Όταν το φεγγάρι έχει το σχήµα  είναι ορατό δυτικά κοντά στον ήλιο 
αµέσως µετά τη δύση. 

OPΘO/ΛAΘOΣ 

Ι Aν δούµε το φεγγάρι ψηλά νότια στον ουρανό κατά τη δύση τότε θα έχει το 

σχήµα . OPΘO/ΛAΘOΣ 
Κ 'Oσο πιο πολύ µεγαλώνει το φεγγάρι τόσο πιο πολύ φαίνεται στον ουρανό 

να αποµακρύνεται από τον ήλιο. 
 

OPΘO/ΛAΘOΣ 
Λ Βλέπουµε το φεγγάρι γιατί ανακλά φως από τον ήλιο. OPΘO/ΛAΘOΣ 
Μ Tο φεγγάρι αλλάζει φάσεις γιατί κινείται στη σκιά της γης. OPΘO/ΛAΘOΣ 
Ν Όταν το φεγγάρι βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της γης σε σχέση µε τον 

ήλιο, δεν µπορούµε να το δούµε και έχουµε νέο φεγγάρι. 
 

OPΘO/ΛAΘOΣ 
Ξ Όταν το φεγγάρι βρίσκεται στην ίδια πλευρά της γης σε σχέση µε τον ήλιο 

έχουµε ηµισέληνο. 
OPΘO/ΛAΘOΣ 

Ο Εκλείψεις συµβαίνουν µόνο όταν ο ήλιος, η γη και το φεγγάρι είναι σε 
ευθεία γραµµή. 

OPΘO/ΛAΘOΣ 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ για την άσκηση 1α 

Ο Πίνακας 43 παρουσιάζει τις κατηγορίες των απαντήσεων των ΠΕ στο πρώτο µέρος της 

πρώτης άσκησης του διαγνωστικού δοκιµίου 15. Πριν από την παρέµβαση τρεις ΠΕ 

δίνουν απαντήσεις που δεν έχουν σχέση µε την ερώτηση, δε δίνουν δηλαδή ορισµό για τις 

Φάσεις της Σελήνης, αλλά δίνουν εξήγηση για τον τρόπο δηµιουργίας των Φάσεων της 

Σελήνης ή δίνουν άσχετες απαντήσεις (κατηγορίες VI και VII). Από την άλλη, οι 

περισσότεροι ΠΕ (δεκατέσσερις) δίνουν απαντήσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες III, 

IV, και V και απαντούν µεν την ερώτηση, δίνουν δηλαδή ορισµό για τις Φάσεις της 

Σελήνης, αλλά προσθέτουν επιπλέον και εξήγηση για τον τρόπο δηµιουργίας τους. Τέλος, 

µόνο τέσσερις ΠΕ δίνουν απάντηση που να εµπίπτει στις δύο πρώτες κατηγορίες, οι οποίες 

είναι και πλησιέστερες στην επιστηµονική άποψη. Μετά από την παρέµβαση, πέραν του 

50% των ΠΕ δίνει απάντηση που εµπίπτει στις δύο πρώτες κατηγορίες, ενώ µόνο ένας ΠΕ 

δίνει απάντηση που να εµπίπτει στις τρεις τελευταίες κατηγορίες απαντήσεων, που 

απέχουν περισσότερο από την επιστηµονική άποψη.  
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Πίνακας 43 

 Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15, Άσκηση 1, Μέρος Α: 
Ορισµός των Φάσεων της Σελήνης 

Κατηγορία Πριν 
(Ν)  

Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

Ι. Φάσεις της Σελήνης είναι τα διαφορετικά σχήµατα/µορφές της σελήνης όπως φαίνονται από κάποιο 
παρατηρητή που βρίσκεται στη γη. Παρέχονται ενδεικτικά παραδείγµατα (π.χ. πανσέληνος, πρώτο 
τέταρτο κτλ). 

Με τον όρο Φάσεις της 

Σελήνης περιγράφουµε τις 

διαφορετικές µορφές που 

βλέπουµε τη σελήνη στο 

διάστηµα ενός µήνα. 

(Μεταπειραµατικό 15.1α, ΠΕ 4)  

3 14,3 7 33,3 

ΙΙ. Φάσεις της Σελήνης είναι τα διαφορετικά σχήµατα/µορφές της σελήνης όπως φαίνονται από τη γη.  

Ο όρος αναφέρεται στο σχήµα (µορφή) του φεγγαριού από τη γη. 

(Μεταπειραµατικό 15.1α, ΠΕ 2) 
1 4,8 4 19,0 

ΙΙΙ. Φάσεις της Σελήνης είναι τα διαφορετικά σχήµατα/µορφές της σελήνης όπως φαίνονται από 
κάποιο παρατηρητή που βρίσκεται στη γη. Παρέχονται ενδεικτικά παραδείγµατα (π.χ. πανσέληνος, 
πρώτο τέταρτο κτλ). Επιπλέον, οι ΠΕ δίνουν εξήγηση του τρόπου δηµιουργίας των Φάσεων της 
Σελήνης. 
 

Η 

εµφάνιση του φεγγαριού που βλέπουµε από τη γη λόγω της περιφοράς του 

γύρω από τη γη και το φωτισµό του από τον ήλιο. (Μεταπειραµατικό 15.1α, 

ΠΕ 6) 

5 23,8 5 23,8 

ΙV. Φάσεις της Σελήνης είναι τα διαφορετικά σχήµατα/µορφές της σελήνης όπως φαίνονται από 
κάποιο παρατηρητή που βρίσκεται στη γη. Επιπλέον, οι ΠΕ δίνουν εξήγηση του τρόπου δηµιουργίας 
των Φάσεων της Σελήνης. 
Πιστεύω πώς περιγράφεται το σχήµα του φεγγαριού. ∆ηλαδή, το µέρος της 

σελήνης που φωτίζεται από τον ήλιο και πώς το βλέπουµε εµείς. Έχει σχέση 

µε το πώς γεµίζει ή αδειάζει, ανάλογα µε το πού βρίσκεται η σελήνη 

περιστρεφόµενη γύρω από τη Γη. Έχουµε διάφορες φάσεις στη σελήνη, 

όπως την πανσέληνο, ¼, ¾ κ.ο.κ. (Προπειραµατικό 15.1α, ΠΕ 10) 

 

7 33,3 4 19,0 

V. Ονοµάζονται ή σχεδιάζονται διαγράµµατα για διάφορες Φάσεις της Σελήνης (π.χ. πανσέληνος, 
πρώτο τέταρτο κτλ). Επιπλέον, οι ΠΕ δίνουν εξήγηση του τρόπου δηµιουργίας των Φάσεων της 
Σελήνης. 

Με τον όρο αυτό περιγράφεται η κίνηση της 

σελήνης γύρω από τη γη και πώς αυτή φαίνεται 

από τη γη. Ανάλογα µε τη θέση της σελήνης σε 

σχέση µε τη γη και τον ήλιο, έχουµε διαφορετική 

φάση, δηλαδή φαίνεται µε διαφορετικό τρόπο η σελήνη. Οι φάσεις αυτές 

µπορεί να είναι τέσσερις. (Προπειραµατικό, ΠΕ 12) 

2 9,5 0 0,0 

VI. Οι ΠΕ δίνουν εξήγηση του τρόπου δηµιουργίας των Φάσεων της Σελήνης. 

(Προπειραµατικό, ΠΕ 6) 

2 9,5 1 4,8 

Σελήνη  ήλιος Γη  
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Πίνακας 43 

 Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15, Άσκηση 1, Μέρος Α: 
Ορισµός των Φάσεων της Σελήνης 

Κατηγορία Πριν 
(Ν)  

Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

VIΙ. Άλλη απάντηση. 
Με τον όρο αυτό περιγράφεται η φωτισµένη θέση της σελήνης κατά την 

περιστροφή της και την περιφορά της ως προς παρατηρητές σε διάφορα 

µέρη της γης. Ανάλογα, δηλαδή, η σελήνη µπορεί να βρεθεί σε 4 

διαφορετικές φάσεις και έτσι παρατηρητής σε συγκεκριµένο µέρος της γης 

θα βλέπει φωτισµένο µέρος το 1
ο
 τεταρτηµόριο, άλλος σε άλλο µέρος της 

γης θα βλέπει το 2
ο
 τεταρτηµόριο, άλλος σε άλλο µέρος της γης θα βλέπει το 

3
ο
 τεταρτηµόριο και άλλος το 4

ο
 της. (Προπειραµατικό, ΠΕ 11) 

1 4,8 0 0,0 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση για την άσκηση 1α του διαγνωστικού δοκιµίου 15, εφαρµόστηκε ο 

στατιστικός έλεγχος Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό 

κριτήριο Wilcoxon, είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 44 (Ζ=-2.75, 

p<0,01, r=-0,42).  

Πίνακας 44 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την 
Παρέµβαση για το ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15, άσκηση 1α 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks 
POST15< PRE15 

14 8,61 120,50 

Positive Ranks 
POST15> PRE15 

2 7,75 15,50 

Ties 
POST15=PRE15 

5   

 
 
POST15 
– PRE15 

Total 21   
POST15– PRE15- Test Statistics(b) 

Z -2,75 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 
Effect size (r) -0,42 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση Απαντήσεων των ΠΕ για την άσκηση 1β 

Ο Πίνακας 45 παρουσιάζει τις κατηγορίες των απαντήσεων των ΠΕ στο δεύτερο µέρος της 

πρώτης άσκησης του διαγνωστικού δοκιµίου 15. Πριν από την παρέµβαση, εννιά ΠΕ 

δίνουν απαντήσεις που απέχουν πολύ από την επιστηµονική άποψη (κατηγορίες V, VI και 

VII). Από την άλλη, µόνο τέσσερις ΠΕ δίνουν απαντήσεις που εντάσσονται στις 

κατηγορίες I, II, και III που είτε αφορούν σε ολοκληρωµένη ορθή απάντηση είτε 

παραλείπουν κάποια στοιχεία από αυτή. Μετά από την παρέµβαση, 20 από τους 21 ΠΕ 

δίνουν απάντηση που εµπίπτουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες και κανένας από αυτούς δε 

δίνει απάντηση που να εµπίπτει στις τρεις τελευταίες κατηγορίες απαντήσεων. 
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 Πίνακας 45 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15, Άσκηση 1, µέρος B: 
Κατανόηση των Φάσεων της Σελήνης 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

Ι. Στο σύστηµα ήλιος-γη-σελήνη η σελήνη περιστρέφεται αριστερόστροφα γύρω από τη γη και ο 
ήλιος είναι σταθερός. Ο ήλιος φωτίζει πάντα τη µισή σελήνη. Ένας παρατηρητής στη γη βλέπει 
διαφορετικό σχήµα (νέα σελήνη, πρώτο τέταρτο, πανσέληνος, τρίτο τέταρτο κ.ο.κ.) για κάθε 
διαφορετική θέση της σελήνης, γιατί ανακλάται διαφορετικό φως από αυτή στη γη (και το 
δικαιολογεί). 
Σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα η γη περιστρέφεται αριστερόστροφα γύρω 

από τον εαυτό της και η σελήνη αριστερόστροφα γύρω από τη γη. Όταν 

η γη κάνει περίπου 3 περιστροφές γύρω από τον εαυτό της, η σελήνη 

µετακινείται από τη θέση 1 στη θέση 2 και έτσι αλλάζει η φάση της 

σελήνης. Λόγω του ότι η σελήνη κινείται αριστερόστροφα πρώτα πρώτα 

είναι φωτισµένο το δεξί της µέρος και µετά γεµίζει το φεγγάρι έως ότου 

να γίνει πανσέληνος (Μεταπειραµατικό 15.1β, ΠΕ 14) 

 1 4,76 14 66,67 
ΙΙ. Στο σύστηµα ήλιος-γη-σελήνη η σελήνη περιστρέφεται αριστερόστροφα γύρω από τη γη και ο 
ήλιος είναι σταθερός. Ο ήλιος φωτίζει πάντα τη µισή σελήνη. Ένας παρατηρητής στη γη βλέπει 
διαφορετικό σχήµα (νέα σελήνη, πρώτο τέταρτο, πανσέληνος, τρίτο τέταρτο κ.ο.κ.) για κάθε 
διαφορετική θέση της σελήνης, γιατί ανακλάται διαφορετικό φως από αυτή στη γη (και το 
δικαιολογεί). Στο µοντέλο µπλέκονται 2 συστήµατα αναφοράς (η σελήνη ως αστρονοµικό σώµα στο 
διάστηµα και η σελήνη όπως φαίνεται από τη γη) 

Οι Φάσεις της Σελήνης 

δηµιουργούνται από τη σχετική θέση 

σελήνης-γης και ήλιου, λαµβάνοντας 

υπόψη πως η σελήνη πάντα δείχνει σε 

µας το ίδιο πρόσωπο και πάντα το ½ 

(της σελήνης) είναι φωτισµένο. Αφού 

κάθε φορά αυτά τα δύο διαφέρουν έτσι 

ποικίλει η εµφάνιση της σελήνης από 

τη γη. (Μεταπειραµατικό 15.1β, ΠΕ 2) 1 4,76 6 28,57 
IΙΙ. Στο σύστηµα ήλιος-γη-σελήνη η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη γη και ο ήλιος είναι 
σταθερός. Ο ήλιος φωτίζει πάντα τη µισή σελήνη. Ένας παρατηρητής στη γη βλέπει διαφορετικό 
σχήµα για κάθε διαφορετική θέση της σελήνης, γιατί ανακλάται διαφορετικό φως από αυτή στη γη . 
Καθώς η σελήνη περιφέρεται γύρω από τη γη φωτίζεται µεν κάθε φορά 

η µισή από τον ήλιο, αλλά λόγω της περιφοράς είναι ορατό διαφορετικό 

ποσοστό του φωτιζόµενου µέρους της κάθε φορά. (Προπειραµατικό 

15.1β, ΠΕ 20) 2 9,52 0 0 
ΙV. Στο σύστηµα ήλιος-γη-σελήνη η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη γη και ο ήλιος είναι 
σταθερός. Ένας παρατηρητής στη γη βλέπει διαφορετικό σχήµα για κάθε διαφορετική θέση της 
σελήνης, γιατί αυτή φωτίζεται διαφορετικά από τον ήλιο κάθε φορά 

 
Όπως γνωρίζουµε η γη περιστρέφεται τόσο γύρω από τον ήλιο, τόσο και 

γύρω από τον εαυτό της. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη σελήνη αλλά 

περιστρέφεται γύρω από τη γη. Η σελήνη είναι ετερόφωτο σώµα, δηλαδή 

βλέπουµε το µέρος της που φωτίζεται από τον ήλιο. Άρα ανάλογα µε τη 

γωνία ήλιου-σελήνης-γης αλλάζουν οι Φάσεις της Σελήνης. 

(Προπειραµατικό 15.1β, ΠΕ 16) 8 38,1 1 4,76 
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 Πίνακας 45 

Φαινοµενογραφική Ανάλυση των Απαντήσεων των ΠΕ στο ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15, Άσκηση 1, µέρος B: 
Κατανόηση των Φάσεων της Σελήνης 
Κατηγορία Πριν 

(Ν)  
Πριν 
(%) 

Μετά 
(Ν)  

Μετά 
(%) 

V. Στο σύστηµα ήλιος-γη-σελήνη η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη γη και ο ήλιος είναι σταθερός. 
Ένας παρατηρητής στη γη βλέπει διαφορετικό σχήµα για κάθε διαφορετική θέση της σελήνης, γιατί 
αυτή φωτίζεται διαφορετικά από τον ήλιο κάθε φορά, αλλά και γιατί πέφτει στη σκιά της γης. 
Η σελήνη κινείται γύρω από τη γη και το όλο σύστηµα γύρω από τον 

ήλιο. Για να µπορούµε από τη γη να δούµε τη σελήνη πρέπει να χτυπούν 

πάνω της οι ακτίνες του ήλιου και να ανακλούνται σε εµάς. Η γη µε τη 

θέση που βρίσκεται πιθανόν κάποιες φορές να εµποδίζει µερικές από τις 

ακτίνες που θα κατέληγαν στη σελήνη, µε αποτέλεσµα ένα µέρος της 

σελήνης, ή όλη, να µην ανακλά φως προς εµάς και έτσι να µη φαίνεται. 

(Προπειραµατικό, ΠΕ 12) 6 28,57 0 0 
VI. Η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και έτσι ένας παρατηρητής στη γη βλέπει 
διαφορετικές Φάσεις της Σελήνης. 
 

 

 

 

 

 

Οι Φάσεις της Σελήνης δηµιουργούνται λόγω του ότι η γη περιστρέφεται 

γύρω από τον εαυτό της και έτσι ένας παρατηρητής βλέπει διαφορετικό 

µέρος της σελήνης αν βρίσκεται σε διαφορετικό ηµισφαίριο. 

(Προπειραµατικό 15.1β, ΠΕ 14) 1 4,76 0 0 
VII. Άλλη απάντηση 
Οι Φάσεις της Σελήνης δηµιουργούνται εξαιτίας της διαφοράς στη 

διάρκεια περιφοράς της γης και της σελήνης. Επίσης πιθανώς να 

ευθύνεται και στο ότι ο άξονας περιστροφής της γης δεν είναι εντελώς 

κατακόρυφος. Έτσι, αναλόγως το φωτισµένο µέρος της σελήνης θα είναι 

σε τέσσερις διαφορετικές «περιοχές» διαδοχικά, εξαιτίας της χρονικής 

αυτής διαφοράς. (Προπειραµατικό 15.1β, ΠΕ 11) 2 9,52 0 0 
 

Στατιστική Ανάλυση 

Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά 

από την παρέµβαση για την άσκηση 1β του διαγνωστικού δοκιµίου 15, εφαρµόστηκε ο 

στατιστικός έλεγχος Wilcoxon Sign Test. Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό 

κριτήριο Wilcoxon, είναι στατιστικά σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 46 (Ζ=-3,89, 

p<0,01, r=-0,60).  

Πίνακας 46 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την 
Παρέµβαση για το ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15, Άσκηση 1β. 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks 
POST15< PRE15 

19 10,00 190,00 

Positive Ranks 
POST15> PRE15 

0 0,00 0,00 

Ties 
POST15=PRE15 

2   

 
 
POST15 
– PRE15 

Total 21   
POST15– PRE15- Test Statistics(b) 

Z -3,89 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,00 
Effect size (r) -0,60 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Οι απαντήσεις των ΠΕ στα τέσσερα µέρη της άσκησης 2 βαθµολογήθηκαν ποσοτικά και 

για κάθε ορθή απάντηση δινόταν ένας βαθµός και συνεπώς ένας ΠΕ που έδινε ορθή 

απάντηση έπαιρνε συνολικά τέσσερις βαθµούς. Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην 

κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά από την παρέµβαση για την άσκηση 2 

του διαγνωστικού δοκιµίου 15, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος Wilcoxon Sign Test. 

Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, είναι στατιστικά 

σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 47 (Ζ=-2,25, p<0,05, r=-0.35).  

Πίνακας 47 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την 
Παρέµβαση για το ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15, Άσκηση 2. 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks 
POST15< PRE15 

0 0,00 0,00 

Positive Ranks 
POST15> PRE15 

6 3,50 21,00 

Ties 
POST15=PRE15 

15   

 
 
POST15 
– PRE15 

Total 21   
POST15– PRE15- Test Statistics(b) 

Z -2.25 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,02 
Effect size (r) -0,35 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Οι απαντήσεις των ΠΕ στα τέσσερα µέρη της άσκησης 3 βαθµολογήθηκαν ποσοτικά και 

για κάθε ορθή απάντηση δινόταν ένας βαθµός και συνεπώς ένας ΠΕ που έδινε ορθή 

απάντηση έπαιρνε συνολικά τέσσερις (16) βαθµούς. Για να εκτιµηθούν οι διαφορές στην 

κατηγοριοποίηση των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά από την παρέµβαση για την άσκηση 3 

του διαγνωστικού δοκιµίου 15, εφαρµόστηκε ο στατιστικός έλεγχος Wilcoxon Sign Test. 

Οι διαφορές αυτές, σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon, είναι στατιστικά 

σηµαντικές και φαίνονται στον Πίνακα 48 (Ζ=-2,30, p<0,05, r=-0.36).  

Πίνακας 48 

Σύγκριση Κατηγοριών Φαινοµενογραφικής Ανάλυσης πριν και µετά από την 
Παρέµβαση για το ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15, Άσκηση 3 
Wilcoxon Sign Test N Mean Rank Sum of Ranks 

Negative Ranks 
POST15< PRE15 

3 14,50 43,50 

Positive Ranks 
POST15> PRE15 

17 9,79 166,50 

Ties 
POST15=PRE15 

1   

 
 
POST15 
– PRE15 

Total 21   
POST15– PRE15- Test Statistics(b) 

Z -2,30 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,02 
Effect size (r) -0,36 

a Based on positive ranks.  
b Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Σύνοψη αποτελεσµάτων: ∆ιαγνωστικά ∆οκίµια για τις Φάσεις της 

Σελήνης 

Ο πίνακας 49 παρουσιάζει τα συνοπτικά αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης για τα 

διαγνωστικά δοκίµια που εξέταζαν την κατανόηση των ΠΕ για το φαινόµενο των Φάσεων 

της Σελήνης. Από τον πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στην επίδοση των ΠΕ πριν από την παρέµβαση σε σύγκριση µε την επίδοσή τους 

µετά από την παρέµβαση σε όλες τις πτυχές. 

 
Πίνακας 49 

Συνοπτικός Πίνακας αποτελεσµάτων (στατιστικό κριτήριο Wilcoxon) για το ∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15 
(Φάσεις της Σελήνης) 
 Ζ Sig. R 
1α: Ορισµός των Φάσεων της Σελήνης (ανοικτού τύπου ερώτηση). -2,75 0,006 -0,42 
1β: Μοντέλο εξήγησης των Φάσεων της Σελήνης (ανοικτού τύπου 
ερώτηση). 

-3,89 0,000 -0,60 

2: Κλειστού τύπου ερωτήσεις εµβάθυνσης σε σχέση µε το µοντέλο 
εξήγησης των Φάσεων της Σελήνης. 

-2.25 0,024 -0,35 

3: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που απαντιούνται µε βάση το µοντέλο 
εξήγησης των Φάσεων της Σελήνης.  

-2,30 0,021 -0,36 
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5.2. ∆υσκολίες µοντελοποίησης και παιδαγωγικές δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν οι ΠΕ  

5.2.1. ∆υσκολίες µοντελοποίησης: ∆υσκολίες κατά τη διαδικασία 

οικοδόµησης µοντέλου 

Τα δεδοµένα που αναλύθηκαν στην προσπάθειά µας να εντοπίσουµε συγκεκριµένες 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΠΕ κατά τη διαδικασία οικοδόµησης και βελτιωτικής 

ρύθµισης µοντέλων συλλέχθηκαν πριν (προπειραµατικά δοκίµια), κατά τη διάρκεια 

(σύγχρονες συζητήσεις) ή µετά (µεταπειραµατικά δοκίµια) την παρέµβαση. Εντοπίστηκαν 

πέντε συγκεκριµένες δυσκολίες µοντελοποίησης. 

5.2.1.1. ∆υσκολία 1: Οι ΠΕ πιστεύουν ότι κατά τη διαδικασία οικοδόµησης 

µοντέλου ο κατασκευαστής πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων πώς 

ακριβώς λειτουργεί το φαινόµενο. 

Όταν οι ΠΕ συζήτησαν (κατά τη διάρκεια της δεύτερης σύγχρονης ηλεκτρονικής 

συζήτησης) για τη διδασκαλία µέσω προσοµοιώσεων ή τη διδασκαλία µέσω οικοδόµησης 

µοντέλων, κάποιοι από αυτούς εξέφρασαν την ιδέα ότι ένας µανθάνων οικοδοµεί µοντέλα 

όταν θέλει να αναπαραστήσει αυτό που ξέρει, ενώ αντίθετα, µπορεί να χρησιµοποιήσει µία 

προσοµοίωση για να αποκτήσει γνώσεις για ένα φαινόµενο:  

ΠΕ 10: Για να φτιάξει κάποιος ένα µοντέλο πρέπει να είναι γνώστης του 

φαινοµένου, ενώ χρησιµοποιώντας την προσοµοίωση µπορεί να µάθει πολλά 

για το φαινόµενο. Για αυτό το λόγο και εµείς µελετήσαµε το φαινόµενο των 

Φάσεων της Σελήνης (µε τη βοήθεια της εκπαιδευτικού φυσικά) και τότε το 

µοντελοποιήσαµε στο πρόγραµµα (SC


). 

Η τελευταία πρόταση της ΠΕ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή η σύγχρονη 

συζήτηση έλαβε χώρα πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια οικοδόµησης µοντέλου. Οι 

αρχικές δραστηριότητες του διδακτικού υλικού εστίασαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

θεωρούνται προαπαιτούµενες για τη διαδικασία οικοδόµησης µοντέλου. Για παράδειγµα 

οι ΠΕ κλήθηκαν να εντοπίσουν τη διαφορά ανάµεσα στις διεργασίες “πρόβλεψη” και 

“υπόθεση”, να µελετήσουν έννοιες σχετικές µε τη δεξιότητα της παρατήρησης, να 

συζητήσουν µεθόδους συλλογής δεδοµένων κλπ. Η µόνη δραστηριότητα που σχετιζόταν 

µε το φαινόµενο και προηγήθηκε της διαδικασίας οικοδόµησης µοντέλου αφορούσε στον 

εντοπισµό µοτίβων µέσα από δεδοµένα για το φεγγάρι που δόθηκαν στους ΠΕ. Παρόλα 

αυτά, η ΠΕ 10 θεώρησε ότι αυτές οι δραστηριότητες τη βοήθησαν να «µάθει το 
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φαινόµενο» και συνεπώς µέσα από την οικοδόµηση µοντέλου δεν οικοδόµησε νέα γνώση 

για αυτό. Αργότερα, όταν γινόταν συζήτηση για τη χρησιµότητα των µοντέλων στην 

κατανόηση της δοµής της επιστηµονικής γνώσης η ΠΕ 10 επανέφερε αυτή την ιδέα:  

Εκπxix: Η παρουσίαση που είχατε να µελετήσετε για τη σηµερινή συζήτηση 

αναφέρεται στα πλεονεκτήµατα της µοντελοποίησης. Ένα από αυτά είναι η 

«κατανόηση της δοµής της επιστηµονικής γνώσης». ∆ηλαδή, ο µαθητής 

µοντελοποιώντας φαινόµενα µπορεί να κατανοήσει καλύτερα τη δοµή της 

επιστηµονικής γνώσης. Τι καταλαβαίνετε µε αυτό; 

ΠΕ 14: …κατανοεί (ο κατασκευαστής του µοντέλου) πώς κατέληξαν σε αυτή 

τη γνώση οι επιστήµονες. 

ΠΕ 7: Το ότι µε το να µοντελοποιήσει ένα φαινόµενο κατανοεί τα µέρη του 

φαινοµένου και πώς συνδέονται µεταξύ τους για να αναπαραστήσουν αυτό το 

φαινόµενο.  

ΠΕ 10: Εγώ πιστεύω ότι για να φτάσει σε σηµείο να µπορεί να φτιάξει 

µοντέλο, σηµαίνει ότι έχει αντιληφθεί το φαινόµενο, όπως και οι επιστήµονες. 

Σε αυτό το σηµείο, η ΠΕ 10 ενισχύεται από την ΠΕ 3: 

ΠΕ 3: Συµφωνώ ΠΕ 10…οι γνώσεις, αλλά και οι δεξιότητες, όπως η 

παρατήρηση, τα πειράµατα και ο έλεγχος µεταβλητών, πρέπει να 

αναπτυχθούν από πριν ώστε κάποιος να είναι ικανός να οικοδοµήσει ένα 

µοντέλο. 

Σε ακόλουθη συζήτηση (τρίτη σύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση), όταν οι ΠΕ αντάλλαξαν 

απόψεις σε σχέση µε τη λειτουργία των µοντέλων για αναπαράσταση ενός φαινοµένου, η 

ΠΕ 10 ανέφερε: 

ΠΕ 10: Το µοντέλο δείχνει µε τον ίδιο τρόπο µε το φαινόµενο, τη λειτουργία 

του (φαινοµένου) 

Αυτή η τελευταία άποψη της ΠΕ 10 φαίνεται να αποτελεί συνέπεια της ιδέας που 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Φαίνεται ότι η ιδέα της για να οικοδοµήσει ένα µοντέλο 

κάποιος πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων πώς λειτουργεί το φαινόµενο, συνδέεται ή 

µπορεί να είναι η αιτία για την άποψή της ότι ένα µοντέλο πρέπει να δείχνει ακριβώς τον 

τρόπο λειτουργίας του φαινοµένου, ή πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του 

φαινοµένου που αναπαριστά:  

ΠΕ 7: Ένα µοντέλο µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τα χαρακτηριστικά του 

φαινοµένου που µας ενδιαφέρουν. Πιστεύω ότι η προσοµοίωση περιλαµβάνει 

                                                 
xix Εκπ = Εκπαιδευτικός 
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όλα τα χαρακτηριστικά του υπό µελέτη φαινοµένου, και ο χρήστης µπορεί να 

εστιάσει σε οποιαδήποτε τον ενδιαφέρουν.  

ΠΕ 10: ∆ε συµφωνώ µαζί σου ΠΕ 7. Ένα µοντέλο πρέπει να έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά του φαινοµένου ασχέτως αν µας ενδιαφέρουν ή όχι.  

ΠΕ 14: Όχι, δεν µπορεί να έχει όλα τα χαρακτηριστικά του, αυτό είναι και 

δύσκολο και αχρείαστο.  

 

Γενικά, τέσσερις από τους 21 ΠΕ παρουσιάζουν την ιδέα ότι κατά την οικοδόµηση ενός 

µοντέλου κάποιος πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί το υπό µελέτη φαινόµενο. 

Πιστεύουν επιπρόσθετα ότι εξωτερική βοήθεια, κατά προτίµηση από ειδικούς, ενισχύει 

την ικανότητα του ατόµου για οικοδόµηση του µοντέλου. Με άλλα λόγια αναµένουν ότι ο 

εκπαιδευτικός ή τα βιβλία ή κάποιος ειδήµονας σε σχέση µε το θέµα πρέπει να παρέχει τις 

ορθές πληροφορίες, ώστε να µπορέσουν αυτοί να οικοδοµήσουν το µοντέλο και 

αντιλαµβάνονται τη µοντελοποίηση ως διαδικασία εφαρµογής της γνώσης και όχι ως 

διαδικασία επιστηµονικής εξέλιξης, µέσα από την οποία µπορεί να επέλθει βελτιωµένη 

µάθηση.  

 

5.2.1.2. ∆υσκολία 2: Κατά την οικοδόµηση µοντέλου οι ΠΕ τείνουν να 

δίνουν περισσότερη έµφαση στα αντικείµενα του µοντέλου παρά σε 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του. 

Το διαγνωστικό δοκίµιο 1 ζητούσε από τους ΠΕ να παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο 

βίντεο που παρουσιάζει στιγµιότυπα από τη θαλάσσια ζωή, να δηµιουργήσουν ένα σχέδιο 

που να αναπαριστά τη ζωή στη θάλασσα και να δώσουν εξηγήσεις σε σχέση µε αυτό. Στην 

προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν αυτό το σχεδιαστικό µοντέλο, οι ΠΕ περιέλαβαν σε 

αυτό αντικείµενα (π.χ. καρχαρίες, σολοµοί, γαρίδες, φυτά, πέτρες, κτλ), µεταβλητές (π.χ. 

ταχύτητα ψαριού, πληθυσµός ψαριού, µέγεθος ψαριού, θερµοκρασία νερού κτλ), 

διαδικασίες (αναπαραγωγή, τροφή, κίνηση, θάνατος, κτλ) και αλληλεπιδράσεις (π.χ. ο 

καρχαρίας τρέφεται µε σολοµούς, το ένα ψάρι επιτίθεται στο άλλο κτλ).  

 

Ο Πίνακας 50 παρουσιάζει τις συχνότητες παρουσίασης των τεσσάρων στοιχείων των 

µοντέλων των ΠΕ. Φαίνεται ότι η ικανότητα των ΠΕ να περιλαµβάνουν τα βασικά 

στοιχεία ενός µοντέλου κατά την οικοδόµησή του βελτιώνεται όταν συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα του δοκιµίου πριν και µετά από την παρεµβατική διαδικασία. Παρόλα αυτά, 

τόσο στο προπειραµατικό όσο και στο µεταπειραµατικό δοκίµιο οι ΠΕ τείνουν να 
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περιλαµβάνουν περισσότερα αντικείµενα και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία παρά 

µεταβλητές και διαδικασίες στα µοντέλα τους. Είναι παρόλα αυτά ξεκάθαρο ότι η 

απόσταση ανάµεσα στα προαναφερόµενα στοιχεία µειώνεται µετά από την παρέµβαση 

(Προπειραµατικό δοκίµιο: ελάχιστος #: 23, µέγιστος #: 72, διαφορά: 49; Μεταπειραµατικό 

δοκίµιο: ελάχιστος #: 46, µέγιστος #: 80, διαφορά: 34). Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι η 

διδασκαλία βοήθησε τους ΠΕ να σκέφτονται περισσότερο σε σχέση µε τις 

αλληλεπιδράσεις των στοιχείων του µοντέλου παρά τα αντικείµενα. 

Πίνακας 50 

Αριθµός Στοιχείων που Περιλαµβάνονται στα Μοντέλα των ΠΕ (∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 1) 
Στοιχεία µοντέλου Αντικείµενα Μεταβλητές ∆ιαδικασίες Αλληλεπιδράσεις Μέγιστη 

διαφορά 
στοιχείων 

Προπειραµατικό 
δοκίµιο 

72 23 47 64 49 

Μεταπειραµατικό 
δοκίµιο 

74 46 53 80 34 

Ακολουθεί µία τυπική απάντηση µιας ΠΕ που οικοδόµησε ένα µοντέλο που περιλαµβάνει 

περισσότερα αντικείµενα παρά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο:  

 
∆ιάγραµµα 43: Μοντέλο του Θαλάσσιου Οικοσυστήµατος (Προπειραµατικό, ΠΕ 17) 

Η ΠΕ 17 περιέλαβε τρία αντικείµενα στο µοντέλο της: Ένα καρχαρία, τέσσερις σολοµούς 

και τρεις γαρίδες. Περιέλαβε επίσης δύο αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα: Ο 

καρχαρίας τρώει τους σολοµούς και αυτοί τις γαρίδες. Περιέλαβε µία διαδικασία: τη 

διατροφή και µία µεταβλητή: το διαφορετικό πληθυσµό των ψαριών. Αποκαλούµε αυτό το 

µοντέλο αντικειµενοκεντρικό. Πλην της µίας διαδικασίας και της µίας µεταβλητής, η ΠΕ 

ανάπτυξε ένα σχεδιαστικό µοντέλο που εστιάζει στα αντικείµενα και στις αλληλεπιδράσεις 

τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η δυσκολία εντοπίζεται στα µοντέλα των εννιά εκ των 

21 ΠΕ.  

5.2.1.3. ∆υσκολία 3: Κατά την κατασκευή ενός µοντέλου, οι ΠΕ τείνουν να 

εστιάζουν σε αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα παρά σε 

αλληλεπιδράσεις οποιουδήποτε άλλου είδους. 

Η ανάλυση των σχεδιαστικών µοντέλων των ΠΕ για το θαλάσσιο οικοσύστηµα 

(διαγνωστικό δοκίµιο 1) έδειξε τη συχνότητα των διαφορετικών ειδών αλληλεπιδράσεων 

ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου. Ο Πίνακας 51 οµαδοποιεί αυτά τα αποτελέσµατα. 
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Είναι ξεκάθαρη η υπεροχή των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα αντικείµενα (π.χ. η γαρίδα 

τρώει φυτοπλαγκτόν) τόσο πριν όσο και µετά από την παρέµβαση. Φαίνεται επίσης ότι 

πριν από την παρέµβαση οι ΠΕ αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα στην περίληψη 

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις µεταβλητές του µοντέλου (π.χ. το µέγεθος του 

οργανισµού επηρεάζει τον πληθυσµό του), κάτι που αλλάζει ελαφρώς µετά από την 

παρέµβαση. 11 από τους 21 ΠΕ περιέλαβαν περισσότερες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα 

αντικείµενα παρά οποιοδήποτε άλλο είδος αλληλεπίδρασης στα µοντέλα που οικοδόµησαν.  

Πίνακας 51 

Αλληλεπιδράσεις Ανάµεσα στα Στοιχεία των Μοντέλων των ΠΕ 

 
Προπειραµατικό 

δοκίµιο 
Μεταπειραµατικό 

δοκίµιο 
Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα 56 61 
Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα και στις 
διαδικασίες 3 5 
Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις µεταβλητές 0 5 
Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις µεταβλητές και στις 
διαδικασίες 5 13 

Είναι ενδιαφέρον να αναζητήσουµε τον πιθανό υποκείµενο µηχανισµό που στηρίζει τις 

δύο τελευταίες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν (3 και 4). Υποστηρίζουµε ότι προκύπτουν 

από τη φτωχή κατανόηση των ΠΕ σε σχέση µε τη διαδικασία της µοντελοποίησης. 

Φαίνεται ότι οι ΠΕ αντιλαµβάνονται τη µοντελοποίηση ως µία διαδικασία αναπαράστασης 

του φαινοµένου παρά ως µια επιστηµολογική ανάλυσή του. Προεκτείνοντας αυτό το 

συλλογισµό, κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι η παρουσίαση αυτών των 

δυσκολιών σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι ΠΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να 

αντιληφθούν το σηµαντικό ρόλο των φυσικών ποσοτήτωνxx της επιστήµης και συνεπώς δεν 

ασχολούνται να τις περιλάβουν στα µοντέλα τους. 

5.2.1.4. ∆υσκολία 4: Οι ΠΕ τείνουν να χρησιµοποιούν επιφανειακά 

κριτήρια κατά τη σύγκριση διαφορετικών µοντέλων του ίδιου φαινοµένου.  

Για τους σκοπούς του διαγνωστικού δοκιµίου 6 οι ΠΕ είχαν να συγκρίνουν τέσσερα 

διαφορετικά µοντέλα σε σχέση µε τη λειτουργία του αγκώνα (Παράρτηµα 7), να τα 

περιεργαστούν, και να δηλώσουν ποιο από αυτά δείχνει µε τον πιο κατάλληλο τρόπο και 

ποιο µε το λιγότερο κατάλληλο τρόπο πώς λειτουργεί ο αγκώνας.  

 

Η πλειοψηφία των ΠΕ σωστά επέλεξε την κατασκευή από χαρτόνι και σχοινί ως την 

καλύτερη αναπαράσταση της λειτουργίας του αγκώνα τόσο πριν όσο και µετά από την 

παρέµβαση. Παρόλα αυτά, πριν από την παρέµβαση τα επιχειρήµατα που παρουσιάστηκαν 

                                                 
xx Μία φυσική ποσότητα είναι µία φυσική ιδιότητα που µπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Αυτό σηµαίνει ότι 
µπορεί να µετρηθεί ή/και να υπολογιστεί και να εκφραστεί µέσα από αριθµούς (π.χ. µάζα, ηλεκτρικό ρεύµα, 
πίεση, δύναµη, ενέργεια) 
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από κάποιους ΠΕ για να υποστηρίξουν την επιλογή τους ήταν λιγότερο κατάλληλα σε 

σχέση µε αυτά που παρουσιάστηκαν µετά από την παρέµβαση. Πριν από την παρέµβαση 

οι ΠΕ χρησιµοποίησαν επιφανειακά κριτήρια για τη σύγκριση των τεσσάρων µοντέλων. Η 

απάντηση της ΠΕ 8 είναι χαρακτηριστική αυτής της δυσκολίας: «κατά την άποψή µου και 

αισθητικά οµιλούµενη µου άρεσε ο πρώτος τρόπος (δηλ. το σχέδιο). Μπορεί οι άλλοι τρόποι 

να περιέχουν κίνηση, αλλά ο πρώτος τρόπος έδειχνε και τα διάφορα µέρη του χεριού.» Είναι 

ξεκάθαρο ότι αυτή η ΠΕ επηρεάστηκε από το γεγονός ότι το σχέδιο µοιάζει πολύ µε το 

πραγµατικό χέρι, ενώ τα άλλα τρία µοντέλα όχι. Μετά από την παρέµβαση, παρόλο που 

δεν αλλάζει η επιλογή της για το καταλληλότερο µοντέλο, αλλάζει το επιχείρηµα που 

παραθέτει: «Το σχέδιο είναι ο καλύτερος τρόπος αναπαράστασης της λειτουργίας του 

αγκώνα, αφού παρουσιάζει τόσο τα µέρη του χεριού, αλλά επίσης και το βέλος δείχνει την 

κίνηση και τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το συγκεκριµένο µέρος του χεριού». Παρόλο 

που η απάντησή της είναι λανθασµένη, η ΠΕ αναζήτησε και βρήκε «λογικά» και όχι 

«αισθητικά» επιχειρήµατα υπέρ του προτιµητέου µοντέλου, του σχεδίου, το οποίο είναι 

σύµφωνα µε τα δικά της λόγια αισθητικά καλύτερο. Εφτά εκ των 21 ΠΕ χρησιµοποίησαν 

επιφανειακά κριτήρια, όπως φαινοµενολογικά χαρακτηριστικά ή αισθητικά κριτήρια κατά 

τη σύγκριση πολλαπλών µοντέλων για το ίδιο φαινόµενο µε σκοπό να αποφασίσουν ποιο 

είναι το καταλληλότερο για να αναπαραστήσει το φαινόµενο αυτό.  

 

Αυτή η δυσκολία πιθανό να σχετίζεται µε τη φτωχή κατανόηση των ΠΕ σε σχέση µε το 

ρόλο των µοντέλων. Αντί να αντιλαµβάνονται το µοντέλο ως µία εξωτερική 

αναπαράσταση που παρέχει τον υποκείµενο µηχανισµό ενός φαινοµένου, φαίνεται ότι 

εκλαµβάνουν το µοντέλο ως αντίγραφο του φαινοµένου ανεξάρτητα από την ικανότητά 

του να αναπαριστά αυτό το µηχανισµό. 

5.2.1.5. ∆υσκολία 5: Οι ΠΕ δε θεωρούν τη σύγκριση ενός µοντέλου µε το 

πραγµατικό φαινόµενο ή τα δεδοµένα που συνέλεξαν από αυτό ως 

ουσιαστικό µηχανισµό για βελτίωσή του.  

Τα αποτελέσµατα του διαγνωστικού δοκιµίου 9, το οποίο ζητούσε από τους ΠΕ να 

αξιολογήσουν ένα µοντέλο για την ανάπτυξη των φυτών, κατασκευασµένο στο πρόγραµµα 

Stagecast Creator, και ακολούθως να εντοπίσουν το τι πρέπει να κάνει ο κατασκευαστής 

του µοντέλου για να το βελτιώσει, υπαινίσσονται ότι οι ΠΕ δεν αναγνωρίζουν τα βασικά 

βήµατα της διαδικασίας της βελτιωτικής ρύθµισης ενός µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, οι 

ΠΕ δεν εντόπισαν ότι η διαδικασία βελτίωσης ενός µοντέλου περιλαµβάνει: (α) λήψη 

επιπρόσθετων παρατηρήσεων, (β) πρόσθεση νέων στοιχείων και σχέσεων στο µοντέλο, 
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και (γ) συνεχείς συγκρίσεις του µοντέλου µε τα δεδοµένα ως βασικό στοιχείο των 

επαναλαµβανόµενων βελτιώσεων.  

 

Η ΦΑ των απαντήσεων των ΠΕ σε αυτό το δοκίµιο έδειξε ότι πριν από την παρέµβαση 

τέσσερις από τους 21 ΠΕ δεν εκτιµούν τη διαδικασία συλλογής επιπρόσθετων δεδοµένων 

ή παρατήρησης του φαινοµένου ως σηµαντικό κοµµάτι της βελτιωτικής ρύθµισης του 

µοντέλου. Η απάντηση της ΠΕ 9 είναι χαρακτηριστική αυτής της δυσκολίας:  

Το µοντέλο της Νεφέλης δεν είναι καλό. Αρχικά τα σπόρια δεν 

τοποθετήθηκαν κάτω από το έδαφος. Αγνοεί εντελώς τους παράγοντες που 

αναπτύσσουν ένα φυτό. Αρχικά το νερό πρέπει να µπει στο στόµιο του σπόρου. 

Μετά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης πρέπει το φυτό να βγάλει ρίζες. 

Αγνοεί και την αναπνοή, την κίνηση αερίων: CO2�O2. Αγνοεί την παραγωγή 

γλυκόζης. ∆ε δείχνει ρίζες (Προπειραµατικό, ΠΕ 9). 

Είναι φανερό ότι η ΠΕ αντιλαµβάνεται ότι το µοντέλο στερείται πολλών βασικών 

στοιχείων και διαδικασιών, αλλά αυτό που δεν αντιλαµβάνεται είναι τη σηµασία της 

«επιστροφής» στο φαινόµενο µετά από την οικοδόµηση της πρώτης εκδοχής του µοντέλου, 

ώστε να γίνει σύγκριση και να βελτιωθεί το µοντέλο. Αντίθετα, ανακαλεί γνώσεις για το 

φαινόµενο και τις περιγράφει ώστε να περιληφθούν στο µοντέλο.  

 

Όλες οι δυσκολίες που περιγράφηκαν µέχρι τώρα είναι επιστηµολογικής φύσης. 

Εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δυσκολιών γιατί σχετίζονται µε την επιστηµολογική 

ενηµερότητα των ΠΕ και πιο συγκεκριµένα µε την ικανότητά τους να κατανοήσουν είτε τη 

φύση των µοντέλων (π.χ. δυσκολία 4) είτε τη φύση της διαδικασίας της µοντελοποίησης 

(π.χ. δυσκολία 1). Η αποτυχία των εκπαιδευτικών να κατανοήσουν την επιστηµολογία των 

µοντέλων και της µοντελοποίησης φαίνεται να δρα ως εµπόδιο που προωθεί την εµφάνιση 

των προαναφερόµενων δυσκολιών, οι οποίες µε τη σειρά τους εµποδίζουν τη διδασκαλία 

και τη µαθησιακή διαδικασία γενικότερα.  

 

Όπως έχει προαναφερθεί, για τον εντοπισµό των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ΠΕ 

όταν µοντελοποιούν κάποιο φαινόµενο αναλύθηκαν δεδοµένα που συλλέχθηκαν πριν, 

κατά τη διάρκεια ή µετά από την παρέµβαση. Σε σχέση µε τα διαγνωστικά δοκίµια, 

θεωρούµε ότι ένας ΠΕ δεν αντιµετωπίζει µία δυσκολία όταν αυτή εντοπίζεται µόνο πριν 

από τη διδασκαλία. Αυτή η προϋπόθεση λήφθηκε για να µπορέσουµε να συγκρίνουµε ή να 

συσχετίσουµε τις δυσκολίες µοντελοποίησης µε τις παιδαγωγικές δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει ένας ΠΕ (Κεφάλαιο 5.2.2.). Όταν αναλύθηκαν για παράδειγµα τα δεδοµένα 
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που προέκυψαν από τη χορήγηση του προπειραµατικού δοκιµίου 6, εντοπίστηκε ότι η ΠΕ 

14 αντιµετώπιζε τη δυσκολία 4. Η ΠΕ 14 χρησιµοποιούσε επιφανειακά κριτήρια για να 

συγκρίνει τα τέσσερα διαφορετικά µοντέλα για τη λειτουργία του αγκώνα. Η ίδια 

δυσκολία δεν εντοπίστηκε κατά την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν 

µεταπειραµατικά από το ίδιο δοκίµιο, έτσι θεωρήσαµε ότι η διδασκαλία που έλαβε χώρα 

ανάµεσα στη χορήγηση του προπειραµατικού και του πειραµατικού δοκιµίου είναι 

υπεύθυνη για αυτή την αλλαγή και συνεπώς η ΠΕ 14 δεν αντιµετωπίζει αυτή τη δυσκολία 

µετά το πέρας του µαθήµατος. 

5.2.2. Παιδαγωγικές δυσκολίες: Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

ΠΕ όταν διδάσκουν την ικανότητα της µοντελοποίησης 

Η ανάλυση των τελικών εργασιών και του αναστοχασµού που κατέγραψαν οι ΠΕ για τη 

διδασκαλία που σχεδίασαν και υλοποίησαν, έδειξε την ύπαρξη πέντε δυσκολιών 

παιδαγωγικής φύσης, δυσκολιών δηλαδή που σχετίζονται µε την έλλειψη ικανότητας για 

προώθηση και ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης σε µαθητές δηµοτικού 

σχολείου.  

5.2.2.1. ∆υσκολία 6: Οι ΠΕ δεν κατανοούν ή θεωρούν δεδοµένη τη 

διαδικασία της βελτιωτικής ρύθµισης του µοντέλου.  

Οι ΠΕ ανέπτυξαν και εφάρµοσαν ακολουθίες δραστηριοτήτων που αφορούσαν στην 

ανάπτυξη διαδοχικών µοντέλων για ένα συγκεκριµένο φαινόµενο από ένα µαθητή 

δηµοτικού σχολείου. Κάποιοι από αυτούς δεν εφάρµοσαν ή δεν κατανόησαν το στάδιο της 

βελτιωτικής ρύθµισης του µοντέλου. Παρόλο που οι µαθητές τους ανέπτυξαν πολλαπλά 

διαδοχικά µοντέλα, οι ΠΕ δεν προώθησαν τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε οι 

µαθητές να νιώσουν την ανάγκη για βελτίωση του µοντέλου τους και συνεπώς να 

προχωρήσουν από το ένα µοντέλο στο διαδοχικό του.  

 

Ο ΠΕ 12, για παράδειγµα, ανάπτυξε συνεργατικά µε µία δωδεκάχρονη µαθήτρια διαδοχικά 

µοντέλα για το φαινόµενο της όξινης βροχής. Παρόλο που τελικά οικοδόµησαν πέντε 

µοντέλα, η µετάβαση από το ένα µοντέλο στο ακόλουθο παρουσιάστηκε στη µαθήτρια ως 

µια «αναγκαστική» διαδικασία παρά ως αποτέλεσµα µιας γνήσιας ανάγκης για βελτίωση 

του µοντέλου λόγω ασυνεπειών που προκύπτουν κατά τη σύγκρισή του µε το φαινόµενο. 

Συνεπώς, η διαδικασία βελτίωσης του µοντέλου δεν προωθήθηκε. Το ∆ιάγραµµα 44 

παρουσιάζει τα διαδοχικά µοντέλα που οικοδοµήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 

ΠΕ 12. Η πρώτη εικόνα (µοντέλο 1α) δείχνει το µοντέλο που έφτιαξε η µαθήτρια στο 
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χαρτί, ενώ τα άλλα πέντε διαφορετικά διαδοχικά µοντέλα δηµιουργήθηκαν στο πρόγραµµα 

SC. 

 
∆ιάγραµµα 44. ∆ιαδοχικά Μοντέλα για το Φαινόµενο της Όξινης Βροχής (Τελική Εργασία του ΠΕ 12) 

Αυτό που συνέβηκε ήταν ότι ο ΠΕ 12 ζητούσε από τη µαθήτρια να βελτιώσει το µοντέλο 

της µε συγκεκριµένους τρόπους, ή, στην καλύτερη περίπτωση, της ζητούσε να 

αξιολογήσει το µοντέλο της µελετώντας γραπτές πληροφορίες για το φαινόµενο. Για 

παράδειγµα, όταν η µαθήτρια σχεδίασε το πρώτο µοντέλο (µοντέλο 1α), ο ΠΕ 12 της 

ζήτησε να το µεταφέρει στο πρόγραµµα (SC), αντί να της ζητήσει να εντοπίσει τις 

ατέλειες ή τα ελαττώµατα του µοντέλου (π.χ. έλλειψη κίνησης στο χαρτί) και συνεπώς να 

δηµιουργήσει την ανάγκη για βελτίωση του µοντέλου. Επιπλέον, για να παραινέσει τη 

µαθήτρια να βελτιώσει το πρώτο της µοντέλο στο πρόγραµµα SC® (µοντέλο 1β) ο ΠΕ 12 

έκανε τα ακόλουθα (δικά του λόγια κατά τον αναστοχασµό του για το µάθηµα):  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής η µαθήτρια έπρεπε να κοιτάξει το 

µοντέλο της (µοντέλο 1β) και να εξετάσει κατά πόσο συνάδει µε τα 

πραγµατικά δεδοµένα. Ήξερα ότι αυτό ήταν δύσκολο να το κάνει, µια και το 

φαινόµενο δεν είναι παρατηρήσιµο στη δική της καθηµερινότητα. Έτσι, το 

µόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να διαβάσει τις πηγές που βρήκα εγώ και 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 224 

παρείχαν πληροφορίες για το φαινόµενο και να τις συνδέσει µε εµπειρίες της 

από το φυσικό κόσµο (π.χ. δεν µπορεί να υπάρχει καπνός χωρίς πηγή που τον 

δηµιουργεί). 

Επιπρόσθετα, για τη µετάβαση από το µοντέλο 2 στο µοντέλο 3, ο ΠΕ 12 δήλωσε τα 

ακόλουθα:  

Ακόµα ένα σηµείο του µοντέλου που κλήθηκε να βελτιώσει ήταν η αλλαγή στο 

χρώµα της βροχής από κανονική σε όξινη…..της ζήτησα να εισηγηθεί 

τρόπους για να δείξει την αλλαγή. Όταν σκέφτηκε για λίγο κατέληξε σε έναν 

απλό και αποτελεσµατικό τρόπο…. 

Το πρώτο απόσπασµα είναι χαρακτηριστικό του τρόπου που ο ΠΕ 12 δρούσε κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας του. Ο ΠΕ 12 φαίνεται ότι καταλάβαινε ότι η σύγκριση του 

φαινοµένου µε το µοντέλο είναι κρίσιµης σηµασίας για τη διαδικασία ανάπτυξης µοντέλου, 

αλλά δεν µπορούσε να βρει ένα τρόπο να το περιλάβει στη δοµή της διδασκαλίας του. 

Έτσι, απλά έδινε στη µαθήτρια τις πληροφορίες για το φαινόµενο αντί την ευκαιρία να 

παρατηρήσει το φαινόµενο και να συλλέξει δεδοµένα. Η µαθήτρια θα δυσκολευόταν να 

συλλέξει δεδοµένα, αλλά θα µπορούσε ο ΠΕ 12 να της παρέχει πραγµατικά δεδοµένα, αντί 

πληροφορίες. Θα µπορούσε για παράδειγµα να της παρουσιάσει δεδοµένα για την 

επιβίωση των φυτών σε διαφορετικές περιοχές (π.χ. βιοµηχανικές περιοχές, δασικές 

περιοχές κτλ) και να της ζητήσει να αναγνωρίσει πιθανά µοτίβα που προκύπτουν από αυτά. 

Το δεύτερο απόσπασµα από τον αναστοχασµό του ΠΕ 12 υποδεικνύει την ανεπιτυχή 

προσπάθειά του να καθοδηγήσει τη µαθήτρια προς τη βελτίωση του µοντέλου της. 

Παρουσιάζει στη µαθήτρια την αλλαγή που πρέπει να γίνει και το µόνο που πρέπει αυτή 

να σκεφτεί είναι τον τεχνικό τρόπο (στο πρόγραµµα) για να το πετύχει.  

 

Την ίδια δυσκολία φαίνεται να αντιµετωπίζει και η ΠΕ 10, η οποία σε συνεργασία µε τη 

µαθήτριά της µοντελοποίησαν το φαινόµενο της φωτοσύνθεσης των φυτών. Ανάµεσα στα 

τελικά της σχόλια για τη διδασκαλία της, η ΠΕ 10 ανέφερε τα ακόλουθα:  

…µε ελάχιστες αλλαγές που έκανε η µαθήτρια από µόνη της, οικοδόµησε 

τελικά έξι διαδοχικά µοντέλα, τα οποία στην πραγµατικότητα δεν πολύ-

διαφέρουν αν τα συγκρίνεις µεταξύ τους…. Το τελικό µοντέλο είναι αυτό που 

η ίδια η µαθήτρια θεώρησε ως το καταλληλότερο για να αναπαραστήσει το 

φαινόµενο της φωτοσύνθεσης.  

Είναι ξεκάθαρο από τα λόγια της ΠΕ 10 ότι δεν προσπάθησε να εµπλέξει τη µαθήτρια σε 

µία γνήσια διαδικασία βελτιωτικής ρύθµισης του αρχικού της µοντέλου, και ακόµα και αν 

το έκανε, δεν κατάφερε να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Προσεκτικότερη ανάλυση 
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των βηµάτων που έκαναν όλοι οι ΠΕ κατά τη διδασκαλία τους έδειξε ότι εννιά από τους 

21 αντιµετωπίζουν αυτή την παιδαγωγική δυσκολία.  

5.2.2.2. ∆υσκολία 7: Οι ΠΕ τείνουν να υιοθετούν το ρόλο της αυθεντίας και 

θεωρούν προσωπική τους ευθύνη να µεταδώσουν στους µαθητές σωστές 

επιστηµονικές πληροφορίες για το φαινόµενο που µοντελοποιείται.  

Η ανάλυση των τελικών εργασιών των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών έδειξε ότι τρεις 

από τους 21 εκλαµβάνουν τους εαυτούς τους ως αυθεντίες κατά τη διδασκαλία τους. 

Υποθέτουν ότι η επαγγελµατική τους ευθύνη αφορά στη µετάδοση των «σωστών» 

επιστηµονικών πληροφοριών στους µαθητές, οι οποίοι καλούνται ακολούθως να 

οικοδοµήσουν ή να βελτιώσουν το µοντέλο τους.  

 

Η ΠΕ 10, για παράδειγµα, ζήτησε αρχικά από τη µαθήτριά της, που σύµφωνα µε τη γνώµη 

της (ΠΕ) «ήξερε πολλά για το θέµα» να σχεδιάσει ένα µοντέλο για το φαινόµενο σε ένα 

χαρτί και µετά ένα µοντέλο στο πρόγραµµα SC. Ακολούθως διεξήγαγαν ένα πείραµα που 

αφορούσε στην επίδραση της ηλιοφάνειας στην ανάπτυξη του φυτού και η µαθήτρια 

κλήθηκε να αξιολογήσει το µοντέλο της σύµφωνα µε τις νέες πληροφορίες που προέκυψαν 

από τη διεξαγωγή του πειράµατος. Μέχρι αυτό το σηµείο η διαδικασία φαίνεται να 

ακολουθούσε τα επιστηµονικά πρότυπα. Παρόλα αυτά, αντί η διαδικασία να εστιάσει και 

να δοµηθεί γύρω από τα πειράµατα που διεξήχθηκαν και τα αποτελέσµατά τους, η ΠΕ 10 

έδωσε στη µαθήτρια επιπλέον υλικό (πληροφορίες σε µία παρουσίαση στο πρόγραµµα 

PowerPoint) που περιλάµβανε πληροφορίες σχετικά µε το φαινόµενο της φωτοσύνθεσης:  

Για να τη βοηθήσω της έδωσα µία παρουσίαση στο Powerpoint. Ήθελα το 

µοντέλο της να είναι σωστό. Αυτός είναι ο λόγος που της έδωσα τις ορθές 

επιστηµονικά πληροφορίες.  

Φαίνεται ότι η ΠΕ 10 δεν εµπιστευόταν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που διεξήγαγαν 

και θεώρησε ότι δεν ήταν σαφή για τη µαθήτρια. Αντί να προχωρήσει σε επανάληψη των 

πειραµάτων ή αντί να τα χειριστεί µε τρόπο που θα ήταν κατανοητός στη µαθήτρια, 

θεώρησε πιο χρήσιµο να της δώσει τις «ακριβείς και ορθές» πληροφορίες µέσω της 

παρουσίασης.  

5.2.2.3. ∆υσκολία 8: Οι ΠΕ υπερθεµατίζουν το ρόλο των αντικειµένων σε 

ένα µοντέλο κατά τη διδασκαλία τους.  

Οκτώ εκ των 21 ΠΕ υπερθεµάτισαν το ρόλο των αντικειµένων στα µοντέλα που 

ανέπτυξαν σε συνεργασία µε τους µαθητές τους. Η ΠΕ 8 εφάρµοσε διδασκαλία που 

σχετιζόταν µε «τη ζωή των καρχαριών» σε συνεργασία µε ένα 12χρονο µαθητή. Το 
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∆ιάγραµµα 45 παρουσιάζει τα πέντε διαφορετικά διαδοχικά µοντέλα που αναπτύχθηκαν 

κατά τη διδασκαλία. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΠΕ 8 υπερθεµάτισε ή τουλάχιστον δεν έκανε 

κάτι για να αποτρέψει την περίληψη µεγάλου αριθµού αντικειµένων, σε σχέση µε άλλα 

στοιχεία του µοντέλου. στο µοντέλο του µαθητή της. Το µοντέλο 1 περιλαµβάνει δύο 

αντικείµενα (καρχαρίας, ψάρι), δύο διαδικασίες (κίνηση, τροφή), και µία αλληλεπίδραση 

ανάµεσα σε αντικείµενα (ο καρχαρίας τρώει το ψάρι). Το δεύτερο µοντέλο διαφέρει από 

το πρώτο στο ότι περιλαµβάνει και την κίνηση ενός αντικειµένου (ψάρι 1). Η βελτίωση 

από το µοντέλο 2 στο µοντέλο 3 και από το µοντέλο 3 στο µοντέλο 4 έχει αισθητική χροιά 

(αλλαγή στην εµφάνιση των αντικειµένων-ψαριών και του περιβάλλοντος). Τέλος, το 

µοντέλο 5 είναι βελτιωµένο σε σχέση µε τα προηγούµενα σε σχέση µε το ότι περιέχει τρία 

επιπλέον αντικείµενα (ψάρια) και µία µόνο επιπλέον διαδικασία (επίθεση καρχαρία). Όλα 

τα µοντέλα του µαθητή είναι αντικειµενοκεντρικά και η διαδικασία βελτίωσής τους αφορά 

κυρίως σε αλλαγές στα αντικείµενα που περιλαµβάνουν.  

 
∆ιάγραµµα 45. ∆ιαδοχικά Μοντέλα για τη ∆ιατροφή σε ένα Θαλάσσιο Οικοσύστηµα (Τελική Εργασία της 

ΠΕ 8) 

5.2.2.4. ∆υσκολία 9: Οι ΠΕ υπερθεµατίζουν στη διδασκαλία τους το ρόλο 

των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα αντικείµενα του µοντέλου παρά 

οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων. 

Η ΠΕ 1 οικοδόµησε σε συνεργασία µε το 12χρονο µαθητή της ένα µοντέλο που 

περιγράφει τις τροφικές σχέσεις συγκεκριµένων οργανισµών (αετός, λύκος, αρσενική και 

θηλυκή αλεπού, κότα, κόκορας, κοτοπουλάκι, πουλί). Η ανάλυση των στοιχείων του 
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τελικού µοντέλου που οικοδοµήθηκε και το οποίο προέκυψε από τη διδασκαλία της ΠΕ 1, 

έδειξε την κυριαρχία των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου έναντι 

οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του (αντικειµένων, µεταβλητών, διαδικασιών). Προσεκτική 

ανάλυση των διαδοχικών µοντέλων έδειξε επιπρόσθετα την κυριαρχία των 

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα αντικείµενα έναντι άλλων αλληλεπιδράσεων. Πιο 

συγκεκριµένα, εντοπίστηκαν 19 αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα (π.χ. Ο αετός 

τρώει την κότα όταν τα δύο ζώα συναντιούνται.) και µόνο οκτώ αλληλεπιδράσεις ανάµεσα 

σε µεταβλητές και διαδικασίες (π.χ. Η ενέργεια του αετού ελαττώνεται όταν κινείται). Ο 

Πίνακας 52 παρέχει λεπτοµερή περιγραφή των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα στοιχεία 

του τελικού µοντέλου της διδασκαλίας της ΠΕ 1 που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση.  

Πίνακας 52 

Αλληλεπιδράσεις των Στοιχείων του Μοντέλου που Προέκυψε από τη ∆ιδασκαλία της ΠΕ 1 

Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα 
Αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε µεταβλητές και 
διαδικασίες  

1. Αετός-κότα: Ο αετός τρώει την κότα  
2. Αετός-κόκορας: Ο αετός τρώει τον κόκορα  
3. Αλεπού-κόκορας: Η αλεπού τρώει τον κόκορα  
4. Αλεπού-κότα: Η αλεπού τρώει την κότα  
5. Λύκος-κόκορας: Ο λύκος τρώει τον κόκορα  
6. Λύκος-κότα: Ο λύκος τρώει την κότα  
7. Κότα-σκουλήκι: Η κότα τρώει το σκουλήκι  
8. Κότα-λουλούδια: Η κότα τρώει λουλούδια. 
9. Κότα-σιτάρι: Η κότα τρώει σιτάρι.  
10. Κότα-σπόροι: Η κότα τρώει σπόρους.  
11. Κότα-καλαµπόκι: Η κότα τρώει καλαµπόκι. 
12. Κόκορας-λουλούδια: Ο κόκορας τρώει 

λουλούδια. 
13. Κόκορας-σιτάρι: Ο κόκορας τρώει σιτάρι. 
14. Κόκορας-σπόροι: Ο κόκορας τρώει σπόρους. 
15. Κόκορας-καλαµπόκι: Ο κόκορας τρώει 

καλαµπόκι  
16. Κόκορας-σκουλήκι: Ο κόκορας τρώει το 

σκουλήκι  
17. Κοτοπουλάκι-λουλούδια: Το κοτοπουλάκι 

τρώει τα λουλούδια.  
18. Κότα-κόκορας: Η κότα γεννά κοτοπουλάκι.  
19. Θηλυκή αλεπού-αρσενική αλεπού: Η θηλυκή 

αλεπού γεννά µικρό αλεπουδάκι, όταν τα δύο ζώα 
συναντιούνται. 

1. Ενέργεια αετού-κίνηση αετού: Η ενέργεια του 
αετού ελαττώνεται όταν κινείται. 

2. Ενέργεια λύκου-κίνηση λύκου: Η ενέργεια του 
λύκου ελαττώνεται όταν κινείται. 

3. Ενέργεια αετού-θάνατος αετού: Όταν η ενέργεια 
του αετού φτάσει στο µηδέν, πεθαίνει.  

4. Ενέργεια λύκου-θάνατος λύκου: Όταν η ενέργεια 
του λύκου φτάσει στο µηδέν, πεθαίνει. 

5. Ενέργεια αρσενικής αλεπούς-θάνατος αρσενικής 
αλεπούς: Όταν η ενέργεια της αρσενικής 
αλεπούς φτάσει στο µηδέν, πεθαίνει. 

6. Ενέργεια θηλυκής αλεπούς-θάνατος θηλυκής 
αλεπούς: Όταν η ενέργεια της θηλυκής αλεπούς 
φτάσει στο µηδέν, πεθαίνει. 

7. Ενέργεια αρσενικής αλεπούς-τροφή αρσενικής 
αλεπούς: Όταν η αρσενική αλεπού τρώει, η 
ενέργειά της αυξάνεται. 

8. Ενέργεια µικρού κοτόπουλου–ανάπτυξη µικρού 
κοτόπουλου: Όταν η ενέργεια του µικρού 
κοτόπουλου αυξάνεται µέχρι ενός 
προκαθορισµένου ορίου, το κοτοπουλάκι 
µετατρέπεται σε κότα ή κόκορα.  

Κατά την ανάλυση των τελικών µοντέλων που προέκυψαν από τη διδασκαλία όλων των 

ΠΕ βρέθηκε ότι δέκα από τους 21 αντιµετωπίζουν αυτή την παιδαγωγική δυσκολία κατά 

τη διδασκαλία τους.   

 

Οι δύο τελευταίες δυσκολίες (8 και 9) φαίνεται να σχετίζονται µε την έλλειψη ικανότητας 

προώθησης της µοντελοποίησης ως µίας διαδικασίας κατανόησης του υποκείµενου 

µηχανισµού των φαινοµένων. Οι ΠΕ δεν έδωσαν έµφαση στις διαδικασίες και στις 

µεταβλητές των µοντέλων που οικοδοµούσαν οι µαθητές τους, αλλά στα αντικείµενά τους. 

Φαίνεται ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο να κατανοήσουν το σηµαντικό ρόλο των 
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φυσικών ποσοτήτων της επιστήµης και συνεπώς δεν ασχολούνται µε το να βοηθήσουν 

τους µαθητές τους να τις περιλάβουν στα µοντέλα τους. Αντί αυτού εστιάζουν στα εµφανή 

στοιχεία, τα αντικείµενα και τις αλληλεπιδράσεις τους.  

5.2.2.5. ∆υσκολία 10: Οι ΠΕ τείνουν να ενθαρρύνουν τους µαθητές τους να 

προβαίνουν σε αισθητικές βελτιώσεις των µοντέλων τους. 

Η ανάλυση των τελικών εργασιών των ΠΕ έδειξε ότι δίνουν έµφαση ιδιαίτερα στις 

αισθητικές βελτιώσεις των µοντέλων των µαθητών τους. Εφτά από τους 21 ΠΕ περιέλαβαν 

συγκεκριµένη φάση στη διδασκαλία τους κατά την οποία παρακινούσαν το µαθητή να 

βελτιώσει αισθητικά το µοντέλο του. Αυτή η δυσκολία είναι ξεκάθαρη στα διαδοχικά 

µοντέλα που έφτιαξε ο µαθητής της ΠΕ 8 και φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 45, όπου τόσο η 

µετάβαση από το µοντέλο 2 στο µοντέλο 3 όσο και η µετάβαση από το µοντέλο 3 στο 

µοντέλο 4 έχουν µία αισθητική χροιά (αισθητικές και επιφανειακές αλλαγές των ψαριών 

και του περιβάλλοντος του προγράµµατος γενικότερα).  

 

Η ΠΕ 21 αντιµετώπισε επίσης αυτή τη δυσκολία. Παρακάτω φαίνεται ο αναστοχασµός της 

σε σχέση µε τις αισθητικές αλλαγές που προώθησε στα µοντέλα του µαθητή της:  

…του ζήτησα να ελέγξει κατά πόσο υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του µοντέλου 

του. ∆εν µπορούσε να προτείνει κάποια αλλαγή για βελτίωση. Έτσι, 

εισηγήθηκα να ενισχύσει το µοντέλο µε λόγια που να εξηγούν τι κάνει το 

µοντέλο καθώς επίσης να ωραιοποιήσει την εµφάνιση των αντικειµένων του 

µοντέλου (γη, ήλιος, κλπ), ώστε να προσοµοιάζουν την πραγµατικότητα. Του 

άρεσαν οι ιδέες µου και εφάρµοσε τις αλλαγές. 

 

Η ΠΕ 21 θεωρεί τις αισθητικές βελτιώσεις του µοντέλου ως αναπόσπαστο µέρος της 

διαδικασίας της βελτιωτικής ρύθµισης του µοντέλου και συνεπώς προτρέπει το µαθητή της 

να το περιλάβει στη διαδικασία της µοντελοποίησης του φαινοµένου (κύκλος µέρας-

νύχτας). 

5.2.3. Συσχετισµός των επιστηµολογικών και των παιδαγωγικών 

δυσκολιών  

Επιπλέον ανάλυση των αποτελεσµάτων παρουσίασε ένα ενδιαφέρον µοτίβο που 

περιγράφεται στο ∆ιάγραµµα 46 και το οποίο αφορά στις δυσκολίες που εντοπίστηκαν στο 

πλαίσιο αυτής της έρευνας. Η στατιστική ανάλυση που περιέλαβε όλες τις δυσκολίες 

έδειξε στατιστικά σηµαντικές σχέσεις ανάµεσα σε αυτές. Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος 
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συσχέτισης µεταξύ δυσκολιών µε την βοήθεια του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2.Το βαθµό 

συσχέτισης µεταξύ των δυσκολιών κατέδειξε ο συντελεστής Phi (Field, 2005).  

 

Οι γραµµές που ενώνουν τις διάφορες δυσκολίες (∆1-∆10) στο διάγραµµα δεν 

υπαινίσσονται αιτιακές σχέσεις ούτε ότι η µία δυσκολία συσχετίζεται µε την άλλη. 

Ωστόσο, υποδεικνύονται τάσεις ανάµεσα στα δεδοµένα. Υποδεικνύεται ότι οι ΠΕ που 

τείνουν να αντιµετωπίζουν τη δυσκολία στο ένα άκρο της γραµµής τείνουν, επίσης, να 

αντιµετωπίζουν τη δυσκολία στο άλλο άκρο της. Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι οι ΠΕ 

που αντιµετωπίζουν τη δυσκολία 3, αυτοί δηλαδή που οικοδοµούν µοντέλα που 

περιλαµβάνουν περισσότερες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα αντικείµενα παρά 

αλληλεπιδράσεις οποιουδήποτε άλλου είδους, τείνουν επίσης να αντιµετωπίζουν τη 

δυσκολία 9, τείνουν, δηλαδή, να καθοδηγούν τους µαθητές τους να κάνουν το ίδιο 

υπερθεµατίζοντας το ρόλο των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα αντικείµενα παρά 

οποιοδήποτε άλλο είδος αλληλεπιδράσεων.  

∆1 ∆2 ∆3 ∆4 ∆5

∆6 ∆7 ∆8 ∆9 ∆10

Phi=0.50, p<0.05

Phi=0.47, 
p<0.05

 
∆ιάγραµµα 46. Συσχετισµός των Επιστηµολογικών και των Παιδαγωγικών ∆υσκολιών 

Παρουσιάζονται δύο διαφορετικά παραδείγµατα προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών που 

αντιµετωπίζουν συνδυασµούς αυτών των δυσκολιών. Η ΠΕ 10 αντιµετωπίζει την 

επιστηµολογική δυσκολία 1 (∆1) και πιστεύει ότι για να οικοδοµήθει ένα µοντέλο ο 

κατασκευαστής πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τη λειτουργία του φαινοµένου 

(επαναλαµβάνει αυτή την ιδέα πολλές φορές στις σύγχρονες συζητήσεις που έλαβαν χώρα 

στο πλαίσιο του µαθήµατος). Ταυτόχρονα, θεωρεί τον εαυτό της ως αυθεντία και πιστεύει 

ότι η επαγγελµατική της ευθύνη αφορά στη µετάδοση των ορθών επιστηµονικών 

πληροφοριών στη µαθήτριά της (∆7) (παρέχει στη µαθήτρια τις «ορθές» πληροφορίες 

µέσα από µία παρουσίαση στο πρόγραµµα Powerpoint, αντί να εστιάζει στα αποτελέσµατα 

του πειράµατος). Ο συσχετισµός των δύο δυσκολιών (∆1-∆7: φ=0,5, p<0,05) µπορεί να 

αποτελέσει ένδειξη του γεγονότος ότι µία εκ των δύο δυσκολιών, πιθανότατα η ∆1, δρα ως 
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εµπόδιο στη διδασκαλία των ΠΕ και συνεπώς εµφανίζεται η άλλη δυσκολία (πιθανότατα η 

∆7), ή αντίστροφα.  

 

Άλλο ένα παράδειγµα αφορά στην ΠΕ 8. Αντιµετωπίζει τη δυσκολία 4 (∆4), εφόσον 

χρησιµοποιεί αισθητικά κριτήρια για να συγκρίνει πολλαπλά µοντέλα για το ίδιο 

φαινόµενο (κατά τη σύγκριση των τεσσάρων µοντέλων για τη λειτουργία του αγκώνα για 

το προπειραµατικό δοκίµιο 6) και τη δυσκολία 10 (∆10), αφού προτρέπει το µαθητή της να 

βελτιώσει το µοντέλο του µε βάση αισθητικά κριτήρια (περιλαµβάνει στη διδασκαλία της 

συγκεκριµένη φάση κατά την οποία καλεί το µαθητή να βελτιώσει την εµφάνιση των 

αντικειµένων του µοντέλου του). Υποθέτουµε ότι είναι πιθανόν η ∆4 να δρα ως εµπόδιο 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής προσπάθειας της ΠΕ για προώθηση της ικανότητας της 

µοντελοποίησης και συνεπώς εµφανίζεται η ∆10, ή αντίστροφα. 

 

Χρησιµοποιήσαµε τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης για να περιγράψουµε 

ποιοτικά τις προσπάθειες των ΠΕ για προώθηση της ανάπτυξης της ικανότητας της 

µοντελοποίησης σε µαθητές δηµοτικού σχολείου. Αυτά τα αποτελέσµατα υπαινίσσονται 

την ύπαρξη των ακόλουθων τριών διαφορετικών αξόνων θεωρητικών προσεγγίσεων της 

διδασκαλίας της µοντελοποίησης:  

• Γραµµικοί κατασκευαστές µοντέλων (Linear modelers): (∆1, ∆6 και ∆7) 

• Αντικειµενοστρεφείς κατασκευαστές µοντέλων (object-oriented modelers) (∆2-

∆8 ή ∆3-∆9) 

• Αισθητικά προσανατολισµένοι κατασκευαστές µοντέλων (aesthetic modelers) 

(∆4 και ∆10) 

 

Ένας κατασκευαστής µοντέλου που χαρακτηρίζεται από την πρώτη θεωρητική προσέγγιση 

(γραµµικός κατασκευαστής µοντέλων) δεν µπορεί να αντιληφθεί τη µοντελοποίηση ως 

κυκλική διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει την οικοδόµηση µοντέλου και διαδοχικών 

βελτιωτικών ρυθµίσεων µετά από τη σύγκρισή του µε το υπό µελέτη φαινόµενο. Αντίθετα, 

θεωρεί τη µοντελοποίηση ως γραµµική διαδικασία, µε ένα αρχικό και ένα τελικό σηµείο, 

κατά την οποία το φαινόµενο αναπαρίσταται µε το σωστό τρόπο. Ακόµα και αν διενεργεί 

κάποιες βελτιώσεις στο αρχικό µοντέλο, οι βελτιώσεις δεν είναι αποτέλεσµα της 

σύγκρισης του µοντέλου και των δεδοµένων ή του φαινοµένου. Αυτοι οι εκπαιδευτικού 

εµπλέκουν τους µαθητές τους στην ίδια διαδικασία. Σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους, ώστε 

να ακολουθεί µία γραµµική πορεία, κατά την οποία οι µαθητές µελετούν το φαινόµενο και 

οικοδοµούν ένα ή περισσότερα µοντέλα, τα οποία δεν είναι αποτέλεσµα της σύγκρισης της 
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κάθε εκδοχής του µοντέλου µε το φαινόµενο ή άλλα µοντέλα του ίδιου φαινοµένου, αλλά 

είναι αποτέλεσµα της προσθήκης πληροφοριών που παρέχονται από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό ή από άλλη πηγή «σωστών» επιστηµονικών πληροφοριών.  

 

Οι αντικειµενοστρεφείς κατασκευαστές µοντέλων (object-oriented modelers) και οι 

αισθητικά προσανατολισµένοι κατασκευαστές µοντέλων είναι οι εκπαιδευτικοί που δίνουν 

έµφαση σε επιφανειακά, εξωτερικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου. Συνεπώς, τα µοντέλα 

τους περιλαµβάνουν περισσότερα αντικείµενα ή είναι αισθητικά προσανατολισµένα. Είναι 

πιθανόν οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν αυτούς τους θεωρητικούς άξονες διδασκαλίας 

να θεωρούν τη µοντελοποίηση ως µια διαδικασία αναπαράστασης. Αποδίδουν στον 

κατασκευαστή του µοντέλου την ευθύνη αναπαράστασης των προφανών µερών του 

φαινοµένου και όχι των φυσικών ποσοτήτων ή του υποκείµενου µηχανισµού που 

σχετίζεται µε αυτό. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι ευαίσθητοι στην καθοδήγηση των 

µαθητών σε µια διαδικασία βελτιωτικής ρύθµισης µοντέλου που βασίζεται σε 

φαινοµενολογικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου παρά σε χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται µε το µηχανισµό λειτουργίας του.  
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5.3. Συνεργασία ανάµεσα στους φοιτητές σε τοπικό και εξ 

αποστάσεως επίπεδο: Επιτυχία δραστηριοτήτων  

Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος οι συζητήσεις των ΠΕ που λάµβαναν χώρα εντός της 

οµάδας, ή ανάµεσα στις οµάδες εντός της τάξης οπτικογραφούνταν. Η ανάλυση αυτών των 

συζητήσεων, αλλά και των ασύγχρονων συζητήσεων στο Εργαλείο Ασύγχρονης 

Επικοινωνίας έδειξε την επιτυχία ή όχι των δραστηριοτήτων των δύο πακέτων διδακτικού 

υλικού που εφαρµόστηκαν στο µάθηµα και παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν 

και περιλαµβάνουν την ανάλυση της κάθε δραστηριότητας (Πίνακες 54, 56, 58 κ.ο.κ. 

µέχρι τον Πίνακα 108). Σε κάθε Πίνακα η πρώτη στήλη παρουσιάζει το σκοπό της 

δραστηριότητας ή του µέρους της δραστηριότητας και η δεύτερη στήλη τα 

αυτοκαθοριζόµενα µέρη που προέκυψαν από την ανάλυση της συνεργασίας ανάµεσα 

στους ΠΕ. Η σειρά µε την οποία παρουσιάζονται τα µέρη της κάθε δραστηριότητας 

ταυτίζεται µε τη χρονική εξέλιξη των µερών. Η τρίτη στήλη του Πίνακα παρουσιάζει τον 

αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε συζήτηση και η τέταρτη το δείκτη οµοιογένειαςxxi της 

συζήτησης που αναπτύχθηκε σε κάθε ένα από τα αυτοκαθοριζόµενα µέρη. Οι επόµενες 

δύο στήλες αφορούν στο αν η συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάµεσα στους 

εκπαιδευτικούς σε κάθε αυτοκαθοριζόµενο µέρος ήταν παραγωγική (πέµπτη στήλη)xxii ή 

αποτελεσµατική (έκτη στήλη)xxiii. Τέλος, η έβδοµη στήλη συνοψίζει µε βάση τις τρεις 

προηγούµενες αν η συνεργασία που αναπτύχθηκε στο συγκεκριµένο µέρος της 

δραστηριότητας ήταν υψηλής ποιότητας. Αν ο δείκτης οµοιογένειας είναι χαµηλός (δες 

Πίνακα 10 για τα όρια του δείκτη ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων) και η 

συνεργασία παραγωγική και αποτελεσµατική, τότε θεωρούµε ότι η συνεργασία είναι 

υψηλής ποιότητας. Οι πίνακες 53, 55, 57 κ.ο.κ µέχρι τον Πίνακα 107 παρουσιάζουν τους 

στόχους, τα εργαλεία και το επίπεδο συνεργασίας στο οποίο λαµβάνει χώρα κάθε 

δραστηριότητα.  

 

                                                 
xxi  Η ανοµοιογένεια της συνεισφοράς των συµµετεχόντων υπολογίζεται ως το άθροισµα των τυπικών 
αποκλίσεων των ατοµικών ποσοτικών συνεισφορών των ατόµων σε σχέση µε την οµαδική συνεισφορά. Όσο 
πιο µικρός είναι ο δείκτης, τόσο πιο οµοιογενής είναι η συζήτηση. Βλέπε κεφάλαιο 4.9.2. για 
λεπτοµερέστερη ανάλυση του όρου. 
xxii Παραγωγική συνεργασία θεωρείται η συνεργασία κατά την οποία γίνεται προσπάθεια εξωτερίκευσης των 
απόψεων ενός ή περισσότερων ΠΕ, εκµαίευσης των ιδεών της οµάδας κυρίως µέσω αµφισβήτησης των 
απόψεων και ένα εκ των ακολούθων: α) γρήγορη οικοδόµηση συναίνεσης, (β) οικοδόµηση συναίνεσης µέσα 
από ενοποίηση των ιδεών, γ) οικοδόµηση συναίνεσης µέσα από αντιπαράθεση. Βλέπε κεφάλαιο 4.9.2. για 
λεπτοµερέστερη ανάλυση του όρου. 
xxiii Αποτελεσµατική συνεργασία θεωρείται αυτή κατά την οποία οι στόχοι µιας δραστηριότητας ή ενός 
µέρους της δραστηριότητας έχουν επιτευχθεί ως αποτέλεσµα της συνεργασίας εντός της οµάδας, εντός 
οµάδων ή εντός της οµάδας ή των οµάδων και του εκπαιδευτικού. Βλέπε κεφάλαιο 4.9.2. για 
λεπτοµερέστερη ανάλυση του όρου. 
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Αρχικά είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι για τις δραστηριότητες 1, 4, 5, 14, 19, 23, 24xxiv, 

27, 28, 34, 38 και τα µεταγνωστικά σχόλια 1, 4, και 5 δεν υπάρχουν δεδοµένα είτε γιατί 

λόγω τεχνικών ή άλλων προβληµάτων δεν πέτυχε η οπτικογράφηση, είτε λόγω του ότι η 

οµάδα δεν έκανε τη δραστηριότητα εντός της αίθουσας διδασκαλίας. 

5.3.1. Πρώτο πακέτο διδακτικού υλικού (∆Υ1): ανάπτυξη της 

ικανότητας της µοντελοποίησης  

5.3.1.1. ∆ραστηριότητα 2: ∆εξιότητα παρατήρησης 

Ο Πίνακας 53 παραθέτει τα στοιχεία που περιγράφουν τη δραστηριότητα 2.  

Πίνακας 53 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 2 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

2.1. Καταγραφή παρατηρήσεων 
σε σχέση µε βίντεο για τη ζωή στο 
βυθό 

-Πρόγραµµα παρακολούθησης 
βίντεο 
-Εργαλείο δοµηµένης 
ασύγχρονης επικοινωνίας:  
α) Καταγραφή ιδεών σε ατοµικό 
επίπεδο 
β) Ανταλλαγή απόψεων σε 
οµαδικό επίπεδο  

Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα στα µέλη µιας 
οµάδας 

2.2. Συζήτηση για τη φύση των 
παρατηρήσεων  

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

2.3. Ταξινόµηση δηλώσεων σε 
παρατηρήσεις 

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

2.4. Ανάπτυξη ορισµού για τις 
παρατηρήσεις  

-Εργαλείο δοµηµένης 
ασύγχρονης επικοινωνίας  

Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

Σε σχέση µε τον πρώτο σκοπό της δραστηριότητας 2 οι ΠΕ κατέγραψαν αρχικά τις 

παρατηρήσεις τους ατοµικά στο χώρο των ασύγχρονων συζητήσεων του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος, ακολούθως διάβασαν τις συνεισφορές των υπόλοιπων µελών της οµάδας 

και συνέκριναν τις παρατηρήσεις τους καταγράφοντας διαφορές και οµοιότητες. Η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι και τα δύο αυτοκαθοριζόµενα µέρη της 

δραστηριότητας 2.1. ήταν επιτυχηµένα και προώθησαν αποτελεσµατική συνεργασία 

ανάµεσα στην οµάδα (Πίνακας 54).  

 

Το δεύτερο µέρος της δραστηριότητας 2 αφορούσε σε συζήτηση εντός της οµάδας για τη 

φύση των παρατηρήσεων. Οι ΠΕ συζήτησαν σε σχέση µε το περιεχόµενο του βίντεο που 

παρακολούθησαν και εξέφρασαν τις αρχικές τους απόψεις για τις ερωτήσεις που είχαν 

µπροστά τους. Ακολούθως ενηµέρωσαν το τρίτο µέλος της οµάδας τους, που δεν 

παρευρισκόταν από την αρχή του µαθήµατος µαζί τους, σε σχέση µε το τι έκαναν µέχρι 

                                                 
xxiv Η δραστηριότητα 24, που αφορούσε στην τρίτη φάση της βελτιωτικής ρύθµισης του µοντέλου των 
οµάδων, ολοκληρώθηκε εκτός της καθορισµένη ώρας του µαθήµατος σε περίοδο διακοπών (Πάσχα), λόγω 
έλλειψης χρόνου.  
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εκείνη τη στιγµή. Αυτή η ενηµέρωση είχε τη µορφή συζήτησης που οδήγησε στη λήψη 

απόφασης σε σχέση µε την τελική απάντηση της οµάδας. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση 

που αφορούσε στο ποιες αισθήσεις χρησιµοποιούνται κατά την παρατήρηση. Η ανάλυση 

των αποτελεσµάτων έδειξε ότι δύο από τα τρία αυτοκαθοριζόµενα µέρη της άσκησης 2.2. 

ήταν επιτυχηµένα και προώθησαν αποτελεσµατική συνεργασία ανάµεσα στην οµάδα 

(Πίνακας 54).  

 

Για να εκπληρώσουν τον τρίτο στόχο της άσκησης, οι ΠΕ ταξινόµησαν διάφορες  

δηλώσεις σε παρατηρήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε δύο από αυτές τις δηλώσεις: Η 

γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της και Όταν καταπιώ δηλητήριο θα πεθάνω. Τέλος, 

επανέλαβαν τις απαντήσεις τους σε σχέση µε τις δηλώσεις και διαµόρφωσαν την τελική 

απάντηση. Αυτό το µέρος της δραστηριότητας 2 περιλαµβάνει δύο µέρη που προώθησαν 

υψηλής ποιότητας συνεργασία και δύο κατά τα οποία οι ΠΕ δε συνεργάστηκαν 

επιτυχηµένα (Πίνακας 54).  

Πίνακας 54 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 2 
Σκοπός 
δραστηριότητα
ς 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν
  

∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελεσ
µατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ; 

Ατοµική καταγραφή παρατηρήσεων  3 0 - -  2.1. Καταγραφή 
παρατηρήσεων 
για τη ζωή στο 
βυθό 

Σύγκριση των παρατηρήσεων µε αυτές 
των υπόλοιπων µελών της οµάδας 3 0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση για το τι παρατήρησαν στο 
βίντεο 

2 0,7 ναι ναι ΝΑΙ 

-Ενηµέρωση τρίτου άτοµου σε σχέση µε 
το τι έκαναν µέχρι τώρα και ταυτόχρονη 
απάντηση στις ερωτήσεις σε σχέση µε τη 
φύση των παρατηρήσεων 

3 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

2.2. Συζήτηση 
για τη φύση των 
παρατηρήσεων  

-Συζήτηση σε σχέση µε το ποιες 
αισθήσεις χρησιµοποιούνται κατά την 
παρατήρηση. 

3 1,2 όχι ναι ΟΧΙ 

-Ταξινόµηση δηλώσεων σε 
παρατηρήσεις 

3 2,5 όχι ναι ΟΧΙ 

-Ιδιαίτερη συζήτηση για τη δήλωση: Η 
γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της 

3 2,5 ναι όχι ΟΧΙ 

-Ιδιαίτερη συζήτηση για τη δήλωση: 
Όταν καταπιώ δηλητήριο θα πεθάνω 

3 0,6 ναι ναι ΝΑΙ 

2.3. 
Ταξινόµηση 
δηλώσεων σε 
παρατηρήσεις 

-Επανάληψη απαντήσεων σε σχέση µε 
όλες τις δηλώσεις-∆ιαµόρφωση τελικής 
απάντησης  

3 1,2 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση εντός της οµάδας για 
καταγραφή ορισµού για την 
παρατήρηση. Ανάγνωση απαντήσεων 
άλλων οµάδων στο σύστηµα για να 
πάρουν βοήθεια σε σχέση µε την 
απάντησή τους  

3 1,5 ναι ναι ΝΑΙ 

2.4. Ανάπτυξη 
ορισµού για τις 
παρατηρήσεις 

-Αλληλεπίδραση οµάδων στο χώρο 
ασύγχρονων συζητήσεων σε σχέση µε 
την ανάπτυξη ορισµού για την 
παρατήρηση 

6 0,4 ναι ναι ΝΑΙ 
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Τέλος, σε σχέση µε τον τέταρτο στόχο, οι ΠΕ κλήθηκαν αν αναπτύξουν ένα ορισµό για 

την παρατήρηση µέσα από αλληλεπίδραση µε τις υπόλοιπες οµάδες της τάξης στο χώρο 

ασύγχρονων συζητήσεων. Οι ΠΕ της οµάδας 4 συζήτησαν αρχικά εντός της οµάδας και 

διαµόρφωσαν ένα ορισµό για την παρατήρηση. Σε αυτό τους βοήθησε η ανάγνωση των 

απαντήσεων άλλων οµάδων στο σύστηµα. Ακολούθως υπήρξε αλληλεπίδραση µε τις 

υπόλοιπες οµάδες στο χώρο ασύγχρονων συζητήσεων. Και τα δύο αυτοκαθοριζόµενα µέρη 

της άσκησης 2.4. ήταν επιτυχηµένα και προώθησαν αποτελεσµατική συνεργασία ανάµεσα 

στην οµάδα (Πίνακας 54).  

5.3.1.2. ∆ραστηριότητα 3: Στρατηγικές συλλογής δεδοµένων για το φεγγάρι 

Ο Πίνακας 55 παραθέτει τα στοιχεία που περιγράφουν τη δραστηριότητα 3.  

Πίνακας 55 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 3 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

3.1. Καταγραφή συγκεκριµένων 
στρατηγικών για συλλογή 
παρατηρήσεων για το φεγγάρι 

-Εργαλείο δοµηµένης 
ασύγχρονης επικοινωνίας 
(καταγραφή ιδεών σε οµαδικό 
επίπεδο) 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

3.2. Συζήτηση ανάµεσα στις 
οµάδες για υιοθέτηση κοινών 
στρατηγικών για διακρίβωση των 
προτεινόµενων τρόπων 
παρατήρησης και των δεδοµένων 
που θα καταγραφούν. 

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
ανάµεσα στις οµάδες  

Σε σχέση µε τον πρώτο στόχο της δραστηριότητας 3 οι ΠΕ συζήτησαν αρχικά για τα 

όργανα ή εργαλεία που χρειάζονται για συλλογή δεδοµένων για το φεγγάρι, και τους 

τρόπους που αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Ακολούθως, 

κατέγραψαν την απάντησή τους επαναλαµβάνοντας τα επιχειρήµατα που χρησιµοποίησαν 

ή ενισχύοντάς τα µε νέα. Τέλος, διάβασαν τις απαντήσεις των άλλων οµάδων στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα και έλαβαν πληροφορίες µε τις οποίες εµπλούτισαν την απάντησή 

τους ή άσκησαν κριτική στις απαντήσεις άλλων οµάδων. Αυτό το µέρος της 

δραστηριότητας 3 (3.1.) διεξήχθηκε µε επιτυχία ως προς τη συνεργασία που έλαβε χώρα 

ανάµεσα στην οµάδα (Πίνακας 56). ∆εν έγινε ανάλυση του δεύτερου στόχου της 

δραστηριότητας, γιατί λόγω τεχνικού προβλήµατος δε λήφθηκαν δεδοµένα από τη 

συζήτηση που έγινε στην ολοµέλεια της τάξης ανάµεσα σε όλες τις οµάδες του µαθήµατος. Χρ
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Πίνακας 56 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 3 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ; 

-Συζήτηση σε σχέση µε τα 
εργαλεία και τους τρόπους που 
µπορούν αυτά να 
χρησιµοποιηθούν για συλλογή 
παρατηρήσεων για το φεγγάρι 

3 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

Καταγραφή της απάντησης 3 3,5 ναι ναι ΝΑΙ 

3.1. Καταγραφή 
συγκεκριµένων 
στρατηγικών για 
συλλογή 
παρατηρήσεων για το 
φεγγάρι 

Ανάγνωση των απαντήσεων 
άλλων οµάδων στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα. Λήψη πληροφοριών και 
κριτική 

3 7,5 ναι ναι ΝΑΙ 

5.3.1.3. ∆ραστηριότητα 6: Κατασκευή µοντέλου στο πρόγραµµα SC 

Πίνακας 57 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 6 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Οικοδόµηση ενός µοντέλου στο 
πρόγραµµα SC® σε σχέση µε το 
φεγγάρι 

Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
µοντελοποίησης 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 6 οι ΠΕ κλήθηκαν να οικοδοµήσουν ένα µοντέλο για ένα 

φαινόµενο που συνδέεται µε το φεγγάρι στο πρόγραµµα SC. Αρχικά συζήτησαν στην 

οµάδα τους για να αποφασίσουν ποιο φαινόµενο θα µοντελοποιούσαν και ακολούθως 

οικοδόµησαν το µοντέλο στο πρόγραµµα έχοντας κυρίως τεχνική συζήτηση σε σχέση µε 

τους χαρακτήρες που εισήγαγαν στο µοντέλο και τις διαδικασίες που ακολούθησαν. Και 

στα δύο αυτοκαθοριζόµενα µέρη της δραστηριότητας παρατηρήθηκε υψηλής ποιότητας 

συνεργασία (Πίνακας 58), άρα η δραστηριότητα θεωρείται επιτυχηµένη.  

Πίνακας 58 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 6 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν  ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ; 

-Ανάγνωση της δραστηριότητας και 
παροχή ιδεών σε σχέση µε το 
φαινόµενο 

3 1,0 ναι ναι ΝΑΙ 
Οικοδόµηση ενός 
µοντέλου στο 
πρόγραµµα SC® 
σε σχέση µε το 
φεγγάρι 

-Οικοδόµηση µοντέλου στο 

πρόγραµµα SC (συζήτηση για τους 
χαρακτήρες ή τις διαδικασίες του 
προγράµµατος) 

4 5,6 ναι ναι ΝΑΙ 
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5.3.1.4. ∆ραστηριότητα 7: Υπόθεση και Πρόβλεψη 

Πίνακας 59 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 7  
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

7.1. Ταξινόµηση δηλώσεων σε 
υποθέσεις ή προβλέψεις 

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

7.2. Καταγραφή τριών υποθέσεων 
και τριών προβλέψεων  

-Εργαλείο δοµηµένης 
ασύγχρονης επικοινωνίας:  
α) Καταγραφή ιδεών σε 
οµαδικό επίπεδο 
β) Ανταλλαγή απόψεων 
ανάµεσα σε οµάδες 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 
Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

7.3. Ανάπτυξη ορισµού για τις 
διεργασίες προβλέψη και υπόθεση 

-Εργαλείο δοµηµένης 
ασύγχρονης επικοινωνίας:  
α) Καταγραφή ιδεών σε 
οµαδικό επίπεδο 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 
 

Για τους σκοπούς της δραστηριότητας 7 οι ΠΕ κλήθηκαν αρχικά να ταξινοµήσουν σε 

υποθέσεις ή προβλέψεις οκτώ διαφορετικές δηλώσεις. Στην προσπάθειά τους να το κάνουν 

αυτό, οι ΠΕ προσπάθησαν αποτυχηµένα να αναπτύξουν ορισµό για τις δύο έννοιες. 

Ακολούθως, κατέγραψαν τρεις υποθέσεις, τρεις προβλέψεις και τους ορισµούς που 

ανέπτυξαν για τις δύο διεργασίες, και άσκησαν κριτική στις απαντήσεις των οµάδων 1 και 

4 στο εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας. Τόσο η συνεργασία εντός της οµάδας όσο και η 

συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες εντός του εργαλείου ασύγχρονης επικοινωνίας, κατά την 

οποία οι οµάδες άσκησαν κριτική για τις δηλώσεις που παρουσίασε η κάθε οµάδα, δεν 

ήταν υψηλής ποιότητας.  

 

Στο επόµενο στάδιο η δραστηριότητα απαιτούσε από τις οµάδες να καταγράψουν στον 

εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας ορισµούς για τις δύο διεργασίες. Από σχεδιαστικό 

λάθος της δραστηριότητας δε ζητήθηκε από τους ΠΕ να αλληλεπιδράσουν µε τις 

υπόλοιπες οµάδες σε σχέση µε αυτό το µέρος της δραστηριότητας. Συνεπώς δε θα 

µπορούσε να αναπτυχθεί συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες. Σε σχέση µε τη συνεργασία 

εντός της οµάδας όπου οι ΠΕ προσπάθησαν να οικοδοµήσουν τους δύο ορισµούς, παρόλο 

που ήταν παραγωγική δεν ήταν αποτελεσµατική γιατί δεν κατάφεραν αν φτάσουν σε 

επιστηµονικά ορθούς ορισµούς για τις δύο διεργασίες.  

 

Το µόνο αυτοκαθοριζόµενο µέρος της δραστηριότητας 7 που εµπεριέχει υψηλής ποιότητας 

συνεργασία ήταν η συζήτηση που έγινε στην ολοµέλεια της τάξης ανάµεσα στις οµάδες µε 

συντονιστή την εκπαιδευτικό, όταν η τελευταία αντιλήφθηκε το κενό που δηµιουργήθηκε 

τόσο στην εντός οµάδα όσο και στη µεταξύ των οµάδων εργασία (Πίνακας 60).  
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Πίνακας 60 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 5): ∆ραστηριότητα 7 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν  ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

7.1. Ταξινόµηση 
δηλώσεων σε 
υποθέσεις ή 
προβλέψεις 

-Συζήτηση εντός της οµάδας: 
Ταξινόµηση δηλώσεων σε 
υποθέσεις ή προβλέψεις. 
Ανάπτυξη ορισµών για τις δύο 
έννοιες.  

3 12,7 ναι όχι ΟΧΙ 

-Καταγραφή υποθέσεων 3 4,9 ναι όχι ΟΧΙ 
-Καταγραφή προβλέψεων 3 3,5 ναι όχι ΟΧΙ 
-Κριτική για την απάντηση της 
οµάδας 1 

3 14,3 ναι όχι ΟΧΙ 

-Κριτική για την απάντηση της 
οµάδας 4 

3 4,9 ναι όχι ΟΧΙ 

7.2. Καταγραφή τριών 
υποθέσεων και τριών 
προβλέψεων  

-Συζήτηση στον ασύγχρονο 
χώρο επικοινωνίας. Καταγραφή 
τριών υποθέσεων και τριών 
προβλέψεων. Κριτική της 
απάντησης άλλων οµάδων 

7 0,4 ναι όχι ΟΧΙ 

-Καταγραφή ορισµού για την 
υπόθεση 

3 11,1 ναι όχι ΟΧΙ 

-Καταγραφή ορισµού για την 
πρόβλεψη 3 12,5 ναι όχι ΟΧΙ 

7.3. Ανάπτυξη ορισµού 
για τις διεργασίες 
προβλέψη και υπόθεση 

-Καταγραφή των απόψεων των 
οµάδων στον ασύγχρονο χώρο 
επικοινωνίας (ορισµός υπόθεσης 
και πρόβλεψης) 

6 - - - - 

7.4. Συζήτηση στην 
ολοµέλεια για τον 
ορισµό των διεργασιών 
πρόβλεψη και υπόθεση 

-Συζήτηση στην ολοµέλεια της 
τάξης ανάµεσα στις οµάδες σε 
σχέση µε τη διαφορά της 
υπόθεσης από την πρόβλεψη. 

8 10,6 ναι ναι ΝΑΙ 

5.3.1.5. Μεταγνωστικό σχόλιο 2 

Πίνακας 61 

 Στοιχεία που Περιγράφουν το Μεταγνωστικό Σχόλιο 2 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Έκφραση µεταγνωστικής σκέψης 
για τις δραστηριότητες 4-7 

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

Οι ΠΕ κατάφεραν να συνεργαστούν αποτελεσµατικά, αλλά όχι παραγωγικά στην 

προσπάθειά τους να εκφράσουν µεταγνωστικές σκέψεις για τις δραστηριότητες 4-7 του 

διδακτικού υλικού. Επιπλέον, η ανοµοιογένεια των συνεισφορών τους ήταν πολύ µεγάλη 

και έτσι η δραστηριότητα δε θεωρείται πετυχηµένη (Πίνακας 62). 

Πίνακας 62 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 5): Μεταγνωστικό σχόλιο 2 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν  ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Έκφραση 
µεταγνωστικής 
σκέψης για τις 
δραστηριότητες 4-7 

Συζήτηση για την πορεία 
εργασίας σε κάθε 
δραστηριότητα, για τις 
διαφωνίες που προέκυψαν, και 
για το πότε είναι αναµενόµενο 
να διαφωνούµε και πότε όχι 

3 14,6 όχι ναι ΟΧΙ 
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5.3.1.6. ∆ραστηριότητα 8: Μελέτη δεδοµένων µιας µέρας για το φεγγάρι 

Πίνακας 63 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 8 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

8.1. Μελέτη των παρατηρήσεων 
του φεγγαριού (για µια µέρα) και 
εντοπισµός µοτίβων από αυτά 

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

8.2. Ανάπτυξη ορισµού για το 
µοτίβο στις Φυσικές Επιστήµες  

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

8.3. Ανάπτυξη υποθέσεων µε 
βάση τα δεδοµένα  

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας. Τοπικό επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες 

Η δραστηριότητα 8 αφορά σε τρεις διακριτούς στόχους (Πίνακας 63). Τόσο για την οµάδα 

4 όσο και για την οµάδα 5 η επίτευξη του πρώτου στόχου της δραστηριότητας επέφερε 

υψηλής ποιότητας συνεργασία (Πίνακας 64). Συγκεκριµένα, τα µέλη της οµάδας 4 

ασχολήθηκαν µόνο µε το να εντοπίσουν ένα µοτίβο από τα δεδοµένα που είχαν µπροστά 

τους, ενώ η οµάδα 5 επιχείρησε να ακολουθήσει τα βήµατα της δραστηριότητας 

(απάντηση σε συγκεκριµένα ερωτήµατα που υπήρχαν) και ακολούθως να περιγράψει 

µοτίβα.  

 

Σε σχέση µε το δεύτερο στόχο, και οι δύο οµάδες κατάφεραν επιτυχηµένα να 

οικοδοµήσουν ένα ορισµό για το µοτίβο στις Φυσικές Επιστήµες. Όσον αφορά στον τρίτο 

στόχο της δραστηριότητας και σε σχέση µε το τοπικό επίπεδο συνεργασίας (εντός της 

οµάδας) η οµάδα 4 δεν κατάφερε να εκφράσει υποθέσεις µε βάση τα δεδοµένα λόγω του 

ότι δεν µπορούσε να δώσει ή να σκεφτεί εξηγήσεις για τα µοτίβα που εντόπισε. Από την 

άλλη, η οµάδα 5 εντόπισε τρεις υποθέσεις και προσπάθησε να υιοθετήσει ένα µοντέλο που 

να τις εξηγεί όλες.  

 

Στο επίπεδο της συνεργασίας ανάµεσα στις οµάδες (τοπικά) η εκπαιδευτικός συντόνισε τη 

συζήτηση, κατά την οποία αρχικά η οµάδα 5 δηµιούργησε ένα µοντέλο (η γη σταθερή και 

το φεγγάρι κινείται γύρω από τη γη). Ακολούθως σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οµάδες 

έγινε επέκταση και εµπλουτισµός του µοντέλου αυτού (εισαγωγή ήλιου) και τέλος 

τροποποίηση του µοντέλου (η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και το φεγγάρι 

είναι σταθερό). Και αυτό το µέρος της δραστηριότητας 8 εµπεριείχε υψηλής ποιότητας 
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Πίνακας 64 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ: ∆ραστηριότητα 8 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν  ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Οµάδα 4  
8.1. Μελέτη των 
παρατηρήσεων του 
φεγγαριού (για µια µέρα) 
και εντοπισµός µοτίβων 
από αυτά 

-Περιγραφή µοτίβου 1: 
Μείωση του υψόµετρου και 
αλλαγή στη θέση του 
φεγγαριού 

3 3,8 ναι ναι ΝΑΙ 

8.2. Ανάπτυξη ορισµού 
για το µοτίβο στις 
Φυσικές Επιστήµες  

-Περιγραφή του ορισµού 
µοτίβου στις ΦΕ 3 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

8.3. Ανάπτυξη 
υποθέσεων µε βάση τα 
δεδοµένα  

-Καταγραφή υποθέσεων που 
να εξηγούν τα δεδοµένα 3 1,0 ναι όχι ΟΧΙ 

Οµάδα 5   
-Μελέτη των δεδοµένων και 
προσπάθεια κατανόησης των 
αλλαγών που συµβαίνουν 
στην εµφάνιση του φεγγαριού 
κατά τη διάρκεια µιας µέρας 

3 8,3 ναι ναι ΝΑΙ 

-Μελέτη των δεδοµένων και 
προσπάθεια κατανόησης σε 
σχέση µε τη διαφορά στη 
γωνία ήλιου-σελήνης κατά τη 
διάρκεια µιας µέρας 

3 3,6 όχι όχι ΟΧΙ 

8.1. Μελέτη των 
παρατηρήσεων του 
φεγγαριού (για µια µέρα) 
και εντοπισµός µοτίβων 
από αυτά 

-Εντοπισµός µοτίβων στα 
δεδοµένα 

3 12,7 ναι ναι ΝΑΙ 

8.2. Ανάπτυξη ορισµού 
για το µοτίβο στις 
Φυσικές Επιστήµες  

-Περιγραφή του ορισµού του 
µοτίβου στις ΦΕ 3 4,9 ναι ναι ΝΑΙ 

-Ανάπτυξη υπόθεσης 1 3 2,7 ναι ναι ΝΑΙ 
-Ανάπτυξη υπόθεσης 2 3 8,7 ναι ναι ΝΑΙ 

8.3. Ανάπτυξη 
υποθέσεων µε βάση τα 
δεδοµένα  -Ανάπτυξη υπόθεσης 3 3 7,9 ναι ναι ΝΑΙ 
Συζήτηση στην ολοµέλεια της τάξης ανάµεσα στις οµάδες (τοπικό επίπεδο συνεργασίας):  

-Η οµάδα 5 δηµιουργεί ένα 
µοντέλο µε τη γη σταθερή και 
το φεγγάρι να κινείται γύρω 
από τη γη 

8 9,3 ναι ναι ΝΑΙ 

-Επέκταση και εµπλουτισµός 
του µοντέλου: προσθήκη 
ήλιου 

8 5,5 όχι ναι ΟΧΙ 

Ανάπτυξη υποθέσεων µε 
βάση τα δεδοµένα  

-Αλλαγή µοντέλου: η γη 
περιστρέφεται γύρω από τον 
άξονά της και το φεγγάρι είναι 
σταθερό (για µια µέρα) 

8 7,2 ναι ναι ΝΑΙ 
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5.3.1.7. ∆ραστηριότητα 9: Σύγκριση διαφορετικών προβλέψεων για τα ίδια 

δεδοµένα 

Πίνακας 65 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 9 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Σύγκριση διαφορετικών 
προβλέψεων που γίνονται από 
διαφορετικά άτοµα σε σχέση µε 
συγκεκριµένα δεδοµένα του 
φεγγαριού  

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

Από την ανάλυση των δεδοµένων της δραστηριότητας 9 προέκυψε ότι οι ΠΕ αφού 

ανάγνωσαν τα δεδοµένα της δραστηριότητας µε σκοπό να κατανοήσουν τι ζητά, παρείχαν 

κάποιες αρχικές απαντήσεις υπό τη µορφή ιδεοθύελλας. Ακολούθως, µελέτησαν εις βάθος 

τις προβλέψεις που παρείχαν οι δύο φοιτητές ώστε να κατανοήσουν ακριβώς τι έλεγε ο 

κάθε ένας και εξέφρασαν, τέλος, τη διαφωνία τους τόσο προς τον πρώτο φοιτητή όσο και 

προς το δεύτερο. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων αυτοκαθοριζόµενων µερών αυτής της 

δραστηριότητας παρουσιάστηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία, ενώ κατά τη διάρκεια των 

δύο τελευταίων όχι (Πίνακας 66).  

Πίνακας 66 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 5): ∆ραστηριότητα 9 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν
  

∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Πρώτη ανάγνωση των δεδοµένων 
της άσκησης 9 και παροχή αρχικών 
απαντήσεων 

3 5,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Μελέτη των προβλέψεων που 
έγιναν από δύο άτοµα για 
συγκεκριµένα δεδοµένα του 
φεγγαριού  

3 8,7 ναι ναι ΝΑΙ 

-∆ιαφωνία µε τον πρώτο µαθητή 
(φοιτητής 1) 

3 3,0 όχι όχι ΟΧΙ 

Σύγκριση 
διαφορετικών 
προβλέψεων που 
γίνονται από 
διαφορετικά άτοµα σε 
σχέση µε 
συγκεκριµένα 
δεδοµένα του 
φεγγαριού  

-∆ιαφωνία µε το δεύτερο µαθητή 
(φοιτητής 2) 

4 2,3 όχι όχι ΟΧΙ 

5.3.1.8. ∆ραστηριότητα 10: Μελέτη δεδοµένων µιας βδοµάδας για το φεγγάρι 

Πίνακας 67 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 10 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε  Επίπεδο συνεργασίας  
10.1. Μελέτη των 
παρατηρήσεων του 
φεγγαριού (για µια 
εβδοµάδα) και εντοπισµός 
µοτίβων σε αυτά 

-Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης 
επικοινωνίας: 
α) Καταγραφή ιδεών σε ατοµικό επίπεδο 
β) Ανταλλαγή απόψεων σε οµαδικό 
επίπεδο 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
εντός της οµάδας 

10.2. Ανάπτυξη υποθέσεων 
µε βάση τα δεδοµένα  

-Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης 
επικοινωνίας (καταγραφή ιδεών σε 
ατοµικό επίπεδο) 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
εντός της οµάδας 

10.3. Προσδιορισµός της 
εγκυρότητας των 
εξηγήσεων που δόθηκαν 
από άλλες οµάδες 

-Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης 
επικοινωνίας:  
α) Καταγραφή ιδεών σε ατοµικό επίπεδο 
β) Ανταλλαγή απόψεων σε οµαδικό 
επίπεδο 

Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 
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Η δραστηριότητα 10 αποτελεί ουσιαστικά την προέκταση της δραστηριότητας 8, αλλά 

αφορά σε δεδοµένα µιας βδοµάδας αντί µιας ηµέρας. Σε σχέση µε τον πρώτο στόχο οι ΠΕ 

της οµάδας 4 εντόπισαν το µοτίβο Με την πάροδο των ηµερών το σχήµα του φεγγαριού 

µεγαλώνει και κατέγραψαν ότι δεν µπορεί, µε βάση τα δεδοµένα που έχουν µπροστά τους, 

να εντοπιστεί µοτίβο για τη γωνία ήλιου-σελήνης. Η οµάδα 5 εργάστηκε, επίσης, µε 

παρόµοιο τρόπο, αφού πρώτα ασχολήθηκε µε τον εντοπισµό του µοτίβου που σχετίζεται 

µε το σχήµα του φεγγαριού και ακολούθως τη γωνία ήλιου-σελήνης. Για την οµάδα 4 η 

διαδικασία εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία. Αυτό δε συνέβηκε για την οµάδα 5.  

Πίνακας 68 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ: ∆ραστηριότητα 10 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν
  

∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Οµάδα 4 
10.1. Μελέτη των 
παρατηρήσεων του 
φεγγαριού και 
εντοπισµός µοτίβων σε 
αυτά 

1. Εντοπισµός µοτίβου Με την 

πάροδο των ηµερών το σχήµα του 

φεγγαριού µεγαλώνει  
2. ∆εν µπορεί να εντοπιστεί µοτίβο 
για τη γωνία ήλιου-σελήνης  

3 0,6 ναι ναι ΝΑΙ 

-Αποτυχηµένη προσπάθεια 
εξήγησης του µοτίβου 

3 2,3 ναι όχι ΟΧΙ 

-Συζήτηση και προσπάθεια 
εξήγησης του µοτίβου µε βάση την 
κίνηση των αστρονοµικών 
σωµάτων (µετά που διάβασαν τις 
απαντήσεις άλλων οµάδων στο 
σύστηµα) 

3 5,9 ναι ναι ΝΑΙ 

10.2. Ανάπτυξη 
υποθέσεων µε βάση τα 
δεδοµένα  

-Καταγραφή της απάντησής στο 
εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας 

3 6,1 όχι όχι ΟΧΙ 

Οµάδα 5 
-Προσπάθεια εντοπισµού των 
αλλαγών που συµβαίνουν στο 
φεγγάρι κατά τη διάρκεια µιας 
βδοµάδας 

3 6,4 ναι ναι ΝΑΙ 

-Προσπάθεια εντοπισµού των 
αλλαγών στη γωνία ήλιου-σελήνης 
σε µια βδοµάδα 

3 1,7 όχι ναι ΟΧΙ 

10.1. Μελέτη των 
παρατηρήσεων του 
φεγγαριού και 
εντοπισµός µοτίβων σε 
αυτά 

-Προσπάθεια εντοπισµού µοτίβων 
από τα δεδοµένα 

3 1,0 όχι ναι ΟΧΙ 

Συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες σε εξ αποστάσεως επίπεδο (εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας) 
-Σχόλια της εκπαιδευτικού στο 
εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης 
επικοινωνίας για τις υποθέσεις της 
κάθε οµάδας 

- - - - - 

10.3. Προσδιορισµός 
της εγκυρότητας των 
εξηγήσεων που 
δόθηκαν από άλλες 
οµάδες -Οι οµάδες κρίνουν την 

εγκυρότητα των µοτίβων των 
υπόλοιπων οµάδων 

7 0,5 ναι ναι ΝΑΙ 

Ακολούθως, και σε σχέση µε το δεύτερο στόχο της δραστηριότητας, η οµάδα 4 δεν 

κατάφερε να φτάσει στο ποθητό αποτέλεσµα, αφού απέτυχε να παρέχει εξηγήσεις για το 

µοτίβο που εντόπισε και κατέληξε να καταγράφει µία απάντηση στο εργαλείο ασύγχρονης 

επικοινωνίας, η οποία ήταν περιγραφική και όχι επεξηγηµατική ως προς τα δεδοµένα. Από 
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την άλλη, δεν υπάρχουν δεδοµένα για την οµάδα 5 που να περιγράφουν το δεύτερο στόχο 

της δραστηριότητας 10 ώστε να µελετηθεί η συνεργατική συµπεριφορά της οµάδας. 

 

Τέλος, και σε σχέση µε τον τρίτο στόχο της δραστηριότητας, οι οµάδες χρησιµοποίησαν το 

εργαλείο ασύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας για να παρουσιάσουν τα µοτίβα τους και να 

κρίνουν την εγκυρότητα των µοτίβων των άλλων οµάδων µε επιτυχία. Σε αυτό φαίνεται να 

βοήθησε η παρέµβαση της εκπαιδευτικού στο εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας, η οποία 

έκρινε τις υποθέσεις της κάθε οµάδας παραθέτοντας κυρίως διευκρινιστικές ερωτήσεις που 

αφορούσαν την εγκυρότητά τους.  

5.3.1.9. ∆ραστηριότητα 11: ∆ιάγραµµα Σύνοψης Παρατηρήσεων του 

Φεγγαριού 

Πίνακας 69 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 11 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Οµαδοποίηση δεδοµένων του 
φεγγαριού για ένα µήνα στο 
∆ιάγραµµα Σύνοψης των 
Παρατηρήσεων του Φεγγαριού 
(∆ΣΠΦ) 

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

Για το σκοπό της δραστηριότητας 11, η οµάδα 4, συνεργάστηκε για τη συµπλήρωση του 

∆ιαγράµµατος Σύνοψης των Παρατηρήσεων του Φεγγαριού για µία συνοδική περίοδο της 

σελήνης. Η άσκηση συµπληρώθηκε κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών ηµερών 

(27/02/2007 και 02/03/2007). Τα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι δεν αναπτύχθηκε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία σε καµιά από τις δύο φάσεις διεξαγωγής της δραστηριότητας 

(Πίνακας 70). 

Πίνακας 70 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 11 
Σκοπός δραστηριότητας Αυτοκαθοριζόµενο 

µέρος 
Ν  ∆είκτ. 

οµ. 
Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Συµπλήρωση του 
∆ΣΠΦ (µέρος 1) 

3 2,5 όχι ναι ΟΧΙ 
Οµαδοποίηση δεδοµένων του 
φεγγαριού για ένα µήνα στο 
∆ιάγραµµα Σύνοψης των 
Παρατηρήσεων του Φεγγαριού 

-Συµπλήρωση του 
∆ΣΠΦ (µέρος 2) 

3 5,3 όχι ναι ΟΧΙ 
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5.3.1.10. ∆ραστηριότητα 12: Μελέτη δεδοµένων µιας συνοδικής περιόδου 

για το φεγγάρι 

Πίνακας 71 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 12 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

12.1. Μελέτη των παρατηρήσεων 
του φεγγαριού (για ένα µήνα) και 
εντοπισµός µοτίβων σε αυτά 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

12.2. Ανάπτυξη υποθέσεων µε 
βάση τα δεδοµένα  

-Εργαλείο δοµηµένης 
ασύγχρονης επικοινωνίας 
(καταγραφή ιδεών σε οµαδικό 
επίπεδο) Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 

της οµάδας 
12.3. Προσδιορισµός της 
εγκυρότητας των εξηγήσεων που 
δόθηκαν από άλλες οµάδες 

-Εργαλείο δοµηµένης 
ασύγχρονης επικοινωνίας 
(ανταλλαγή απόψεων σε 
διαοµαδικό επίπεδο) 

Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

Η δραστηριότητα 12 αποτελεί τη λογική συνέχεια της δραστηριότητας 8 και 10, αφού οι 

δύο πρώτοι στόχοι είναι οι ίδιοι, αλλά για δεδοµένα ενός µήνα και όχι µίας µέρας ή µίας 

βδοµάδας (Πίνακας 71).  

Πίνακας 72 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ: ∆ραστηριότητα 12 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν
  

∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Οµάδα 4 
-Εντοπισµός τεσσάρων µοτίβων 
από τα δεδοµένα  

3 9,1 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εντοπισµός µοτίβου 1 Η 

πανσέληνος διαρκεί δύο µέρες 
3 0,6 όχι όχι ΟΧΙ 

-Εντοπισµός µοτίβου 2 Η σελήνη 

κινείται δεξιόστροφα σε µια µέρα 
3 0,6 όχι ναι ΟΧΙ 

-Εντοπισµός µοτίβου 3 Το γωνιακό 

υψόµετρο αυξάνεται και µετά 

µειώνεται 
3 2,6 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εντοπισµός προβληµατικών 
δεδοµένων  

3 2,1 όχι ναι ΟΧΙ 

-Συζήτηση προβληµατικών 
δεδοµένων µε την εκπαιδευτικό  

4 3,0 ναι ναι ΝΑΙ 

12.1. Μελέτη των 
παρατηρήσεων του 
φεγγαριού και 
εντοπισµός µοτίβων σε 
αυτά 

-Εντοπισµός µοτίβου 4 Το σχήµα 

της σελήνης αλλάζει κατά τη 

διάρκεια ενός µήνα 
3 3,0 ναι ναι ΝΑΙ 

Οµάδα 5 
-Συζήτηση και καταγραφή του 
µοτίβου 1 Το φωτισµένο µέρος του 

φεγγαριού µειώνεται προς το νέο 

φεγγάρι και αυξάνεται ξανά προς την 

πανσέληνο 

3 3,5 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση σε σχέση µε το µοτίβο 3 
Αλλαγή στο υψόµετρο του φεγγαριού. 

∆εν κατάφεραν να αποδείξουν την 

ύπαρξή του  

3 1,2 ναι όχι ΟΧΙ 

-Συζήτηση και καταγραφή του 
µοτίβου 2 Το φεγγάρι κινείται από 

την ανατολή στη δύση µέσω του 

νότου σε µία µέρα 

3 15,3 ναι ναι ΟΧΙ 

12.1. Μελέτη των 
παρατηρήσεων του 
φεγγαριού και 
εντοπισµός µοτίβων σε 
αυτά 

-Συζήτηση και καταγραφή του 
µοτίβου 4 Το φεγγάρι αλλάζει 

προσανατολισµό σε µία µέρα. ∆εν 
κατάφεραν να αποδείξουν την 

3 3,8 ναι όχι ΟΧΙ 
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Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν
  

∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

ύπαρξή του. 
-Παροχή εξήγησης για το µοτίβο 1 3 3,5 όχι ναι ΟΧΙ 
-Παροχή εξήγησης για το µοτίβο 2 4 14,8 ναι ναι ΝΑΙ 
-∆ιαφωνία ως προς την κίνηση του 
φεγγαριού (αριστερόστροφη ή 
δεξιόστροφη)  

3 6,1 ναι όχι ΟΧΙ 

12.2. Ανάπτυξη 
υποθέσεων µε βάση τα 
δεδοµένα  

-Συζήτηση µε την εκπαιδευτικό και 
λύση της διαφωνίας  

4 4,8 ναι ναι ΝΑΙ 

-Κριτική για την οµάδα 1 3 1,5 όχι ναι ΟΧΙ 
-Κριτική για την οµάδα 2 3 5,9 ναι ναι ΝΑΙ 

12.3. Προσδιορισµός 
της εγκυρότητας των 
εξηγήσεων που 
δόθηκαν από άλλες 
οµάδες 

-Συζήτηση στο εργαλείο 
ασύγχρονης επικοινωνίας ανάµεσα 
στις οµάδες για τα µοτίβα και τις 
εξηγήσεις τους 

7 1,5 όχι ναι ΟΧΙ 

Σε σχέση µε τον πρώτο στόχο της δραστηριότητας, η οµάδα 4 κατάφερε να εντοπίσει 

τέσσερα µοτίβα από τα δεδοµένα που της δόθηκαν. Επιπλέον, εντόπισαν προβληµατικά 

δεδοµένα και συζήτησαν για αυτά µε την εκπαιδευτικό. Τρία εκ των εφτά 

αυτοκαθοριζόµενων µερών της δραστηριότητας δεν εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας 

συνεργασία, άρα αυτό το µέρος της δραστηριότητας θεωρείται επιτυχηµένο. Αντίθετα, η 

οµάδα 5 δεν κατάφερε να πετύχει υψηλής ποιότητας συνεργασία αφού µόνο ένα εκ των 

τεσσάρων αυτοκαθοριζόµενων µερών αυτή της δραστηριότητας ήταν επιτυχηµένο. 

Συγκεκριµένα, οι ΠΕ της οµάδας 5 απέτυχαν να αποδείξουν την ύπαρξη δύο εκ των 

τεσσάρων µοτίβων που υποψιάστηκαν ότι υπάρχουν.  

 

∆εν είναι ξεκάθαρο αν ο δεύτερος στόχος της δραστηριότητας 12 ήταν επιτυχηµένος για 

την οµάδα 5. Οι ΠΕ της οµάδας 5 κατάφεραν να δώσουν εξήγηση για το δεύτερο µοτίβο 

που εντόπισαν Το φεγγάρι κινείται από την ανατολή στη δύση µέσω του νότου σε µία µέρα, 

αλλά όχι για το πρώτο Το φωτισµένο µέρος του φεγγαριού µειώνεται προς το νέο φεγγάρι 

και αυξάνεται ξανά προς την πανσέληνο. Επιπλέον, δεν κατάφεραν να λύσουν µία διαφωνία 

που είχαν ως προς τον τρόπο κίνησης του φεγγαριού (αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη), 

κάτι που επιτεύχθηκε µε τη συζήτηση που είχαν µε την εκπαιδευτικό. 

 

Τέλος σε σχέση µε τον τρίτο στόχο της δραστηριότητας, οι ΠΕ κλήθηκαν να 

προσδιορίσουν τη εγκυρότητα των εξηγήσεων που δόθηκαν από άλλες οµάδες. 

Συγκεκριµένα, άσκησαν κριτική για τις εξηγήσεις που δόθηκαν από την οµάδα 1 και την 

οµάδα 2 (επιτυχηµένη συνεργασία). Στη συζήτηση που έγινε στο εργαλείο ασύγχρονης 

επικοινωνίας ανάµεσα στις οµάδες για τα µοτίβα και τις εξηγήσεις τους δεν επιτεύχθηκε 

υψηλής ποιότητας συνεργασία (Πίνακας 72). 
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5.3.1.11. ∆ραστηριότητα 13: Έγκυρη εξήγηση  

Πίνακας 73 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 13 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε  Επίπεδο συνεργασίας  
Ανάπτυξη ορισµού για την έγκυρη 
εξήγηση 

Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης 
επικοινωνίας (ανταλλαγή απόψεων 
σε διαοµαδικό επίπεδο) 

Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

Στη δραστηριότητα 13, που αποτελεί συνέχεια του τρίτου µέρους της δραστηριότητας 12, 

οι ΠΕ κλήθηκαν να αναπτύξουν ορισµό για την «έγκυρη εξήγηση». Συγκεκριµένα, οι ΠΕ 

συζήτησαν αρχικά σε σχέση µε το τι σηµαίνει έγκυρη εξήγηση. Ακολούθως σχολίασαν την 

απάντηση της οµάδας 2 (αλλά δεν καταφέρνουν να συνεργαστούν παραγωγικά), 

συνεργάστηκαν τοπικά (εντός της τάξης) µε την οµάδα 2 και συζήτησαν ως προς ένα 

συγκεκριµένο παράδειγµα που έδωσε η οµάδα 5. Η ολοκληρωµένη συζήτηση που έγινε 

στο εργαλείο ασύγχρονων συζητήσεων ανάµεσα σε όλες τις οµάδες δεν εµπεριείχε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία, αφού οι οµάδες συµφωνούσαν ή διαφωνούσαν σχεδόν µονολεκτικά 

µε τις απόψεις των οµάδων που σχολίαζαν (Πίνακας 74). Έτσι, η δραστηριότητα 13 δεν 

µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένη ως προς τη συνεργασία στο εξ αποστάσεως επίπεδο.  

Πίνακας 74 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 5): ∆ραστηριότητα 13 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν
  

∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Συζήτηση στην οµάδα για το τι 
σηµαίνει έγκυρη εξήγηση 

3 4,6 όχι ναι ΟΧΙ 

-Σχολιασµός της απάντησης της 
οµάδας 2 

3 2,6 όχι ναι ΟΧΙ 

-Συνεργασία µε οµάδα 2 για το τι 
σηµαίνει έγκυρη εξήγηση (τοπικά) 

4 4,2 ναι ναι ΝΑΙ 

Ανάπτυξη ορισµού την 
έγκυρη εξήγηση 

-Συζήτηση στο εργαλείο 
ασύγχρονης επικοινωνίας ανάµεσα 
στις οµάδες σε σχέση µε το τι µετρά 
ως έγκυρη εξήγηση 

7 0,6 όχι ναι ΟΧΙ 

5.3.1.12. ∆ραστηριότητα 15: Αξιολόγηση µοντέλου 

Πίνακας 75 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 15  
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε  Επίπεδο συνεργασίας  
15.1. Αξιολόγηση 
µοντέλου 

-Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης 
επικοινωνίας:  
α) Καταγραφή ιδεών σε ατοµικό επίπεδο 
β) Ανταλλαγή απόψεων σε οµαδικό επίπεδο 

Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα στα µέλη 
µιας οµάδας 

15.2. Ανάπτυξη κριτηρίων 
για αξιολόγηση µοντέλων 

-Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης 
επικοινωνίας:  
α) Καταγραφή ιδεών σε οµαδικό επίπεδο 
β) Ανταλλαγή απόψεων σε δισοµαδικό 
επίπεδο 

Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε 
οµάδες 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 15 οι ΠΕ αξιολόγησαν ένα µοντέλο και ακολούθως µε 

βάση την αξιολόγησή τους και το κείµενο που µελέτησαν στη δραστηριότητα 14 

ανέπτυξαν κριτήρια αξιολόγησης µοντέλων.  
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Πίνακας 76 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 15 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν  ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

15.1. Αξιολόγηση 
του µοντέλου 

Ατοµική καταγραφή της αξιολόγησης 
του µοντέλου και σχόλια προς τις 
απαντήσεις των άλλων µελών της 
οµάδας 

3 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Ανάγνωση και σχολιασµός των 
αξιολογήσεων άλλων οµάδων  

3 1,5 όχι ναι ΟΧΙ 

-Καταγραφή κριτικής προς αξιολόγηση 
οµάδας 5 

3 2,5 ναι ναι ΝΑΙ 

15.2. Ανάπτυξη 
κριτηρίων για 
αξιολόγηση 
µοντέλων 

-Συζήτηση στο εργαλείο ασύγχρονης 
επικοινωνίας ανάµεσα στις οµάδες σε 
σχέση µε τα κριτήρια αξιολόγησης 
µοντέλων 

4 1,0 ναι ναι ΝΑΙ 

Η αξιολόγηση του µοντέλου, που ήταν κατασκευασµένο από πραγµατικά υλικά και 

αναπαριστούσε τη λειτουργία του µόντεµ σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έγινε αρχικά 

ατοµικά από τον κάθε ΠΕ της οµάδας. Στις ατοµικές απαντήσεις του, οι οποίες 

καταγράφηκαν στο σύστηµα, οι ΠΕ άσκησαν κριτική τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Η όλη 

διαδικασία εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία. Ακολούθως, οι ΠΕ διάβασαν και 

σχολίασαν προφορικά τις αξιολογήσεις άλλων οµάδων για το µοντέλο και κατέγραψαν την 

απάντησή τους προς την οµάδα 5. Τόσο κατά την καταγραφή της κριτικής της οµάδας 5 

όσο και κατά την ολοκληρωµένη συζήτηση που έγινε στο χώρο ασύγχρονων συζητήσεων 

ανάµεσα σε όλες τις οµάδες οι ΠΕ συνεργάστηκαν επιτυχηµένα.  

5.3.1.13. Μεταγνωστικό σχόλιο 3 

Πίνακας 77 

Στοιχεία που Περιγράφουν το Μεταγνωστικό Σχόλιο 3 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Καταγραφή του στόχου των 
πρώτων 15 δραστηριοτήτων 

 Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας οι ΠΕ έπρεπε να εργαστούν µεταγνωστικά µε 

σκοπό τον εντοπισµο και την καταγραφή του στόχου των πρώτων 15 δραστηριοτήτων του 

διδακτικού υλικού. Οι ΠΕ κατάφεραν να συνεργαστούν αποτελεσµατικά, αλλά όχι 

παραγωγικά στην προσπάθειά τους να καταγράψουν το στόχο της κάθε δραστηριότητας. 

Επιπλέον, η ανοµοιογένεια των συνεισφορών τους ήταν πολύ µεγάλη και έτσι η 

δραστηριότητα δε θεωρείται πετυχηµένη (Πίνακας 78). 

Πίνακας 78 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 5): Μεταγνωστικό Σχόλιο 3 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν  ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Καταγραφή του 
στόχου των 
πρώτων 15 
δραστηριοτήτων 

Συγγραφή µεταγνωστικού σχολίου σε 
σχέση µε το στόχο των πρώτων 15 
δραστηριοτήτων του διδακτικού υλικού 

3 16,5 όχι ναι ΟΧΙ 
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5.3.1.14. ∆ραστηριότητα 16: Αξιολόγηση υποκείµενου µηχανισµού ενός 

µοντέλου 

Πίνακας 79 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 16 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε  Επίπεδο συνεργασίας  
Αξιολόγηση του υποκείµενου 
µηχανισµού ενός µοντέλου 

-Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης επικοινωνίας:  
α) Καταγραφή ιδεών σε οµαδικό επίπεδο 
β) Ανταλλαγή απόψεων σε διαοµαδικό επίπεδο  
-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο προσοµοίωσης 

Εξ αποστάσεως 
επίπεδο, συνεργασία 
ανάµεσα σε οµάδες 

Η δραστηριότητα 16 (Πίνακας 79) αφορούσε στην αξιολόγηση του υποκείµενου 

µηχανισµού ενός συγκεκριµένου µοντέλου που αναπτύχθηκε στο πρόγραµµα SC. Οι ΠΕ 

της οµάδας 4 προσπάθησαν αρχικά, µέσα από συζήτηση, να κατανοήσουν τον τρόπο 

λειτουργίας του µοντέλου, ακολούθως κατέγραψαν ένα ορισµό για το τι σηµαίνει καλός 

µηχανισµός και περίγραψαν και αξιολόγησαν το µηχανισµό του υπό µελέτη µοντέλου. 

Τέλος, συζήτησαν στην οµάδα τους σε σχέση µε τις απαντήσεις άλλων οµάδων. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 80, η δραστηριότητα θεωρείται επιτυχηµένη, εφόσον επιτεύχθηκε 

υψηλής ποιότητας συνεργασία τόσο στο τοπικό επίπεδο ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 

(πέντε στα έξι αυτοκαθοριζόµενα µέρη ήταν επιτυχηµένα), όσο και στο εξ αποστάσεως 

επίπεδο συνεργασίας (εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας).  

Πίνακας 80 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 16 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆εί
κτ. 
Οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Προσπάθεια κατανόησης του τρόπου 
λειτουργίας του µοντέλου (Εξήγηση στο 
ένα µέλος της οµάδας για το τι είναι 
µηχανισµός) 

3 1,5 ναι ναι ΝΑΙ 

-Καταγραφή της απάντησής (ορισµός 
ενός καλού µηχανισµού) 

3 2,5 ναι ναι ΝΑΙ 

-Καταγραφή της απάντησής (Περιγραφή 
του µηχανισµού του µοντέλου) 

3 3,6 όχι ναι ΟΧΙ 

-Καταγραφή της απάντησής 
(Αξιολόγηση του µηχανισµού του 
µοντέλου) 

3 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εντός της οµάδας συζήτηση των 
απαντήσεων άλλων οµάδων 3 6,3 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση των απαντήσεων άλλων 
οµάδων (συµφωνία ή διαφωνία µε 
κάποιες οµάδες) 

4 1,0 ναι ναι ΝΑΙ 

Αξιολόγηση του 
υποκείµενου 
µηχανισµού ενός 
µοντέλου 

-Ασύγχρονη συζήτηση των οµάδων στο 
εργαλείο ασύγχρονης δοµηµένης 
επικοινωνίας 

7 1,5 ναι ναι ΝΑΙ 
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5.3.1.15. ∆ραστηριότητα 17: Έντυπο ∆ηµιουργίας και Έντυπο Αξιολόγησης 

Μοντέλου 

Πίνακας 81 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 17  
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Μελέτη ενός συµπληρωµένου 
Έντυπου Κωδικοποίησης 
Μοντέλου και ενός 
συµπληρωµένου Έντυπου 
Αξιολόγησης Μοντέλου για ένα 
συγκεκριµένο µοντέλο 

-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
προσοµοίωσης 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

Η δραστηριότητα 17 (Πίνακας 81) ήταν αποτυχηµένη σε σχέση µε την προώθηση 

συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, κανένα από 

τα αυτοκαρθοριζόµενα µέρη αυτής της δραστηριότητας δεν προώθησε υψηλής ποιότητας 

συνεργασία (Πίνακας 82). Τόσο η µελέτη των δύο εντύπων, όσο και η προσπάθεια των ΠΕ 

για κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του µοντέλου δε λειτούργησαν µε τρόπο που να 

προωθήσει τη συνεργασία εντός της οµάδας 4.  

Πίνακας 82 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 17 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Μελέτη των δύο εντύπων 3 0,6 όχι ναι ΟΧΙ 
-Προσπάθεια κατανόησης του 
τρόπου λειτουργίας του µοντέλου  

3 1,5 όχι όχι ΟΧΙ 

Μελέτη ενός 
συµπληρωµένου 
Έντυπου 
Κωδικοποίησης 
Μοντέλου και ενός 
συµπληρωµένου 
Έντυπου Αξιολόγησης 
Μοντέλου για ένα 
συγκεκριµένο µοντέλο 

-Προσπάθεια κατανόησης του 
τρόπου λειτουργίας του µοντέλου 
µέσα από τα δύο έντυπα 

3 1,5 όχι ναι ΟΧΙ 

5.3.1.16. ∆ραστηριότητα 18: Αξιολόγηση µοντέλου- Έντυπο Αξιολόγησης 

Μοντέλου 

Πίνακας 83 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 18 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Μελέτη ενός µοντέλου και 
συµπλήρωση του Έντυπου 
Αξιολόγησης Μοντέλου για αυτό 

-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
προσοµοίωσης 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

Παρόµοια µε τη δραστηριότητα 17, η δραστηριότητα 18 (Πίνακας 83) δεν ήταν 

επιτυχηµένα, αφού τόσο η µελέτη της λειτουργίας του µοντέλου, όσο και η προσπάθεια 

συµπλήρωσης του εντύπου, αλλά και η βοήθεια που έλαβαν από την εκπαιδευτικό δεν 

εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία, ούτε ως προς τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

(παραγωγική συνεργασία), ούτε ως προς την επίτευξη των στόχων της (αποτελεσµατική 

συνεργασία) (Πίνακας 84).  
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Πίνακας 84 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 18 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Προσπάθεια κατανόησης του 
τρόπου λειτουργίας του µοντέλου 

3 3,1 όχι όχι ΟΧΙ 

-Βοήθεια από την εκπαιδευτικό 4 2,1 όχι ναι ΟΧΙ 

Μελέτη ενός µοντέλου 
και συµπλήρωση του 
Έντυπου Αξιολόγησης 
Μοντέλου για αυτό -Προσπάθεια κατανόησης του 

τρόπου λειτουργίας του µοντέλου 
και συµπλήρωση του εντύπου  

3 16,3 όχι όχι ΟΧΙ 

5.3.1.17. ∆ραστηριότητα 20: Κατασκευή και βελτιωτική ρύθµιση µοντέλου: 

µοτίβο 1 

Πίνακας 85 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 20 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε  Επίπεδο συνεργασίας  
20.1. Οικοδόµηση µοντέλου στο 
πρόγραµµα SC® για εξήγηση του 
πρώτου µοτίβου (αλλαγή 
σχήµατος φεγγαριού) 

-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
µοντελοποίησης 
 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
εντός της οµάδας 
 

20.2. Αξιολόγηση µοντέλου 1 
µιας άλλης οµάδας  

-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
προσοµοίωσης 
-Εργαλείο ανταλλαγής 
συνεισφορών  

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
εντός της οµάδας 
Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

20.3. Βελτιωτική ρύθµιση 
µοντέλου 1 σύµφωνα µε την 
αξιολόγηση της άλλης οµάδας 
(ανάπτυξη µοντέλου 2) 

-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
µοντελοποίησης 
 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
εντός της οµάδας 
 

Η δραστηριότητα 20 αποτελεί την πρώτη από σειρά δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί οικοδοµούν, αναθεωρούν και βελτιώνουν πολλαπλά µοντέλα για το 

φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης. Όσον αφορά στον πρώτο στόχο της δραστηριότητας 

(Πίνακας 85), στην προσπάθεια τους να οικοδοµήσουν το πρώτο τους µοντέλο, οι ΠΕ της 

οµάδας 4 είχαν δύο αποτυχηµένες προσπάθειες δηµιουργίας κανόνων που να εκφράζουν 

τις κινήσεις της γης ή της σελήνης στο µοντέλο τους. Ως αποτέλεσµα, οι ΠΕ αποτάθηκαν 

για βοήθεια στον οδηγό του προγράµµατος (tutorials), στην οµάδα 3 εντός της τάξης και 

τέλος στην εκπαιδευτικό. Ακολούθως, κατάφεραν να δηµιουργήσουν 5 διαφορετικούς 

κανόνες που µπόρεσαν συνολικά να στηρίξουν το µοντέλο που ήθελαν να οικοδοµήσουν 

σε σχέση µε το πρώτο µοτίβο. Τέλος, αξιολόγησαν το µοντέλο τους, και προσπάθησαν να 

βελτιώσουν λάθη που εντόπισαν σε αυτό όταν το έτρεξαν. Εφτά στα 13 αυτοκαθοριζόµενα 

µέρη του πρώτου στόχου της δραστηριότητας 20 περιείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία 

ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 4 και, συνεπώς, το πρώτο µέρος της άσκησης µπορεί να 

θεωρηθεί επιτυχηµένο ως προς τη συνεργασία που αναπτύχθηκε εντός της οµάδας 4.  

 

Από την άλλη, η οµάδα 5 ξεκίνησε την οικοδόµηση του µοντέλου της παράλληλα µε τη 

συµπλήρωση του «Έντυπου Κωδικοποίησης Μοντέλου». Έτσι, µελέτησε αρχικά την 

εισαγωγή νέων αντικειµένων στο µοντέλο. Οι ΠΕ της οµάδας 5 προσπάθησαν να 
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βελτιώσουν το µοντέλο τους, ώστε να εξηγεί και όχι µόνο να περιγράφει το φαινόµενο 

παρέχοντας διαφορετικές ιδέες και καταλήγοντας σε µία ιδέα, την οποία και υλοποίησαν. 

Τέλος, ενίσχυσαν το µοντέλο τους µε επεξηγήσεις και αισθητικές βελτιώσεις. Τα πέντε 

από τα οκτώ αυτοκαθοριζόµενα µέρη της δραστηριότητας προώθησαν υψηλής ποιότητας 

συνεργασία κάτι που καθιστά αυτό το µέρος της άσκησης επιτυχηµένο και για την οµάδα 5.  

 

Σε δεύτερο στάδιο, η δραστηριότητα στόχευε στην αξιολόγηση ενός µοντέλου που 

οικοδοµήθηκε από άλλη οµάδα και στη συµπλήρωση ενός Εντύπου Αξιολόγησης Μοντέλου 

(Πίνακας 86). Σε πρώτο στάδιο, οι ΠΕ της οµάδας 4 παρακολούθησαν και αξιολόγησαν 

προφορικά το µοντέλο της οµάδας 3. Ακολούθως, συζήτησαν µε την οµάδα 3 σε σχέση µε 

την αξιολόγηση που παρείχε η οµάδα 3 προς την οµάδα τους και κατέγραψαν την 

αξιολόγησή τους για το µοντέλο της οµάδας 3 (σε δύο µέρη) στο συνοδευτικό έντυπο 

αξιολόγησης µοντέλων. Και τα τέσσερα αυτοκαθοριζόµενα µέρη του δεύτερου στόχου της 

δραστηριότητας 20 εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία ανάµεσα στα µέλη της 

οµάδας 4, αλλά και ανάµεσα στην οµάδα 4 και στην οµάδα 3. Συνεπώς, η δραστηριότητα 

θεωρείται επιτυχηµένη. Από την άλλη, για την οµάδα 5 αυτό το µέρος της δραστηριότητας 

δε θεωρείται επιτυχηµένο.  

 

Η οµάδα 5 είχε να αξιολογήσει τα µοντέλα δύο οµάδων xxv . Αρχικά αξιολόγησαν το 

µοντέλο της οµάδας 7, το οποίο συνέκριναν µε µοντέλα των υπόλοιπων οµάδων της τάξης, 

µετά από την πρώτη παρακολούθησή του. Ακολούθως, ξεκίνησαν να συµπληρώνουν το 

Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου, συµπλήρωσαν δηλαδή τις ασυνέπειες και τους 

περιορισµούς που παρουσιάζει το µοντέλο, εισηγήθηκαν τρόπους βελτίωσής του και 

αποφάνθηκαν αν ο µηχανισµός που το υποστηρίζει είναι ο σωστός. Τέλος, έκαναν το ίδιο 

για το µοντέλο της οµάδας 6. Η διαδικασία δεν ήταν επιτυχηµένη ως προς τη συνεργασία 

που έλαβε χώρα, εφόσον µόνο τρία στα εννιά αυτοκαθοριζόµενα µέρη προώθησαν υψηλό 

επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα στους συµµετέχοντες (Πίνακας 86).  

 

Για τον τρίτο στόχο της δραστηριότητας 20 η οµάδα 4 διάβασε αρχικά την αξιολόγηση 

που έλαβε από την οµάδα 3 για το µοντέλο 1. Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης οι ΠΕ 

αντάλλαξαν διευκρινιστικά σχόλια µε την οµάδα 3 εντός της τάξης σε σχέση µε το 

περιεχόµενο της αξιολόγησής. Ακολούθως, συζήτησαν εντός της οµάδας τους σε σχέση µε 

τον τρόπο που θα εργάζονταν κατά τη βελτίωση του µοντέλου τους και µετά υλοποίησαν 

                                                 
xxv Η οµάδα 5 επιλέγηκε τυχαία ως η οµάδα που θα αξιολογούσε τα µοντέλα δύο οµάδων, εφόσον οι οµάδες 
του µαθήµατος ήταν εφτά.  
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τις ιδέες τους. Για την υλοποίηση της βελτίωσης υιοθέτησαν την ιδέα ενός µέλους της 

οµάδας και εργάστηκαν είτε στην οµάδα τους είτε υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού 

για τη δηµιουργία νέων κανόνων. Τέλος, παρακολούθησαν το ολοκληρωµένο µοντέλο 

τους, το ενίσχυσαν µε επεξηγήσεις και έκαναν µερικές τελικές αλλαγές. Η διαδικασία της 

βελτιωτικής ρύθµισης του πρώτου µοντέλου της οµάδας 4 ήταν επιτυχηµένη αφού µόνο 

δύο εκ των 12 αυτοκαθοριζόµενων µερών της δεν προώθησαν υψηλής ποιότητας 

συνεργασία.  

Πίνακας 86 

Συνεργασία ανάµεσα στους ΠΕ: ∆ραστηριότητα 20 
Σκοπός 
δραστηριό
τητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Οµάδα 4 
-Αποτυχηµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
κανόνα 

3 2,6 όχι όχι ΟΧΙ 

-Αναζήτηση βοήθειας µέσω του οδηγού του 

προγράµµατος SC 
3 2,1 όχι όχι ΟΧΙ 

-Αποτυχηµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
κανόνα 

3 2,3 όχι όχι ΟΧΙ 

-Αναζήτηση βοήθειας από άλλη οµάδα 
(οµάδα 3) 

4 7,0 όχι όχι ΟΧΙ 

-Αναζήτηση βοήθειας από την εκπαιδευτικό 4 24,7 ναι ναι ΝΑΙ 
-Επιτυχηµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
κανόνα (κανόνας 1) 

3 1,5 όχι ναι ΟΧΙ 

-Επιτυχηµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
κανόνα (κανόνας 2) 

3 4,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Επιτυχηµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
κανόνα (κανόνας 3) 

3 2,3 ναι ναι ΝΑΙ 

-Επιτυχηµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
κανόνα (κανόνας 4) 

3 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Επιτυχηµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
κανόνα (κανόνας 5) 

3 14,7 ναι ναι ΝΑΙ 

-Αξιολόγηση της ευχρηστίας του µοντέλου 3 1,0 όχι ναι ΟΧΙ 
-Πρώτη βελτιωτική ρύθµιση µοντέλου 4 4,1 ναι ναι ΝΑΙ 

20.1. 
Οικοδόµησ
η µοντέλου 
στο 
πρόγραµµα 
SC® για 
εξήγηση 
του πρώτου 
µοτίβου 

-∆εύτερη βελτιωτική ρύθµιση µοντέλου 3 2,0 ναι ναι ΝΑΙ 
-Παρακολούθηση και προφορική αξιολόγηση 
του µοντέλου της οµάδας 3 

2 1,4 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση µε την οµάδα 3 της αξιολόγησης 
που έκανε η οµάδα 3 για το µοντέλο τους 

3 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

-Καταγραφή της αξιολόγησης για το µοντέλο 
της οµάδας 3 (µέρος α) 

2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

20.2. 
Αξιολόγησ
η του 
µοντέλου 1 
της οµάδας 
3 
  -Καταγραφή της αξιολόγησης για το µοντέλο 

της οµάδας 3 (µέρος β) 
2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Ανάγνωση της αξιολόγησης της οµάδας 3 για 
το µοντέλο 

2 0,7 όχι ναι ΟΧΙ 

-Συνεργασία µε ένα µέλος της οµάδας 3 για 
κατανόηση των σχολίων της αξιολόγησης  3 2,3 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση για τον τρόπο που θα εργαστούν 
κατά τη βελτίωση του µοντέλου 

2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εργασία στο µοντέλο για εφαρµογή των 
αλλαγών 

2 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

-Έκφραση νέας ιδέας από ένα µέλος της 
οµάδας για τη βελτίωση του µοντέλου 2 1,4 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εργασία στο µοντέλο (επεξεργασία εικόνων 
και εισαγωγή στο µοντέλο) 

2 0,7 όχι ναι ΟΧΙ 

20.3. 
Βελτιωτική 
ρύθµιση 
µοντέλου 1 
σύµφωνα 
µε την 
αξιολόγηση 
της οµάδας 
3 
(ανάπτυξη 
µοντέλου 
2) 

-Εργασία στο µοντέλο υπό την καθοδήγηση 
3 12,9 όχι ναι ΝΑΙ 
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Σκοπός 
δραστηριό
τητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

της εκπαιδευτικού 

-∆ηµιουργία νέων κανόνων σύµφωνα µε την 
καθοδήγηση της εκπαιδευτικού 2 2,1 όχι ναι ΝΑΙ 

-∆ηµιουργία νέων κανόνων 2 1,4 ναι ναι ΝΑΙ 
-Παρακολούθηση του ολοκληρωµένου 
µοντέλου 

2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Ενίσχυση του µοντέλου µε επεξηγήσεις 2 0,7 ναι ναι ΝΑΙ 
-Εργασία στο µοντέλο για τελικές αλλαγές 2 0,7 ναι ναι ΝΑΙ 

Οµάδα 5 
-Συµπλήρωση του Έντυπου Κωδικοποίησης 
Μοντέλου  

3 7,8 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εισαγωγή νέων αντικειµένων στο µοντέλο 3 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 
-Προσπάθεια βελτίωσης του µοντέλου, ώστε 
να εξηγεί και όχι µόνο να περιγράφει το 
φαινόµενο (νέα ιδέα) 

3 9,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εξήγηση προς µέλος της οµάδας σε σχέση µε 
τον τρόπο λετουργίας του µοντέλο για µία 
συγκεκριµένη φάση του φεγγαριού 

3 2,9 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση σε σχέση µε τη νέα ιδέα για το πώς 
το µοντέλο να εξηγεί και όχι να περιγράφει το 
φαινόµενο 

3 - ναι όχι ΟΧΙ 

-Προσπάθεια αλλαγής του µοντέλου, ώστε να 
ανταποκρίνεται σε µία νέα ιδέα (τελική) 3 29,7 ναι ναι ΟΧΙ 

-Ενίσχυση του µοντέλου µε επεξηγήσεις 3     
-Σύντοµη εξήγηση για το µηχανισµό του 
µοντέλου 

3 4,5 ναι ναι ΝΑΙ 

20.1. 
Οικοδόµησ
η µοντέλου 
στο 
πρόγραµµα 
SC® για 
εξήγηση 
του πρώτου 
µοτίβου  
  

-Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας του 
µοντέλου και προσπάθεια ωραιοποίησής του 3 16,8 ναι όχι ΟΧΙ 

-Πρώτη επαφή µε το µοντέλο 1 της οµάδας 7 
(σύγκριση του και µε µοντέλα άλλων οµάδων) 2 0,7 όχι ναι ΟΧΙ 

-Συµπλήρωση του Έντυπου Αξιολόγησης Μοντέλου (Οµάδα 7) 

Ασυνέπειες µοντέλου  2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 
Περιορισµοί µοντέλου 2 0,0 όχι ναι ΟΧΙ 
Πώς µπορεί να βελτιωθεί το µοντέλο;  2 0,0 όχι ναι ΟΧΙ 
-Συµπλήρωση του Έντυπου Αξιολόγησης Μοντέλου (Οµάδα 6) 

Ασυνέπειες µοντέλου  2 0,7 ναι ναι ΝΑΙ 
Περιορισµοί µοντέλου 2 0,0 όχι ναι ΟΧΙ 
Πώς µπορεί να βελτιωθεί το µοντέλο;  2 0,0 όχι ναι ΟΧΙ 
Είναι ο µηχανισµός του µοντέλου σωστός;  2 0,7 όχι ναι ΟΧΙ 

20.2. 
Αξιολόγησ
η του 
µοντέλου 1 
της οµάδας 
7 

Εξηγεί το µοντέλο όλες τις φάσεις του 
φεγγαριού; 

2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Ανάγνωση και κριτική της αξιολόγησης που 
έλαβαν από την οµάδα 7. Προσπάθεια 
υποστήριξης του µοντέλου τους. 

3 6,6 όχι ναι ΟΧΙ 

-Βελτιωτική ρύθµιση του µοντέλου τους σύµφωνα µε την αξιολόγηση, αλλά και σύµφωνα µε τη 

δουλειά των άλλων οµάδων  
Συζήτηση για το πώς να δείξουν την ιδέα ενός 
µέλους στο µοντέλο  

3 6,5 ναι ναι ΝΑΙ 

Συζήτηση για το πώς (τεχνικά) να 
εφαρµόσουν την ιδέα στο πρόγραµµα  3 6,7 ναι ναι ΝΑΙ 

Συζήτηση για τη θέση του παρατηρητή στο 
µοντέλο τους 

3 2,9 ναι ναι ΝΑΙ 

20.3. 
Βελτιωτική 
ρύθµιση 
µοντέλου 1 
σύµφωνα 
µε την 
αξιολόγηση 
των άλλων 
οµάδων 
(ανάπτυξη 
µοντέλου 
2) Συζήτηση στην οµάδα για µία παρανόηση που 

έχει ένα µέλος 
3 2,3 ναι ναι ΝΑΙ 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 254 

Σκοπός 
δραστηριό
τητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Εργασία στο πρόγραµµα για ολοκλήρωση της 
βελτίωσης του µοντέλου 3 13,3 όχι ναι ΟΧΙ 

∆ηµιουργία των κανόνων από την αρχή γιατί 
δε λειτούργησε το µοντέλο  

3 21,7 ναι ναι ΟΧΙ 

-Συζήτηση στην οµάδα για µία παρανόηση-
ερώτηση που έχει ένα µέλος 3 4,9 ναι ναι ΝΑΙ 

-Επίλυση τεχνικών προβληµάτων που 
προέκυψαν στο µοντέλο 

4 5,1 όχι ναι ΟΧΙ 

 
Η οµάδα 5 βελτίωσε το µοντέλο της σύµφωνα µε την αξιολόγηση που έλαβε από την 

οµάδα 7. Αρχικά, οι ΠΕ της οµάδας 5 διάβασαν τα σηµεία της αξιολόγησης και άσκησαν 

µεταξύ τους κριτική σε αυτά προσπαθώντας να υποστηρίξουν το µοντέλο τους. 

Ακολούθως συζήτησαν και υιοθέτησαν και εφάρµοσαν την ιδέα ενός µέλους της οµάδας 

για βελτίωση του µοντέλου τους. Σε κάποιο σηµείο χρειάστηκε να ξαναδηµιουργήσουν 

όλους τους κανόνες του µοντέλου από την αρχή, γιατί αυτό δεν απέδιδε αυτό που ήθελαν 

να δείξουν. Πέντε εκ των εννιά αυτοκαθοριζόµενων µερών της δραστηριότητας 

εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία, κάτι που υποδεικνύει ότι το τρίτο µέρος της 

δραστηριότητας 20 ήταν επιτυχηµένο ως προς τη συνεργασία των µελών της οµάδας 5. 

5.3.1.18. ∆ραστηριότητα 21: Αξιολόγηση µοντέλου 

Πίνακας 87 

Στοιχεία που περιγράφουν τη δραστηριότητα 21 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Αξιολόγηση του µοντέλου 2 -Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
προσοµοίωσης 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

Στόχος της δραστηριότητας 21 είναι η αξιολόγηση του δεύτερου µοντέλου της οµάδας από 

την ίδια την οµάδα (Πίνακας 87). Η αξιολόγηση έλαβε χώρα εντός της οµάδας µόνο και 

πήρε τη µορφή καταγραφής των µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει το µοντέλο της, αλλά 

και αξιολόγησης του µοντέλου σε σχέση µε τα κριτήρια αξιολόγησης µοντέλου που η ίδια 

η οµάδα ανέπτυξε στο πλαίσιο της δραστηριότητας 15. Η δραστηριότητα είναι 

επιτυχηµένη για τα µέλη της οµάδας 4, εφόσον µόνο στα δύο εκ των πέντε µερών της δεν 

παρατηρήθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία. 

  

Η οµάδα 5, από την άλλη, κατά την αξιολόγηση του δεύτερου µοντέλου που οικοδόµησε, 

ασχολήθηκε πρώτα µε την περιγραφή του µηχανισµού του µοντέλου και ακολούθως 

κατέγραψε τόσο τα µειονεκτήµατα όσο και τα πλεονεκτήµατά του. Σε αυτή την περίπτωση 

επιτεύχθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία σε ένα εκ των δύο αυτοκαθοριζόµενων µερών 

της δραστηριότητας 21 (Πίνακας 88).  
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Πίνακας 88 

 Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ: ∆ραστηριότητα 21 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Οµάδα 4 
-Καταγραφή των µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει το µοντέλο της οµάδας 

Μειονέκτηµα 1 2 0,7 ναι ναι ΝΑΙ 
Μειονέκτηµα 2 2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 
Μειονέκτηµα 3 2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 
Μειονέκτηµα 4 2 0,7 ναι όχι ΟΧΙ 

Αξιολόγηση του 
µοντέλου 2 

-Αξιολόγηση του µοντέλου σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που όρισαν στην άσκηση 15. 2 0,0 όχι όχι ΟΧΙ 

Οµάδα 5 
-Περιγραφή του µηχανισµού του µοντέλου 2 0,7 όχι ναι ΟΧΙ Αξιολόγηση του 

µοντέλου 2 -Καταγραφή των µειονεκτηµάτων και των 
πλεονεκτηµάτων του µοντέλου. 

3 4,0 ναι ναι ΝΑΙ 

5.3.1.19. ∆ραστηριότητα 22: Βελτιωτική ρύθµιση µοντέλου για τις Φάσεις 

της Σελήνης στο πρόγραµµα SC: µοτίβο 2 

Πίνακας 89 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 22 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

22.1. Σύγκριση του δεύτερου 
µοντέλου µε τα δεδοµένα του 
φεγγαριού (∆ΣΦΠ) 

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

22.2. Βελτιωτική ρύθµιση του 
δεύτερου µοντέλου για να 
περιλάβει το δεύτερο µοτίβο 
(οικοδόµηση µοντέλου 3) 

-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
µοντελοποίησης 
-Εργαλείο ανταλλαγής 
συνεισφορών  

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 
Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

22.3. Αξιολόγηση του µοντέλου 
µιας άλλης οµάδας  

-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
προσοµοίωσης 
-Εργαλείο ανταλλαγής 
συνεισφορών 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 
Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

22.4. Βελτιωτική ρύθµιση 
µοντέλου 3 σύµφωνα µε την 
αξιολόγηση της άλλης οµάδας 
(ανάπτυξη µοντέλου 4) 

-Πρόγραµµα SC® ως εργαλείο 
µοντελοποίησης 
-Εργαλείο ανταλλαγής 
συνεισφορών 

Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 
Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες 

Η δραστηριότητα 22 αποτελεί τη συνέχεια της δραστηριότητας 20, αφού αφορά στη 

βελτιωτική ρύθµιση του µοντέλου 2 της κάθε οµάδας και στην παραγωγή των διαδοχικών 

µοντέλων 3 και 4 (Πίνακας 89).  

 

Η οµάδα 4 συζήτησε αρχικά τον τρόπο που το µοντέλο 2, που οικοδόµησε στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας 20, παρέχει εξηγήσεις για το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης. 

Ακολούθως, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το αν το µοντέλο αυτό εξηγεί το 

δεύτερο µοτίβο που εντόπισαν από τα δεδοµένα τους Η ανατολή και η δύση του φεγγαριού 

διαφέρουν καθηµερινά. Η συζήτηση µετατοπίστηκε, στη συνέχεια, στον τρόπο 

αναπαράστασης του δεύτερου µοτίβου στο υφιστάµενο µοντέλο. Εδώ, η οµάδα 4 συζητά 

λανθασµένα για το µοτίβο Το γωνιακό υψόµετρο του φεγγαριού αλλάζει κατά τη διάρκεια 
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της µέρας παρά για το προαναφερόµενο µοτίβο. Έπειτα, γίνεται συζήτηση µε την 

εκπαιδευτικό και επιλύεται η διαφορά. Οι ΠΕ προσπάθησαν να δώσουν εξήγηση για την 

εµφάνιση του δεύτερου µοτίβου και τέλος συζήτησαν µε την εκπαιδευτικό για τη δική της 

αξιολόγηση σε σχέση µε το µοντέλο 2. Σε τρία εκ των έξι αυτοκαθοριζόµενων µερών του 

πρώτου µέρους της δραστηριότητας 22 παρατηρήθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία 

ανάµεσα στους ΠΕ και στους ΠΕ και την εκπαιδευτικό. Έτσι, αυτό το µέρος της 

δραστηριότητας δε θεωρείται επιτυχηµένο. Επιτυχηµένο θεωρείται, όµως, αυτό το µέρος 

για την οµάδα 5. Η οµάδα 5 εργάστηκε µε παρόµοιο τρόπο και κατέγραψε επίσης αρχικά 

τον τρόπο που το µοντέλο της παρέχει εξηγήσεις για τις Φάσεις της Σελήνης και 

ακολούθως συζήτησε αν αυτό εξηγεί το δεύτερο µοτίβο. Ο συνυπολογισµός των 

αποτελεσµάτων των δύο οµάδων καθιστά αυτό το µέρος της δραστηριότητας επιτυχηµένο.  

 

Για το δεύτερο στόχο της δραστηριότητας 22 η οµάδα 4 ξεκίνησε µε µία διαδικαστική 

συζήτηση για το πώς θα χειριζόταν τις αλλαγές στο µοντέλο µέσω του προγράµµατος SC. 

Ακολούθως, οι ΠΕ συζήτησαν για τον τρόπο αναπαράστασης του δεύτερου µοτίβου µέσω 

του µοντέλου χρησιµοποιώντας σχεδιαγράµµατα για να εξηγήσουν τι εννοούν. Ακόλουθη 

συζήτηση αφορά στον τρόπο που θα δηµιουργούσαν το χαρακτήρα «γη» στο βελτιωµένο 

µοντέλο και στην κίνηση της γης και της σελήνης (αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη). Σε 

επόµενη φάση εργάστηκαν στο µοντέλο για να δηµιουργήσουν ένα σηµείο στη γη (οκτώ 

διαφορετικές εικόνες) και ένα σηµείο στη σελήνη. Μετά τη δηµιουργία των εικόνων 

προχώρησαν στη δηµιουργία κανόνων που να περιλαµβάνουν την περιστροφή της γης και 

την περιφορά του φεγγαριού. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 90 τα εφτά εκ των εννιά 

αυτοκαθοριζόµενων µερών περιλαµβάνουν συνεργασία υψηλής ποιότητας και συνεπώς 

αυτό το µέρος της άσκησης θεωρείται επιτυχηµένο για την οµάδα 4.  

 

Η οµάδα 5 ξεκίνησε αυτό το µέρος της δραστηριότητας 22 µε συζήτηση σε σχέση µε τον 

βέλτιστο τρόπο αναπαράστασης του δεύτερου µοτίβου στο µοντέλο τους. Ακολούθως 

εφάρµοσε τη βελτίωση στο πρόγραµµα SC® και οικοδόµησε έτσι το µοντέλο 3. Τέλος οι 

ΠΕ σχολίασαν τον τρόπο λειτουργίας του µοντέλου, κατέγραψαν τα στοιχεία του 

µοντέλου και περιέγραψαν τον υποκείµενο µηχανισµό. Παρατηρήθηκε υψηλής ποιότητας 

συνεργασία σε έξι από οκτώ αυτοκαθοριζόµενα µέρη, γεγονός που υπαινίσσεται ότι η 

δραστηριότητα 22β ήταν επιτυχηµένη ως προς τη συνεργασία ανάµεσα στα µέλη της 

οµάδας 5 (Πίνακας 90).  
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Πίνακας 90 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ: ∆ραστηριότητα 22 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Οµάδα 4 
-Συζήτηση για το πώς το µοντέλο παρέχει 
εξηγήσεις για τις Φάσεις της Σελήνης 

2 0,7 ναι ναι ΝΑΙ 

- Συζήτηση για το αν το µοντέλο εξηγεί 
το µοτίβο 2 (Μοτίβο 2: Η αλλαγή στην 
ώρα ανατολής και δύσης του φεγγαριού 
κάθε µέρα) 

2 1,4 όχι ναι ΟΧΙ 

- Συζήτηση για τον τρόπο 
αναπαράστασης του δεύτερου µοτίβου 
στο µοντέλο (θεωρούν λανθασµένα ότι το 
µοτίβο 2 είναι η αλλαγή στο γωνιακό 
υψόµετρο του φεγγαριού κατά τη 
διάρκεια µιας µέρας) 

2 0,7 ναι όχι ΟΧΙ 

- Συζήτηση µε την εκπαιδευτικό για τα 
µοτίβα 2 και 3 

3 2,9 όχι ναι ΟΧΙ 

-Προσπάθεια εξήγησης του µοτίβου 2  2 1,4 ναι ναι ΝΑΙ 

22.1. Σύγκριση 
του µοντέλου 2 
µε τα δεδοµένα 
για το φεγγαριού 
(∆ΣΦΠ) 

-Η εκπαιδευτικός αξιολογεί το µοντέλο 
και συζητά µε την οµάδα για αυτό 

3 4,2 ναι ναι ΝΑΙ 

-∆ιαδικαστική συζήτηση για το πώς θα 
προχωρήσουν στην άσκηση 22 (σε σχέση 
µε το πρόγραµµα SC) 

3 3,2 ναι ναι ΝΑΙ 

- Συζήτηση για τον τρόπο 
αναπαράστασης των ιδεών τους στο 
µοντέλο (ετοιµάζουν σχεδιαγράµµατα) 

3 6,1 ναι ναι ΝΑΙ 

- Συζήτηση για τον τρόπο δηµιουργίας 
του χαρακτήρα «γη» στο βελτιωµένο 
µοντέλο (προτείνουν να δηµιουργήσουν 
πάνω στο χαρακτήρια ένα σηµείο για να 
δείχνει την περιστροφή) 

3 5,0 ναι ναι ΝΑΙ 

- Συζήτηση για την κίνηση της γης και 
της σελήνης (αριστερόστροφη ή 
δεξιόστροφη) 

3 2,1 ναι όχι ΟΧΙ 

-Επεξεργασία του µοντέλου για 
δηµιουργία ενός σηµείου πάνω στη γη (8 
διαφορετικές εικόνες)  

3 5,3 ναι ναι ΝΑΙ 

-Επεξεργασία του µοντέλου για 
δηµιουργία ενός σηµείου στη σελήνη. 

3 1,5 όχι ναι ΟΧΙ 

-Επεξήγηση σε µέλος της οµάδας για τη 
χρησιµότητα του σηµείου πάνω στη γη 

3 4,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση για τον τρόπο δηµιουργίας 
ενός κανόνα που να περιλαµβάνει την 
περιστροφή της γης και την περιφορά της 
σελήνης 

3 2,3 ναι ναι ΝΑΙ 

22.2. Βελτιωτική 
ρύθµιση του 
µοντέλου 2 για 
να περιλάβει το 
µοτίβο 2 
(οικοδόµηση 
µοντέλου 3) 

-∆ιαφωνία ως προς τον τρόπο 
περιστροφής της γης και της σελήνης. 

3 1,5 ναι ναι ΝΑΙ 

Οµάδα 5 
-Καταγραφή του τρόπου που το µοντέλο 
τους παρέχει εξηγήσεις για τις Φάσεις της 
Σελήνης 

2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 
22.1. Σύγκριση 
του µοντέλου 2 
µε τα δεδοµένα 
του φεγγαριού 
(∆ΣΦΠ) 

-Συζήτηση για το αν το µοντέλο εξηγεί το 
δεύτερο µοτίβο  

2 1,4 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση για τον τρόπο αναπαράστασης 
του µοτίβου 2 στο µοντέλο. 

2 1,4 ναι ναι ΝΑΙ 

-Βελτίωση του µοντέλου 2 για να 
περιλαµβάνει το µοτίβο 2 (οικοδόµηση 
µοντέλου 3)  

2 3,5 ναι ναι ΝΑΙ 

22.2. Βελτιωτική 
ρύθµιση του 
µοντέλου 2 για 
να περιλάβει το 
µοτίβο 2 
(οικοδόµηση 
µοντέλου 3) 

-Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του 
µοντέλου 3  

3 7,2 ναι ναι ΝΑΙ 
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Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Εντοπισµός των αντικειµένων του 
µοντέλου 

3 0,6 όχι ναι ΟΧΙ 

-Εντοπισµός των µεταβλητών του 
µοντέλου 

3 7,2 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εντοπισµός των διαδικασιών του 
µοντέλου 

3 1,5 ναι ναι ΝΑΙ 

-Εντοπισµός των σχέσεων ανάµεσα στα 
στοιχεία του µοντέλου 

3 9,6 ναι ναι ΝΑΙ 

-Περιγραφή του υποκείµενου µηχανισµού 
που περιλήφθηκε στο µοντέλο 3 

3 9,9 όχι ναι ΟΧΙ 

-Συζήτηση για τα µειονεκτήµατα και τα 
πλεονεκτήµατα του µοντέλου 3 της 
οµάδας 6 

3 13,6 ναι ναι ΝΑΙ 
22.3. 
Αξιολόγηση του 
µοντέλου 3 της 
οµάδας 6 -Καταγραφή της αξιολόγησης του 

µοντέλου 3 στο «Έντυπο Αξιολόγησης 
Μοντέλου» 

3 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

Ο τρίτος στόχος της δραστηριότητας 22 αφορά στην αξιολόγηση του µοντέλου άλλης 

οµάδας. Υπάρχουν δεδοµένα για την αξιολόγηση που έκανε η οµάδα 5 για το µοντέλο 3 

της οµάδας 6 και όχι για το µοντέλο της οµάδας 7. Αφού οι ΠΕ συζήτησαν σε σχέση µε τα 

µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα του µοντέλου 3 της οµάδας 6, συµπλήρωσαν το 

έντυπο αξιολόγησης και το ανέβασαν στο σύστηµα. Τόσο κατά τη συζήτηση, όσο και κατά 

τη γραπτή κωδικοποίηση της απάντησής τους παρατηρήθηκε υψηλής ποιότητας 

συνεργασία ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 5. 

 

∆εν µπορούµε να αξιολογήσουµε την επιτυχία του τέταρτου στόχου της δραστηριότητας, 

αφού δεν υπάρχουν δεδοµένα που να µπορούν να αναλυθούν για καµιά από τις δύο οµάδες 

µια και αυτό το µέρος έγινε ως εργασία στο σπίτι από όλες τις οµάδες της τάξης.  

5.3.1.20. ∆ραστηριότητα 25: Κατασκευή µοντέλου για τις Φάσεις της 

Σελήνης µε πραγµατικά υλικά: µοτίβο 1, µοτίβο 2, µοτίβο 3  

Πίνακας 91 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 25 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

25.1. Οικοδόµηση µοντέλου µε 
πραγµατικά αντικείµενα για το 
φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης  

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία εντός 
της οµάδας 

25.2. Οικοδόµηση µοντέλου µε 
πραγµατικά αντικείµενα για το 
φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης. 
Εφαρµογή του µοντέλου για εξήγηση 
πολλαπλών φαινόµενων σχετικά µε τη 
σελήνη 

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
ανάµεσα σε οµάδες 

Η δραστηριότητα 25 λειτούργησε σε δύο επίπεδα συνεργασίας, εντός της οµάδας σε 

τοπικό επίπεδο και ανάµεσα σε δύο οµάδες και την εκπαιδευτικό, επίσης σε τοπικό 

επίπεδο (Πίνακας 91). Στο πρώτο επίπεδο η οµάδα 5 οικοδόµησε ένα µοντέλο για τις 
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Φάσεις της Σελήνης µε πραγµατικά αντικείµενα (ήλιος-λάµπα, σελήνη-µπάλα, γη-κεφάλι 

ΠΕ) και συζήτησε για θέµατα όπως τον τρόπο περιφοράς της σελήνης γύρω από τη γη. 

Επιπλέον, οι ΠΕ προσπάθησαν να ταυτίσουν τη γωνία ήλιου-σελήνης µε την κατάλληλη 

Φάση της Σελήνης. Και στα δύο µέρη της δραστηριότητας παρατηρήθηκε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία. Επίσης, επιτυχηµένο ως προς τη συνεργασία ήταν και το δεύτερο 

µέρος που έλαβε χώρα ως συνεργασία ανάµεσα σε δύο οµάδες (οµάδα 2 και 5) και την 

εκπαιδευτικό. Σε αυτό το µέρος, αρχικά, έγινε η σωστή τοποθέτηση του παρατηρητή στη 

γη στο σύστηµα ήλιος (λάµπα) - Γη (φοιτητής) - σελήνη (µπάλα) και ακολούθως η 

τοποθέτηση έγινε πιο συγκεκριµένη (ο παρατηρητής τοποθετήθηκε στην Κύπρο). Έγινε 

συζήτηση για το αν ο παρατηρητής είναι σε κάθετη η οριζόντια θέση πάνω στην Κύπρο 

και διευκρινίστηκε µία διαφωνία που υπήρξε ανάµεσα σε ένα ΠΕ και τους υπόλοιπους, σε 

σχέση µε τον ορισµό της βόρειας κατεύθυνσης. Έπειτα, καθορίστηκαν και οι τέσσερις 

κατευθύνσεις του ορίζοντα στο σύστηµα της τάξης και έγινε η µεταφορά στο σύστηµα 

ήλιος-γη-σελήνη.  

Πίνακας 92 

 Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 5): ∆ραστηριότητα 25 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκ
τ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Συζήτηση για τον τρόπο περιφοράς της 
σελήνης γύρω από τη γη 
(αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα) 

3 3,8 ναι ναι ΝΑΙ 
25.1. Οικοδόµηση 
µοντέλου µε 
πραγµατικά 
αντικείµενα για το 
φαινόµενο των 
Φάσεων της 
Σελήνης 

-Προσπάθεια ταύτισης της γωνίας 
ήλιου-γης-σελήνης µε την κατάλληλη 
φάση 

3 5,5 ναι ναι ΝΑΙ 

-Τοποθέτηση ενός παρατηρητή στη 
σωστή θέση στη γη στο σύστηµα ήλιος 
(λάµπα)-Γη (φοιτητής)-σελήνη (µπάλα) 

3 7,8 ναι ναι ΝΑΙ 

-Τοποθέτηση του παρατηρητή στη γη 
και συγκεκριµένα στην Κύπρο 3 4,4 ναι ναι ΝΑΙ 

-Τοποθέτηση του παρατηρητή σε όρθια 
ή οριζόντια θέση πάνω στην Κύπρο, στη 
γη 

3 3,6 ναι ναι ΝΑΙ 

-∆ιευκρίνιση µιας διαφωνίας σε σχέση 
µε τον ορισµό της βόρειας κατεύθυνσης 3 7,1 ναι ναι ΝΑΙ 

-Καθορισµός των τεσσάρων 
διευθύνσεων του ορίζοντα, του 
οριζόντιου και του κάθετου επιπέδου 
στην τάξη 

3 4,1 ναι ναι ΝΑΙ 

-Καθορισµός των τεσσάρων 
κατευθύνσεων του ορίζοντα, του 
οριζόντιου και του κάθετου επιπέδου 
στη γη στο σύστηµά ήλιος-γη-σελήνη 

3 6,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Χρήση του µοντέλου για εξήγηση του 
κύκλου της µέρας-νύχτας 3 6,1 ναι ναι ΝΑΙ 

25.2. Οικοδόµηση 
µοντέλου µε 
πραγµατικά 
αντικείµενα για το 
φαινόµενο των 
Φάσεων της 
Σελήνης. 
Εφαρµογή του 
µοντέλου για 
εξήγηση 
πολλαπλών 
φαινόµενων 
σχετικά µε τη 
σελήνη 

-Χρήση του µοντέλου για εξήγηση των 
Φάσεων της Σελήνης και της ώρας 
ανατολής ή δύσης της καθηµερινά 

3 16,0 ναι ναι ΝΑΙ 
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Τέλος, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο για εξήγηση του κύκλου της µέρας και της νύχτας και 

των Φάσεων της Σελήνης. Έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις εµπέδωσης σε σχέση µε τη 

θέση της σελήνης, την ώρα ανατολής και δύσης της και της κατεύθυνσής της καθηµερινά. 

Και στα οκτώ αυτοκαθοριζόµενα µέρη παρατηρήθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία 

(Πίνακας 92). 

5.3.1.21. ∆ραστηριότητα 26: Επεξεργασία δύο εννοιολογικών µοντέλων για 

το ίδιο φαινόµενο 

Πίνακας 93 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 26 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Αξιολόγηση δύο διαφορετικών µοντέλων που 
εξηγούν το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης 
(γεωκεντρικό και σεληνοκεντρικό µοντέλο) σε σχέση 
µε τους διαφορετικούς µηχανισµούς που 
χρησιµοποιούν 

- Τοπικό επίπεδο, 
συνεργασία εντός της 
οµάδας 

Στο πλαίσιο της άσκησης 26 οι ΠΕ κλήθηκαν να αξιολογήσουν δύο διαφορετικά µοντέλα 

που εξηγούν τις Φάσεις της Σελήνης (γεωκεντρικό και σεληνοκεντρικό µοντέλο) σε σχέση 

µε τους διαφορετικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν. Αρχικά, οι ΠΕ της οµάδας 5 

υποστήριξαν το γεωκεντρικό µοντέλο για την εξήγηση των Φάσεων της Σελήνης, αυτό, 

δηλαδή, που υποστηρίζει την περιφορά της σελήνης γύρω από τη γη και την περιστροφή 

της γης γύρω από τον εαυτό της και απέρριψαν το σεληνοκεντρικό µοντέλο, αυτό δηλαδή 

που υποστηρίζει την περιστροφή και περιφορά της σελήνης γύρω από τη γη, η οποία είναι 

σταθερή.  

Πίνακας 94 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 5): ∆ραστηριότητα 26 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Υποστήριξη του γεωκεντρικού 
µοντέλου και απόρριψη του 
σεληνοκεντρικού µοντέλου για την 
εξήγηση των Φάσεων της Σελήνης 

3 3,8 όχι όχι ΟΧΙ 

-Υποστήριξη και των δύο µοντέλων για 
την εξήγηση των Φάσεων της Σελήνης. 3 6,1 ναι ναι ΝΑΙ 

-Υποστήριξη του γεωκεντρικού 
µοντέλου και ίσως απόρριψη του 
σεληνοκεντρικού µοντέλου για την 
εξήγηση των Φάσεων της Σελήνης. -
Τελικά απορρίπτουν το σεληνοκεντρικό 
µοντέλο 

3 8,1 ναι ναι ΝΑΙ 

Αξιολόγηση δύο 
διαφορετικών 
µοντέλων που 
εξηγούν τις 
Φάσεις της 
Σελήνης σε 
σχέση µε τους 
διαφορετικούς 
µηχανισµούς που 
χρησιµοποιούν 

-Υποστήριξη και των δύο µοντέλων για 
την εξήγηση των Φάσεων της Σελήνης. 
Επισήµανση: και τα δύο µοντέλα έχουν 
ένα κοινό λάθος: η γη περιστρέφεται 
δεξιόστροφα.  

3 13,6 ναι ναι ΝΑΙ 

Ακολούθως, έγινε συζήτηση στην οποία υποστηρίχθηκαν και τα δύο µοντέλα για την 

εξήγηση των Φάσεων της Σελήνης. Έπειτα, συζήτησαν για υποστήριξη του πρώτου και 
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απόρριψη του δεύτερου µοντέλου, αλλά τελικά υποστήριξαν την ορθότητα και των δύο 

µοντέλων σηµειώνοντας παράλληλα και ένα κοινό λάθος, ότι έδειχναν και τα δύο µοντέλα 

τη γη να περιστρέφεται δεξιόστροφα. Στα τρία από τα τέσσερα αυτοκαθοριζόµενα µέρη 

της δραστηριότητας 26 παρατηρήθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία ανάµεσα στους ΠΕ 

της οµάδας 5, κάτι που καθιστά τη δραστηριότητα επιτυχηµένη (Πίνακας 94). 

5.3.2. ∆εύτερο πακέτο διδακτικού υλικού (∆Υ2): Στρατηγικές 

διδασκαλίας της ικανότητας της µοντελοποίησης 

5.3.2.1. ∆ραστηριότητα 29: Κείµενο για την ικανότητα της µοντελοποίησης 

Πίνακας 95 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 29 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Ανάγνωση, συζήτηση και κατανόηση του ρόλου και 
της φύσης των µοντέλων, της ικανότητας της 
µοντελοποίησης και των συστατικών της στοιχείων  

- Τοπικό επίπεδο, 
συνεργασία εντός της 
οµάδας 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 29 οι ΠΕ διάβασαν στην οµάδα τους το κείµενο που 

είχαν µπροστά τους και το οποίο αφορούσε στο ρόλο και τη φύση των µοντέλων, της 

µοντελοποίησης και των συστατικών της στοιχείων. Τη συζήτηση στην οµάδα (δεν 

υπάρχει οπτικογραφηµένο αυτό το µέρος της συζήτησης) ακολούθησε συζήτηση µε την 

εκπαιδευτικό. Η εκπαιδευτικός επέλεξε να εστιάσει την προσοχή της οµάδας σε ένα από 

τα συνιστώντα συστατικά της µοντελοποίησης, την εγκυροποίηση του µοντέλου. Παρόλο 

που έγινε αρχικά συζήτηση µε την εκπαιδευτικό, ακολούθως εντός της οµάδας ανάµεσα 

στους ΠΕ και πάλι µε την εκπαιδευτικό σε σχέση µε συγκεκριµένο παράδειγµα 

εγκυροποίησης του δικού τους µοντέλου (µοντέλο των Φάσεων της Σελήνης), οι ΠΕ 

επανήλθαν στην ίδια συζήτηση στο τέλος της δραστηριότητας. Και τα τέσσερα 

αυτοκαθοριζόµενα µέρη της συζήτησης που αφορούσαν σε αυτό το συνιστών στοιχείο της 

µοντελοποίησης εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία (Πίνακας 96). Εντός της 

οµάδας τους οι ΠΕ προσπάθησαν ακόµα να εξηγήσουν διάφορα στοιχεία που 

παρουσιάζονταν στο κείµενο και αφορούν στα µοντέλα και στην ικανότητα της 

µοντελοποίησης. Επιπλέον, έγινε συζήτηση µε την εκπαιδευτικό σε σχέση µε πιθανούς 

τρόπους παρουσίασης των δεδοµένων ενός φαινοµένου προς µοντελοποίηση. Τα δύο αυτά 

αυτοκαθοριζόµενα µέρη δεν εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία. Η όλη 

δραστηριότητα, όµως, µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένη. Χρ
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Πίνακας 96 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 29 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Συζήτηση µε την εκπαιδευτικό σε σχέση 
µε τη διαδικασία εγκυροποίησης ενός 
µοντέλου 

4 5,7 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση στην οµάδα σε σχέση µε τη 
διαδικασία εγκυροποίησης ενός µοντέλου  

3 3,8 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση µε την εκπαιδευτικό σε σχέση 
µε συγκεκριµένο παράδειγµα 
εγκυροποίησης µοντέλου (οι Φάσεις της 
Σελήνης όπως γίνονται αντιληπτές από το 
νότιο ηµισφαίριο) 

4 3,9 ναι ναι ΝΑΙ 

-Προσπάθεια παροχής εξηγήσεων σε 
σχέση µε διάφορα στοιχεία που αφορούν 
στα µοντέλα και στη µοντελοποίηση 

3 0,9 ναι όχι ΟΧΙ 

-Συζήτηση µε την εκπαιδευτικό σε σχέση 
µε πιθανούς τρόπους παρουσίασης των 
δεδοµένων ενός φαινοµένου προς 
µοντελοποίηση 

4 4,0 ναι όχι ΟΧΙ 

Ανάγνωση, 
συζήτηση και 
κατανόηση του 
ρόλου και της 
φύσης των 
µοντέλων, της 
ικανότητας της 
µοντελοποίησης 
και των 
συστατικών της 
στοιχείων  

-Συζήτηση στην οµάδα σε σχέση µε 
συγκεκριµένο παράδειγµα εγκυροποίησης 
µοντέλου (οι Φάσεις της Σελήνης όπως 
γίνονται αντιληπτές από το νότιο 
ηµισφαίριο) 

3 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

5.3.2.2. ∆ραστηριότητα 30: Ο µαθησιακός κύκλος της µοντελοποίησης 

Πίνακας 97 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 30 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Εκτίµηση της κυκλικότητας της διαδικασίας της 
µοντελοποίησης µέσα από ανάλυση του 
«µαθησιακού κύκλου της µοντελοποίησης»  

- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
εντός της οµάδας 

Για την επίτευξη του στόχου της δραστηριότητας 30, οι ΠΕ µελέτησαν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στο µαθησιακό κύκλο της µοντελοποίησης (∆ιάγραµµα 9), και µετά από 

καθοδήγηση του διδακτικού υλικού συζήτησαν για την κυκλική φύση της µοντελοποίησης, 

όπως υποδεικνύεται από τα αµφίδροµα βέλη του διαγράµµατος. Ακολούθως, εστίασαν στο 

δεύτερο µέρος του διαγράµµατος, αυτό που αφορά στην αξιολόγηση του µοντέλου και 

στην ικανότητα του χρήστη του µοντέλου να διενεργεί προβλέψεις. Και τα δύο µέρη της 

συζήτησης εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία ανάµεσα στους ΠΕ (Πίνακας 98).  
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Πίνακας 98 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 30 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Συζήτηση για την κυκλική φύση της 
µοντελοποίησης (αµφίδροµα βέλη 
στο διάγραµµα) 

3 2,6 ναι ναι ΝΑΙ 
Εκτίµηση της 
κυκλικότητας της 
διαδικασίας της 
µοντελοποίησης 
µέσα από ανάλυση 
του Μαθησιακού 

κύκλου της 

µοντελοποίησης  

-Συζήτηση για το δεύτερο µισό του 
κύκλου της µοντελοποίησης που 
αφορά στην αξιολόγηση του 
µοντέλου και στην ικανότητα 
διενέργειας προβλέψεων µε βάση 
αυτό 

3 4,6 ναι ναι ΝΑΙ 

5.3.2.3. ∆ραστηριότητα 31: Η επιστηµολογική ανάλυση της µοντελοποίησης 

Πίνακας 99 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 31 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Μελέτη της επιστηµολογικής ανάλυσης της 
µοντελοποίησης µε σκοπό τη συνειδητοποίηση των 
βηµάτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της 
ικανότητας 

- Τοπικό επίπεδο, 
συνεργασία εντός της 
οµάδας 

Η δραστηριότητα 31 αφορά στη µελέτη της επιστηµολογικής ανάλυσης της µοντελοποίησης. 

Οι ΠΕ µελέτησαν και συζήτησαν στην οµάδα τους σε σχέση µε το διάγραµµα που 

παρουσίαζε την επιστηµολογική ανάλυση της ικανότητας της µοντελοποίησης (∆ιάγραµµα 

6) µε σκοπό να συνειδητοποιήσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις πτυχές της 

επιστηµολογικής ενηµερότητας που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και να τύχουν 

χειρισµού για την ανάπτυξή της ικανότητας. Επιπλέον, επέστρεψαν στο πρώτο πακέτο 

διδακτικού υλικού (το οποίο υλοποίησαν για να αναπτύξουν οι ίδιοι την ικανότητα της 

µοντελοποίησης) και προσπάθησαν να εντοπίσουν σε αυτό τα σηµεία που περιγράφονται 

από την επιστηµολογική ανάλυση που τους δόθηκε. Λόγω έλλειψης χρόνου οι ΠΕ 

αποφάσισαν να δουλέψουν ατοµικά στο σπίτι τους και όχι οµαδικά όπως ζητούσε η 

δραστηριότητα. Παρόλο που έγινε αυτό, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος όταν χρειάστηκε 

να συζητήσουν για τα αποτελέσµατα της εργασίας που έκαναν σε σχέση µε τη 

δραστηριότητα 31 συνεργάστηκαν παραγωγικά επιτυγχάνοντας υψηλής ποιότητας 

συνεργασία.  

Πίνακας 100 

 Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 31 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Αναγνώριση της 
σύγκλισης της 
επιστηµολογικής 
ανάλυσης της 
µοντελοποίησης και του 
πρώτου πακέτου του 
διδακτικού υλικού 

Προσπάθεια εντοπισµού 
συγκλίσεων ανάµεσα στο 
διδακτικό υλικό που υλοποίησαν 
και στην επιστηµολογική 
ανάλυση της ικανότητας της 
µοντελοποίησης 

3 3,2 ναι ναι ΝΑΙ 
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5.3.2.4. ∆ραστηριότητα 32: Αξιολόγηση µαθηµάτων 

Πίνακας 101 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 32 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε  Επίπεδο συνεργασίας  
Αξιολόγηση διδακτικών προσπαθειών 
που προωθούν την ικανότητα της 
µοντελοποίησης 

- Τοπικό επίπεδο, 
συνεργασία εντός της 
οµάδας 

Η δραστηριότητα 32 αφορά στη µελέτη τριών ανεξάρτητων µαθηµάτων που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης. Για αυτή την εργασία οι ΠΕ δε 

συνεργάστηκαν εντός της οµάδας τους, αφού µία εκ των τριών ΠΕ εργάστηκε ατοµικά στο 

σπίτι και ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα. Στην εντός της τάξης συζήτηση που έγινε στην 

οµάδα, η ΠΕ εξηγούσε τον τρόπο που εργάστηκε για να καταλήξει στο συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης, ώστε να πείσει τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας για την 

ορθότητα της απάντησής της. Η αξιολόγηση των µαθηµάτων έγινε µε βάση το µαθησιακό 

κύκλο της µοντελοποίησης (δραστηριότητα 30) και την επιστηµολογική ανάλυση της 

ικανότητας (δραστηριότητα 31). Παρόλο που η ανάλυση της συζήτησης των ΠΕ έδειξε ότι 

η συνεργασία ήταν παραγωγική, το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των µαθηµάτων δεν 

ήταν το επιστηµονικά ορθό κάτι που κρίνει τη συνεργασία ως µη αποτελεσµατική και 

συνεπώς την όλη δραστηριότητα ως µη επιτυχηµένη εφόσον δεν εµπεριείχε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία (Πίνακας 102). 

Πίνακας 102 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 32 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Αξιολόγηση 
µαθηµάτων που 
προωθούν την 
ανάπτυξη της 
ικανότητας της 
µοντελοποίησης 

Ένα µέλος της οµάδας εξηγεί 
πώς εργάστηκε για να 
αξιολογήσει τα τρία 
µαθήµατα. Καταγραφή της 
οµαδικής απάντησης µετά από 
συζήτηση 

2 0 ναι όχι ΟΧΙ 

5.3.2.5. ∆ραστηριότητα 33: Καταγραφή τρόπων συλλογής δεδοµένων για τη 

ζωή των µυρµηγκιών 

Πίνακας 103 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 33 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

Εντοπισµός τρόπων συλλογής δεδοµένων και 
πληροφοριών για τη ζωή των µυρµηγκιών 

- Τοπικό επίπεδο, 
συνεργασία εντός της 
οµάδας 

Η δραστηριότητα 33 συνδέεται µε τη δραστηριότητα 34 και αφορούν στην ανάπτυξη ενός 

σχεδίου µαθήµατος που να στοχεύει στην προώθηση της ικανότητας της µοντελοποίησης 

µε συγκείµενο τη ζωή των µυρµηγκιών σε µία µυρµηγκοφωλιά. Για τους σκοπούς της 

δραστηριότητας 33 οι ΠΕ κλήθηκαν να ονοµάσουν τρόπους συλλογής δεδοµένων για το 

φαινόµενο. Παρόλο που απαιτούνταν µόνο καταγραφή των τρόπων αυτών, στη ροή της 
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δραστηριότητας οι ΠΕ συνεργάστηκαν παραγωγικά και αποτελεσµατικά σε µία σχετικά 

µεγάλης έκταση συζήτηση (συζήτηση 48 γραµµών). Υπήρξε αµφισβήτηση από κάποια 

µέλη της οµάδας προς τους τρόπους που πρότειναν άλλα µέλη µε αποτέλεσµα να 

προτάσσονται επιχειρήµατα και αντεπιχειρήµατα και να αναπτυχθεί υψηλής ποιότητας 

συνεργασία.  

Πίνακας 104 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 33 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν ∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

Προετοιµασία 
µαθήµατος για 
ανάπτυξη της 
ικανότητας της 
µοντελοποίησης  

Συζήτηση για τρόπους συλλογής 
δεδοµένων για τη ζωή των µυρµηγκιών 

3 5,2 ναι ναι ΝΑΙ 

5.3.2.6. ∆ραστηριότητα 35: Αξιολόγηση της κατανόησης του κατασκευαστή 

του µοντέλου (µαθητή) σε σχέση µε το φαινόµενο 

Πίνακας 105 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 35 
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε  Επίπεδο συνεργασίας  
Μελέτη του µηχανισµού ενός 
µοντέλου και αξιολόγηση της 
κατανόησης του κατασκευαστή 
για το φαινόµενο που 
µοντελοποίησε 

-Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης 
επικοινωνίας:  
α) Καταγραφή ιδεών σε οµαδικό επίπεδο 
β) Ανταλλαγή απόψεων σε διαοµαδικό 
επίπεδο 

Εξ αποστάσεως επίπεδο, 
συνεργασία ανάµεσα σε 
οµάδες 

 

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας 35, οι ΠΕ της οµάδας 4 προσπάθησαν, αρχικά, να 

κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του µοντέλου. Ακολούθως, έκαναν προβλέψεις για το 

τι µπορεί να καταλαβαίνει ο κατασκευαστής του για το φαινόµενο και κατέγραψαν την 

απάντησή τους στο σύστηµα. Μετά, διάβασαν τις απαντήσεις των υπόλοιπων οµάδων στο 

σύστηµα και σχολίασαν στην οµάδα τους τις απαντήσεις των οµάδων 3 και 5, µε τις οποίες 

συµφώνησαν και της οµάδας 1, µε την οποία διαφώνησαν. Αυτή η δραστηριότητα ήταν 

επιτυχηµένη, εφόσον σε όλα τα αυτοκαθοριζόµενα µέρη της παρατηρήθηκε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία µε πολύ χαµηλές τιµές του δείκτη οµοιογένειας (Πίνακας 106).  
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Πίνακας 106 

Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 35 
Σκοπός 
δραστηριότητ
ας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν
  

∆είκτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

-Συζήτηση για το πώς λειτουργεί το 
µοντέλο και τι πιθανό να κατανοεί ο 
κατασκευαστής του 

2 0,7 ναι ναι ΝΑΙ 

-Καταγραφή της απάντησής τους στο 
περιβάλλον  

2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

-Σχολιασµός των απαντήσεων των οµάδων 
3 και 5 (συµφωνία)  

2 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

-Σχολιασµός της απάντησης της οµάδας 1 
(διαφωνία) 

2 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

-Συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες 1 και 4 
(διαφωνία) 

2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

Μελέτη του 
µηχανισµού 
ενός µοντέλου 
και 
αξιολόγηση 
της 
κατανόησης 
του 
κατασκευαστή 
για το 
φαινόµενο που 
µοντελοποίησε -Συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες 1,3,4 και 5 

(συµφωνία) 
2 0,0 ναι ναι ΝΑΙ 

5.3.2.7. ∆ραστηριότητα 37: Ανάπτυξη διαγνωστικών έργων για αξιολόγηση 

της ικανότητας της µοντελοποίησης και αξιολόγηση των έργων άλλης 

οµάδας 

Πίνακας 107 

Στοιχεία που Περιγράφουν τη ∆ραστηριότητα 37  
Σκοπός δραστηριότητας Εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε  
Επίπεδο συνεργασίας  

37.1. Ανάπτυξη διαγνωστικών έργων για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της µοντελοποίησης  

-- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
εντός της οµάδας 

37.2. Αξιολόγηση του αν τα έργα που 
αναπτύχθηκαν από δύο οµάδες είναι συγκρίσιµα 

-- Τοπικό επίπεδο, συνεργασία 
ανάµεσα σε δυο οµάδες 

Για τους σκοπούς της δραστηριότητας 37 (Πίνακας 107) η οµάδα 4 συνεργάστηκε για την 

ανάπτυξη ενός διαγνωστικού έργου για την αξιολόγηση της ικανότητας της 

µοντελοποίησης. Αυτή η προσπάθεια ήταν αποτυχηµένη, εφόσον οι ΠΕ δεν κατάφεραν να 

επιτύχουν το στόχο της δραστηριότητας και ετοίµασαν έργο που εξετάζει το περιεχόµενο 

του µαθήµατος (ηλεκτρικά κυκλώµατα µέσα από µοντέλα) και όχι την ικανότητα της 

µοντελοποίησης. Παρόλα αυτά, η συζήτηση που ακολούθησε σε συνεργασία µε την οµάδα 

2 διόρθωσε αυτό το λάθος της οµάδας 4 και επήλθε συναίνεση ως προς τι είδους έργα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Παρόλο που µόνο κατά το ένα µέρος της δραστηριότητας 

παρατηρήθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία, αυτή µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένη, 

αφού το µέρος της δραστηριότητας που εµπεριέχει υψηλής ποιότητας συνεργασία ήταν 

αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε η δραστηριότητα.  Χρ
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Πίνακας 108 

 Συνεργασία Ανάµεσα στους ΠΕ (Οµάδα 4): ∆ραστηριότητα 37 
Σκοπός 
δραστηριότητας 

Αυτοκαθοριζόµενο µέρος Ν
  

∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

37.1. Ανάπτυξη 
διαγνωστικών έργων 
για την αξιολόγηση 
της ικανότητας της 
µοντελοποίησης  

Ετοιµασία του διαγνωστικού έργου 
για την αξιολόγηση της ικανότητας 
της µοντελοποίησης (ετοιµάζουν έργο 
που εξετάζει το περιεχόµενο και όχι 
την ικανότητα της µοντελοποίησης) 

3 9,8 ναι όχι ΟΧΙ 

37.2. Αξιολόγηση 
του αν τα έργα που 
αναπτύχθηκαν από 
δύο οµάδες (3 και 4) 
είναι συγκρίσιµα 

Συζήτηση για το γεγονός ότι η οµάδα 
4 ετοίµασε έργο που αφορούσε στο 
συγκείµενο (ηλεκτρισµός) και όχι 
στην ικανότητα της µοντελοποίησης. 
Συναίνεση σε σχέση µε τα έργα που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν  

2 2,8 ναι ναι ΝΑΙ 
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5.3.3. ∆ραστηριότητες Σύγχρονης Επικοινωνίας 

Πέραν του εργαλείου δοµηµένης ασύγχρονης επικοινωνίας που χρησιµοποιήθηκε σε 

διάφορες φάσεις όπου το διδακτικό υλικό το απαιτούσε, κατά τη διάρκεια του εξαµήνου 

γίνονταν σύγχρονες µονόωρες συζητήσεις προκαθορισµένου θέµατος. Λόγω του µεγάλου 

αριθµού (Ν=21) των ΠΕ που συµµετείχαν στο µάθηµα, δηµιουργήθηκαν δύο οµάδες 

σύγχρονης συζήτησης. Η πρώτη οµάδα (οµάδα Α) αποτελούνταν από 10 φοιτητές και την 

εκπαιδευτικό και η δεύτερη οµάδα (οµάδα Β) από 11 φοιτητές και την εκπαιδευτικό. 

Παρόλα αυτά υπάρχει πιθανότητα σε κάποια από τις σύγχρονες συναντήσεις οι οµάδες να 

άλλαζαν σύσταση για σκοπούς εξυπηρέτησης των ΠΕ (βολικό ωράριο, έκτακτη 

υποχρέωση κτλ). Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ο κάθε ΠΕ συµµετείχε σε εφτά 

σύγχρονες ηλεκτρονικές συζητήσεις που αφορούσαν κυρίως στη µελέτη συγκεκριµένου 

υλικού (κυρίως επιστηµονικών άρθρων) που επικεντρωνόταν σε συζήτηση εδραιωµένης 

γνώσης για τη διδασκαλία και την ανάπτυξη της ικανότητας µοντελοποίησης. 

Καταγράφηκαν από το σύστηµα συνολικά 14 συζητήσειςxxvi. Περιγραφή του θέµατος και 

του υλικού που µελετούσαν οι ΠΕ σε κάθε συζήτηση γίνεται στο παράρτηµα 23. Οι 

συζητήσεις αυτές αντιµετωπίστηκαν ως διακριτές δραστηριότητες και εντάσσονται στο 

είδος συζήτηση για εδραιωµένη γνώση (Πίνακας 122), εφόσον οι ΠΕ καλούνταν αρχικά να 

µελετήσουν εξειδικευµένες πηγές και ακολούθως, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, 

να τις επεξεργαστούν για να βοηθηθούν σε σχέση µε τις στρατηγικές διδασκαλίας της 

ικανότητας της µοντελοποίησης. Οι συζητήσεις κάθε σύγχρονης ηλεκτρονικής 

συνάντησης που καταγράφονταν από το σύστηµα (Blackboard Learning System) 

αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας το σχήµα κωδικοποίησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας και εφαρµόστηκε για τις συζητήσεις που γίνονταν ανάµεσα στα µέλη 

µιας οµάδας, ή ανάµεσα σε οµάδες σε τοπικό επίπεδο ή ασύγχρονα ανάµεσα σε οµάδες 

(δες κεφάλαιο 4.9.2. για περιγραφή του σχήµατος κωδικοποίησης).  

 

Τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης των δεδοµένων που προέκυψαν από την 

ανάλυση των έξι σύγχρονων συζητήσεων των ΠΕ της οµάδας Α παρουσιάζονται στους 

πίνακες 109, 111, 113, 115, 117, 119 και της οµάδας Β στους πίνακες 108, 110, 112, 114, 

116, 120. Σε κάθε Πίνακα η πρώτη στήλη παρουσιάζει το θέµα της συζήτησης και η 

δεύτερη στήλη τη δοµή της συζήτησης όπως προέκυψε από την ανάλυση της συνεργασίας 

                                                 
xxvi Οι ηλεκτρονικές συζητήσεις ήταν εφτά για κάθε οµάδα (σύνολο 14), αλλά η τελευταία αφορούσε στην 
αξιολόγηση του µαθήµατος και δεν περιλαµβάνει συνεργασία οποιασδήποτε µορφής παρά µόνο παράθεση 
απόψεων. Έτσι δεν περιλήφθηκε σε αυτής της µορφής την ανάλυση.  
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ανάµεσα στους ΠΕ και στους ΠΕ και την εκπαιδευτικό xxvii . Η σειρά µε την οποία 

παρουσιάζονται ταυτίζεται µε τη χρονική εξέλιξη των µερών. Η τρίτη στήλη του κάθε 

Πίνακα παρουσιάζει τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε συζήτηση και η τέταρτη 

παρουσιάζει το δείκτη οµοιογένειας της συζήτησης που αναπτύχθηκε σε κάθε ένα από τα 

αυτοκαθοριζόµενα µέρη. Οι επόµενες 2 στήλες αφορούν στο αν η συνεργασία που 

αναπτύχθηκε ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς σε κάθε αυτοκαθοριζόµενο µέρος ήταν 

παραγωγική (5η στήλη) ή αποτελεσµατική (6η στήλη). Τέλος, η έβδοµη στήλη συνοψίζει 

µε βάση τις 3 προηγούµενες αν η συνεργασία που αναπτύχθηκε στο συγκεκριµένο µέρος 

της δραστηριότητας ήταν υψηλής ποιότητας (δες κεφάλαιο 4.9.2. για λεπτοµερή 

περιγραφή των όρων). Αν ο δείκτης οµοιογένειας είναι χαµηλός (δες Πίνακα 10 για τα 

όρια του δείκτη ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων) και η συνεργασία 

παραγωγική και αποτελεσµατική, τότε θεωρούµε ότι η συνεργασία είναι υψηλής 

ποιότητας.  

5.3.3.1. Πρώτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση  

Το θέµα της πρώτης σύγχρονης ηλεκτρονικής συζήτησης αφορούσε στη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστηµών µέσω διερώτησης. Οι ΠΕ έπρεπε να διαβάσουν από πριν το άρθρο 

Preparing Teachers to Teach Physics and Physical Science by Inquiry. Physics Education, 

και να συζητήσουν θέµατα που είχαν να κάνουν είτε άµεσα είτε έµµεσα µε αυτό.  

 

Το τυπικό µέρος της πρώτης συζήτησης είχε διάρκεια 47 λεπτά για την οµάδα Α (Πίνακας 

109) και 53 λεπτά για την οµάδα Β (Πίνακας 110). Αρχικά, και πριν ακόµα εισέλθει η 

εκπαιδευτικός στο σύστηµα, οι ΠΕ της οµάδας Α συζητούσαν για διάφορα θέµατα 

κοινωνικού περιεχοµένου που δε σχετίζονταν µε την προγραµµατισµένη συζήτηση. Με 

την είσοδο της εκπαιδευτικού στο σύστηµα έγινε ένας σύντοµος χαιρετισµός, ακολούθησε 

η αρχική έκφραση των απόψεων των ΠΕ για το άρθρο και προσπάθεια, εκ µέρους τους για 

σύνδεσή του µε προηγούµενες διδακτικές εµπειρίες που είχαν και αφορούσαν στην 

προσέγγιση Φυσική µε ∆ιερώτηση (µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο). Έπειτα, µετά από 

παραίνεση της εκπαιδευτικού, οι ΠΕ συζήτησαν σε σχέση µε την ουσία της διδακτικής 

Προσέγγισης της ∆ιερώτησης. Αρχικά, συζήτησαν για τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα της µεθόδου και το γεγονός ότι µέσω αυτής περιορίζονται τα θέµατα που 

διδάσκονται, αλλά γίνεται εις βάθος διδασκαλία τους. Ακολούθως, η συζήτηση 

κατευθύνθηκε προς τη σύνδεση της ∆ιερώτησης µε µεταγνωστικές δεξιότητες τονίζοντας 

                                                 
xxvii Σε αντίθεση µε τις συζητήσεις που γίνονταν εντός της οµάδας ή ανάµεσα στις οµάδες στο ασύγχρονο 
εργαλείο επικοινωνίας, στις σύγχρονες συζητήσεις η δοµή καθοριζόταν σε γενικές γραµµές από την 
εκπαιδευτικό, η οποία έθετε κατά κύριο λόγο τα θέµατα προς συζήτηση 
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την ανάγκη που προκύπτει σε τέτοιας µορφής µαθήµατα για αναστοχασµό εκ µέρους των 

µαθητών που αφορά στο τι έγινε στην τάξη και µε ποιο τρόπο. Το τελευταίο µέρος της 

συζήτησης σχετιζόταν µε την προσπάθεια, που αφορµήθηκε από σχόλιο της εκπαιδευτικού, 

των ΠΕ να περιγράψουν ένα µάθηµα µε θέµα το Μαγνητισµό που να περιλαµβάνει τις 

αρχές της ∆ιερώτησης. Οι ΠΕ κατέληξαν ότι στην αφόρµηση του µαθήµατος θα ήταν 

καλό να γίνουν κάποια «µαγικά κόλπα» από τον εκπαιδευτικό µε σκοπό την προσέλκυση 

του ενδιαφέροντος των µαθητών και ακολούθως να εκφραστούν υποθέσεις των µαθητών 

για το θέµα, να γίνει πειραµατισµός και ταξινόµηση των υλικών σε οµάδες ανάλογα µε τη 

συµπεριφορά τους µε το µαγνήτη κτλ.  

Πίνακας 109 

Ποιοτική Ανάλυση της Πρώτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Α) 
Σκοπός 
δραστηριότη
τας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Κοινωνική κουβέντα µεταξύ των 
φοιτητών πριν την έναρξη της τυπικής 
συζήτησης 

     

2. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια      
3. Έκφραση αρχικών απόψεων φοιτητών 
για το άρθρο 

10 1,1 - - - 

4. Σύνδεση περιεχοµένου άρθρου µε 
προηγούµενες διδακτικές εµπειρίες των ΠΕ 

10 0,5 - - - 

5. ∆ιδακτική προσέγγιση ∆ιερώτησης:  
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

10 2,3 ναι ναι ΝΑΙ 

6. ∆ιδακτική προσέγγιση ∆ιερώτησης:  
∆ιδασκαλία λίγων θεµάτων εις βάθος ή 
πολλών και όχι κατ’ ανάγκην εις βάθος;  

10 0,9 όχι ναι ΟΧΙ 

7. ∆ιδακτική προσέγγιση ∆ιερώτησης:  
Οι µαθητές πρέπει να µάθουν να 
αναστοχάζονται και να αποκτήσουν 
µεταγνωστικές δεξιότητες. 

10 3,1 ναι ναι ΝΑΙ 

8. Σχεδιασµός µαθήµατος µε βάση τις αρχές 
της ∆ιερώτησης. Μαγνητισµός: Γ’ τάξη:  

 2,2    

α. Αφόρµηση –µαγικά µε µαγνήτες για 
έλκυση ενδιαφέροντος 

10 1,9 όχι ναι ΟΧΙ 

β. Υποθέσεις, πειραµατισµός και 
ταξινόµηση υλικών 

10 1,4 ναι ναι ΝΑΙ 

γ. Κατασκευή νοητικού µοντέλου για τους 
µαγνήτες. 

10 1,3 όχι όχι ΟΧΙ 

δ. Γενική αρχή: οικοδόµηση της γνώσης 
από µαθητές 

10 2,8 ναι ναι ΝΑΙ 

ε. Έλεγχος προϋπάρχουσων γνώσεων 10 1,1 ναι ναι ΝΑΙ 

Μελέτη του 
άρθρου και 
συζήτηση σε 
σχέση µε τις 
βασικές αρχές 
της 
προσέγγισης 
της 
∆ιερώτησης 
όπως 
παρουσιάζεται 
σε αυτό και 
όπως το 
βίωσαν οι ΠΕ. 

9. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 10 0,5 - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστ

ικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχον
τα στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 14:07 14:08 14:49 15:36 15:39 16:05 

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι θα ήταν καλό να κατασκευαστεί από τους µαθητές ένα νοητικό 

µοντέλο για το φαινόµενο. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΠΕ αναφέρθηκαν σε µία γενική αρχή που 

πρέπει να διέπει το µάθηµα και είναι η ενεργή οικοδόµηση της γνώσης από τους µαθητές, 
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καθώς επίσης και στην ανάγκη καταγραφής των προϋπάρχουσων γνώσεων των µαθητών 

για να τύχουν εκµετάλλευσης από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Τέλος, έγινε ο 

«αποχαιρετισµός» και η συζήτηση έκλεισε. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µόνο δύο 

από τα οκτώ µέρη της δραστηριότητας δεν εµπεριείχαν υψηλού επιπέδου 

συνεργασίαxxviii (Πίνακας 109). Συνεπώς, η συζήτηση κρίνεται επιτυχηµένη ως προς την 

ποιότητα της συνεργασίας που αναπτύχθηκε. Η συζήτηση της οµάδας Β ήταν παρόµοιας 

δοµής. Παρόλα αυτά η ποιότητα της συζήτησης διέφερε, αφού µόνο σε τρία από τα εφτά 

µέρη της δραστηριότητας αναπτύχθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία, γεγονός που 

καθιστά αυτή τη συζήτηση µη επιτυχηµένη (Πίνακας 110). 

Πίνακας 110 

Ποιοτική Ανάλυση της Πρώτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Β) 
Σκοπός 
δραστηριότη
τας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια 11     
2. Έκφραση αρχικών απόψεων φοιτητών 
για το άρθρο 

11 1,1 - - - 

3. ∆ιδακτική προσέγγιση ∆ιερώτησης:  
θετικά και αρνητικά 

11 5,3 ναι ναι ΝΑΙ 

4. ∆ιδακτική προσέγγιση ∆ιερώτησης:  
∆ιδασκαλία σε µικρές ηλικίες 

11 1,1 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Σχεδιασµός µαθήµατος µε βάση τις αρχές της ∆ιερώτησης. Μαγνητισµός: Γ’ τάξη:  
α. Αφόρµηση: εξαγωγή αρχικών ιδεών και 
εµπειριών των µαθητών 

11 0,7 ναι όχι ΟΧΙ 

β. Πειραµατισµός µε µαγνήτες 11 0,8 ναι όχι ΟΧΙ 
γ. ∆ραστηριότητες ταξινόµησης υλικών που 
έλκονται ή όχι από µαγνήτες 

11 0,9 ναι όχι ΟΧΙ 

δ. Συζήτηση για το πώς αντιµετωπίζεται 
διδακτικά µία συγκεκριµένη παρανόηση 
των µαθητών σε σχέση µε τους µαγνήτες (ο 
µαγνήτης έλκει τα σίδερα) 

11 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

6. Συζήτηση για τη διερώτηση και τα 
µακροπρόθεσµα θετικά αποτελέσµατα 

11 2,2 ναι όχι ΟΧΙ 

Μελέτη του 
άρθρου και 
συζήτηση σε 
σχέση µε τις 
βασικές αρχές 
της 
προσέγγισης 
της 
∆ιερώτησης 
όπως 
παρουσιάζεται 
σε αυτό και 
όπως το 
βίωσαν οι ΠΕ.  

7. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 11 - - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστ

ικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχον
τα στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 10:33 10:40 10:42 11:35 11:36 11:37 

5.3.3.2. ∆εύτερη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση 

Το θέµα της δεύτερης σύγχρονης ηλεκτρονικής συζήτησης, το τυπικό µέρος της οποίας 

είχε διάρκεια 53 λεπτά για την οµάδα Α (Πίνακας 111) και 46 λεπτά για την οµάδα Β 

(Πίνακας 112), αφορούσε στις έννοιες προσοµοιώσεις και µοντέλα. Οι ΠΕ έπρεπε να 

διαβάσουν από πριν δύο παρουσιάσεις για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση και το άρθρο 

                                                 
xxviii Υπολογίζονται µόνο τα µέρη της συζήτησης κατά τα οποία αναπτύχθηκε κάποιας µορφής συνεργασία.  
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Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδακτική των Φυσικών 

Επιστηµών: Τι προσφέρουν και πως τις αξιοποιούµε;  

Πίνακας 111 

Ποιοτική Ανάλυση της ∆εύτερης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Α) 
Σκοπός 
δραστηριότητα
ς 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια 11 0 - - - 
2. Εισαγωγική συζήτηση χωρίς την 
παρουσία της εκπαιδευτικού (δυσκολία 
κατανόησης της διαφοράς των όρων 
µοντέλο και προσοµοίωση) 

11 2,4 ναι όχι ΟΧΙ 

3. Συζήτηση στην παρουσία της εκπαιδευτικού για τη διαφορά µοντέλου και 

προσοµοίωσης 

Συζήτηση για τη διαφορά 
προσοµοίωσης-µοντέλου χωρίς την 
παρέµβαση της εκπαιδευτικού 

11 4,1 ναι  όχι ΟΧΙ 

Συζήτηση για τη διαφορά 
προσοµοίωσης-µοντέλου µετά από 
παρέµβαση της εκπαιδευτικού 

11 2,6 ναι ναι ΝΑΙ 

4. Πότε είναι καλό να χρησιµοποιούνται 
προσοµοιώσεις και πότε να 
οικοδοµούνται µοντέλα στη διδασκαλία; 

11 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Συζήτηση για τη δοµή της 
επιστηµονικής γνώσης 

11 2,0 ναι ναι ΝΑΙ 

6. Συζήτηση για τη σχέση της 
διαδικασίας της ανάπτυξης µοντέλων και 
της δοµής της επιστηµονικής γνώσης 

11 1,9 ναι ναι ΝΑΙ 

Προσοµοιώσεις 
Vs Μοντέλα 

7. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 11 0 - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 14:28 14:30 15:04 15:57 15:58 15:58 

Η συζήτηση ανάµεσα στους ΠΕ της οµάδας Α ξεκίνησε πριν ακόµα εισέλθει η 

εκπαιδευτικός στο σύστηµα. Οι ΠΕ αντάλλασαν απόψεις κυρίως για τη δυσκολία τους να 

κατανοήσουν τη διαφορά ανάµεσα στα µοντέλα και στις προσοµοιώσεις και 

προσπαθούσαν να δώσουν ορισµό για τις δύο έννοιες. Παρόλο που η συνεργασία που 

αναπτύχθηκε ήταν παραγωγική, δεν ήταν αποτελεσµατική, εφόσον δεν κατάφεραν να 

προσδιορίσουν ορθά τις δύο έννοιες. Αυτό έγινε στο επόµενο κοµµάτι της συζήτησης, 

όπου η διαδικασία καθοδηγούνταν από την εκπαιδευτικό. Ακολούθως, έγινε συζήτηση για 

τη δοµή της επιστηµονικής γνώσης (µέρος 5) και τη σχέση της διαδικασίας ανάπτυξης 

επιστηµονικών µοντέλων µε τη δοµή της επιστηµονικής γνώσης (µέρος 6). Είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί ότι η δεύτερη σύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση θεωρείται 

επιτυχηµένη, αφού σε τέσσερα από τα έξι µέρη της ενυπήρχε υψηλής ποιότητας 

συνεργασία (Πίνακας 111).  
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Στην οµάδα Β έγινε από την αρχή συζήτηση παρουσία της εκπαιδευτικού και αφορούσε 

στη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε ένα µοντέλο και µια προσοµοίωση καταρχάς και 

ακολούθως στη δοµή της επιστηµονικής γνώσης και στη σχέση της µε τη διαδικασία της 

µοντελοποίησης. Και για την οµάδα Β η συζήτηση ήταν επιτυχηµένη, εφόσον σε όλα τα 

µέρη της αναπτύχθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία (Πίνακας 112). 

Πίνακας 112 

Ποιοτική Ανάλυση της ∆εύτερης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Β) 
Σκοπός 
δραστηριότητα
ς 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια. 
Επίλυση τεχνικών προβληµάτων 

12 - - - - 

2. Συζήτηση παρουσία της εκπαιδευτικού 
για τη διαφορά µοντέλου και 
προσοµοίωσης 

12 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

3. Συζήτηση για τη χρήση συγκεκριµένων 
λογισµικών για δηµιουργία µοντέλων ή για 
χειρισµό προσοµοιώσεων 

12 2,1 ναι  ναι ΝΑΙ 

4. Συζήτηση για το πότε χρησιµοποιούµε 
προσοµοίωση και πότε µοντελοποίηση στη 
διδασκαλία 

12 3,6 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Αρχικές απόψεις για τη σχέση της δοµής 
της επιστηµονικής γνώσης και της 
µοντελοποίησης 

12 0,7 ναι ναι ΝΑΙ 

6. Ελεύθερη συζήτηση (χωρίς την 
παρέµβαση της εκπαιδευτικού) σε σχέση 
µε τη δοµή της επιστηµονικής γνώσης 

12 1,3 ναι ναι ΝΑΙ 

7. Συζήτηση για τη σχέση της δοµής της 
επιστηµονικής σκέψης και της διαδικασίας 
µοντελοποίησης µετά από παρέµβαση της 
εκπαιδευτικού 

12 2,3 ναι ναι ΝΑΙ 

8. Συζήτηση για τη σχέση θεωρίας-
µοντέλου-νοητικού µοντέλου 

12 1,8 ναι ναι ΝΑΙ 

9. ∆ιατύπωση σχέσης δοµής επιστηµονικής 
σκέψης και διαδικασίας µοντελοποίησης 
µετά από παρέµβαση της εκπαιδευτικού 

12 4,9 ναι ναι ΝΑΙ 

Προσοµοιώσεις 
Vs Μοντέλα 

10. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 12 - - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 10:44 10:54 11:08 11:54 11:55 12:00 

5.3.3.3. Τρίτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση  

Το θέµα της τρίτης σύγχρονης συζήτησης αφορούσε στην ικανότητα της µοντελοποίησης 

καθ’ αυτή. Οι ΠΕ έπρεπε να διαβάσουν δύο κεφάλαια από το βιβλίο. Το πρώτο κεφάλαιο 

αφορούσε σε γενικά θέµατα που άπτονται των επιστηµονικών µοντέλων και το δεύτερο 

εξειδικευόταν σε σχέση µε τις διαδικασίες της µοντελοποίησης.  
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Η συζήτηση της οµάδας Α, που έλαβε χώρα στο Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας, 

χωρίστηκε στα 11 µέρη που φαίνονται στον Πίνακα 113 και είχε διάρκεια 51 λεπτά 

(τυπικό µέρος). Αρχικά, και πριν ακόµα εισέλθει η εκπαιδευτικός στο σύστηµα οι ΠΕ 

συζητούσαν για διάφορα θέµατα κοινωνικού περιεχοµένου που δε σχετίζονταν µε την 

προγραµµατισµένη συζήτηση. Ακολούθησαν εισαγωγικά σχόλια για τα κείµενα που 

διάβασαν. Η συνεργασία ανάµεσα στους ΠΕ άρχισε όταν ξεκίνησαν να συζητούν σε σχέση 

µε τις λειτουργίες ενός µοντέλου (αναπαράσταση, κατανόηση, πρόβλεψη). Σε επόµενο 

στάδιο έγινε συζήτηση που υποκινήθηκε από την εκπαιδευτικό και αφορούσε στα 

συστατικά µέρη ενός µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και 

αλληλεπιδράσεις των µερών), και στη σχέση του µοντέλου µε το φαινόµενο που 

µοντελοποιείται (το µοντέλο είναι πάντα µία αναπαράσταση και όχι το φαινόµενο 

αυτούσιο). Τέλος, οι ΠΕ αποχαιρετίστηκαν και εξήλθαν του συστήµατος. Από τα οκτώ 

µέρη της δραστηριότητας που εµπεριείχαν συνεργασία, τα πέντε εµπεριείχαν ήταν υψηλής 

ποιότητας συνεργασία κάτι που καθιστά την όλη δραστηριότητα επιτυχηµένη (Πίνακας 

113). 

Πίνακας 113 

Ποιοτική Ανάλυση της Τρίτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Α) 
Σκοπός 
δραστηριότη
τας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Κοινωνική κουβέντα µεταξύ των φοιτητών 
πριν την έναρξη της τυπικής συζήτησης 

11 3,6    

2. Εισαγωγικά σχόλια για τα κείµενα που 
διάβασαν 

11 1,2    

3. Οι Λειτουργίες του Μοντέλου: (1) Αναπαράσταση και (2) κατανόηση φαινοµένου 
-Αναπαράσταση και κατανόηση του 
φαινοµένου 

11 0,7 όχι ναι ΟΧΙ 

-Σε τι βοηθά η αναπαράσταση ενός φαινοµένου 
µέσω του µοντέλου; 

11 0,9 ναι ναι ΝΑΙ 

4. Λειτουργία 3: πρόβλεψη της λειτουργίας του φαινοµένου 
-Πρόβλεψη-ορισµός 11 0,8 όχι ναι ΟΧΙ 
-Συζήτηση για την πρόβλεψη µέσω ενός 
µοντέλου 

11 2,2 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Μέρη ενός µοντέλου 
-Μέρη ενός µοντέλου: το εµπειρικό πεδίο 
αποτελεί µέρος του µοντέλου; 

11 1,8 ναι ναι ΝΑΙ 

-Μέρη ενός µοντέλου: Αντικείµενα και 
µεταβλητές 

11 4,1 ναι ναι ΝΑΙ 

-Μέρη ενός µοντέλου: ∆ιαδικασίες και 
αλληλεπιδράσεις 

11 2,9 όχι ναι ΟΧΙ 

6. Συζήτηση για τη σχέση µοντέλου και 
φαινοµένου 

11 2,2 ναι ναι ΝΑΙ 

Μοντέλα 
Φυσικών 
Επιστηµών και 
∆ιαδικασίες 
Μάθησης 

7. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 11 0 - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 14:40 14:45 15:02 15:53 15:54 16:12 
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Η συζήτηση της οµάδας Β χωρίστηκε σε 12 µέρη και είχε διάρκεια 47 λεπτά (τυπικό 

µέρος). Σε γενικές γραµµές, η δοµή της ήταν παρόµοια µε αυτή της οµάδας Α. Το µόνο 

κοµµάτι που υπήρχε στη δεύτερη συζήτηση και όχι στην πρώτη ήταν η συζήτηση για την 

κυκλικότητα της διαδικασίας οικοδόµησης µοντέλου που στηρίχθηκε σε ένα σχήµα του 

κειµένου που διάβασαν οι ΠΕ. Από τα εννιά µέρη της δραστηριότητας που εµπεριείχαν 

συνεργασία, τα εφτά εµπεριείχαν ήταν υψηλής ποιότητας συνεργασία κάτι που καθιστά 

την όλη δραστηριότητα επιτυχηµένη (Πίνακας 114). 

Πίνακας 114 

Ποιοτική Ανάλυση της Τρίτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Β) 
Σκοπός 
δραστηριότη
τας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια  11 - - - - 
2. Εισαγωγικά σχόλια για τα κείµενα που 
διάβασαν 

11 - - - - 

3. Οι Λειτουργίες του Μοντέλου 
3.1. Λειτουργία 1: Αναπαράσταση του 
φαινοµένου 

 11 2,2    

3.1.1. Τι σηµαίνει αναπαράσταση ενός 
φαινοµένου µέσω του µοντέλου 

11 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

3.1.2. Σε τι βοηθά η αναπαράσταση ενός 
φαινοµένου µέσω του µοντέλου; 

11 0,4 ναι ναι ΝΑΙ 

3.2. Λειτουργία 2: Πρόβλεψη της λειτουργίας 
του φαινοµένου 

11 2,2 ναι ναι ΝΑΙ 

3.3. Λειτουργία 3: εξήγηση φαινοµένου µέσω 
διατύπωσης υποθέσεων για τα στοιχεία του 

11 2,5 ναι ναι ΝΑΙ 

4. Μέρη ενός µοντέλου 
Μέρη ενός µοντέλου: Μεταβλητές 11 1,6 ναι όχι ΟΧΙ 
Μέρη ενός µοντέλου: Αντικείµενα  11 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 
Μέρη ενός µοντέλου: ∆ιαδικασίες και 
αλληλεπιδράσεις 

11 2,7 ναι όχι ΟΧΙ 

5. Συζήτηση για την κυκλικότητα της 
διαδικασίας οικοδόµησης µοντέλου 
(Στηριζοµενοι σε σχήµα του κειµένου που 
διάβασαν) 

11 2,5 ναι ναι ΝΑΙ 

6. Σχέση µοντέλου και φαινοµένου. Μοντέλα 
και αναθεώρηση θεωριών 

11 2,2 ναι ναι ΝΑΙ 

Μοντέλα 
Φυσικών 
Επιστηµών και 
∆ιαδικασίες 
Μάθησης 

6. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 11 - - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 10:44 10:49 11:08 11:55 11:56 11:56 

5.3.3.4. Τέταρτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση  

Το θέµα της τέταρτης σύγχρονης συζήτησης αφορούσε στη σύγκριση δύο διαφορετικών 

λογισµικών µοντελοποίησης, το SC® και το Microworlds Pro® (MW). Για να µπορούν να 

συµµετέχουν σε αυτή τη συζήτηση, οι ΠΕ έπρεπε αρχικά να εγκαταστήσουν το λογισµικό 

MW, να το περιεργαστούν µέσω του οδηγού χρήσης του προγράµµατος και να φτιάξουν 
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ένα µικρό πρόγραµµα-µοντέλο σε αυτό (π.χ. να κάνουν ένα άλογο να τρέξει ή ένα 

λουλούδι να µεγαλώσει). Ακολούθως έπρεπε να το συγκρίνουν µε το λογισµικό SC, του 

οποίου τη λειτουργία γνώριζαν από πριν (για τους σκοπούς του µαθήµατος). Τέλος, είχαν 

να διαβάσουν το άρθρο Students' Collaborative Use of Computer-Based Programming 

Tools in Science: A Descriptive Study το οποίο αναφερόταν στη χρήση των δύο 

προγραµµάτων από παιδιά δηµοτικού σχολείου.  

Πίνακας 115 

Ποιοτική Ανάλυση της Τέταρτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Α) 
Σκοπός 
δραστηριότη
τας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια. 11 - - - - 
2. Αρχικές σκέψεις για τα δύο λογισµικά: 
SC® και MW® 

11 1,0 όχι ναι ΝΑΙ 

3. Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των δύο 
λογισµικών 

11 2,7 ναι ναι ΝΑΙ 

4. Τι κερδίζουν οι µαθητές 
χρησιµοποιώντας τα 2 λογισµικά; 

11 2,4 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Ποιο από τα δύο λογισµικά θα 
χρησιµοποιούσαν οι ΠΕ για τη διδασκαλία 
στο ∆ηµοτικό;  

11 1,9 ναι ναι ΝΑΙ 

6. Πώς θα χρησιµοποιούσαν τα δύο 
λογισµικά στη διδασκαλία;  

11 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

7. Και για τα δύο λογισµικά είναι καλό να 
προηγηθεί οικοδόµηση µοντέλου στο χαρτί 
ή µε πραγµατικά αντικείµενα 

11 1,9 ναι ναι ΝΑΙ 

Προγράµµατ
α 
µοντελοποίησ
ης: SC® και 
Microworlds 
Pro® 

8. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 11 - - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 14:52 14:55 15:06 15:52 15:55 15:55 

Η ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από την τέταρτη σύγχρονη συζήτηση ανάµεσα 

στους ΠΕ της οµάδας Α έδειξε οκτώ µέρη. Το τυπικό µέρος αυτής της συζήτησης είχε 

διάρκεια 46 λεπτά (Πίνακας 115) Μετά από το χαιρετισµό, οι ΠΕ εξέφρασαν τις αρχικές 

τους σκέψεις για τα δύο προγράµµατα που µελέτησαν, το SC® και το MW®. Ακολούθησε 

συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των δύο λογισµικών καθώς και τα µειονεκτήµατα ή τα 

πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν. Σε επόµενο στάδιο η συζήτηση µεταφέρθηκε σε 

διδακτικό επίπεδο, αφού οι ΠΕ αναφέρθηκαν στο κέρδος που θα έχουν οι µαθητές 

χρησιµοποιώντας τα δύο λογισµικά προγράµµατα, αλλά και ποιο από τα δύο προγράµµατα 

και µε ποιο τρόπο θα το χρησιµοποιούσαν για τη διδασκαλία µαθητών δηµοτικού σχολείου. 

Σε σχέση µε αυτό το θέµα, έγινε εκτενής συζήτηση σε σχέση µε το τι πρέπει να προηγηθεί 

της χρήσης των δύο λογισµικών (οικοδόµηση µοντέλου στο χαρτί ή µε πραγµατικά 

αντικείµενα). Όλα τα µέρη της συζήτησης (έξι) εµπεριείχαν υψηλής ποιότητα συνεργασία 

γεγονός που καθιστά την όλη δραστηριότητα επιτυχηµένη.  
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Η συζήτηση της οµάδας Β ήταν παρόµοιας δοµής, διάρκειας (45 λεπτά) και ποιότητας 

(όλα τα µέρη εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία) µε αυτή της οµάδας Α . 

 
Πίνακας 116 

Ποιοτική Ανάλυση της Τέταρτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα B) 
Σκοπός 
δραστηριότη
τας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια 10 - - - - 
2. Αρχικές σκέψεις για τα δύο λογισµικά: 
SC® και MW® 

10 1,8 ναι ναι ΝΑΙ 

3. Συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των δύο 
λογισµικών 

10 1,5 ναι ναι ΝΑΙ 

4. Συζήτηση σε σχέση µε το πότε είναι καλά 
να χρησιµοποιείται το SC® και πότε το 
MW® στις Φυσικές Επιστήµες-Γενική 
συζήτηση 

10 1,9 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Συζήτηση σε σχέση µε το πότε είναι καλά 
να χρησιµοποιείται το SC® και πότε το 
MW® στις Φυσικές Επιστήµες-Συζήτηση 
µε συγκεκριµένο θέµα 

10 2,8 ναι ναι ΝΑΙ 

6. Πότε χρησιµοποιώ τα δύο προγράµµατα-
2 διαφορετικοί τρόποι προγραµµατισµού-
προωθούν δύο διαφορετικούς τρόπους 
επικοινωνίας 

10 2,9 ναι ναι ΝΑΙ 

Προγράµµατ
α 
µοντελοποίησ
ης: SC® και 
Microworlds 
Pro® 

7. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 10 - - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 14:34 14:51 15:01 15:46 15:48 15:48 

5.3.3.5. Πέµπτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση  

Το θέµα της πέµπτης σύγχρονης συζήτησης δε στηριζόταν σε προηγούµενη µελέτη 

οποιουδήποτε υλικού και αφορούσε στο «ποια φαινόµενα µπορούν να µοντελοποιηθούν».  

 

Το τυπικό µέρος της συζήτησης της οµάδας Α είχε διάρκεια 46 λεπτά. Η ανάλυση της 

συζήτησης οδήγησε στον εντοπισµό δέκα διαφορετικών µερών, τα οποία φαίνονται στον 

Πίνακα 117. Μετά από την είσοδό τους στο σύστηµα και τον πρώτο χαιρετισµό, οι ΠΕ 

συζήτησαν για τους λόγους που είναι καλό να µάθουν τα παιδιά να µοντελοποιούν. 

Ακολούθως, συζήτησαν για το ποια φαινόµενα µοντελοποιούνται και κατέληξαν να 

συµφωνούν ότι όλα τα φαινόµενα µπορούν να µοντελοποιηθούν. Συµφώνησαν, επίσης, 

στη διδακτική χρησιµότητα των αναντιστοιχιών ανάµεσα στο φαινόµενο και στο µοντέλο. 

Σε επόµενο στάδιο, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη χρήση του λογισµικού SC® 

στη διαδικασία ανάπτυξης µοντέλων από µαθητές δηµοτικού σχολείου και οι ΠΕ 
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εξέφρασαν τις ιδέες τους σε σχέση µε άλλα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

ανάπτυξη µοντέλων. Τέλος, έγινε το κλείσιµο της συζήτησης και ο αποχαιρετισµός. Μόνο 

δύο από τα εννιά µέρη της συζήτησης δεν εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία κάτι 

που καθιστά και την πέµπτη σύγχρονη συζήτηση επιτυχηµένη ως προς τη συνεργασία 

ανάµεσα στους ΠΕ.  

Πίνακας 117 

Ποιοτική Ανάλυση της Πέµπτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Α) 
Σκοπός 
δραστηριό
τητας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια 14 - - - - 
2. Συζήτηση σε σχέση µε τους λόγους που 
θέλουµε να µοντελοποιούν οι µαθητές φυσικά 
φαινόµενα 

14 
2

,6 
ναι ναι ΝΑΙ 

Είσοδος νέων ατόµων στο σύστηµα 
Περιγραφή της µέχρι τώρα συζήτησης. 

14 1,3 - - - 

3. Ποια φαινόµενα µπορούν να 
µοντελοποιηθούν; Τα παρατηρήσιµα ή τα µη 
παρατηρήσιµα; 

14 1,1 ναι όχι ΟΧΙ 

4. Ποια φαινόµενα είναι καλό να 
µοντελοποιούνται; Τα απλά ή τα πολύπλοκα; 

14 1,3 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Ορισµός παρατηρήσιµου και µη 
παρατηρήσιµου φαινοµένου 

14 2,5 ναι ναι ΝΑΙ 

6. Μπορούν να µοντελοποιηθούν όλα τα 
φαινόµενα 

14 3,1 ναι ναι ΝΑΙ 

7. ∆ιδακτική αξία της ύπαρξης 
αναντιστοιχιών ανάµεσα στο µοντέλο και στο 
φαινόµενο 

14 1,9 ναι ναι ΝΑΙ 

8. Γιατί βοηθά ή όχι το SC® την ανάπτυξη 
µοντέλων από τους µαθητές; 

14 1,3 ναι ναι ΝΑΙ 

9. Συζήτηση σε σχέση µε άλλα µέσα 
µοντελοποίησης 

14 2,8 όχι ναι ΟΧΙ 

10. Μέσο µοντελοποίησης: Τα άτοµα. Όταν 
τα άτοµα αποτελούν µέρος του µοντέλου δεν 
µπορούν να αντιληφθούν στην ολότητά του 
φαινοµένου 

14 2,5 ναι ναι ΝΑΙ 

Ποια 
φαινόµενα 
µπορούν να 
µοντελοποι
ηθούν; 

11. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 14 - - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 14:45 14:56 15:02 15:48 15:49 15:54 

Παρόµοια, η συζήτηση που έλαβε χώρα ανάµεσα στους ΠΕ της οµάδας Β διήρκεσε 47 

λεπτά. Τόσο η δοµή  όσο και η ποιότητα της συζήτησης της οµάδας Β ήταν παρόµοια µε 

τη συζήτηση που έλαβε χώρα ανάµεσα στους ΠΕ της οµάδας Α. Η ουσιαστική διαφορά 

ανάµεσα στις δύο συζητήσεις είναι ότι η οµάδα Α ήταν πιο αναλυτική σε σχέση µε τα 

θέµατα που καταπιάστηκε. Για παράδειγµα ενώ και οι δύο οµάδες κατηγοριοποίησαν, 

µετά από παρότρυνση της εκπαιδευτικού, φαινόµενα που µπορούν να µοντελοποιηθούν, οι 

ΠΕ της οµάδας Β ήταν πιο λιτοί και γενικοί στις αναφορές τους (συζήτηση 16 γραµµών), 

ενώ οι ΠΕ της οµάδας Α έκαναν εκτενή αναφορά (συζήτηση 50 γραµµών) σε σχέση µε το 
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αν µοντελοποιούνται τα παρατηρήσιµα ή τα µη παρατηρήσιµα φαινόµενα (µέρος 3, 

Πίνακας 118) τα απλά ή τα πολύπλοκα φαινόµενα (µέρος 4, Πίνακας 118). Παρόµοια, η 

συζήτηση της οµάδας Β για τα άλλα µέσα µοντελοποίησης (πλην του SC) ήταν πολύ πιο 

σύντοµη (συζήτηση 18 γραµµών) από αυτή της οµάδας Α, η οποία ήταν και 

µακροσκελέστερη (συζήτηση 67 γραµµών), αλλά και χωρισµένη σε δύο υποθεµατικές 

(µέρος 9 και 10, Πίνακας 118). Μια άλλη διαφορά ήταν η εκτενής συζήτηση που έγινε 

στην οµάδα Β σε σχέση µε το σηµείο αναφοράς των µοντέλων. Οι ΠΕ διαφωνούσαν σε 

σχέση µε το αν οι εξηγήσεις που δίνει ο κατασκευαστής του µοντέλου αφορούν στις 

άµεσες παρατηρήσεις του φαινοµένου ή στα αποτελέσµατα που προκαλεί το φαινόµενο 

(π.χ. φαινόµενο ηλεκτρισµός, άµεση παρατήρηση: τι συµβαίνει εντός των καλωδίων, 

αποτελέσµατα φαινοµένου: θέρµανση καλωδίων). Τέτοιου είδους συζήτηση δεν έγινε στην 

οµάδα Α. Επιπλέον, µόνο ένα από τα εφτά µέρη της συζήτησης δεν εµπεριείχε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία, κάτι που καθιστά τη δραστηριότητα για την οµάδα Β επιτυχηµένη.  

Πίνακας 118 

Ποιοτική Ανάλυση της Πέµπτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Β) 
Σκοπός 
δραστηριό
τητας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια 8 - - - - 
2. Συζήτηση σε σχέση µε τους λόγους που 
θέλουµε να µοντελοποιούν οι µαθητές φυσικά 
φαινόµενα 

8 0,8 ναι όχι ΟΧΙ 

3. Ποια φαινόµενα µπορούν να 
µοντελοποιηθούν; Τα παρατηρήσιµα ή τα µη 
παρατηρήσιµα; 

8 1,1 ναι ναι ΝΑΙ 

4. Ορισµός παρατηρήσιµου και µη 
παρατηρήσιµου φαινοµένου 

8 1,0 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Συζήτηση σε σχέση µε το τι περιλαµβάνουν 
στα µοντέλα µας (εξηγήσεις που αφορούν στις 
παρατηρήσεις ή αποτελέσµατα που 
προκαλούν τα φαινόµενα;) 

8 5,1 ναι ναι ΝΑΙ 

6. Συζήτηση σε σχέση µε τα µειονεκτήµατα 
και πλεονεκτήµατα του προγράµµατος SC 

8 2,8 ναι ναι ΝΑΙ 

7. Συζήτηση σε σχέση µε άλλα µέσα 
µοντελοποίησης 

8 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

Ποια 
φαινόµενα 
µπορούν να 
µοντελοποι
ηθούν; 

8. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 8 0,8 ναι ναι ΝΑΙ 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 10:51 10:53 11:06 11:53 11:54 11:54 

5.3.3.6. Έκτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση  

Η έκτη σύγχρονη συζήτηση στηρίχθηκε στη µελέτη του άρθρου Η βελτίωση της 

κατανόησης 11χρονων µαθητών σε έννοιες που αφορούν στα οικοσυστήµατα µέσα από την 

προσέγγιση της µοντελοποίησης. Η διάρκεια του τυπικού της µέρους της συζήτησης της 
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οµάδας Α ήταν 58 λεπτά και χωρίστηκε µετά από την ανάλυση στα δέκα µέρη που 

φαίνονται στον Πίνακα 119.  

Πίνακας 119 

Ποιοτική Ανάλυση της Έκτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Α) 
Σκοπός 
δραστηριότη
τας 

∆οµή της συζήτησης Ν  ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια 10 - - - - 
2. Συζήτηση για την ανάπτυξη της 
ικανότητας της µοντελοποίησης από παιδιά 
δηµοτικού 

10 3,5 ναι ναι ΝΑΙ 

3. Η βελτίωση των µαθητών στη 
µοντελοποίηση βοηθά στη βελτίωση τους 
και στο συγκείµενο της µοντελοποίησης 

10 2,4 ναι ναι ΝΑΙ 

4. Συζήτηση για τις καινοτοµίες που 
υπάρχουν στην έρευνα που παρουσιάστηκε 

10 1,8 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Αµφιβολία ως προς το αν οι ίδιοι µπορούν 
να διδάξουν µοντελοποίηση 

10 1,1 όχι ναι ΟΧΙ 

6. Αρχικές σκέψεις για τα συνιστώντα 
συστατικά της ικανότητας της 
µοντελοποίησης 

10 2,7 όχι ναι ΟΧΙ 

7. Συζήτηση για το πρώτο και το δεύτερο 
συνιστών συστατικό της µοντελοποίησης 
(κατασκευή µοντέλου, εξαγωγή 
πληροφοριών από δοσµένο µοντέλο). 

10 1,7 ναι ναι ΝΑΙ 

8. Συζήτηση για το τρίτο συνιστών 
συστατικό της ικανότητας της 
µοντελοποίησης (σύγκριση µοντέλου µε το 
πραγµατικό φαινόµενο και ιδέες για 
βελτίωση του µοντέλου). 

10 3,3 ναι ναι ΝΑΙ 

9. Συζήτηση για το τέταρτο συνιστών 
συστατικό της ικανότητας της 
µοντελοποίησης (σύγκριση του µοντέλου µε 
άλλα µοντέλα του ίδιου φαινοµένου) 

10 2,6 ναι ναι ΝΑΙ 

10. Συζήτηση για το πέµπτο και έκτο 
συνιστών συστατικό της ικανότητας της 
µοντελοποίησης (Αναγνώριση του µοντέλου 
ως αναπαράσταση ενός φαινοµένου και 
εκτίµηση του ρόλου που µοντέλου, συνέπεια 
µοντέλου µε όλα τα γνωστά φαινόµενα και 
ιδέες για βελτίωση) 

10 2,4 όχι όχι ΟΧΙ 

Η βελτίωση 
της 
κατανόησης 
11χρονων 
µαθητών σε 
έννοιες που 
αφορούν στα 
οικοσυστήµατ
α µέσα από 
την 
προσέγγιση 
της 
µοντελοποίησ
ης 

11. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 10 - - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστ

ικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχο
ντα στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 14:34 14:43 14:56 15:54 15:57 15:58 

Μετά την είσοδο όλων των συµµετεχόντων στο σύστηµα, αναπτύχθηκε συζήτηση σε 

σχέση µε την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης από παιδιά δηµοτικού 

σχολείου. Συγκεκριµένα, οι ΠΕ συζήτησαν, στηριζόµενοι στα αποτελέσµατα της έρευνας 

που περιγραφόταν στο άρθρο, σε σχέση µε το ότι η δεξιότητα της µοντελοποίησης µπορεί 

να είναι µεταφέρσιµη σε άγνωστα συγκείµενα και ότι η βελτίωση στην ικανότητα των 

µαθητών να οικοδοµούν και να βελτιώνουν µοντέλα επιφέρει βελτίωση και στο 
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συγκείµενο µε το οποίο ασχολούνται (στην προκειµένη περίπτωση οικοσυστήµατα). 

Ακολούθως έγινε συζήτηση για το αν η έρευνα που παρουσιάζεται στο άρθρο είναι 

καινοτοµική. Στο πλαίσιο αυτού του µέρους οι ΠΕ εξέφρασαν τις αµφιβολίες τους ως προς 

το αν οι ίδιοι θα µπορούσαν να διδάξουν την ικανότητα της µοντελοποίησης σε παιδιά 

δηµοτικού σχολείου. Τα επόµενα πέντε µέρη αφορούν σε συζήτηση που αναπτύχθηκε µε 

την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, στηριζόταν στο άρθρο και αφορούσαν στα 

συνιστώντα συστατικά της ικανότητας της µοντελοποίησης (1. Κατασκευή µοντέλου, 2. 

Εξαγωγή πληροφοριών από δοσµένο µοντέλο, 3. Σύγκριση µοντέλου µε το πραγµατικό 

φαινόµενο και ιδέες για βελτίωση του µοντέλου, 4. Σύγκριση του µοντέλου µε άλλα 

µοντέλα του ίδιου φαινοµένου, 5. Αναγνώριση του µοντέλου ως αναπαράσταση ενός 

φαινοµένου και εκτίµηση του ρόλου του µοντέλου, 6. Συνέπεια µοντέλου µε όλα τα 

γνωστά φαινόµενα και ιδέες για βελτίωση). Τέλος έγινε το κλείσιµο της συζήτησης και ο 

αποχαιρετισµός. Η δραστηριότητα κρίνεται επιτυχηµένη, εφόσον έξι στα εννιά µέρη της 

συζήτησης εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία.  

Πίνακας 120 

Ποιοτική Ανάλυση της Έκτης Σύγχρονης Συζήτησης (Οµάδα Β) 
Σκοπός 
δραστηριότη
τας 

∆οµή της συζήτησης Ν ∆εί
κτ. 
οµ. 

Παραγω
γική 
συν.; 

Αποτελε
σµατική 
συν.; 

ΥΨ. 
ΠΟΙΟΤ. 
ΣΥΝ;  

1. Χαιρετισµός και εισαγωγικά σχόλια 12 - - - - 
2. Αρχικές απόψεις για το άρθρο 12 3,2 ναι ναι ΝΑΙ 
3. Συζήτηση για το αν απαντούνται 
επαρκώς τα ερευνητικά ερωτήµατα της 
έρευνας 

12 3,7 ναι ναι ΝΑΙ 

4. Συζήτηση για το αν τα οικοσυστήµατα 
είναι καλό συγκείµενο για µοντελοποίηση 
(συγκείµενο έρευνας άρθρου) 

12 2,4 ναι ναι ΝΑΙ 

5. Συζήτηση για την καινοτοµία του άρθρου 12 1,2 ναι όχι ΟΧΙ 
6. Συζήτηση για τα συνιστώντα συστατικά 
της ικανότητας της µοντελοποίησης 

12 2,5 - - - 
6.1. Ποια είναι τα συνιστώντα συστατικά 
της µοντελοποίησης 

12 0,7 ναι όχι ΟΧΙ 

6.2. Τι εννοούµε µε τον όρο συνιστώντα 
συστατικά της ικανότητας της 
µοντελοποίησης 

12 2,1 ναι ναι ΝΑΙ 

7. Ανάλυση όλων των συνιστώντων 
συστατικών της ικανότητας της 
µοντελοποίησης για κατανόησή τους 

12 5,8 ναι ναι ΝΑΙ 

Η βελτίωση 
της 
κατανόησης 
11χρονων 
µαθητών σε 
έννοιες που 
αφορούν στα 
οικοσυστήµα
τα µέσα από 
την 
προσέγγιση 
της 
µοντελοποίησ
ης 

8. Κλείσιµο-Αποχαιρετισµός 12 - - - - 
 

Τεχνικά 
χαρακτηρισ

τικά 
συζήτησης 

Ώρα 
εισόδου 
πρώτου 

συµµετέχοντ
α στο 

σύστηµα 

Ώρα 
έναρξης 

συζήτησης 

Ώρα 
έναρξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
τυπικής 

συζήτησης 

Ώρα λήξης 
συζήτησης 

Ώρα εξόδου 
τελευταίου 

συµµετέχοντ
α από το 
σύστηµα 

 10:38 10:50 10:59 11:50 11:52 11:53 

Η συζήτηση ανάµεσα στους ΠΕ της οµάδας Β διήρκεσε 51 λεπτά και είχε περίπου τη δοµή 

της συζήτησης της οµάδας Α. Στο πρώτο µέρος, η συζήτηση αφορούσε σε χαρακτηριστικά 
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του άρθρου που διάβασαν (µέρη 2-5), ενώ το δεύτερο περιστράφηκε γύρω από την 

ανάλυση των συνιστώντων συστατικών της ικανότητας της µοντελοποίησης, τα οποία 

αναφέρονταν στο άρθρο (µέρη 6-7). Η συζήτηση της οµάδας Β ήταν παρόλα αυτά πιο 

γενική σε σχέση µε αυτή της οµάδας Α, η οποία σχολίασε κάθε ένα από τα συνιστώντα 

συστατικά σε ξεχωριστά µέρη (µέρη 7-10, Πίνακας 120). Και για την οµάδα Β η 

δραστηριότητα κρίνεται επιτυχηµένη, αφού πέντε από τα εφτά µέρη της συζήτησης 

εµπεριείχαν υψηλής ποιότητας συνεργασία.  

5.3.4. Συνεργασία ανάµεσα στους φοιτητές σε τοπικό και εξ΄ 

αποστάσεως επίπεδο: Συνοπτικά αποτελέσµατα 

Ο Πίνακας 121 παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες ή τις υποδραστηριότητες του 

µαθήµατος ως προς την επιτυχία τους σε σχέση µε την προώθηση υψηλής ποιότητας 

συνεργασία. Όπως φάνηκε από την ανάλυση που έγινε, για κάθε δραστηριότητα προέκυψε 

συγκεκριµένος αριθµός µερών. Ο αριθµός των επιτυχηµένων µερών για κάθε 

δραστηριότητα φαίνεται υπό τη µορφή κλάσµατος στις τελευταίες δύο στήλες του Πίνακα. 

Έτσι, για παράδειγµα, για τη δραστηριότητα 8.1. η ανάλυση των δεδοµένων της οµάδας 4 

έδειξε ένα επιτυχηµένο µέρος, ενώ για την οµάδα 5 τα επιτυχηµένα αυτοκαθοριζόµενα 

µέρη ήταν δύο εκ των τριών. Συνολικά για τη δραστηριότητα 8.1. τρία από τα τέσσερα 

αυτοκαθοριζόµενα µέρη ήταν επιτυχηµένα, γεγονός που καθιστά όλη τη δραστηριότητα 

επιτυχηµένη. Όταν πάνω από το 50% των µερών ήταν αποτυχηµένα, τότε και η 

δραστηριότητα θεωρούνταν αποτυχηµένη.  

Πίνακας 121 

Επιτυχία ∆ραστηριοτήτων ως προς τη Συνεργασία Εντός µιας Οµάδας 
  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
   ΟΜΑ∆Α 4 ΟΜΑ∆Α 5 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 1 ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ     

2.1.1. ΑΤΟΜΙΚΗ ∆Ρ.   
2.1.2. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/1  
2.2. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 2/3  
2.3. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/3  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
  
  
  2.4. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 2/2  
METAΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 1  ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   

3.1. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 3/3  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
  3.2. ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 4 ΑΤΟΜΙΚΗ ∆Ρ.   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 5 ΑΤΟΜΙΚΗ ∆Ρ.   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 6 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 2/2  

7.1. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  0/1 
7.2. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  0/8 
7.3. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  0/2 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 
  
  7.4.  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ  1/1 
METAΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 2  ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  0/1 

8.1 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/1 2/3 
8.2. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/1 1/1 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 
  
  8.3. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 0/1 5/7 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 9 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ  2/4 
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  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
   ΟΜΑ∆Α 4 ΟΜΑ∆Α 5 

10.1. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/1 1/3 
10.2. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/4  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 
  
  10.3. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/1  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11 11 ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 0/2  

12.1. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 4/7 1/4 
12.2. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  1/4 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12 
  
  12.3. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  1/3 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13 13 ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  1/4 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14 14 ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   

15.1. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 2/3  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15 15.2. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ   
METAΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 3  ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  0/1 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16 16 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 8/9  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 17 17 ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 0/3  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 18 18 ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 0/3  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 19 19 ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   

20.1. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 7/13 5/8 
20.2. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 4/4 3/9 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20 
  
  20.3. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 10/12 5/9 
METAΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 4  ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 21 21 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 3/5 1/2 

22.1. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 3/6 2/2 
22.2. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 7/9 6/8 
22.3. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ  1/1 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 22 
  
  
  22.4. ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
METAΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ 5  ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 23 23 ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   

24.1. ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
24.2. ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 24 
 

24.3. ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
25.1. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ  2/2 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 25 

  25.2. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ  8/8 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 26 26 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ  3/4 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 27 27 ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 28 28 ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 29 29 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 4/6  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 30 30 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 2/2  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 31 31 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/1  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 32 32 ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ 0/1  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 33 33 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/1  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 34 34 ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 35 35 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 5/6  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 36 36 ΑΤΟΜΙΚΗ ∆Ρ.   
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 37 37 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 1/2  
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 38 38 ∄ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
   ΟΜΑ∆Α Α ΟΜΑ∆Α Β 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 1  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 6/8 2/7 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 2  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 4/5 8/8 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 5/8 6/9 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 6/6 5/5 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 5  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 7/9 6/7 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 6  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ 6/9 5/7 

 

Όπου αναγράφεται ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ή ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ υποδεικνύεται ότι η 

δραστηριότητα ήταν επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη αντίστοιχα. Όπου αναγράφεται ∄ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ υποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν δεδοµένα προς ανάλυση για τη 
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συγκεκριµένη δραστηριότητα, ενώ όπου αναγράφεται ΑΤΟΜΙΚΗ ∆Ρ. υποδεικνύεται ότι η 

δραστηριότητα αφορούσε σε ατοµικές ενέργειες κάτι που δεν επιτρέπει κωδικοποίηση των 

δεδοµένων ως προς το επίπεδο συνεργασίας που αναπτύχθηκε. 

 

Από τις συνολικά 66 δραστηριότητες ή υποδραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο 

των δύο πακέτων διδακτικού υλικού οι 32 κρίθηκαν επιτυχηµένες, οι 14 ήταν 

αποτυχηµένες, οι τέσσερις αφορούσαν ατοµικές προσπάθειες και για τις 16 δεν κατέστη 

δυνατό να ληφθούν δεδοµένα. Επιπλέον, οι έξι σύγχρονες συζητήσεις που είχαν οι ΠΕ 

κρίθηκαν επιτυχηµένες.  

 

Ο Πίνακας 122 συγκεντρώνει τις επιτυχηµένες ή αποτυχηµένες δραστηριότητες του 

διδακτικού υλικού σε σχέση µε το είδος της κάθε δραστηριότητας, αλλά και το επίπεδο 

συνεργασίας στο οποίο πραγµατοποιήθηκε. Το σύµβολο που ακολουθεί κάθε 

δραστηριότητα υποδεικνύει αν είναι επιτυχηµένη ή όχι (βλέπε υπόµνηµα στον Πίνακα 

122). 
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Πίνακας 122 

Συνοπτικός Πίνακας ∆ραστηριοτήτων ανάλογα µε το Είδος της ∆ραστηριότητας και το Επίπεδο Συνεργασίας 
 Επίπεδο συνεργασίας  
 Τοπικό επίπεδο  
Είδη δραστηριοτήτων  Εντός µιας οµάδας Ανάµεσα 

σε οµάδες 

Εξ αποστάσεως 
επίπεδο ανάµεσα σε 
οµάδες 

Ατοµ
ική 
εργα
σία 

1. Επεξεργασία 
εννοιολογικού µοντέλου 

(δρ.26) √ 

(δρ.27) ∄  

   

2. Μέτρηση     (δρ.5) 
3. Λειτουργικός Ορισµός 
νέας έννοιας 

(δρ.3.1.) √ 
 

  (δρ.4) 

4. Καταγραφή 
παρατηρήσεων  

(δρ.11) √ 
(δρ. 2.1.2.) √ 

 (δρ.2.
1.1.) 

5. ∆ραστηριότητες µοντελοποίησης ή προσοµοίωσης  
5.1. Οικοδόµηση µοντέλου (δρ.1) ∄ 

(δρ.6) √ 
(δρ.20.1) √ 
(δρ.25.1.) √ 

(δρ.25.2.) 
√ 

  

5.2. Βελτιωτική ρύθµιση 
µοντέλου 

(δρ.22.4) ∄ 
 

 (δρ.20.3.) √, (δρ.22.2.) 

√, (δρ.24.2.) ∄, 

(δρ.24.3.) ∄ 

 

5.3. Αξιολόγηση ή 
αυτοαξιολόγηση 
µοντέλου 

(δρ.15.1.) √, (δρ.17) Χ, 
(δρ.18) Χ, (δρ.21) √, 

(δρ.22.1.) √, (δρ.24.1.) ∄ 

 (δρ.15.2.) √ 
(δρ.16) √ 

 

6. Αξιολόγηση 
συµφοιτητών  

(δρ.20.2.) √ 
(δρ.22.3.) √  

(δρ.3.2.) ∄    

7. Επεξήγηση βάσει δεδοµένων και ερµηνεία δεδοµένων. ∆ιατύπωση υποθέσεων 
7.1. Ταξινόµηση δηλώσεων 
ως συγκεκριµένες έννοιες 

(δρ.2.3.) Χ 
(δρ.7.1.) Χ 

   

7.2. Εντοπισµός µοτίβων 
µέσα από δεδοµένα 

(δρ.8.1.) √, (δρ.10.1.) √, 
(δρ.12.1.) √ 

   

7.3. Εντοπισµός έγκυρων 
εξηγήσεων 

  (δρ.10.3.) √ 
(δρ.12.3.) Χ 

 

7.4. ∆ιατύπωση υποθέσεων (δρ.8.3.) √, (δρ.10.2.) Χ 
(δρ.12.2.) Χ 

 (δρ.7.2.)Χ  

8. Επιστηµονική 
Συζήτηση/συνδιάλεξη 

(δρ.2.2.) √ 
(δρ.8.2.) √ 

(δρ.7.4.) √ 
(δρ.8.3.) √ 

(δρ.2.4.) √, (δρ.7.3.) Χ, 
(δρ.13) Χ 

 

9. Προγραµµατισµός, 
έλεγχος και µεταγνώση 

Μετα 1 ∄, Μετα 2 Χ, Μετα 3 

Χ, Μετα 4 ∄, Μετα 5 ∄, 

(δρ.28) ∄ 

  
 
 

 

10. Πρόσβαση σε ειδικούς ή 
συζήτηση για εδραιωµένη 
γνώση 

(δρ.14) ∄, (δρ.19) ∄, (δρ.23) 

∄, (δρ.29) √ 

 Σύγχρονες συζητήσεις  
1,2,3,4,5,6√ 

 

11. Σύνθεση και ανάπτυξη 
ενός επιχειρήµατος 

(δρ.9) √    

12. Προγραµµατισµός για 
διδασκαλία 

(δρ.30) √, (δρ.31) √, (δρ.32) 

Χ, (δρ.33) √, (δρ.34) ∄ 

(δρ.37) √ (δρ.35) √ (δρ.38) ∄ 
 

(δρ.3
6) 

Υπόµνηµα: √: επιτυχηµένη δραστηριότητα, Χ: αποτυχηµένη δραστηριότητα, ∄: ∆εν υπάρχουν δεδοµένα για 
αυτή τη δραστηριότητα. ∆ρ.= ∆ραστηριότητα Χρ
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται απαντήσεις στα έξι ερωτήµατα της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας και γίνεται προσπάθεια ερµηνείας των αποτελεσµάτων στο πλαίσιο του 

θεωρητικού πλαισίου της εργασίας.  

Ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης και ανάπτυξη 

κατανόησης σε σχέση µε το συγκείµενο της µοντελοποίησης 

(Φάσεις της Σελήνης): Ερευνητικά Ερωτήµατα 1 και 2 

6.1. Ερευνητικό ερώτηµα 1: Μπορεί, και αν ναι µε ποιο τρόπο, µια 

ειδικά σχεδιασµένη διδακτική παρέµβαση να λειτουργήσει ως 

µέσο ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης σε ΠΕ; 

Είναι µεταφέρσιµη η ικανότητα της µοντελοποίησης για τη 

µελέτη άγνωστων συγκειµένων; 

Για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτηµα 1 χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα που 

προέκυψαν από τα διαγνωστικά δοκίµια για την ικανότητα της µοντελοποίησης που 

χορηγήθηκαν πριν και µετά από τη διδακτική παρέµβαση. Ο Πίνακας 42 συνοψίζει τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης όλων των διαγνωστικών δοκιµίων για την ικανότητα της 

µοντελοποίησης. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση 

των ιδεών των ΠΕ πριν και µετά από την παρέµβαση στα διαγνωστικά δοκίµια είναι 

στατιστικά σηµαντικές µε εξαίρεση το διαγνωστικό δοκίµιο 8 και το πρώτο ερώτηµα του 

διαγνωστικού δοκιµίου 6. Πιο συγκεκριµένα, οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά 

σηµαντικές για όλες τις πτυχές της ικανότητας της µοντελοποίησης και για τα δύο 

διαγνωστικά δοκίµια που αναπτύχθηκαν για κάθε πτυχή, πλην του ενός διαγνωστικού 

δοκιµίου για τη δεξιότητα «Σύγκριση ενός Μοντέλου µε το Πραγµατικό Φαινόµενο 

Εισήγηση Τρόπων Βελτίωσής του: Η λειτουργία του ποδηλάτου» και της επιλογής του 

καταλληλότερου µοντέλου για τη δεξιότητα «Σύγκριση Εναλλακτικών Μοντέλων: Η 

Κίνηση του Αγκώνα».  

 

Το γεγονός ότι εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές κατά τη σύγκριση των 

κατηγοριών που προέκυψαν από τη ΦΑ των απαντήσεων των ΠΕ πριν και µετά από την 

παρέµβαση υποδεικνύει ότι η παρέµβαση είναι αυτό που λειτούργησε θετικά και οι ΠΕ 

βελτίωσαν την επίδοσή τους στα συγκεκριµένα δοκίµια. Περαιτέρω, δεδοµένου ότι τα 

διαγνωστικά δοκίµια εξέταζαν τις πτυχές της µοντελοποίησης σε σχέση µε άγνωστα προς 
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τους ΠΕ συγκείµενα, διαφορετικά από αυτά της παρέµβασης, µπορεί να λεχθεί ότι 

διδακτική παρέµβαση συµβάλλει όχι µόνο στην ανάπτυξη της δεξιότητας της 

µοντελοποίησης, αλλά και στη µεταφερσιµότητά της σε άγνωστα συγκείµενα. Τη 

ραχοκοκαλιά στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη του πρώτου πακέτου του διδακτικού 

υλικού (Παράρτηµα 1) αποτέλεσαν η επιστηµολογική ανάλυση της ικανότητας της 

µοντελοποίησης (κεφάλαιο 3.2.2.2.2.) και ο µαθησιακός κύκλος της µοντελοποίησης 

(κεφάλαιο 3.2.2.2.2.).  

6.2. Ερευνητικό ερώτηµα 2: Η εφαρµογή µιας ειδικά σχεδιασµένης 

διδακτικής παρέµβασης βοηθά στην ανάπτυξη εννοιολογικής 

κατανόησης των ΠΕ για το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης; 

Για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτηµα 2 χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα που 

προέκυψαν από το διαγνωστικό δοκίµιο 15 για την κατανόηση των φοιτητών για το 

φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης. Το δοκίµιο εξέταζε το εννοιολογικό µοντέλο για τις 

Φάσεις της Σελήνης που ανέπτυξαν οι ΠΕ κατά τη διάρκεια του µαθήµατος µέσα από 

ερώτηση ανοικτού τύπου και την εφαρµογή του µέσα από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Για 

την ερώτηση ανοικτού τύπου εφαρµόστηκε η ΦΑ και προέκυψαν οι Πίνακες 43 και 45. Η 

εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου Wilcoxon στις κατηγορίες των απαντήσεων των ΠΕ 

πριν και µετά από την παρέµβαση έδειξε ότι το 60% της βελτίωσης της επίδοσης των ΠΕ 

οφείλεται στη διδακτική παρέµβαση (Πίνακας 46). Για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου 

εφαρµόστηκε, επίσης, το στατιστικό κριτήριο Wilcoxon και έδειξε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στην επίδοση των ΠΕ πριν και µετά από την παρέµβαση. Τα 

αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι η διδακτική παρέµβαση είναι αυτό που βοήθησε 

στην ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης των ΠΕ για το φαινόµενο των Φάσεων της 

Σελήνης.  

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι διδακτικές παρεµβάσεις που αφορούν σε 

µοντελοποίηση φυσικών φαινοµένων είναι καλό να εστιάζουν σε φαινόµενα γνωστά στους 

µαθητές, ιδιαίτερα αν αυτοί είναι αρχάριοι σε σχέση µε το θέµα της κατασκευής και 

βελτίωσης µοντέλων (Hogan & Thomas, 2001; Sins, Savelsbergh, & van Joolingen, 2005). 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιλέγηκε µία διαφορετική προσέγγιση 

διδασκαλίας. Το διδακτικό υλικό που αναπτύχθηκε δεν εστίασε µόνο στην ανάπτυξη της 

ικανότητας της µοντελοποίησης ούτε µόνο στην ανάπτυξη κατανόησης σε σχέση µε το 

φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης. Στόχευε στην επίτευξη και των δύο διδακτικών 

επιδιώξεων µέσα από δραστηριότητες που συνδέονταν η µία µε την άλλη µε τρόπο που να 
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µην προσεγγίζονται τα δύο θέµατα αποκοµµένα. Θεωρούµε ότι δεν µπορεί να διδαχθεί η 

ικανότητα της µοντελοποίησης αποκοµµένη από το συγκείµενο στο οποίο αφορά. Ο 

συγκερασµός των δύο επιδιώξεων σε ένα διδακτικό υλικό απελευθέρωσε τους ΠΕ από το 

βάρος του να αφιερώσουν γνωστικό φορτίο για την (α) αυτόνοµη κατανόηση του 

φαινοµένου και των µεταβλητών ή παραγόντων που σχετίζονται µε αυτό ή (β) την 

κατάκτηση των δεξιοτήτων που συνιστούν την ικανότητα της µοντελοποίησης. Τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν σε σχέση µε τα ερευνητικά ερωτήµατα 1 και 2 

υποστηρίζουν την ορθότητα αυτής της διδακτικής προσέγγισης. Η διδακτική παρέµβαση 

που συνδύασε την προώθηση εννοιολογικής αλλαγής µέσω της ανάπτυξης της ικανότητας 

της µοντελοποίησης ήταν επιτυχηµένη τόσο ως προς την ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης όσο και ως προς την ανάπτυξη κατανόησης του υπό µελέτη φαινοµένου. 

Οι ΠΕ που αποτέλεσαν το δείγµα αυτής της έρευνας δεν είναι έµπειροι σε σχέση µε την 

κατασκευή µοντέλων, ούτε έχουν βαθύ γνωσιολογικό υπόβαθρο για τα περισσότερα 

θέµατα των Φυσικών Επιστηµών, εφόσον προέρχονται από το χώρο της Παιδαγωγικής 

Επιστήµης και όχι των Θετικών Επιστηµών. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος το 

επιτρέπει, προτείνουµε όπως, ακόµη και σε αρχάριους κατασκευαστές µοντέλων, η 

διδασκαλία εστιάζει όχι µόνο στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης µέσα 

από γνωστά σε αυτούς φαινόµενα, αλλά να στοχεύει στην ταυτόχρονη και ενιαία 

προώθηση στόχων που να εντάσσονται στον κύκλο της εννοιολογικής κατανόησης 

(κατανόηση για τις Φάσεις της Σελήνης) και στον κύκλο των δεξιοτήτων συλλογισµού 

(ικανότητα µοντελοποίησης) (∆ιάγραµµα 12).  

Μαθησιακές και Παιδαγωγικές δυσκολίες που σχετίζονται µε την 

ικανότητα της µοντελοποίησης: Ερευνητικά Ερωτήµατα 3 και 4. 

6.3. Ερευνητικό ερώτηµα 3: Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι ΠΕ 

στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν µοντέλα; 

Η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τα διαγνωστικά δοκίµια 

(προπειραµατικά και µεταπειραµατικα) και τις σύγχρονες συζητήσεις ανάµεσα στους ΠΕ 

έδειξαν την ύπαρξη πέντε συγκεκριµένων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ΠΕ κατά τη 

διαδικασία ανάπτυξης επιστηµονικών µοντέλων (Πίνακας 123) 

 

Οι Abd-El-Khalick και Lederman (2000) δίνουν έµφαση στο ότι η επιστηµολογική 

ανάπτυξη του ατόµου πρέπει να αποτελέσει ξεκάθαρο εκπαιδευτικό στόχο για την 

ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz, 2002). 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 289 

Οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας 

(Πίνακας 123) τείνουν να δυσκολεύουν και να εµποδίζουν τη διαδικασία της διδασκαλίας 

και της µάθησης. Αυτός είναι και ένας λόγος που πρέπει τέτοιες δυσκολίες να εντοπίζονται, 

και όπου κρίνεται απαραίτητο, να αντιµετωπίζονται στο µαθησιακό περιβάλλον, ώστε να 

επιτυγχάνεται εννοιολογική κατανόηση και απόκτηση δεξιοτήτων. Πολύ συχνά στην 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εννοιολογικές, επιστηµολογικές ή άλλες δυσκολίες δεν 

εντοπίζονται και έτσι παραµένουν στην οικολογία των ΠΕ και επηρεάζουν ή ακόµα και 

καθορίζουν τόσο τη µαθησιακή διαδικασία όσο και την ακόλουθη εκπαιδευτική πρακτική.  

Πίνακας 123 

∆υσκολίες Μοντελοποίησης που Αντιµετωπίζουν οι ΠΕ 
# Όνοµα δυσκολίας %* 
1 Οι ΠΕ πιστεύουν ότι κατά τη διαδικασία οικοδόµησης µοντέλου ο κατασκευαστής πρέπει να 

γνωρίζει εκ των προτέρων πώς ακριβώς λειτουργεί το φαινόµενο. 
19 

2 Κατά την οικοδόµηση µοντέλου οι ΠΕ τείνουν να δίνουν περισσότερη έµφαση στα αντικείµενα 
του µοντέλου παρά σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του. 

43 

3 Κατά την κατασκευή ενός µοντέλου, οι ΠΕ τείνουν να εστιάζουν σε αλληλεπιδράσεις ανάµεσα 
στα αντικείµενα παρά σε αλληλεπιδράσεις οποιουδήποτε άλλου είδους. 

52 

4 Οι ΠΕ τείνουν να χρησιµοποιούν επιφανειακά κριτήρια κατά τη σύγκριση διαφορετικών 
µοντέλων του ίδιου φαινοµένου.  

33 

5 Οι ΠΕ δε θεωρούν τη σύγκριση ενός µοντέλου µε το πραγµατικό φαινόµενο ή τα δεδοµένα που 
συνέλεξαν από αυτό ως ουσιαστικό µηχανισµό για βελτίωσή του.  

19 

*ποσοστό των ΠΕ που αντιµετωπίζουν αυτή τη δυσκολία 

6.4. Ερευνητικό ερώτηµα 4: Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι ΠΕ 

στην προσπάθεια τους να διδάξουν στρατηγικές µοντελοποίησης 

σε µαθητές δηµοτικού σχολείου; 

Η ποιοτική ανάλυση των τελικών εργασιών και του αναστοχασµού που κατέγραψαν οι ΠΕ 

για τη διδασκαλία που σχεδίασαν και υλοποίησαν, έδειξε την ύπαρξη πέντε δυσκολιών 

παιδαγωγικής φύσης, δυσκολίες δηλαδή που σχετίζονται µε την έλλειψη ικανότητας για 

προώθηση και ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης σε µαθητές δηµοτικού 

σχολείου (Πίνακας 124) 

Πίνακας 124 

Παιδαγωγικές ∆υσκολίες που Αντιµετωπίζουν οι ΠΕ 
# Όνοµα δυσκολίας %* 
6 Οι ΠΕ δεν κατανοούν ή θεωρούν δεδοµένη τη διαδικασία της βελτιωτικής ρύθµισης του 

µοντέλου.  43 
7 Οι ΠΕ τείνουν να υιοθετούν το ρόλο της αυθεντίας και θεωρούν προσωπική τους ευθύνη να 

µεταδώσουν στους µαθητές σωστές επιστηµονικές πληροφορίες για το φαινόµενο που 
µοντελοποιείται.  14 

8 Οι ΠΕ υπερθεµατίζουν το ρόλο των αντικειµένων σε ένα µοντέλο κατά τη διδασκαλία τους.  38 
9 Οι ΠΕ υπερθεµατίζουν στη διδασκαλία τους το ρόλο των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα 

αντικείµενα του µοντέλου παρά οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων. 48 
10 Οι ΠΕ τείνουν να ενθαρρύνουν τους µαθητές τους να προβαίνουν σε αισθητικές βελτιώσεις των 

µοντέλων τους. 33 
*ποσοστό των ΠΕ που αντιµετωπίζουν αυτή τη δυσκολία 

Λεπτοµερέστερη ανάλυση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε την πιθανή συσχέτιση των 

επιστηµολογικών δυσκολιών µε τις παιδαγωγικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΠΕ 
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έδειξε στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις (∆ιάγραµµα 46). Η ποιοτική ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων της στατιστικής ανάλυσης έδειξε την ύπαρξη τριών αξόνων θεωρητικών 

προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης: (α) γραµµικοί 

κατασκευαστές µοντέλων, (β) αντικειµενοστρεφείς κατασκευαστές µοντέλων, και (γ) 

αισθητικά προσανατολισµένοι κατασκευαστές µοντέλων.  

 

Οι Justi και Gilbert (2003), που εντόπισαν εφτά πτυχές της κατανόησης των 

εκπαιδευτικών σε σχέση µε τα µοντέλα xxix , ισχυρίζονται ότι αυτοί ήταν σε θέση να 

εντοπίζουν «προφίλ» κατανόησης που να διασταυρώνει και τις εφτά πτυχές. Προτείνουν 

ότι αυτό συµβαίνει λόγω της ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών να κατέχουν συνεπείς 

οντολογικές και επιστηµολογικές απόψεις για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση. Από τα 

δεδοµένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, είµαστε σε θέση να 

προτείνουµε τρεις διαφορετικούς άξονες θεωρητικής προσέγγισης της διδασκαλίας της 

ικανότητας της µοντελοποίησης: τους γραµµικούς κατασκευαστές µοντέλων, τους 

αντικειµενοστρεφείς κατασκευαστές µοντέλων και τους αισθητικά προσανατολισµένους 

κατασκευαστές µοντέλων. Οι δύο ερευνητικές προσπάθειες διαφέρουν ως προς τη 

µεθοδολογική προσέγγιση. Οι Justi και Gilbert στηρίχθηκαν στη γνώση των 

εκπαιδευτικών για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση, αλλά εµείς, από την άλλη, 

στηριχθήκαµε στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε αυτά τα θέµατα. Τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί κατέχουν 

συνεπείς, αλλά πιθανό µη επιστηµονικά ορθές οντολογικές και επιστηµολογικές απόψεις 

για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν την πρώτη θεωρητική προσέγγιση διδασκαλίας της 

µοντελοποίησης, οι γραµµικοί κατασκευαστές µοντέλων, είναι αυτοί που παρουσιάζουν 

στους µαθητές τους τις σωστές απαντήσεις (Van Driel & Verloop, 2002) ή ακόµα 

επιδεικνύουν τα (επιστηµονικά) µοντέλα ως στατική γνώση (Van Driel & Verloop, 1999), 

αντί να τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον µε σκοπό να οικοδοµήσουν τα δικά τους σχήµατα ή 

εξηγήσεις και να επεξεργαστούν τις δικές τους ιδέες. Αυτό µπορεί να συµβαίνει λόγω της 

πεποίθησης των εκπαιδευτικών ότι οι µαθητές τους αντιµετωπίζουν δυσκολίες και 

εκφράζουν παρανοήσεις σε σχέση µε τα µοντέλα, και συνεπώς δεν είναι ικανοί να 

συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη διαδικασία ανάπτυξης επιστηµονικών µοντέλων. Η 

                                                 
xxix Οι εφτά πτυχές της κατανόησης των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τα µοντέλα αφορούν στα ακόλουθα: 1. 
Φύση των µοντέλων, 2. Χρήση των µοντέλων, 3. Οι οντότητες από τις οποίες αποτελείται ένα µοντέλο, 4. Η 
σχετική µοναδικότητά του, 5. Η χρονική περίοδος για την οποία χρησιµοποιείται, 6. Η ικανότητά του για 
διενέργεια προβλέψεων και 7. Η βάση για την επικύρωση της ύπαρξής και της χρήσης του.  

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 291 

διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης µέσω ενός κυκλικού τρόπου δεν είναι 

εύκολο έργο. Είναι ευκολότερο για τους µαθητές να οικοδοµήσουν ένα µοντέλο µε τη 

χρήση των «ορθών» ή «επιστηµονικών» ιδεών που παρέχει ο εκπαιδευτικός ή τα βιβλία. Η 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας εκφράζεται και από τους Justi και Gilbert (2002a) που 

τονίζουν ότι η διδασκαλία οικοδόµησης µοντέλων εξ αρχής (de nevo), πρέπει να είναι το 

τελευταίο βήµα από τρεις φάσεις ενός πλαισίου που αφορά στο πώς να µάθει κανείς να 

µοντελοποιεί φαινόµενα. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας φάσης οι µαθητές πρέπει 

να εργαστούν ως επιστήµονες, χωρίς να ξέρουν το αποτέλεσµα εκ των προτέρων. Αυτό 

συµβαίνει µε τους εκπαιδευτικούς που ακολουθούν το θεωρητικό άξονα που σχετίζεται µε 

τη γραµµικότητα στη διαδικασία οικοδόµησης και βελτίωσης µοντέλου είναι ότι αγνοούν 

την τρίτη φάση του πλαισίου αυτού. Αντιµετωπίζουν δυσκολία όχι µόνο στο να 

καθοδηγήσουν τους µαθητές στη διαδικασία µοντελοποίησης µέσω ενός κυκλικού τρόπου, 

αλλά παρουσιάζουν σε αυτούς την «επιστηµονική αλήθεια για το φαινόµενο» όταν 

προσπαθούν να το µοντελοποιήσουν.  

 

Φιλοσοφικά, αυτή η θεωρητική προσέγγιση συνάδει µε την ιδέα του λογικού θετικισµού 

(logical positivism) (Van Aalsvoort, 2004). Ο λογικός θετικισµός σχετίζεται µε την «έτοιµη 

επιστήµη» και όχι µε την «επιστήµη που δηµιουργείται ή αναπτύσσεται». Ένας 

εκπαιδευτικός που η σκέψη του ευθυγραµµίζεται µε το λογικό θετικισµό προσπαθεί να 

παρουσιάσει την ορθολογιστική άποψη των επιστηµονικών αποτελεσµάτων. ∆ίνει έµφαση 

στα επιστηµονικά αποτελέσµατα και στην αλήθεια, και όχι στην επιστηµονική εργασία και 

διαδικασία. Αυτή η φιλοσοφική διάσταση δίνει υπόσταση στην αναγκαιότητα 

επεξεργασίας ενός λογικού µοντέλου, το οποίο επιτρέπει την απόδοση νοήµατος σε 

επιστηµονικές έννοιες που αποκτούνται από την επιστηµονική µεθοδολογία στο πλαίσιο 

ενός θεωρητικού συστήµατος (Flores et al., 2000). Σε αντίθεση, ο οικοδοµιστικός 

προσανατολισµός των εκπαιδευτικών τοποθετείται στο άλλο άκρο του φάσµατος. Οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν οικοδοµιστικό προσανατολισµό θεωρούν, για παράδειγµα, ότι 

είναι εφικτό να συνυπάρχουν διαφορετικά µοντέλα για τον ίδιο στόχο, ανάλογα µε τα 

ενδιαφέροντα των ερευνητών ή τη θεωρητική τους θέση ή προωθούν τους µαθητές τους να 

στηρίζουν τα µοντέλα τους στα δεδοµένα και τις παρατηρήσεις που συλλέγουν, στο ίδιο το 

φαινόµενο και όχι στις ορθές απαντήσεις (Van Driel & Verloop, 1999). Θεωρούν ένα 

φαινόµενο ως κάτι που χρήζει ερµηνείας και τη διαδικασία εγκυροποίησης των ερµηνειών 

δοσµένη από την επιστηµονική κοινότητα. Σε σχέση µε την ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης, αυτό συνεπάγεται ότι η πρόκληση για τον εκπαιδευτικό έγκειται στο να 

καθοδηγήσουν τους µαθητές να περάσουν µέσα από τη διαδικασία της µοντελοποίησης 
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παρατηρώντας ένα φαινόµενο, συλλέγοντας δεδοµένα, εντοπίζοντας σχέσεις ανάµεσα στα 

στοιχεία του µοντέλου, και βελτιώνοντας συνεχώς το µοντέλο, και όχι στο να 

παρουσιάζουν την επιστηµονικά ορθή γνώση, όπως απαιτεί η φιλοσοφία του λογικού 

θετικισµού. 

 

Σε µία προσπάθεια να παρέχει εξηγήσεις για την ύπαρξη µαθησιακών δυσκολιών, η 

Tiberghien (1994) συζητά για τη θεωρητική βάση των γνώσεων στη φυσική και δηλώνει 

ότι όταν οι επιστήµονες (φυσικοί) ερµηνεύουν και προβλέπουν πειραµατικά δεδοµένα, δεν 

εφαρµόζουν άµεσα µία θεωρία στην κατάσταση, αλλά χρησιµοποιώντας µία θεωρία, 

οικοδοµούν ένα µοντέλο για την πειραµατική αυτή κατάσταση. Από την προοπτική των 

µανθανόντων, η ερµηνεία ενός φαινοµένου ή µιας υλικής κατάστασης, συµβαίνει µε την 

οικοδόµηση ενός µοντέλου της κατάστασης από το ίδιο το άτοµο. Όπως οι φυσικοί, ο 

µανθάνων επιλέγει τα αντικείµενα και τα στοιχεία, που είναι σύµφωνα µε τη δική του 

οπτική γωνία. Σχετική δουλειά της ερευνήτριας µε µαθητές του πέµπτου επιπέδου για τη 

θερµότητα και τη θερµοκρασία (Tiberghien, 1980, 1985) έδειξε ότι τα µοντέλα τους ήταν 

πολύ παρόµοια µε τα αντικείµενα και τα γεγονότα που είναι παρατηρήσιµα και άµεσα 

αντιληπτά. Η διαφορά των µοντέλων των µαθητών και των επιστηµονικών µοντέλων 

έγκειται στην περίληψη αντικειµένων και γεγονότων. Οι επιστήµονες δεν περιλαµβάνουν 

στα µοντέλα ή στις θεωρίες τους αντικείµενα και γεγονότα καθαυτά, αλλά φυσικές 

ποσότητες µε µαθηµατικούς φορµαλισµούς. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 

ευθυγραµµίζονται µε τα αποτελέσµατα της Tiberghien (1994). Οι αντικειµενοστρεφείς 

κατασκευαστές µοντέλων αντιλαµβάνονται τη διαδικασία µοντελοποίησης ως µία 

διαδικασία αναπαράστασης του φαινοµένου παρά ως επιστηµολογική ανάλυση αυτού. ∆εν 

αντιλαµβάνονται το σηµαντικό ρόλο που κατέχουν οι φυσικές ποσότητες στη διαδικασία 

της ανάπτυξης και αναθεώρησης επιστηµονικών µοντέλων και συνεπώς δεν ασχολούνται 

να τις περιλάβουν στα µοντέλα τους. Αντίθετα, τονίζουν την περίληψη των άµεσα 

αντιληπτών αντικειµένων ή γεγονότων του φαινοµένου. Παρόµοια, οι Justi και Gilbert 

(2003) εντόπισαν ότι όταν οι εκπαιδευτικοί συζητούν για τις οντότητες ενός µοντέλου 

εντοπίζουν τα αντικείµενα (59% των εκπαιδευτικών) συχνότερα από τα γεγονότα (38% 

των εκπαιδευτικών), τις διαδικασίες (31% των εκπαιδευτικών) ή τις ιδέες (36% των 

εκπαιδευτικών) ως συστατικά των µοντέλων. Οι εκπαιδευτικοί που είναι 

αντικειµενοστρεφείς ως προς τη διαδικασία της µοντελοποίησης, όπως περιγράφονται από 

την παρούσα έρευνα, µεταβιβάζουν στους µαθητές τους, οι οποίοι οικοδοµούν µοντέλα, 

την υπευθυνότητα για αναπαραγωγή των εµφανών µερών του φυσικού φαινοµένου και για 
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αισθητική προσέγγιση στις βελτιωτικές ρυθµίσεις των µοντέλων και όχι για περίληψη 

φυσικών οντοτήτων σε αυτά. 

 

Οι Clark, Richard, Ravit Golan, Luke, & William (2008), που διερεύνησαν την ικανότητα 

µαθητών 12-13 χρονών να παρέχουν επιστηµονικές εξηγήσεις κατά τη µοντελοποίηση, 

εντόπισαν ότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν προτίµηση προς τα επικοινωνιακά και τα 

αισθητικά κριτήρια όταν αξιολογούν επιστηµονικά µοντέλα. Παρόµοια, ο diSessa (2002) 

παρουσίασε ένα σχήµα κωδικοποίησης σε σχέση µε την ικανότητα των µαθητών να 

κρίνουν την ποιότητα των αναπαραστάσεων, στο οποίο περιέλαβε τα αισθητικά κριτήρια, 

όπως η οµορφιά, ως µη επιστηµονικό τρόπο αξιολόγησης των µοντέλων. Στην ίδια γραµµή 

πλεύσης, οι Van Driel και Verloop (1999), οι οποίοι κατέγραψαν τις αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών για τα µοντέλα, εντόπισαν ότι κάποιοι από αυτούς δίνουν έµφαση στη 

φυσική εµφάνιση των µοντέλων (οι υπόλοιποι είτε συνδέουν τα µοντέλα µε τους στόχους 

στους οποίους απευθύνονται είτε τονίζουν το κοινωνικό περιεχόµενο των µοντέλων). Οι 

εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία εκτιµούν, για παράδειγµα, ότι «ένα 

µοντέλο έχει τη µορφή σχεδίου» ή ότι «η σηµαντικότερη διαφορά ανάµεσα στο µοντέλο 

και στο φαινόµενο αφορά στην κλίµακα έκφρασης». Οι αισθητικά προσανατολισµένοι 

κατασκευαστές µοντέλων, όπως καταγράφηκαν στην παρούσα ερευνητική εργασία, 

συµπεριφέρονται παρόµοια µε τους εκπαιδευτικούς της έρευνας των Van Driel και 

Verloop. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί µεταβιβάζουν στους µαθητές τους την υπευθυνότητα να 

αναπαράγουν στα µοντέλα τους τα αισθητικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου και όχι τις 

φυσικές οντότητές που περιλαµβάνουν.  

 

Η συζήτηση γύρω από τη χρήση αισθητικών κριτηρίων για την αξιολόγηση µοντέλων και 

κατ’ επέκταση θεωριών έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία της επιστήµης. Πολλοί 

επιστήµονες σηµειώνουν τη σηµασία των αισθητικών παραγόντων στην ανάπτυξη 

θεωριών (Fleck, 1935; Goodman, 1981; Kuhn, 1962; McAllister, 1989, 1990; Wechsler, 

1978; Welsch, 1997; Zee, 1986). Τονίζουν τη σηµασία των αισθητικών κριτηρίων όπως η 

οµορφιά, η κοµψότητα, η αρµονία, η οµοιοµορφία, η απλότητα, η συµµετρία στην 

υποστήριξη ή απόρριψη µιας θεωρίας. Ο Dirac (στον McAllister, 1990) αναφέρει, για 

παράδειγµα, ότι είναι πιο σηµαντικό να υπάρχει η οµορφιά σε µια εξίσωση παρά αυτή να 

εφαρµόζει στα αποτελέσµατα του πειράµατος. Επιπλέον, ο Einstein (στον McAllister, 

1990) αναφέρεται σε µία δυαδική κατηγοριοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των 

θεωριών, σύµφωνα µε την οποία η επιλογή µιας θεωρίας πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα: 

ένα εξωτερικό, που αφορά στη σχέση της θεωρίας µε το πείραµα και ένα εσωτερικό, που 
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αφορά στην εσωτερική εννοιολογική δοµή της. Στο εξωτερικό επίπεδο, η θεωρία δεν 

πρέπει να αντικρούει τα εµπειρικά αποτελέσµατα, αλλά παρόλα αυτά η συναίνεση µε το 

πείραµα δεν είναι επαρκής συνθήκη για αποδοχή της θεωρίας. Χρειάζεται η θεωρία, στο 

εσωτερικό επίπεδο, να είναι σύµφωνη µε τους δείκτες της αλήθειας (απλότητα, συµµετρία, 

αναλογική ικανότητα ερµηνείας, και συνέπεια µε µεταφυσικές προϋποθέσεις) (McAllister, 

1989). Ο McAllister, που υποστήριξε το «µοντέλο της αισθητικής επαγωγής» (model of 

aesthetic induction) (ΜΑΕ), θεωρεί ότι αυτά τα κριτήρια παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

αποδοχή ή όχι µιας θεωρίας, σε βαθµό που µάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, µπορεί να 

παραµερίσουν εµπειρικά κριτήρια. 

 
Κάποιοι επιστήµονες αρνούνται τη χρήση των αισθητικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση 

και επιλογή των θεωριών (Engler, 1990; Lakatos & Musgrave, 1978; Maxwell, 1998). 

Τονίζουν ότι το αν θεωρούµε κάτι όµορφο ή άσχηµο, εξαρτάται, σε κάποιο βαθµό 

τουλάχιστον, στην προσωπική µας, υποκειµενική, συναισθηµατική αντίδραση σε αυτό το 

πράγµα. Τα αισθητικά κριτήρια έχουν τις ρίζες τους στην ανθρώπινη συνείδηση και 

κουλτούρα. Αλλά η φυσική πραγµατικότητα, την οποία στοχεύουν οι φυσικές επιστήµες 

να κατανοήσουν, δεν αφορά σε αυτή. Φαίνεται εντελώς αβάσιµο, ότι κάτι τόσο 

ανθρωποµορφικό και προσωπικό και τυπικά ανθρώπινο όπως οι ιδέες για την οµορφιά να 

έχουν να κάνουν µε την ύστατη φύση του φυσικού σύµπαντος. Η οµορφιά µπορεί να 

θεωρηθεί ο τελευταίος συντελεστής που θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των 

πλεονεκτηµάτων αντίπαλων θεωριών στις Φυσικές Επιστήµες (Maxwell, 1998). Η 

επιτυχία στην πρόβλεψη υφιστάµενων δεδοµένων, η επιτυχία στην πρόβλεψη νέων 

φαινοµένων, η συνέπεια µε άλλες υψηλού επιπέδου θεωρίες, η επεξηγηµατική ισχύς, και η 

εσωτερική συνέπεια αποτελούν σύµφωνα µε τον Μαξουελ κριτήρια για αξιολόγηση των 

θεωριών (θεωρία του Στοχευµένου Εµπειρισµού-Aim oriented empiricism). Επιπρόσθετα, 

ακόµα και επιστήµονες που υποστηρίζουν τη χρήση αισθητικών κριτηρίων στην επιστήµη 

όπως ο Engler (1990), τονίζουν ότι δεν αποτελούν επαρκείς συνθήκες για την αποδοχή των 

επιστηµονικών θεωριών. Πρέπει να τεκµηριώνονται από άλλα κριτήρια όπως η συνέπεια 

µε άλλες θεωρίες, η ακρίβεια ή η προβλεπτική ισχύς. 

 
Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα µπορεί να 

στηριχθεί και στις δύο προοπτικές της φιλοσοφίας της επιστήµης. Θεωρούµε ότι οι 

αισθητικά προσανατολισµένοι κατασκευαστές µοντέλων δε σκέφτονται κατ’ ανάγκη µε µη 

επιστηµονικό τρόπο. Μπορεί να αναπαριστούν για παράδειγµα τον υποκείµενο µηχανισµό 

των φαινοµένων στα µοντέλα που οικοδοµούν, αλλά να εστιάζουν επίσης και στην 

περίληψη αισθητικής χρειάς σε αυτά, κάτι που δεν αποκλίνει από την επιστηµονική 
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διαδικασία οικοδόµησης µοντέλων. Αν κατευθυνθούν τα άτοµα να µην σκέφτονται µε 

βάση αισθητικά κριτήρια, αυτό δε συνεπάγεται ότι θα σκέφτονται µε βάση επιστηµονικά 

κριτήρια και συνεπώς θα κρίνουν την εγκυρότητα των θεωριών και των µοντέλων µε 

επιστηµονικό τρόπο. Από την άλλη, αν οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται αποκλειστικά στα 

αισθητικά κριτήρια για την αξιολόγηση θεωριών µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 

αποκλίνουν από την επιστηµονική διαδικασία οικοδόµησης και αξιολόγησης µοντέλων και 

κατ’ επέκταση θεωριών.  

 

Η ιδέα που συζητείται εδώ αφορά στο γεγονός ότι οι δυσκολίες µοντελοποίησης 

(επιστηµολογικές) πιθανό να σχετίζονται όχι µόνο µε τη µαθησιακή διαδικασία των 

εκπαιδευτικών, αλλά και µε τις διδακτικές τους προσπάθειες για διδασκαλία της 

ικανότητας της µοντελοποίησης. Παρόµοια, οι συµµετέχοντες στην έρευνα των Windschitl 

και Thompson (2006), οι οποίοι αναγνώριζαν τα µοντέλα ως αντικείµενα κριτικής ήταν 

πιο πιθανό να περιλάβουν αυτό το ρόλο των µοντέλων στα σχέδιά τους για διδασκαλία των 

µοντέλων. Προτείνουν µάλιστα ότι οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι ένα µοντέλο είναι 

µία µη προβληµατική αναπαράσταση του πραγµατικού κόσµου, είναι λιγότερο πιθανό να 

εκτιµήσουν την ανάπτυξή του από τους µαθητές ή να βοηθήσουν τους µαθητές να 

κατανοήσουν τη φύση και τη λειτουργία των µοντέλων.  

 

Προκύπτει, συνεπώς, η ανάγκη για ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

που να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για διδακτικό 

µετασχηµατισµό της γνώσης τους (Pinto, 2005; Pinto et al., 2005). Αυτή η διαδικασία 

πρέπει να περιλαµβάνει διδακτικό χειρισµό των αξόνων θεωρητικής προσέγγισης της 

διδασκαλίας εκ µέρους των εκπαιδευτικών που παρουσιάστηκαν στην παρούσα έρευνα, 

ώστε ο µετασχηµατισµός της γνώσης τους σε εκπαιδευτική πρακτική να µην εµποδίζεται 

από µαθησιακούς παράγοντες. 

 

Παρόµοια, οι De Jong et al. (1998) αναφέρουν ότι είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν 

µαθήµατα που να περιλαµβάνουν ισχυρές σχέσεις ανάµεσα στις δραστηριότητες του 

µαθήµατος και στις διδακτικές δραστηριότητες, ώστε να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα 

στην παιδαγωγική θεωρία και στην εκπαιδευτική πρακτική. Συνεπώς, ο σχεδιασµός του 

αναλυτικού προγράµµατος, και ιδιαίτερα των προγραµµάτων προετοιµασίας 

εκπαιδευτικών, πρέπει από τη µια να περιλαµβάνει στρατηγικές και δραστηριότητες που 

να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τις απόψεις τους και από την άλλη να 

προσφέρει καθοδήγηση για σχεδιασµό και εφαρµογή εκπαιδευτικών ενοτήτων. Αυτό θα 
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έχει ως αποτέλεσµα να εντοπίζονται και να τυγχάνουν χειρισµού οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και να εντάσσονται στους διάφορους θεωρητικούς 

άξονες διδασκαλίας της ικανότητας της µοντελοποίησης, µε σκοπό να λαµβάνονται τα 

κατάλληλα εκπαιδευτικά (διορθωτικά) µέτρα.  

 

Η σηµασία της παρούσας έρευνας σε σχέση µε τα δύο αυτά ερευνητικά ερωτήµατα (3 και 

4) έγκειται στο ότι τα δεδοµένα συνδυάζουν τις µαθησιακές δυσκολίες και τις πραγµατικές 

πρακτικές-διδακτικές δυσκολίες των ΠΕ. Οι Van Driel και Verloop (2002) ερεύνησαν τις 

απόψεις έµπειρων εκπαιδευτικών για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση µέσω 

συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίου. Με τη χρήση αυτών των µέσων συλλογής δεδοµένων, 

οι ερευνητές προσπάθησαν να καταγράψουν τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα 

µοντέλα, καθώς επίσης και τις προθέσεις τους για διδασκαλία µέσω µοντελοποίησης. Ένας 

περιορισµός της έρευνάς τους αφορά στο γεγονός ότι στηρίχθηκαν στις εκτιµήσεις των 

εκπαιδευτικών για το ποιες δραστηριότητες θα χρησιµοποιούσαν οι τελευταίοι χωρίς να 

εγκυροποιήσουν τα δεδοµένα µε την πραγµατική διδακτική πρακτική. Η παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια όχι µόνο παρέχει συνδυασµό δεδοµένων (µοντελοποίηση και 

διδασκαλία της), αλλά παρουσιάζει και στατιστικά δεδοµένα που τα συνδέουν.  
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Συνεργασία στη µάθηση: Ερευνητικά Ερωτήµατα 5 και 6 

 

Η συνεργασία δεν είναι ένας απλός χειρισµός ή µια εκπαιδευτική πρακτική που έχει θετικά 

αποτελέσµατα στους συµµετέχοντες. Είναι µια κοινωνική δοµή κατά την οποία δύο ή 

περισσότερα άτοµα αλληλεπιδρούν και σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιοι τύποι 

αλληλεπίδρασης που συµβαίνουν έχουν θετικές επιδράσεις. Οι Dillenbourg et al. (1996) 

προτείνουν ότι πρέπει να σταµατήσουµε να χρησιµοποιούµε τον όρο «συνεργασία» γενικά 

και να ξεκινήσουµε να αναφερόµαστε µόνο σε συγκεκριµένες κατηγορίες 

αλληλεπιδράσεων. Χρειάζεται να κατανοήσουµε τους µηχανισµούς των 

διαπραγµατεύσεων, ώστε να κατανοήσουµε πώς η συνεργασία µπορεί να είναι 

επιτυχηµένη. Αυτή την προοπτική πραγµατεύονται τα ερευνητικά ερωτήµατα 5 και 6 της 

παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, των οποίων η ανάλυση και οι απαντήσεις φαίνονται 

παρακάτω.  

6.5. Ερευνητικό ερώτηµα 5: Με ποιους τρόπους οι δυνατότητες 

επικοινωνίας, που παρέχουν τα ΕΠΜ, µπορούν να αξιοποιηθούν 

για καλλιέργεια της ικανότητας της µοντελοποίησης; Ποιες είναι 

οι σηµαντικότερες παράµετροι αξιοποίησης των διάφορων 

τεχνολογικών δυνατοτήτων; 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας έγινε χρήση τριών βασικών δυνατοτήτων 

επικοινωνίας που παρέχει το ΕΠΜ που χρησιµοποιήθηκε. Το ΕΠΜ (Blackboard Learning 

SystemTM) έδωσε τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να ανταλλάξουν ιδέες ασύγχρονα 

µέσα από το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας (discussion board). Επέτρεψε, επίσης, τη 

σύγχρονη ανταλλαγή ιδεών µέσα από το Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας (chat room). 

Έδωσε, τέλος, την ευκαιρία στους ΠΕ να δηµοσιοποιούν τις συνεισφορές τους (προς 

όλους ή συγκεκριµένους χρήστες), να κατεβάσουν αυτές που τους ενδιαφέρουν, πιθανόν 

για να ασκήσουν κριτική ή για να πάρουν ιδέες, και να παρέχουν ανατροφοδότηση σε 

σχέση µε αυτές µέσα από το εργαλείο ανταλλαγής συνεισφορών.  

 

Ακολουθεί παρουσίαση του κάθε εργαλείου ξεχωριστά σε σχέση µε τις δυνατότητες 

επικοινωνίας που παρέχει, αλλά και τις σηµαντικότερες παραµέτρους αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων αυτών. Εισαγωγικά για κάθε εργαλείο παρατίθενται σχόλια των ΠΕ από την 

έβδοµη σύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση κατά την οποία οι τελευταίοι αξιολόγησαν το 

µάθηµα.  
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6.5.1. Εργαλείο σύγχρονης επικοινωνίας (chat) 

Τα αξιολογητικά σχόλια των ΠΕ σε σχέση µε το Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας ήταν 

κυρίως θετικά ως προς τα µαθησιακά αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν.  

11:10: ΠΕ 17: Το ότι όλοι ήµασταν κάπως «αναγκασµένοι» να εκφράσουµε 

απόψεις, που υπό άλλες συνθήκες δε θα το κάναµε, ήταν πολύ βοηθητικό στο 

τέλος της µέρας. Παρόλο που όταν το κάναµε δεν το καταλαβαίναµε.  

11:09: ΠΕ 9: Σε πολλά µαθήµατα που είµαστε σε ένα αµφιθέατρο, εδώ και 

τέσσερα χρόνια…µπορεί να µην άκουσα κάποιο συµφοιτητή ή συµφοιτήτριά 

µας να µιλήσει. Σε αυτό το µάθηµα µε αυτόν τον τρόπο (chat) άκουσα 

απόψεις όλων των ατόµων πολλές φορές.  

11:19: ΠΕ 17: Με τη συζήτηση όλων αυτών των θεµάτων στο Εργαλείο 

Σύγχρονης Επικοινωνίας µπορούσαµε να καταλάβουµε καλύτερα αυτά που 

είχαµε διαβάσει από πριν. 

11:19: ΠΕ 9: Εγώ ένιωθα ότι µε το να τα συζητούµε είναι σαν να τα διάβαζα 

10 φορές. 

11:19: ΠΕ 21: Εµένα µε βοήθησε πολύ το εργαλείο αυτό, γιατί ξεκαθαρίζαµε 

αρκετά πράγµατα στο µυαλό µας και ακούγονταν οι απόψεις όλων µας. 

(Σύγχρονη συζήτηση, 05.05.07, Οµάδα Βxxx) 

Τα αρνητικά σχόλια των ΠΕ σε σχέση µε αυτό το εργαλείο επικοινωνίας αφορούσαν 

κυρίως στο µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων στις συζητήσεις 

15:22: ΠΕ 3: Το µόνο αρνητικό που έχει η σύγχρονη συζήτηση είναι ότι 

είµαστε πολλά άτοµα και δεν µπορούµε να βλέπουµε όσα λέγονται.  

15:22: ΠΕ 20: Οι σύγχρονες συζητήσεις ήταν συχνά .. «κάπως» γιατί 

«πέφτει» µεγάλος όγκος πληροφοριών-απαντήσεων από όλους και δεν 

προλαβαίναµε συχνά να διαβάσουµε τι λεγόταν. Κατά τα άλλα νοµίζω ήταν 

χρήσιµες οι σύγχρονες, αν µη τι άλλο ήταν ένας διαφορετικός τρόπος 

επικοινωνίας. Ίσως να µπορούσε να σπάσει η τάξη σε µικρότερες οµάδες. 

(Σύγχρονη συζήτηση, 02.05.07, Οµάδα Α) 

Η ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τις σύγχρονες συζητήσεις αναλύθηκε µε 

βάση το σχήµα που αναπτύχθηκε για τις πρόσωπο µε πρόσωπο συζητήσεις και για τις 

ασύγχρονες συζητήσεις. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η συνεργασία που 

αναπτύχθηκε ανάµεσα στους ΠΕ της κάθε οµάδας (Α και Β) και για τις έξι συζητήσεις 

                                                 
xxx Ο τετραψήφιος αριθµός στην αρχή της κάθε γραµµής υποδεικνύει την ακριβή ώρα που έγινε η 
συγκεκριµένη δήλωση.  
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ήταν υψηλής ποιότητας (πίνακες 109 µέχρι 120)xxxi. Συνεπώς, το Εργαλείο Σύγχρονης 

Επικοινωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη στήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων 

του είδους «συζήτηση µεταξύ φοιτητών για εδραιωµένη γνώση».  

 

Η πρόσβαση σε εδραιωµένη τεχνογνωσία θεωρείται αναγκαία για τη διαδικασία 

ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης και κυρίως για τη διαδικασία ανάπτυξης 

στρατηγικών για τη διδασκαλία της µοντελοποίησης (Hill & Hannafin, 2001; Oliver, 

2001). Είναι σηµαντικό οι µανθάνοντες να αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα και τη 

σηµασία της διαδικασίας στην οποία εµπλέκονται. Έχοντας πρόσβαση σε πηγές που είναι 

δηµοσιευµένες σε έγκυρα περιοδικά ή βιβλία µπορούν να κατανοήσουν ότι η διαδικασία 

στην οποία εµπλέκονται δεν αφορά µόνο στη δική τους τάξη ή κοινότητα, αλλά είναι 

αναγνωρισµένη διεθνώς. Από την άλλη, αποκτούν εµπειρίες σε σχέση µε προσπάθειες 

άλλων µανθανόντων που προσπάθησαν για παράδειγµα να αναπτύξουν µοντέλα για τα ίδια 

ή διαφορετικά φαινόµενα. ∆εν είναι όµως αρκετό να έχουν πρόσβαση σε αυτού του είδους 

τις πηγές. Θεωρείται σηµαντικότερο να «αναγκαστούν» να τις διαβάσουν και να είναι σε 

θέση να ασκήσουν κριτική σε σχέση µε αυτές ή να χρησιµοποιήσουν κοµµάτια από αυτές 

ως επιχειρήµατα ή αντεπιχειρήµατα σε µια συζήτηση.  

 

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της ΠΕ 16 στην έβδοµη σύγχρονη συζήτηση, κατά την 

οποία οι ΠΕ άσκησαν κριτική σε όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν στο µάθηµα: 

«Εµένα µε βοήθησαν πολύ τα chat. Αναλύσαµε την ουσία της µοντελοποίησης!» Επίσης 

χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την ίδια συζήτηση, στην οποία 

αναφέρεται η σηµασία της πρόσβασης σε εξειδικευµένη γνώση, αλλά πολύ περισσότερο 

της συζήτησης που ακολουθούσε σε σχέση µε τα αναγνώσµατα. 

41 11:07*: Εκπ.: Άρα θεωρείτε ότι µόνο σε θέµατα επικοινωνίας 

βοήθησαν οι σύγχρονες συζητήσεις;  

42 11:07: ΠΕ 5: Ίσως αν δεν ήταν πρωί Σαββάτου να ήταν πιο 

ευχάριστη:} 

… 

50 11:07: ΠΕ 16: Όχι, αφού όπως είπα και πριν, εδώ αναλύσαµε την 

ουσία της µοντελοποίησης.  

… 

52 11:08: ΠΕ 9: Είναι διαφορετικό …σε άλλα µαθήµατα δεν ακούγονται 

                                                 
xxxi Μόνη εξαίρεση αποτελεί η οµάδα Β κατά την πρώτη σύγχρονη συζήτηση, η οποία δεν εµπεριείχε υψηλής 
ποιότητας συνεργασία.  
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τόσες απόψεις… 

53 11:08: ΠΕ 5: Προσωπικά, τη διαφορά της προσοµοίωσης µε της 

προσοµοίωσης από το µοντέλο την κατανόησα µέσα από την 

επικοινωνίας µας. Η ανάγνωση του άρθρου δεν ήταν αρκετή. 

54 11:08: ΠΕ 18: Όχι δεν ήταν µόνο επικοινωνία, ήταν και ανταλλαγή 

απόψεων για να καταλήξουµε σε κάποια θέµατα σε µια κοινή θεωρία 

κτλ. 

 (Σύγχρονη συζήτηση, 05.05.07, Οµάδα Β) 

Το διαδίκτυο και συγκεκριµένα το ΕΠΜ προσφέρει τη δυνατότητα για σύγχρονη 

επικοινωνία κάτι που στηρίζει εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν 

συνθήκες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στους µαθητές τους όταν µοντελοποιούν 

φυσικά φαινόµενα. Το Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας προσφέρεται για 

δραστηριότητες συζήτησης εξειδικευµένης ή εδραιωµένης γνώσης ανάµεσα σε µαθητές ή 

φοιτητές. Για να είναι, όµως, η επικοινωνία και η συνεργασία επιτυχηµένη, είναι 

σηµαντικό οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε αυτή να είναι καλά οργανωµένες. Οι 

βασικότερες παράµετροι που πρέπει οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τους στο 

σχεδιασµό τέτοιων δραστηριοτήτων είναι:  

α) Το υποστηρικτικό υλικό το οποίο θα µελετήσουν οι φοιτητές µε σκοπό να 

προετοιµαστούν για τη συζήτηση,  

β) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πριν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

6.5.1.1. Υλικό για µελέτη πριν από τις σύγχρονες συζητήσεις  

Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της συνεργασίας εντός κάθε οµάδας φαίνεται να έπαιξε το 

γεγονός ότι οι ΠΕ µελετούσαν πριν από κάθε σύγχρονη συζήτηση συγκεκριµένες πηγές 

που περιείχαν εξειδικευµένη γνώση για την ικανότητα της µοντελοποίησης. Σε πολλά 

µέρη της συζήτησης αναφέρονταν σε σηµεία των κειµένων που είχαν διαβάσει ή σε 

εµπειρίες που είχαν αποκτήσει. Αυτό απέτρεψε καταστάσεις στις οποίες οι ΠΕ να µην 

έχουν κάτι να πουν ή να επαναλαµβάνουν τους εαυτούς τους για να περάσει η ώρα. Στο 

ακόλουθο απόσπασµα από τη δεύτερη σύγχρονη συζήτηση (Πίνακας 111) που είχαν οι ΠΕ 

της οµάδας Α φαίνεται ότι η ΠΕ 14 (γραµµή 58), ο ΠΕ 12 (γραµµή 70) και η ΠΕ 15 

(γραµµή 73) αναφέρονται ρητώς σε κοµµάτια του άρθρου καθώς εξελίσσεται η συζήτηση. 

Είναι πιθανόν και οι υπόλοιποι ΠΕ να στηρίζουν τις δηλώσεις τους σε κοµµάτια που 

διάβασαν σε ένα από τα κείµενα που είχαν να µελετήσουν, αλλά δεν το αναφέρουν ρητώς. 

Στην πρώτη περίπτωση, η ΠΕ 14 κάνει αναφορά στο άρθρο για να στηρίξει τη θέση του 

ΠΕ 12 (γραµµή 56: Η προσοµοίωση απαιτεί ένα µοντέλο για να βασιστεί πάνω του). Στη 
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δεύτερη περίπτωση, ο ΠΕ 12 κάνει αναφορά σε συγκεκριµένες γραµµές στο άρθρο, ώστε 

να κάνει την ίδια θέση πιο πειστική στους υπόλοιπους και να υποστηρίξει την άποψή του 

στη συζήτηση. Στην τρίτη περίπτωση η ΠΕ 15 παραθέτει µία φράση από το άρθρο µε 

σκοπό να εκφράσει µία απορία που της δηµιουργήθηκε και συνδέεται µε τη συζήτηση που 

είχε προηγηθεί ή ακόµα και να αποτελέσει το έναυσµα για την έναρξη νέας συζήτησης.  

50 15:04*: ΠΕ 3: Εγώ πιστεύω ότι η προσοµοίωση είναι µοντελοποίηση. 

Αφού µπορούν να υπάρξουν διάφορα είδη µοντελοποίησης.  

51 15:04: Εκπ.: Αυτή θα ήταν η πρώτη µου ερώτηση. 

52 15:04: Εκπ.: Πώς διαφοροποιούνται οι όροι προσοµοίωση και 

µοντέλο;  

53 15:05: ΠΕ 20: Ναι, συµφωνώ νοµίζω µε την ΠΕ 3  

54 15:05: ΠΕ 14: Πιστεύω ότι έχουν διαφορές και οµοιότητες, όµως η 

προσοµοίωση ίσως να είναι και µοντέλο. 

55 15:05: ΠΕ 7: Συµφωνώ µε την ΠΕ 3. Η µοντελοποίηση είναι 

προσοµοίωση.  

56 15:05: ΠΕ 12: Η προσοµοίωση απαιτεί ένα µοντέλο για να βασιστεί 

πάνω του.  

57 15:06: ΠΕ 10: Και εγώ θα συµφωνήσω, αλλά αν κατάλαβα καλά η 

µοντελοποίηση είναι πιο συγκεκριµένη.  

58 15:06: ΠΕ 14: Αυτό όµως δεν είναι διπλά µοντέλο, όπως αναφέρει και 

το άρθρο;  

59 15:06: ΠΕ 7: Πιστεύω πως η διαφορά βρίσκεται στα πράγµατα που 

αναπαριστά ένα µοντέλο και µια προσοµοίωση.  

60 15:06: ΠΕ 20: Τι εννοείς ΠΕ 14; 

61 15:06: Εκπ.: ∆ηλαδή ΠΕ 7; 

62 15:07: ΠΕ 14: Ότι µπορούµε να κάνουµε προσοµοίωση ένα µοντέλο. 

Π.χ. την εξίσωση της φωτοσύνθεσης, που είναι ήδη µοντέλο. 

63 15:07: ΠΕ 20: Α, οκ.  

64 15:07: ΠΕ 4: Εγώ νοµίζω ότι µπορείς να κάνεις προσοµοίωση κάποιου 

µοντέλου. Θα συµφωνήσω µε την ΠΕ 14. 

65 15:08: ΠΕ 14: Ευχαριστώ. 

66 15:08: ΠΕ 3: Η προσοµοίωση ίσως να περιέχει πιο πολλές 

λεπτοµέρειες από ότι ένα απλό µοντέλο.  

67 15:08: ΠΕ 7: ∆εν ξέρω, συγχύστηκα.  
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68 15:08: ΠΕ 10: Μια προσοµοίωση είναι µια αναπαράσταση κάποιου 

φαινοµένου, αλλά περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά µόνο που µας 

ενδιαφέρουν για το συγκεκριµένο φαινόµενο.  

69 15:08: ΠΕ 14: Εξαρτάται. Και ένα µοντέλο µπορούµε να το κάνουµε να 

έχει λεπτοµέρειες πιστεύω.  

70 15:08: ΠΕ 12: ∆ιαβάστε τις δύο πρώτες γραµµές στην τελευταία 

παράγραφο του άρθρου (σελ. 5) [Κάθε προσοµοίωση βασίζεται σε ένα 

σαφώς προσδιορισµένο µοντέλο της πραγµατικότητας (συχνά πρόκειται 

για µαθηµατικό µοντέλο, προκαθορισµένο εσωτερικά στο σύστηµα)] 

71 15:09: ΠΕ 4: Μα αφού για να κάνεις µια προσοµοίωση χρειάζεται ένα 

µοντέλο, άρα δεν µπορεί η προσοµοίωση να έχει πιο πολλές 

λεπτοµέρειες από ένα µοντέλο. 

72 15:09: ΠΕ 20: Τείνω να συµφωνήσω µε την ΠΕ 10, πιστεύω πως κατά 

τη µοντελοποίηση ο µαθητής έχει να λάβει περισσότερους παράγοντες 

υπόψη του.  

73 15:09: ΠΕ 15: Βασικά εγώ µπερδεύτηκα περισσότερο όταν διάβασα 

στο άρθρο πως «το Modellus είναι σύστηµα µαθηµατικής 

µοντελοποίησης που παράγει δυναµικές προσοµοιώσεις…» ∆ηλαδή ένα 

µοντέλο παράγει προσοµοιώσεις; 

74 15:09: ΠΕ 7: Μα και το µοντέλο µπορεί να περιλαµβάνει τα 

χαρακτηριστικά που µας ενδιαφέρουν. Πιστεύω πως η προσοµοίωση 

περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που αναπαριστά και ο 

χρήστης εστιάζει στις µεταβλητές που τον ενδιαφέρουν.  

75 15:09: ΠΕ 3: Στην προσοµοίωση ίσως να υπάρχει µεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση µεταξύ εµάς και του µοντέλου.  

 (Σύγχρονη συζήτηση, 14.02.07, Οµάδα Α) 

Εκτός από τα κείµενα (άρθρα, παρουσιάσεις κτλ) που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως πηγή 

στήριξης της σύγχρονης συζήτησης, κάποιες φορές είναι χρήσιµο να ζητηθεί από τους 

συµµετέχοντες να εξασκηθούν πρακτικά µέσω συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ώστε να 

είναι έτοιµοι ακολούθως να συνεισφέρουν στη συζήτηση. Η τέταρτη σύγχρονη συζήτηση 

(Πίνακες 115 και 116) των ΠΕ αφορούσε στη σύγκριση των λογισµικών µοντελοποίησης 

SC® και MW®. Για να µπορούν να συµµετέχουν στη συζήτηση, οι ΠΕ κλήθηκαν να 

εξασκηθούν στη χρήση του MW® µε σκοπό να φτιάξουν µικρά και απλά µοντέλα-

προγράµµατα, ανατρέχοντας, όπου προέκυπτε ανάγκη στον οδηγό του προγράµµατος. 

Επιπλέον, οι ΠΕ γνώριζαν τη χρήση του SC® αφού στα πρώτα µαθήµατα είχαν εξασκηθεί 
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στη δηµιουργία µικρών µοντέλων-προγραµµάτων ακολουθώντας τα βήµατα του οδηγού 

του προγράµµατος. Επιπλέον, για τους σκοπούς της τέταρτης συζήτησης, έπρεπε να 

διαβάσουν ένα άρθρο που αναφερόταν στη χρήση των δύο λογισµικών από παιδιά 

δηµοτικού σχολείου. Από τη συζήτηση που έγινε στο εργαλείο σύγχρονης επικοινωνίας 

φάνηκε ότι η πρακτική εξάσκηση των ΠΕ αποτέλεσε στήριγµα για επιχειρήµατα που 

έθεταν σε διάφορα σηµεία.  

Αρχικά εξέφρασαν τις σκέψεις τους για τα δύο προγράµµατα:  

50 15:08*: ΠΕ 2: Εµένα µου άρεσε (το MW


)…γιατί ενώ δεν το ήξερα 

καθόλου όταν ήθελα να κάνω π.χ. ένα δρόµο, µε βοήθησαν πολύ τα 

toutorials, είχε τίτλο και τον επέλεγες. 

51 15:08: ΠΕ 7: Είναι πιο δύσκολο από το SC


. Εµένα προσωπικά το ότι 

έδινα γραπτούς κανόνες µε δυσκόλεψε. Είναι προσωπική γνώµη. 

….  

54 15:08: ΠΕ 12: Εγώ νοµίζω είναι πιο απλό από το SC


. Μου πήρε πιο 

λίγο χρόνο να κατανοήσω τη λογική του και µου ήταν πιο εύκολο να 

διορθώσω λάθη όπου υπήρχαν….αντίθετα µε το SC


. 

… 

56 15:09: ΠΕ 10: Ναι, συµφωνώ ΠΕ 12, ως πρόγραµµα που πρώτη φορά 

είδα, δε µε δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Εύκολα έδωσα κανόνες σε αντικείµενα 

για να κινηθούν ή να κάνουν άλλες συµπεριφορές. 

 (Σύγχρονη συζήτηση, 28.02.07, Οµάδα Α) 

Είναι ξεκάθαρο ότι η άποψη του καθενός σε σχέση µε την ευκολία χρήσης των δύο 

προγραµµάτων στηρίχθηκε στην πρακτική εξάσκηση που έκανε πριν από τη συζήτηση και 

όχι σε κάτι που διάβασε για τον τρόπο προγραµµατισµού στο ένα ή στο άλλο πρόγραµµα.  

 

Ακολούθως, η εκπαιδευτικός προώθησε τη συζήτηση για τη διδακτική αξία των δύο 

προγραµµάτων:  

125 15:21*: Εκπ.: Τι κερδίζουν οι µαθητές αν χρησιµοποιήσουν το ένα ή το 

άλλο πρόγραµµα; 

126 15:22: ΠΕ 20: Πάντως ενώ προσπαθούσα να φτιάξω κάτι στο MW


, 

είδα κάποια έτοιµα προγράµµατα που είχε. Είδα και ένα µε θηρευτές και 

θηράµατα, όπως αυτό που είχαµε δει στο SC
®
 στην τάξη για ένα 

διαγνωστικό δοκίµιο. Πρέπει να πω ότι βρήκα πιο καλή σαν 

αναπαράσταση το SC


.  

… 
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129 15:22: ΠΕ 4: Με το MW
®

 οι µαθητές πάνε πίσω για να ανακαλύψουν 

κάποιο λάθος που έκαναν. Εγώ προσπαθώντας να κάνω ένα άλογο να 

τρέξει, είχα κάνει λάθος στον κώδικα, και αντί να τον σβήσω, κάτι που 

κάνω συχνά στο SC


, πήγα πίσω στον κανόνα και άλλαξα κάτι που είχα 

κάνει λάθος εκεί.  

… 

132 15:23: ΠΕ 4: Ενώ µε το SC
®
 απλά δηµιουργούν άλλους κανόνες για 

τους χαρακτήρες. 

133 15:23: ΠΕ 15: Με το SC
®
 αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον 

προγραµµατισµό. 

134 15:24: ΠΕ 6: Συµφωνώ µαζί σου ΠΕ 4. Και εγώ το ίδιο πάθαινα στο 

SC


. Ενώ µε το MW
®
 ήταν πιο εύκολο να διορθώσω τον κανόνα παρά 

να τον σβήσω. Οι µαθητές πρέπει να φτιάξουν το µοντέλο από την αρχή 

στο SC
®
 αν έχει λάθος, ενώ στο MW

®
 επεµβαίνουν στις εντολές και το 

διορθώνουν. 

135 15:24: ΠΕ 7: Επίσης µέσα από το MW
®
 µπορούν να δώσουν 

περισσότερη έµφαση στη λειτουργία, δηλαδή στα στάδια που 

ακολουθούνται για να φτιαχτεί το µοντέλο. 

136 15:24: ΠΕ 2: Στο MW
®
, λόγω του ότι είναι πιο δύσκολη η γλώσσα 

προγραµµατισµού, οι µαθητές ψάχνουν περισσότερη για να κατανοήσουν 

την πραγµατική σχέση µεταξύ των οντοτήτων. Ασχολούνται δηλαδή µε 

το γιατί του φαινοµένου. 

… 

139 15:25: ΠΕ 10: Ναι συµφωνώ µε την ΠΕ 2, η γλώσσα του MW
®

 είναι 

πιο δύσκολη για τα παιδιά µικρών ηλικιών. Ακόµα και εµάς µας 

δυσκόλεψε περισσότερο.  

… 

144 15:25: ΠΕ 7: Συµφωνώ µε την ΠΕ 2. Επιπλέον, µε το SC
®
 µπορούν πιο 

εύκολα να δουν ποιες µεταβλητές επηρεάζουν κάθε χαρακτήρα. Όταν 

εγώ κοίταζα κάτι έτοιµα µοντέλα στο MW
®

, δυσκολεύτηκα να 

αναγνωρίσω από τον κώδικα ποιες µεταβλητές εµπλέκονταν. Πιστεύω 

ότι είναι πιο βοηθητικό για τα παιδιά να φτιάχνουν ή να µελετούν 

µοντέλα µε βάση το SC
®
 παρά µε το MW

®
.  

 (Σύγχρονη συζήτηση, 28.02.07, Οµάδα Α) 
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Στο παραπάνω απόσπασµα φαίνεται ότι οι ΠΕ χρησιµοποίησαν τις εµπειρίες που 

αποκόµισαν από την πρακτική εξάσκησή τους µε το MW®, αλλά και µε το SC® σε 

προηγούµενη φάση του µαθήµατος, για να αναπτύξουν επιχειρήµατα υπέρ ή κατά τη 

χρήσης ενός εκ των δύο προγραµµάτων µε µαθητές δηµοτικού σχολείου (γραµµές 126, 

129, 134, 139, 144). Έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα αρνητικό στοιχείο του SC®, το ότι 

αντί να διορθώνουν ένα κανόνα, το θεωρούσαν ευκολότερο να τον σβήσουν και 

ακολούθως να δηµιουργήσουν καινούργιο, κάτι που δε συνάδει πολύ µε τη λογική της 

διαδικασίας της µοντελοποίησης (γραµµή 134) και ένα αρνητικό στοιχείο του MW, το 

ότι δυσκολότερα αναγνωρίζουν τις µεταβλητές που εµπλέκονται στο µοντέλο κάτι που 

είναι ευκολότερα αναγνωρίσιµο στο άλλο πρόγραµµα (γραµµή 144).  

6.5.1.2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πριν και κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης (καθοδηγητής) 

Η δεύτερη σηµαντική παράµετρος στην επιτυχία διεκπεραίωσης σύγχρονων ηλεκτρονικών 

συζητήσεων είναι ο ρόλος της εκπαιδευτικού τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού στην ποιότητα της συνεργασίας ανάµεσα στους 

ΠΕ που συµµετείχαν στις σύγχρονες συζητήσεις φάνηκε στην αρχή της δεύτερης 

σύγχρονης συζήτησης, όταν οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν τη συζήτηση στην απουσία της 

εκπαιδευτικού. Σε αυτό το µέρος της συζήτησης η συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάµεσα 

στους ΠΕ της οµάδας Α δεν ήταν υψηλής ποιότητας, ενώ στο επόµενο µέρος, όταν 

εισήλθε και η εκπαιδευτικός στο σύστηµα και στη συζήτηση αναπτύχθηκε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία (Πίνακας 111).  

6.5.1.2.1. Οδηγίες πριν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης  

Πριν από τη συζήτηση είναι σηµαντικό να δίνονται καλές οδηγίες τόσο σε σχέση µε το 

υλικό που πρέπει να µελετηθεί από τους συµµετέχοντες όσο και η βασική δοµή της 

συζήτησης που θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρέπει να δίνονται 

σαφείς οδηγίες, ώστε να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι και οι προσδοκίες που έχει η 

εκπαιδευτικός από τους συµµετέχοντες.  

 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, πριν από κάθε ηλεκτρονική συζήτηση η 

εκπαιδευτικός αναρτούσε στο ΕΠΜ ένα αρχείο που περιείχε πληροφορίες για το υλικό που 

έπρεπε να διαβάσουν οι ΠΕ πριν από τη συνάντηση, αλλά και τις κύριες ερωτήσεις γύρω 

από τις οποίες θα περιστρεφόταν η συζήτηση (Παράρτηµα 21). Το γεγονός ότι ήξεραν από 

πριν τα κεντρικά θέµατα που θα αναλύονταν σε κάθε συζήτηση φαίνεται να βοήθησε τους 

ΠΕ στο να εστιάσουν στα κατάλληλα σηµεία κατά τη µελέτη του υλικού πριν από τη 
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συζήτηση, αλλά και στο να είναι πιο συγκεντρωµένοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης σύγχρονης συζήτησης η οµάδα Α ξεκίνησε να συζητά πριν 

ακόµα εισέλθει η εκπαιδευτικός στο σύστηµα, για περίπου έξι λεπτά. Φαίνεται ότι το 

γεγονός ότι ήξεραν από πριν τις ερωτήσεις γύρω από τις οποίες θα συζητούσαν, αλλά και 

το γεγονός ότι είχαν να διαβάσουν κάτι στο οποίο θα βασίζονταν για να εκφράσουν 

απόψεις και επιχειρήµατα καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης, τους βοήθησε να 

συζητήσουν σε ακαδηµαϊκό επίπεδο στην απουσία της εκπαιδευτικού (Πίνακας 111).  

 

Επιπλέον, δόθηκαν ξεκάθαρες οδηγίες στους φοιτητές και για θέµατα που αφορούν στην 

κοινωνική δοµή της συζήτησης. Αναρτήθηκε συγκεκριµένο αρχείο (Παράρτηµα 22) στο 

ΕΠΜ και οι ΠΕ καλούνταν να το διαβάζουν πριν από κάθε συζήτηση, ώστε να 

ακολουθούν τους κανόνες-αρχές που περιγράφονται σε αυτό. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης, και όπου κρινόταν αναγκαίο, η εκπαιδευτικός παραινούσε έµµεσα ή άµεσα 

τους ΠΕ, να εφαρµόζουν τους κανόνες αυτούς. Ένας κανόνας που έπρεπε να ακολουθούν 

οι φοιτητές ήταν ο ακόλουθος: «Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις µονολεκτικές συνεισφορές 

και κάνετε µια προσπάθεια να στηρίζετε την άποψή σας µε επιχειρήµατα (είτε αυτά 

στηρίζονται στα κείµενα που διαβάσατε από πριν είτε όχι).» Στο ακόλουθο απόσπασµα της 

τέταρτης συζήτησης (οµάδα Α) φαίνεται µία περίπτωση όπου η εκπαιδευτικός χρειάστηκε 

να παρέµβει, ώστε να εφαρµοστεί αυτός ο κανόνας. Οι ΠΕ εκφράζονταν µονολεκτικά από 

τη γραµµή 158 µέχρι τη γραµµή 162. Με την παραίνεση της εκπαιδευτικού (γραµµή 163) 

το είδος των συνεισφορών µετατράπηκαν από µονολεκτικές σε απόψεις που στηρίζονταν 

σε επιχειρήµατα που προκύπτουν κυρίως από το άρθρο που διάβασαν.  

157 15:27*: Εκπ: Τι λέει το άρθρο για τη χρήση των 2 λογισµικών; Συµφωνεί 

µαζί σας; 

158 15:27: ΠΕ 20: ναι. 

…. 

160 15:27: ΠΕ 15: Μάλλον εµείς συµφωνούµε µαζί του… 

161 15:27: ΠΕ 7: Ναι. 

162 15:27: ΠΕ 10: Ναι συµφωνούµε. 

163 15:28: Εκπ.: ∆ηλαδή....µην σας διακατέχει η λιτότητα...στηρίξετε την 

άποψή σας… 

164 15:28: ΠΕ 20: Λέει ότι το SC
®
 είναι πιο κατάλληλο για µικρά παιδιά για 

την παρουσίαση των ιδεών τους και στην επικοινωνία µεταξύ τους. 

…. 

169 15:29: ΠΕ 7: Ότι το SC
®

 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µικρές τάξεις, 
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αφού χρησιµοποιεί µία γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία επιτρέπει την 

προφορική επικοινωνία. 

170 15:29: ΠΕ 10: Λέει ότι µέσω αυτών των προγραµµάτων τα παιδιά 

επικοινωνούν, εκφράζουν και παρουσιάζουν τις ιδέες τους και 

αναπτύσσουν µοντέλα µε βάση αυτές.  

… 

172 15:30: ΠΕ 20: Όµως λέει το άρθρο, το SC
®
 δε βοηθά στην ανάγνωση των 

κανόνων του. Άρα πιστεύω κάνει για να ξεκινήσουν τα παιδιά, να έχουν 

µια πρώτη επαφή µε τον προγραµµατισµό και µετά µπορούν να 

προχωρήσουν στο γράψιµο κώδικα. 

 (Σύγχρονη συζήτηση, 28.02.07, Οµάδα Α) 

6.5.1.2.2. Καθορισµός οµάδων 

Σηµαντικό ρόλο στην οµαλή διεξαγωγή των σύγχρονων συζητήσεων και στην προώθηση 

υψηλής ποιότητας συνεργασία κατά τη διάρκειά τους διαδραµατίζει το µέγεθος της 

οµάδας. Σύµφωνα µε τον Hiltz (1997) απαιτούνται περίπου 12 συµµετέχοντες για να 

διατηρείται το ενδιαφέρον σε µία διαδικτυακή συζήτηση. Αν ο αριθµός πέσει κάτω από 

οκτώ τότε η όλη συζήτηση κατευθύνεται και καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό. Από την 

άλλη, αν ο αριθµός ξεπεράσει το 20 χάνεται η ποιότητα της συζήτησης. Σε τέτοια 

περίπτωση συστήνεται ο διαµοιρασµός της τάξης σε µικρότερες οµάδες. Αυτός ήταν και ο 

λόγος που στο µάθηµα συστάθηκαν δύο οµάδες συζήτησης, µία των δέκα και µία των 11 

ατόµων. 

 

Ποσοτική ανάλυση των συζητήσεων της παρούσας έρευνας έδειξε ότι όταν ο αριθµός των 

συµµετεχόντων σε µία οµάδα συζήτησης µειωνόταν, αυξάνονταν αναλογικά οι 

συνεισφορές από την εκπαιδευτικό σε µία προσπάθεια διατήρησης της ροής και της 

ποιότητας της συζήτησης (∆ιάγραµµα 47). Από τη γραφική παράσταση φαίνεται ότι όταν 

το µέγεθος της οµάδας ξεπερνά το 12, οι ποσοστιαίες συνεισφορές της εκπαιδευτικού 

µειώνονται αισθητά κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε το όριο των οκτώ συµµετεχόντων 

που έθεσε ο Hiltz (1997). Επιπλέον, φαίνεται ότι η εκπαιδευτικός συνεισφέρει περίπου 

16% των συνολικών συνεισφορών όταν οι οµάδες είναι επταµελείς έως και 12µελείς, 

ποσοστό που µειώνεται µέχρι και το 7% όσο αυξάνεται ο αριθµός των συµµετεχόντων 

στην οµάδα (14µελής). Αυτό υποδεικνύει ότι σε µεγαλύτερες οµάδες είναι πιθανότερο οι 

µανθάνοντες να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους παρά µε τον εκπαιδευτικό, γεγονός που από 
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παιδαγωγικής σκοπιάς είναι πιθανότερο να δηµιουργήσει συνθήκες γόνιµες για 

οικοδόµηση της γνώσης (Caspi, Gorsky, & Chajut, 2003). 
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∆ιάγραµµα 47. Γραφική Παράσταση των Συνεισφορών της Εκπαιδευτικού ως προς τον Αριθµό των 

Συµµετεχόντων σε κάθε Σύγχρονη Συζήτηση 

6.5.1.2.3. Οι ερωτήσεις που θέτει η εκπαιδευτικός 

Πέραν των ερωτήσεων που τίθενται πριν από τις συζητήσεις για να καθορίσουν το πλαίσιο 

στο οποίο θα κινηθούν, φαίνεται ότι το είδος των ερωτήσεων που τίθενται από την 

εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της συζήτησης είναι επίσης σηµαντικές. Αυτό είναι 

σύµφωνο µε τα αποτελέσµατα του Meyer (2004), ο οποίος αναφέρει ότι η ερώτηση που 

αποτελεί το έναυσµα για κάθε σύγχρονη διαδικτυακή συζήτηση επηρεάζει το επίπεδο των 

απαντήσεων των φοιτητών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 17.2% των συνολικών συνεισφορών 

της εκπαιδευτικού αφορούσε σε ερωτήσεις διάφορων µορφών. Η εκπαιδευτικός έθετε 

κυρίως ερωτήσεις που αφορούσαν υψηλές λειτουργίες σκέψης, όπως ερωτήσεις ανάλυσης, 

σύνθεσης, αµφισβήτησης της κατανόησης των ΠΕ παρά ερωτήσεις γνώσεων. Συνεπώς, οι 

συνεισφορές των φοιτητών αντανακλούσαν υψηλού επιπέδου δεξιότητες σκέψης 

(εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση) (8.4%) παρά ανάκληση γνώσεων (1.8%). 

6.5.1.2.4. Η ανατροφοδότηση που παρέχει η εκπαιδευτικός 

Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της συνεργασίας κατά τις σύγχρονες συζητήσεις φαίνεται 

επίσης να διαδραµατίζει η ανατροφοδότηση που παρέχεται στους ΠΕ από την 

εκπαιδευτικό. Οι συµµετέχοντες χρειάζονται να ξέρουν αν κάλυψαν σε βάθος το θέµα ή αν 

χρειάζεται να συζητήσουν σε άλλη κατεύθυνση κτλ.  

90 

 

15:13: Εκπ.: Ένας χρήστης ενός λογισµικού (π.χ. SC) φτιάχνει ένα 

µοντέλο για τη φωτοσύνθεση για παράδειγµα. Ένας άλλος χρήστης 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 309 

που θα βρει έτοιµο το µοντέλο, αυτός χρησιµοποιεί µία 

προσοµοίωση 

… 

95 

 

15:14: ΠΕ 6: Γεια σας. Ακριβώς! Πιστεύω ότι στην προσοµοίωση 

δεν υπάρχει αλληλεπίδραση του προγράµµατος µε το χρήστη. 

… 

107 

 

15:15: ΠΕ 6: Στην προσοµοίωση αλληλεπιδρά ο κατασκευαστής αν 

θέλετε και όχι ο χρήστης 

108 15:15: Εκπ.: όχι ΠΕ 

109 15:15: ΠΕ 10: γιατί τότε είπαµε ότι τα δύο διαφέρουν; 

110 

 

15:16: ΠΕ 20: διαφέρουν ως προς την αλληλεπίδραση του χρήστη µ' 

αυτά 

111 

 

15:16: ΠΕ 2: Γιατί άλλο να αναπαριστάς τη σκέψη σου και άλλο να 

βρεις κάτι έτοιµο και να ελέγξεις τους παράγοντες 

…. 

126 15:18: Εκπ.: Ωραία 

…. 

128 

 

 

15:19: Εκπ.: Πάµε τώρα παρακάτω...γιατί το εξαντλήσαµε το 

θέµα…Από τα όσα διαβάσατε, πότε θα χρησιµοποιούσατε τη µια 

προσέγγιση και πότε την άλλη; 

 (Σύγχρονη συζήτηση, 14.02.07, Οµάδα Α) 

Το απόσπασµα που προέρχεται από τη δεύτερη ηλεκτρονική συζήτηση της οµάδας Α είναι 

ενδεικτικό σε σχέση µε αυτό το σηµείο. Μετά από εκτενή συζήτηση (γραµµή 51 µέχρι 

γραµµή 90) που είχαν οι ΠΕ για να διαφοροποιήσουν τους όρους προσοµοίωση και 

µοντέλο έφτασαν σε αδιέξοδο (Πίνακας 111). Σε αυτό το σηµείο (γραµµή 90) έγινε 

παρέµβαση από την εκπαιδευτικό µε σκοπό να κατευθύνει τη συζήτηση προς τη 

διαφοροποίηση των δύο όρων. Ακολουθεί ξανά εκτενής συζήτηση (γραµµή 91 µέχρι 

γραµµή 127) κατά την οποία τώρα οι ΠΕ αναπτύσσουν υψηλής ποιότητας συνεργασία σε 

αντίθεση µε το πρώτο µέρος της συζήτησης. Από κάποιο σηµείο όµως και µετά η 

εκπαιδευτικός θεωρεί ότι η συζήτηση έχει εξαντληθεί και συνεπώς ζητά να προχωρήσουν 

σε επόµενο θέµα (γραµµή 128).  

 

Σχεδόν οι µισές συνεισφορές (46.8%) της εκπαιδευτικού ανακλούσαν µία προσπάθεια 

διευκόλυνσης της συζήτησης. Μία από τις σηµαντικότερες πτυχές της διευκόλυνσης αυτής 

είναι η αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου (16,1%), πτυχή που περιλαµβάνει όχι µόνο 
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την υπόδειξη της αρχής και του τέλους της συζήτησης, αλλά επίσης και τη συνεχή 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας ως τρόπου ενηµέρωσης σε σχέση 

µε αποφάσεις που αφορούν στο αν το τρέχον θέµα θα επιτρεπόταν να αναπτυχθεί ή αν η 

εστία της συζήτησης θα έπρεπε να µετατοπιστεί. Ο σηµαντικότατος ρόλος της 

εκπαιδευτικού σε σχέση µε τη διαχείριση του χρόνου φάνηκε και κατά την έκτη σύγχρονη 

συζήτηση της οµάδας Α. Το τελευταίο κοµµάτι της αφορούσε στην επεξεργασία και 

κατανόηση των συνιστώντων συστατικών της ικανότητας της µοντελοποίησης όπως 

παρουσιάζονταν σε σχετικό άρθρο (Παράρτηµα 23). Αυτό το µέρος της συζήτησης 

χωρίστηκε σε τέσσερα διαφορετικά µέρη. Κατά το πρώτο µέρος συζητήθηκαν τα δύο 

πρώτα συνιστώντα συστατικά (κατασκευή µοντέλου, εξαγωγή πληροφοριών από δοσµένο 

µοντέλο), κατά το δεύτερο µέρος το τρίτο συνιστών συστατικό (σύγκριση µοντέλου µε το 

πραγµατικό φαινόµενο και ιδέες για βελτίωση του µοντέλου), κατά το τρίτο µέρος το 

τέταρτο συνιστών συστατικό (σύγκριση του µοντέλου µε άλλα µοντέλα του ίδιου 

φαινοµένου) και κατά το τελευταίο µέρος της συζήτησης αναπτύχθηκε η ουσία του 

πέµπτου και έκτου συνιστώντων συστατικών (αναγνώριση του µοντέλου ως 

αναπαράσταση ενός φαινοµένου και εκτίµηση του ρόλου που µοντέλου, συνέπεια 

µοντέλου µε όλα τα γνωστά φαινόµενα και ιδέες για βελτίωση). Ενώ τα πρώτα τρία µέρη 

αυτής της συζήτησης ήταν επιτυχηµένα ως προς τη συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάµεσα 

στους ΠΕ που συµµετείχαν, το τελευταίο µέρος της συζήτησης δεν περιλάµβανε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία. Τα πρώτα τρία µέρη της συζήτησης αναπτύχθηκαν σε πέντε λεπτά, 

οκτώ λεπτά και πέντε λεπτά αντίστοιχα, ενώ το τελευταίο που αφορούσε και σε συζήτηση 

δύο συνιστώντων συστατικών, τα οποία είναι τα πιο δύσκολα, αναπτύχθηκε σε µόνο τρία 

λεπτά. Φαίνεται ότι η κατανοµή του χρόνου στα τέσσερα διαφορετικά κοµµάτια αυτής της 

συζήτησης δεν ήταν επιτυχηµένη εκ µέρους της εκπαιδευτικού κάτι που «ανάγκασε» τους 

ΠΕ να µη συνεργαστούν σε σχέση µε αυτό. Συνεπώς, ο καταλυτικός ρόλος της 

εκπαιδευτικού εντοπίστηκε όχι µόνο ως προς τις ορθές ενέργειες που εκτελούσε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, αλλά και σε µεµονωµένες περιπτώσεις ως προς τις λανθασµένες.  

 

Επιπλέον, η εκπαιδευτικός προωθούσε εσκεµµένα τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος, στο 

οποίο οι ΠΕ ήταν υπεύθυνοι για τη δική τους µάθηση και ανταποκρίνονταν στους 

υπόλοιπους χρησιµοποιώντας την προσέγγιση της διερώτησης (35.6%). Οι κύριες 

υπευθυνότητες της εκπαιδευτικού αφορούσαν στο σχολιασµό των ιδεών των ΠΕ (11%), 

στον εντοπισµό και στη διαλεύκανση πιθανής σύγχυσης (5.1%), στον εντοπισµό περιοχών 

συµφωνίας ή διαφωνίας (4.2%) και στην αναζήτηση συναίνεσης (1.9%).  
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Οι δύο παράµετροι που αφορούν στην ορθή χρήση του Εργαλείου Σύγχρονης 

Επικοινωνίας αναφέρονται στη δοµηµένη εφαρµογή, που συνδυάζει τη µελέτη 

εδραιωµένης γνώσης και καθοδηγητικές ερωτήσεις που τίθενται από πριν µε σκοπό την 

προετοιµασία των ΠΕ και τις ορθές κατευθυντήριες δράσεις της εκπαιδευτικού. Αυτό 

στηρίζει το επιχείρηµα των Romiszowski και Mason (2004) ότι «η χρήση των χώρων 

συζήτησης φέρνει τους φοιτητές σε άµεση επαφή µε το περιεχόµενο του µαθήµατος» 

(σελ.401). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας τα σχόλια των ΠΕ και η κριτική τους για τις 

ιδέες άλλων ΠΕ αφορούσε περίπου το 65% των συνεισφορών τους. Οι ΠΕ είχαν ξεκάθαρο, 

εστιασµένο στο περιεχόµενο στόχο καθόλη τη διάρκεια της τυπικής σύγχρονης συζήτησης 

εφόσον προσπαθούσαν να συζητήσουν, να θέσουν επιχειρήµατα, να αντιδράσουν στα 

κείµενα που είχαν να µελετήσουν και στις ιδέες των συµφοιτητών τους. Η δοµή και ο 

τρόπος διεξαγωγής των σύγχρονων συζητήσεων απέτρεψε κάτι που εντόπισαν οι Bonk, et 

al. (1998) (στους Chara, Bonk, & Angeli, 2000) και αφορά στο ότι σε σύγχρονες 

συζητήσεις οι φοιτητές δεν ανταποκρίνονται εύκολα στις συνεισφορές του εκπαιδευτικού 

ή των συµφοιτητών τους.  

6.5.2. Εργαλείο ∆οµηµένης Ασύγχρονης Επικοινωνίας (Threaded 

Discussion Board) 

Τα αξιολογητικά σχόλια των ΠΕ, κατά την έβδοµη σύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση για 

το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας ήταν κυρίως θετικά ως προς τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν.  

15:23: ΠΕ 13: Σε σχέση µε τις ασύγχρονες συζητήσεις, το κοµµάτι στο οποίο 

η κάθε οµάδα κατάθετε την άποψή της και οι άλλες οµάδες τη σχολίαζαν 

ήταν πολύ χρήσιµο, γιατί µε αυτό έβλεπες τον τρόπο που αντιµετώπιζαν οι 

άλλες οµάδες το ίδιο πρόβληµα και ασκούσαµε κριτική σε αυτόν. Επίσης, 

έβλεπες πώς αξιολογούσαν οι άλλες οµάδες τις απόψεις της δικής σου 

οµάδας.  

15:23: ΠΕ 10: (Μέσα από το discussion board) µπορούσαµε να δούµε πώς 

άλλαξαν οι ιδέες µας µέσα από τη διαδικασία µαθηµάτων, αλλά και τη 

διαφορά απόψεων µεταξύ των οµάδων.  

15:23: ΠΕ 1: … πολλές ήταν οι φορές που αναθεωρήσαµε την άποψή µας 

από τις ιδέες των άλλων οµάδων (όταν χρησιµοποιούσαµε το Εργαλείο 

Ασύγχρονης Επικοινωνίας)  

15:23: ΠΕ 15: Οι ασύγχρονες συζητήσεις ήταν πολύ χρήσιµες. 

Εξοικονοµούσαν χρόνο, και έβλεπες τον τρόπο σκέψης των άλλων οµάδων. 
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15:23: ΠΕ 14: Συµφωνώ µε την ΠΕ 13 και συµπληρώνω ότι µπορούσαµε να 

δούµε κάτι που δεν το σκεφτήκαµε εµείς. 

(Σύγχρονη συζήτηση, 02.05.07, Οµάδα Α) 

Τα αρνητικά σχόλια των ΠΕ σε σχέση µε αυτό το εργαλείο επικοινωνίας αφορούσαν 

κυρίως στο ότι οι συζητήσεις αποτελούσαν µία χρονοβόρα διαδικασία και στο ότι δε 

συµβάδιζαν χρονικά όλες οι οµάδες.  

11:24: ΠΕ 5: (Οι συζητήσεις µας στον ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας) ήταν 

πολύ χρονοβόρες. Το να τελειώνεις µια εργασία και να περιµένεις να 

τελειώνουν και οι άλλοι για να προχωρήσεις σπαταλούσε πολύ χρόνο. 

11:23: ΠΕ 17: Μερικές φορές το ότι οι οµάδες δε συµβάδιζαν (χρονικά) ήταν 

ένα εµπόδιο νοµίζω. 

15:24: ΠΕ 3: Στις ασύγχρονές συζητήσεις αν κάποιοι αργούσαν κάπως να 

φτάσουν στην άσκηση δεν έχαναν και πολύ χρόνο στην καλή ανάγνωση όσων 

έγραφαν οι υπόλοιπες οµάδες…απλά νιώθαµε ότι έπρεπε να πούµε κάτι. Οι 

σύγχρονες συζητήσεις είναι καλύτερες.  

(Σύγχρονη συζήτηση, 05.05.07, Οµάδα Β) 

Στη ροή των δύο πακέτων διδακτικού υλικού που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς του 

µαθήµατος, οι ΠΕ χρησιµοποίησαν το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας που παρέχει το 

Blackboard Learning System µε τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ως εργαλείο καταγραφής 

ιδεών. Αυτό έγινε είτε σε επίπεδο ατόµου (δραστηριότητες 2.1.1, 15.1.) είτε σε επίπεδο 

οµάδας (δραστηριότητες 2.2., 2.3., 3.1., 7.1., 7.2., 10.1., 10.2., 12.1., 12.2., 13, 15.2., 16, 

35). Ως εργαλείο ανταλλαγής απόψεων και κριτικής σε οµαδικό επίπεδο (δραστηριότητες 

2.1.2,15.1) και σε δια-οµαδικό επίπεδο (δραστηριότητες 2.4, 7.2, 10.3., 12.3., 13, 15.2., 16, 

35).  

 

Το εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης επικοινωνίας στήριξε την εφαρµογή δραστηριοτήτων 

που σχετίζονταν άµεσα (δραστηριότητες 15, 16, 35) ή έµµεσα (δραστηριότητες 2, 3, 7, 10, 

12, 13) µε την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης. Οι πρώτες σχετίζονται 

κυρίως µε αξιολόγηση έτοιµων µοντέλων είτε ως προς το µηχανισµό που χρησιµοποίησαν 

είτε γενικά ως προς τη χρησιµότητα και την ικανότητά τους να αποδίδουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά των µοντέλων είτε ως προς τον τρόπο που χρησιµοποιούνται από µαθητές. 

Το δεύτερο είδος δραστηριοτήτων καταπιάνεται µε έργα που σχετίζονται έµµεσα µε την 

ικανότητα της µοντελοποίησης, αλλά αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξή της. Για 

παράδειγµα η δραστηριότητα 2 που πραγµατεύεται τη δεξιότητα της παρατήρησης είναι 

σηµαντική για να αντιληφθούν οι ΠΕ τη σηµασία της και να µπορούν να εντοπίζουν 
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παρατηρήσεις, ώστε να προσεγγίζουν φαινόµενα που θα µοντελοποιήσουν ορθά. Με 

παρόµοιο τρόπο δρουν οι δραστηριότητες 7 και 13, οι οποίες πραγµατεύονται έννοιες που 

είναι έµµεσα, αλλά ουσιαστικά, συνυφασµένες µε τη µοντελοποίηση όπως η υπόθεση, η 

πρόβλεψη και η έγκυρη εξήγηση. Κατά την ανάπτυξη ενός µοντέλου είναι, για παράδειγµα, 

καίριας σηµασίας να µπορεί ο κατασκευαστής να αναπτύσσει υποθέσεις και να παρέχει 

έγκυρες εξηγήσεις σε σχέση µε το φαινόµενο, ώστε να περιλαµβάνει τα κατάλληλα 

στοιχεία και σχέσεις στο µοντέλο, για να αποδίδεται ο µηχανισµός λειτουργίας του. Τέλος 

οι δραστηριότητες 10 και 12 αφορούν στη µελέτη δεδοµένων και παρατηρήσεων για το 

φεγγάρι, έργο που είναι η βάση της ικανότητα της µοντελοποίησης, αφού αποτελεί και το 

πρώτο σκαλί της επιστηµολογικής ανάλυσης της µοντελοποίησης (∆ιάγραµµα 6).  

6.5.2.1. Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης επικοινωνίας: Καταγραφή 

ιδεών σε ατοµικό επίπεδο και ανταλλαγή απόψεων και κριτική σε οµαδικό 

επίπεδο 

Το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας υπήρξε υποστηρικτικό ως προς την ανταλλαγή 

ιδεών ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας, εφόσον προώθησε υψηλά επίπεδα συνεργασίας και 

στις δύο περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκε ως τέτοιο. Συγκεκριµένα στη δραστηριότητα 2 

οι φοιτητές κλήθηκαν αρχικά να καταγράψουν ατοµικά τις παρατηρήσεις που έκαναν, 

αφού παρακολούθησαν ένα βίντεο µέσω του Ασύγχρονου Εργαλείου Επικοινωνίας και 

ακολούθως ως οµάδα να καταλήξουν σε κοινή απάντηση σε σχέση µε το τι παρατήρησαν 

(Πίνακας 54). Παρόµοια στη δραστηριότητα 15.1. κλήθηκαν αρχικά να καταγράψουν 

ατοµικά την αξιολόγησή τους για το µοντέλο που παρακολούθησαν και ακολούθως να 

ασκήσουν κριτική ατοµικά στις απαντήσεις των άλλων µελών, αλλά και ως οµάδα να 

καταλήξουν σε κοινή απάντηση (Πίνακας 76).  

   

Το απόσπασµα που ακολουθεί αφορά στη συνεργασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας 2 και σχετίζεται µε: α) τις αρχικές παρατηρήσεις που καταγράφηκαν 

εντός του εργαλείου ασύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας από τα µέλη της οµάδας 4 

(γραµµές 1-3), αφού παρακολούθησαν το βίντεο, β) την κριτική των παρατηρήσεων των 

υπόλοιπων µελών της οµάδας (γραµµές 4-6) και τέλος γ) την οµαδική απάντηση που 

έδωσαν (γραµµή 7) για τους σκοπούς της δραστηριότητας 2.1.1. και 2.1.2. Η τελική 

απάντηση της οµάδας δείχνει ότι απέρριψαν τελικά απόψεις που περιλαµβάνουν 

συναίσθηµα, που περιέλαβε η ΠΕ 2 στην παρατήρησή της (γραµµή 2) και κατέληξαν σε 

µία κοινή προσέγγιση για το τι αποδέχονται τελικά ως µέρος της παρατήρησης. Η ΠΕ 20 
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στην απάντησή της αναφέρει επίσης ελλείψεις τόσο στη δική της απάντηση όσο και σε 

απαντήσεις των υπόλοιπων µελών της οµάδας (γραµµή 4).  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ 

1 ΠΕ 8: Στο δεδοµένο βίντεο παρακολουθήσαµε την εξέλιξη ενός κοραλλιού, από τα 

πρώτα στάδιο της ζωής του ως προνύµφη µέχρι τη δηµιουργία ενός κοραλλιογενούς 

υφάλου. Αν και στην πραγµατικότητα του πήρε 2 χρόνια να φτάσει στο δεδοµένο 

στάδιο εξέλιξης, εµείς είδαµε τις συγκεκριµένες φάσεις µέσα σε λίγα λεπτά. 

2 ΠΕ 2: Παρατηρήσαµε πώς δηµιουργούνται οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, αρχίζοντας από 

την προνύµφη, συνεχίζοντας στο σηµείο όπου τυχαία πάει σε κατάλληλο σηµείο για να 

µεγαλώσει και τέλος παρουσιάζεται η πορεία ανάπτυξης αυτού. Χρειάζονται 2 χρόνια 

για να αναπτυχθεί πλήρως και ότι µόνο από µια προνύµφη µπορεί να δηµιουργεί ένας 

κοραλλιογενής λόφος. Όλα αυτά κάνουν την ανάπτυξη των κοραλλιών τόσο 

ενδιαφέρουσα. 

3 ΠΕ 20: Στο φιλµάκι µπορέσαµε και είδαµε πώς µια προνύµφη και µόνο είναι αρκετή 

για να δηµιουργηθεί (µε τον καιρό) ένας µεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος. Χρειάζεται 

όµως να επιβιώσει και να εγκατασταθεί σε κατάλληλο τόπο. Είναι αξιοπερίεργο το ότι 

αν και οι ύφαλοι φαίνονται νεκροί είναι στην πραγµατικότητα ζωντανοί και µάλιστα 

µεγαλώνουν µε αρκετά ταχείς ρυθµούς. Επίσης, αν και αναπτύσσουν σκληρό εξωτερικό 

περίβληµα µπορούν και µεγαλώνουν. 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ 

4 ΠΕ 20: Παρέλειψα να αναφέρω ότι είδαµε την ανάπτυξη του υφάλου εντός λίγων 

λεπτών, γεγονός που ανέφεραν και τα δύο άλλα µέλη της οµάδας µου. Οι κοπέλες όµως 

ίσως δε βρήκαν σηµαντικό να αναφέρουν ότι οι ύφαλοι είναι ζωντανοί. Ακόµη ένα 

άλλο µέλος της οµάδας µου ανέφερε ότι χρειάζεται να πάει σε κατάλληλο τόπο η 

προνύµφη για να µπορέσει να εγκατασταθεί και να αναπτυχθεί. 

5 ΠΕ 2: Μέσα από τη σύγκριση των περιγραφών κατάλαβα πως όσα ανάφερα ήταν πολύ 

γενικά. Θεωρώ πως επιτυχώς τα άλλα µέλη της οµάδας µου αναφέρθηκαν σε κάποιες 

ουσιώδεις λεπτοµέρειες. 

6 ΠΕ 8: Στο δεδοµένο βίντεο παρακολουθήσαµε την εξέλιξη ενός κοραλλιού, από τα 

πρώτα στάδιο της ζωής του ως προνύµφη µέχρι τη δηµιουργία ενός κοραλλιογενούς 

υφάλου. Αν και στην πραγµατικότητα του πήρε 2 χρόνια να φτάσει στο δεδοµένο 

στάδιο εξέλιξης, εµείς είδαµε τις συγκεκριµένες φάσεις µέσα σε λίγα λεπτά. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 4  
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7 Οι απαντήσεις µας ήταν περίπου οι ίδιες, αφού στηρίζονταν σε αυτά που 

παρατηρήσαµε. Ήταν παρατηρήσεις κι όχι µία προσπάθεια επεξήγησης των όσων 

παρακολουθήσαµε. Απλώς µία συνεργάτης µας κατέγραψε και κάποιες σκέψεις 

επέκτασης και εντυπώσεις που της δηµιούργησε το βίντεο. 

6.5.2.2. Εργαλείο δοµηµένης ασύγχρονης επικοινωνίας: Καταγραφή 

ιδεών σε οµαδικό επίπεδο και ανταλλαγή απόψεων σε δια-οµαδικό επίπεδο 

Όταν ο ασύγχρονος χώρος επικοινωνίας χρησιµοποιήθηκε για ανταλλαγή απόψεων σε δια-

οµαδικό επίπεδο (ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα σε οµάδες) προωθήθηκε επίσης 

συνεργασία υψηλής ποιότητας σε πέντε από τις οκτώ δραστηριότητες (2.4, 10.3., 15.2., 16, 

35) όπου οι οµάδες αντάλλαξαν απόψεις και κριτική για διάφορα θέµατα που σχετίζονταν 

είτε έντονα είτε χαλαρά µε την ικανότητα της µοντελοποίησης. Σε τρεις περιπτώσεις η 

συνεργασία δεν ήταν υψηλής ποιότητας (δραστηριότητες 7.2., 12.3. και 13).  

 

Στην περίπτωση της δραστηριότητας 7 φαίνεται ότι υπήρξε παραγωγική συνεργασία στο 

πλαίσιο της συζήτησης στον ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας, αλλά όχι αποτελεσµατική 

(Πίνακας 60). Στη συζήτηση που είχαν οι ΠΕ εντός της οµάδας τους, δυσκολεύτηκαν να 

καταλήξουν στον επιστηµονικό ορισµό για τις έννοιες υπόθεση και πρόβλεψη και συνεπώς 

δεν κατάφεραν να δώσουν παραδείγµατα υποθέσεων ή προβλέψεων που να είναι ορθά. 

Από την άλλη, η δραστηριότητα, λανθασµένα, καλούσε τις οµάδες να καταγράψουν τις 

απαντήσεις τους στο εργαλείο ασύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας και όχι να 

αλληλεπιδράσουν µε τις υπόλοιπες οµάδες ως προς τις απαντήσεις τους. Επιπλέον, όταν 

παρατηρήθηκε αυτή η αδυναµία εντός της τάξης κατά την εφαρµογή της δραστηριότητας 7, 

η εκπαιδευτικός οργάνωσε συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες µε συντονιστή την ίδια για να 

ξεπεραστούν τα προβλήµατα. Αυτό το κοµµάτι της δραστηριότητας (7.4.) ήταν 

επιτυχηµένο ως προς τη συνεργασία που προώθησε. Άρα, ο ελλιπής σχεδιασµός της 

δραστηριότητας και η χαλαρή καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό στα δύο πρώτα µέρη της 

δραστηριότητας φαίνεται να ήταν ο λόγος για την αποτυχία της εν λόγω δραστηριότητας.  

 

Η δραστηριότητα 12.3. αφορούσε στη συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες σε σχέση µε την 

εγκυρότητα των υποθέσεων που εντοπίστηκαν στα δεδοµένα που είχαν µπροστά τους και 

η δραστηριότητα 13 αφορούσε στην οικοδόµηση ορισµού για τις έγκυρες εξηγήσεις. Και 

οι δύο δραστηριότητες εξελίχθηκαν στο εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα 

στις οµάδες χωρίς να υπάρξει προηγούµενη στήριξη στο τοπικό επίπεδο συνεργασίας. 

Φαίνεται ότι η προεργασία που συµβαίνει εντός της οµάδας κατά τη συνεργασία σε τοπικό 
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επίπεδο είναι αναγκαία για την επιτυχία της δραστηριότητας στο εξ αποστάσεως επίπεδο. 

∆εν είναι αρκετό να κληθούν οι ΠΕ να συνεργαστούν µε άλλες οµάδες. Χρειάζεται να 

καταλήξουν πρώτα σε οµοιογενή άποψη για το θέµα µετά από συζήτηση εντός της οµάδας 

τους.  

 

Όσον αφορά στις δραστηριότητες που προώθησαν υψηλού επιπέδου συνεργασία αφού 

χρησιµοποίησαν το εργαλείο ασύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας (2.4, 10.3., 15.2.), 

στηρίχθηκαν µε κάποιο τρόπο από το εργαλείο στο τοπικό επίπεδο συνεργασίας (2.2., 2.3., 

10.1., 10.2., 15.1.) ή από ατοµική εργασία των ΠΕ (15.1.). Οι δραστηριότητες που 

προηγήθηκαν µπορεί να µην ήταν επιτυχηµένες πλήρως, αλλά φαίνεται ότι αποτέλεσαν 

στήριξη για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας συνεργασία στο εξ αποστάσεως επίπεδο. 

Επιπλέον, η ανάλυση των δραστηριοτήτων 16 και 35, που δε στηρίζονταν ρητώς από το 

διδακτικό υλικό από το τοπικό επίπεδο, έδειξε ότι οι ΠΕ έδωσαν έµφαση στη συνεργασία 

ανάµεσα στην οµάδα πριν προχωρήσουν στο εξ αποστάσεως επίπεδο παρόλο που δεν το 

ζητούσε το διδακτικό υλικό. Στη δραστηριότητα 16 (Πίνακας 80), για παράδειγµα, υπήρξε 

µεγάλης έκτασης συζήτηση (διάρκεια συζήτησης εντός της οµάδας: 17΄41΄΄. ∆ιάρκεια 

διεξαγωγής δραστηριότητας: 27΄59΄΄) ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 4 πριν καταλήξουν 

στην απάντησή τους την οποία καταχώρησαν στο σύστηµα. Το ίδιο συνέβηκε και για τη 

δραστηριότητα 35 (διάρκεια συζήτησης εντός της οµάδας: 9΄18΄΄. ∆ιάρκεια διεξαγωγής 

δραστηριότητας: 31΄41΄΄) (Πίνακας 105).  

 

Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι για τη δραστηριότητα 10 η συνεργασία ανάµεσα στα µέλη 

της οµάδας (µέρη 10.1. και 10.2., Πίνακας 68) δεν οδήγησε σε υψηλής ποιότητας 

συνεργασία είτε λόγω µη παραγωγικής είτε λόγω µη αποτελεσµατικής συνεργασίας, 

γεγονός όµως που ανατράπηκε όταν η συνεργασία αφορούσε στο εξ αποστάσεως επίπεδο 

ανάµεσα στις οµάδες (10.3.). Φαίνεται ότι η διαδικασία µελέτης και επεξεργασίας των 

απόψεων των υπόλοιπων οµάδων για ένα θέµα που είχε ήδη συζητηθεί εντός της 

εργαζόµενης οµάδας βοήθησε την τελευταία να λειτουργήσει συνεργατικά σε ποιοτικά 

υψηλό επίπεδο και να διεκπεραιώσει τα παραδοτέα της δραστηριότητας.  

 

Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί το ακόλουθο σε σχέση µε τη δραστηριότητα 3 του 

διδακτικού υλικού. Η δραστηριότητα ζητούσε από τους ΠΕ να συζητήσουν στην οµάδα 

τους, να καταλήξουν σε συγκεκριµένες στρατηγικές συλλογής παρατηρήσεων για το 

φεγγάρι και ακολούθως να συζητήσουν µε τις υπόλοιπες οµάδες σε τοπικό επίπεδο για 

υιοθέτηση κοινών στρατηγικών παρατήρησης. Η οµάδα 4 συζήτησε σε σχέση µε τις 
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στρατηγικές συλλογής δεδοµένων και τις κατέγραψε στο εργαλείο ασύγχρονης 

επικοινωνίας. Ακολούθως, και ενώ η δραστηριότητα δεν το απαιτούσε, διάβασε τις 

απαντήσεις των υπόλοιπων οµάδων στο εργαλείο ασύγχρονης συζήτησης µε σκοπό να 

πάρει ιδέες, αλλά και να ασκήσει προφορική κριτική σε αυτές.  

 

Η επιστηµολογική ανάλυση, αλλά και ο µαθησιακός κύκλος της µοντελοποίησης 

υποδεικνύουν πολλαπλά επιστηµολογικά βήµατα και διεργασίες που πρέπει να 

συµβαίνουν για να προωθείται επιτυχώς η ανάπτυξη της ικανότητας αυτής. Χρειάζεται τα 

άτοµα να προωθηθούν να σκέφτονται για τις µεταβλητές και τις σχέσεις που µπορεί να 

διαδραµατίσουν ρόλο στην εξήγηση της συµπεριφοράς ενός δυναµικού φαινοµένου, να 

ενεργοποιήσουν οποιεσδήποτε πηγές γνώσης ή δεξιότητες έχουν στη διάθεσή τους κτλ. 

Σύµφωνα µε τους Rouwette et al. (2000) σε ιδανικές συνθήκες, αυτή η ενεργοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων συµβαίνει σε συνεργατικά πλαίσια, όπου τα άτοµα µπορούν να 

συζητήσουν τα µοντέλα τους µε άλλα άτοµα ή οµάδες ατόµων. Η οµαδική οικοδόµηση 

µοντέλων έχει γίνει ένας αποδεκτός τρόπος επίτευξης ενεργής συµµετοχής όλων των 

εµπλεκόµενων ατόµων (Huz, Andersen, Richardson, & Boothroyd, 1997; Vennix, 

Richardson, & Andersen, 1997). Για να µπορέσουν όµως να συµφωνήσουν όλα τα µέλη σε 

σχέση µε τη διαδικασία οικοδόµησης του µοντέλου, χρειάζεται να κατανοούν και να 

συµφωνούν για το φαινόµενο που µοντελοποιείται, τη δοµή του µοντέλου, τους 

περιορισµούς που έχει το µοντέλο κτλ. Σύµφωνα µε τους Rouwette et al., (2000) η 

συζήτηση σε σχέση µε όλα αυτά συµβαίνει υπό τη µορφή καθοδηγούµενης πρόσωπο µε 

πρόσωπο συζήτησης. Παρόµοια, οι Rouwette et al. (2002) σε µία ανάλυση 107 ερευνών 

που σχετίζονταν µε οµαδική οικοδόµηση µοντέλων εντόπισαν ότι στο κέντρο αυτής της 

διαδικασίας βρίσκεται κυρίως η καθοδηγούµενη πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση. Στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας η συζήτηση που λαµβάνει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 

ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης υποβοηθήθηκε από δύο διαδικτυακά 

εργαλεία, το εργαλείο σύγχρονης συζήτησης και το εργαλείο ασύγχρονης δοµηµένης 

συζήτησης. Η επιτυχία των δραστηριοτήτων που στηρίχθηκαν από τα δύο αυτά εργαλεία, 

ως προς τη συνεργασία που επιτεύχθηκε, αποτελεί στοιχείο που υποδεικνύει την ανάγκη 

συνύπαρξης της διαδικτυακής επικοινωνίας µε την πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία που 

αναφέρεται σε άλλες έρευνες ως συνιστών στοιχείο στη διαδικασία ανάπτυξης 

επιστηµονικών µοντέλων.  

 

Το διαδίκτυο και συγκεκριµένα το ΕΠΜ προσφέρει τη δυνατότητα για ασύγχρονη 

δοµηµένη επικοινωνία κάτι που στηρίζει εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να 
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δηµιουργήσουν συνθήκες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στους µαθητές τους 

όταν µοντελοποιούν φυσικά φαινόµενα. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων που 

χρησιµοποίησαν το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας έδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία 

τόσο για αυτές που προώθησαν υψηλής ποιότητας συνεργασία, όσο και για αυτές που δεν 

ήταν επιτυχηµένες ως προς αυτή την κατεύθυνση. Οι βασικότερες παράµετροι που πρέπει 

οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τους στο σχεδιασµό τέτοιων δραστηριοτήτων 

σχετίζονται µε:  

α) Τον ορθό σχεδιασµό της δραστηριότητας 

β) την κατάλληλη καθοδήγηση εκ µέρους της εκπαιδευτικού 

6.5.2.2.1. Ορθός σχεδιασµός των δραστηριοτήτων 

Από την ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από την εφαρµογή των δραστηριοτήτων 

που χρησιµοποίησαν το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας φάνηκε ότι οι 

δραστηριότητες που συνδυάζουν συνεργασία στο τοπικό επίπεδο εντός της οµάδας µε το 

εξ αποστάσεως επίπεδο ή το τοπικό ανάµεσα στις οµάδες προωθούν υψηλής ποιότητας 

συνεργασία. Συνεπώς, σε δραστηριότητες που περιλαµβάνουν συνεργασία µέσω του 

ασύγχρονου εργαλείου επικοινωνίας σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η συνεργασία που 

συµβαίνει πριν εντός της οµάδας ή ανάµεσα στην οµάδα και στην εκπαιδευτικό.  

 

Επιπλέον, είναι σηµαντικό να συµβαίνει και το αντίθετο. Η εργασία εντός της οµάδας να 

στηρίζεται είτε από συνεργασία στην ολοµέλεια της τάξης ανάµεσα σε οµάδες σε τοπικό 

επίπεδο, ή ανάµεσα σε οµάδες σε εξ αποστάσεως επίπεδο µέσω του εργαλείου ασύγχρονης 

επικοινωνίας. Για παράδειγµα, στη δραστηριότητα 3 οι  ΠΕ της οµάδας 4, από µόνοι τους, 

και χωρίς να καλούνται από τη δραστηριότητα, άσκησαν κριτική (σε συζήτηση εντός της 

οµάδας τους) σε απαντήσεις άλλων οµάδων (που είχαν καταχωρηθεί στο εργαλείο 

ασύγχρονης επικοινωνίας). Το απόσπασµα που ακολουθεί αποτελεί το σχόλιο της οµάδας 

4 ως προς την απάντηση της οµάδας 2 (που ήταν αναρτηµένη ασύγχρονο χώρο 

επικοινωνίας). Η δραστηριότητα 3 καλούσε τις οµάδες να καταλήξουν σε στρατηγικές 

παρατήρησης του φεγγαριού και να το καταγράψουν στο εργαλείο ασύγχρονης 

επικοινωνίας. Ακολούθησε συζήτηση στην ολοµέλεια της τάξης εντός των οµάδων (τοπικό 

επίπεδο συνεργασίας).  
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311 ΠΕ 20: α, για αποφυγή σφαλµάτων… (∆ιαβάζει την απάντηση της 

οµάδας 2)xxxii. 

312 ΠΕ 2: όντως 

313 ΠΕ 20: όντως ναι 

314 ΠΕ 2: Τζιαι κάµερα, να κάθεται να θωρεί για 2 µήνες; Έννεν πολλά 

δύσκολο; 

315 Παύση  

316 ΠΕ 20: Και χρονοβόρο….πολύ χρονοβόρο. ∆ιαφωνώ µαζί τους. 

317 ΠΕ 2: Ναι είπαµε να χρησιµοποιήσουµε τεχνολογία, αλλά όι τζιαι 

έτσι!  

318 Γελούν  

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 13.02.07, Οµάδα 4) 

6.5.2.2.2. Κατάλληλη καθοδήγηση εκ µέρους της εκπαιδευτικού  

Η συνεργασία µέσω του εργαλείου ασύγχρονης επικοινωνίας δεν µπορεί να λειτουργήσει 

χωρίς την ουσιαστική παρουσία της εκπαιδευτικού. Τόσο κατά την προετοιµασία της 

οµάδας για καταχώρηση της απάντησής της σε συγκεκριµένες δραστηριότητες όσο και 

κατά την ανταλλαγή απόψεων µέσω του εργαλείου ασύγχρονης επικοινωνίας η παρουσία 

(φυσική ή ηλεκτρονική) της εκπαιδευτικού είναι σηµαντική.  

 

Η δραστηριότητα 10 (Πίνακας 68) ήταν αποτυχηµένη σε τοπικό επίπεδο, αλλά 

επιτυχηµένη στο εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας. Μια πιθανή εξήγηση για την υψηλή 

ποιότητα της συνεργασίας εντός του ασύγχρονου εργαλείου επικοινωνίας φαίνεται να 

είναι ο ρόλος που διαδραµάτισε η εκπαιδευτικός. Η εκπαιδευτικός, η οποία εντόπισε την 

αδυναµία στη συνεργασία εντός των οµάδων κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, εισήλθε 

στο εργαλείο ασύγχρονης δοµηµένης επικοινωνίας και σχολίασε τις υποθέσεις που έκανε η 

κάθε οµάδα για τα δεδοµένα που είχε µπροστά της, µε σκοπό να κατευθύνει τη συζήτηση 

ανάµεσα στις οµάδες προς το να ασχοληθούν µε την αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους. 

Παρακάτω φαίνονται οι υποθέσεις της κάθε οµάδας και τα σχόλια της εκπαιδευτικού για 

αυτές.   

 

                                                 
xxxii Απάντηση οµάδας 2: Για την παρατήρηση του φεγγαριού θα χρησιµοποιούσαµε τηλεσκόπιο, φωτογραφική 

µηχανή και ίσως και κάµερα. Έτσι, για δύο µήνες θα παρατηρούµε το φεγγάρι καθηµερινά την ίδια ώρα, στον 

ίδιο χώρο µε την ίδια γωνιά και κατεύθυνση της φωτογραφικής µηχανής και του τηλεσκοπίου φωτογραφίζοντας 

το φεγγάρι. Ακολούθως, θα µπορούµε να συγκρίνουµε τις φωτογραφίες που λαµβάνουµε. Ο λόγος για τον οποίο 

θα χρησιµοποιούµε την ίδια γωνιά και κατεύθυνση της φωτογραφικής µηχανής και του τηλεσκοπίου είναι η 

αποφυγή κάποιων σφαλµάτων. 
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1 Οµάδα 3: Το ποσοστό φωτεινότητας του φεγγαριού µεγαλώνει όσο 

περνούν οι µέρες, επειδή η σελήνη κινείται γύρω από τη γη 

αριστερόστροφα, έτσι µετά από τη φάση της νέας σελήνης αποµακρύνεται 

από τον ήλιο µε αποτέλεσµα να φωτίζεται όλο και περισσότερο η πλευρά 

της που είναι στραµµένη προς τη γη. 

2 Εκπ: Αυτή η υπόθεση εξηγεί και τα δεδοµένα που αφορούν στο ότι το 

ποσοστό της φωτεινότητας µικραίνει από κάποιο σηµείο και µετά; 

Σκεφτείτε το λίγο. 

3 Οµάδα 5: Η ποσότητα της φωτεινής επιφάνειας του φεγγαριού µεγαλώνει 

γιατί καθώς η γη µαζί µε το φεγγάρι (δορυφόρος της γης) κινείται γύρω 

από τον ήλιο, επιτρέπει σε περισσότερες ακτίνες του ήλιου να 

ανακλαστούν πάνω στο φεγγάρι. 

4 Εκπ: Άρα αυτό που λέτε είναι ότι σε διάφορα σηµεία της περιφοράς της 

γης (και συνεπώς του φεγγαριού) γύρω από τον ήλιο κάποτε πέφτουν 

περισσότερες ακτίνες του ήλιου πάνω στο φεγγάρι και κάποτε λιγότερες; 

Γιατί συµβαίνει αυτό; 

5 Οµάδα 4: Την εβδοµάδα µετά τις 29/03 θα φωτίζεται µεγαλύτερο µέρος 

του φεγγαριού γιατί, ενώ από τις 23/03-25/03 δεν ήταν ορατό, στις 26/03 

εµφανίζεται και µέχρι τις 29/03 το ορατό µέρος του µεγαλώνει ελαφρώς. 

6 Εκπ: Αυτό που γράψατε είναι πρόβλεψη και όχι υπόθεση. ∆εν εξηγήσατε, 

δηλαδή, γιατί θα αυξάνεται το φωτισµένο µέρος του φεγγαριού. 

Προσπαθήστε να το κάνετε αυτό.  

7 Οµάδα 2: Συµφωνούµε µε την οµάδα 3. Βλέπουµε όλο και πιο µεγάλο 

µέρος της φωτιζόµενης σελήνης όσο περνούν οι µέρες γιατί η σελήνη 

γυρίζει αριστερόστροφα γύρω από τη γη. 

8 Εκπ: Τότε ισχύει και για σας (οµάδα 2) το ίδιο σχόλιο µε την οµάδα 3. 

«Αυτή η υπόθεση εξηγεί και τα δεδοµένα που αφορούν στο ότι το ποσοστό 

της φωτεινότητας µικραίνει από κάποιο σηµείο και µετά;....Σκεφτείτε το 

λίγο» 

9 Οµάδα 1: Υποθέσεις: 1. Η σελήνη ανατέλλει από τα Ν∆∆, επειδή κινείται 

δεξιόστροφα γύρω από τη γη. 2. Πρώτα αρχίζει να φωτίζεται το δεξί 

κάτω µέρος της σελήνης, λόγω της δεξιόστροφης περιφοράς της σελήνης 

γύρω από τη γη. 

10 Εκπ: Οµάδα 1... Κατανοώ τι λέτε στην πρώτη υπόθεσή σας...και είναι 

έγκυρη, αλλά δεν είµαι σίγουρη τι εννοείτε µε τη δεύτερη υπόθεσή σας. 
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Μπορείτε να το διευκρινίσετε περισσότερο; 

11 Οµάδα 6: Το φεγγάρι παρουσιάζει φάσεις ανάλογα µε τη θέση του στο 

σύστηµα Ήλιος-Γη-Σελήνη. Κατά την κίνηση της γης και της σελήνης στο 

σύστηµα αυτό, αλλάζει το φωτιζόµενο τµήµα του φεγγαριού (αυξάνεται 

µέχρι να φωτίζεται ολόκληρος ο δίσκος του φεγγαριού και µετά 

µειώνεται). 

12 Εκπ: Το θέµα είναι όµως γιατί συµβαίνει αυτό....∆ε δώσατε εξήγηση. 

13 Οµάδα 7: Το φωτεινό µέρος της σελήνης αυξάνεται, αφού η σελήνη 

κινείται γύρω από τη γη µε αποτέλεσµα να πέφτουν περισσότερες ακτίνες 

πάνω στη σελήνη. 

14 Εκπ: Αυτή η υπόθεση εξηγεί και τα δεδοµένα που αφορούν στο ότι το 

φωτεινό µέρος της σελήνης µειώνεται από κάποιο σηµείο και 

µετά;....Σκεφτείτε το λίγο 

 (Ασύγχρονη συζήτηση, δραστηριότητα 10, 27.02.07 µέχρι 02.03.07) 

Η κάθε οµάδα διάβασε τόσο τα σχόλια της εκπαιδευτικού όσο και τις υποθέσεις των 

υπόλοιπων οµάδων και ακολούθως άσκησε κριτική στις απόψεις δύο οµάδων. Αυτό το 

κοµµάτι της δραστηριότητας εµπεριείχε τελικά υψηλής ποιότητας συνεργασία και οι 

οµάδες κατάφεραν να κρίνουν την εγκυρότητα των υποθέσεων των υπόλοιπων οµάδων. 

Φαίνεται ότι τα σχόλια της εκπαιδευτικού αποτέλεσαν το έναυσµα για να εστιάσουν οι 

οµάδες στα σωστά σηµεία και να αξιολογήσουν τα µοτίβα και τις υποθέσεις που 

παρουσιάστηκαν.  

6.5.3. Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών για Αξιολόγηση (Exchange 

of Contributions for Peer Reviewing) 

Τα αξιολογητικά σχόλια των ΠΕ, κατά την έβδοµη ηλεκτρονική συζήτηση που είχαν οι 

φοιτητές, σε σχέση µε το εργαλείο ανταλλαγής συνεισφορών ήταν κυρίως θετικά.  

15:25: ΠΕ 7: Μέσω του Εργαλείου Ανταλλαγής Συνεισφορών µπορούσαµε 

να έχουµε πρόσβαση ανά πάσα στιγµή και σε εργασίες των συµφοιτητών µας 

αλλά και στο διδακτικό υλικό του µαθήµατος. Έτσι όποιος αντιµετώπιζε ένα 

πρόβληµα ή είχε µια απορία, µπορούσε να ανατρέξει εκεί από µόνος του και 

να βοηθηθεί. 

15:25: ΠΕ 20: Ήταν µεγάλη ευκολία το ότι µπορούσαµε ανά πάσα στιγµή να 

έχουµε πρόσβαση στο διδακτικό υλικό. Όσο δε αφορά την ανταλλαγή 

µοντέλων (µέσω του Εργαλείου Ανταλλαγής Συνεισφορών), ήταν άκρως 
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χρήσιµο εργαλείο. Μπορούσαµε σε πολύ λίγο χρόνο να δηµοσιεύσουµε το 

µοντέλο µας και να πάρουµε άλλο για να το δούµε ή για να το αξιολογήσουµε.  

15:26: ΠΕ 10: Το να µπορούµε να δούµε τα µοντέλα άλλων οµάδων ήταν 

σηµαντικό γιατί βλέπαµε αν κινούµασταν περίπου όπως οι άλλες οµάδες 

15:27: ΠΕ 1: Συµφωνώ µε την ΠΕ 10. Καθώς αφεθήκαµε αρκετά ελεύθεροι 

να φτιάξουµε κάποια µοντέλα, το γεγονός ότι είχαµε πρόσβαση σε άλλα 

µοντέλα ήταν πολύ βοηθητικό.  

15:28: ΠΕ 3: Εγώ πάντως τα έβλεπα όλα τα µοντέλα….από περιέργεια….µου 

άρεσε η διαδικασία να παρατηρώ πώς προσέγγισαν οι άλλες οµάδες το ίδιο 

θέµα). 

(Σύγχρονη συζήτηση, 05.05.07, Οµάδα Β) 

Τα αρνητικά σχόλια για αυτό το εργαλείο ήταν περιορισµένα και αφορούσαν κυρίως σε 

τεχνικά προβλήµατα που προέκυπταν κατά τη διαδικασία.  

15:26: ΠΕ 12: Αν και δεν ξέρω τι γινόταν στις άλλες οµάδες, εµείς 

περιοριστήκαµε στο να βλέπουµε τα µοντέλα της οµάδας που µας 

αξιολογούσε και αξιολογούσαµε. Ίσως αν είχαµε περισσότερο χρόνο να 

βλέπαµε και τα υπόλοιπα µοντέλα. 

(Σύγχρονη συζήτηση, 05.05.07, Οµάδα Β) 

11:35: ΠΕ 21: Η διαδικασία παράδοσης των εργασιών ήταν µια χαρά. Λίγο 

µας χαλούσε η ανταλλαγή µοντέλων, αφού υπήρχαν µερικές φορές που το 

µοντέλο της οµάδας που θα αξιολογούσαµε δεν ήταν προσβάσιµο ή δε 

δούλευε. 

(Σύγχρονη συζήτηση, 02.05.07, Οµάδα Α) 

Για τους στόχους των δραστηριοτήτων 20, 22 και 24 (δες κεφάλαιο 4.5. για αναλυτική 

περιγραφή των δραστηριοτήτων) χρειάστηκε οι ΠΕ να ανταλλάξουν µοντέλα (δύο οµάδες 

µεταξύ τους) µε σκοπό να τα αξιολογήσουν και να παραδώσουν την αξιολόγηση στην 

οµάδα που κατασκεύασε το αρχικό µοντέλο. Εκτός από το µοντέλο της κάθε φορά η κάθε 

οµάδα έπρεπε να συµπληρώνει και ένα Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου (Παράρτηµα 

19) κατά την οικοδόµηση ή βελτιωτική ρύθµιση ενός µοντέλου ή Έντυπο Αξιολόγησης 

Μοντέλου (Παράρτηµα 20) κατά την αξιολόγηση ενός µοντέλου. Το Εργαλείο 

Ανταλλαγής Συνεισφορών έδωσε τη δυνατότητα στους ΠΕ να ολοκληρώσουν το 

µαθησιακό κύκλο της µοντελοποίησης.  

 

Μία από τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό το εργαλείο σχετίζεται µε την ευκολία που 

παρέχει στους ΠΕ που το χρησιµοποιούν. Η ανταλλαγή των µοντέλων θα µπορούσε να 
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γίνει και µε άλλο τρόπο (π.χ. ανταλλαγή µέσω εξωτερικών δίσκων), ο οποίος όµως θα 

ήταν πρακτικά δυσκολότερος αφού οι ΠΕ θα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο και πολύ 

συντονισµό για να έχουν πρόσβαση στα µοντέλα των άλλων οµάδων.  

 

Επιπλέον, το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα 

αντίληψης της συνολικής εικόνας της διαδικασίας οικοδόµησης, αξιολόγησης και 

βελτίωσης των µοντέλων (trace history of the modeling process). Έτσι, µια οµάδα ή ένας 

ΠΕ µπορούσε να έχει ολοκληρωµένη εικόνα της διαδικασίας για όλες τις οµάδες, 

ξεκινώντας από τη δηµιουργία του πρώτου µοντέλου, τις διαδοχικές βελτιώσεις του, τις 

αξιολογήσεις και την τελική του εκδοχή. Το ∆ιάγραµµα 48 παρουσιάζει τη συνολική 

εικόνα που είχαν οι ΠΕ µέχρι τη φάση της πρώτης βελτίωσης του µοντέλου τους 

(δραστηριότητα 20). Κάθε κουτί στο διάγραµµα αποτελεί µία διαφορετική σελίδα στην 

οποία είχαν πρόσβαση όλοι οι ΠΕ του µαθήµατος. Σε επόµενο στάδιο, η κάθε σελίδα 

ενισχυόταν και έτσι στο τέλος της διαδικασίας (δραστηριότητα 24) οι πληροφορίες 

αφορούσαν µέχρι και το µοντέλο 6 της κάθε οµάδας. Το υπογραµµισµένο κείµενο σε κάθε 

σελίδα υποδεικνύει σύνδεσµο είτε µε κάποιο µοντέλο είτε µε κάποιο έντυπο που το 

συνοδεύει.  

 
∆ιάγραµµα 48. Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών 
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Έτσι, η κάθε οµάδα µπορούσε να έχει πρόσβαση σε όλα τα µοντέλα για (α) να τα 

αξιολογήσει, όταν αυτό αναµενόταν από το διδακτικό υλικό, (β) να τα παρακολουθήσει ή 

(γ) να πάρει ιδέες, είτε για την αξιολόγηση που θα έκανε είτε για σκοπούς βελτίωσης του 

δικού της µοντέλου. Για παράδειγµα, η οµάδα 5 έπρεπε να αξιολογήσει το µοντέλο της 

οµάδας 7 στο πλαίσιο της δραστηριότητας 20 (∆ραστηριότητα 20.2.). Πέραν του ότι τα 

µέλη της οµάδας 5 έτρεξαν και παρακολούθησαν το µοντέλο της οµάδας 7, κατέβασαν και 

παρακολούθησαν και µοντέλα άλλων οµάδων µε σκοπό να τα συγκρίνουν µε το µοντέλο 

της οµάδας 7 και να έχουν βάση για σύγκριση και αξιολόγηση του µοντέλου. Ακολουθεί η 

συζήτηση που έκαναν στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας:  

8 ΠΕ 19: Πάεννε οµάδα... 

9 ΠΕ 12: 7 

10 ΠΕ 19: Open; 

11 ΠΕ 12: Ναι. Ε, ε...εν τζείνον το πράµαν; Ατς...παρανόηση..ανάποδα! 

12 ΠΕ 19: Τι; 

13 ΠΕ 12: Όι φίλε µου..πάει ανάποδα (γελά) (η σελήνη στο µοντέλο της 

οµάδας 7 περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από τη γη) 

14 ΠΕ 19: Αµπα τζιαι εν εµείς που εκάµαµεν λάθος;  

15 ΠΕ 12: Όι ρε...* 

16 ΠΕ 19:* 

17 ΠΕ 12: Ναι ρε, όι, αφού έτσι ένι. 

18 ΠΕ 19: Να ρωτήσουµε την εκπαιδευτικό ρε, άµπα τζιαι κάµνουµεν το 

λάθος εµείς; Α; Να ρωτήσουµε την εκπαιδευτικό; 

19 ΠΕ 12: Ένα λεπτό να δούµε το φωτισµό. Πρέπει να εν σωστός έννεν;  

20 ΠΕ 19: Πρέπει να εν που πόξω ρε Αντρέα. 

21 ΠΕ 12: Α, εν που πόξω ο φωτισµός;  

22 ΠΕ 19: Ρε, άµπα τζιαι οι κοπελλούες εκάµαν το να γυρίζει (δείχνει µε 

το δάκτυλο αριστερόστροφα). 

23 ΠΕ 12:  Ίνταλως να γυρίζει; Εν έτσι που γυρίζει (δείχνει δεξιόστροφα-

όπως είναι και στο µοντέλο της οµάδας 7). Ο φωτισµός δαµέ εν πόξω 

που έρκεται έννεν; 

24 ΠΕ 19:  Ναι 

25 ΠΕ 12: Άρα εν λάθος τζιαι ο προσανατολισµός τζιαι η κατεύθυνση, 

Έννεν; 

26 ΠΕ 19: …κατέβασε άλλον, κατέβασε άλλον...βάλτην ΠΕ 7 (εννοεί 

κατέβασε άλλο µοντέλο, άλλης οµάδας) 
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27 ΠΕ 12: Οµάδα 3... Το λοιπόν 

28 Παρακολουθούν το µοντέλο της οµάδας 3 

29 ΠΕ 19: Γιατί εν πουµέσα όµως το φωτιζόµενο; Είδες το που εν 

πουµέσα, το φωτιζόµενο;  

30 ΠΕ 12: Α, εν πιο σωστό τούτους. Θωρείς; Λέει σου ότι τζείνον που 

φωτίζει εν πίσω που την κόκκινη γραµµή. 

31 ΠΕ 19: Εντάξει εν µας κόφτει τούτο, εν πειράζει, εµείς θωρούµε το 

δικό µας. Σωστός;  

32 ΠΕ 12: Ναι, ναι, ναι. 

33 ΠΕ 19: Ουπς, σόρρυ (έκλεισε το µοντέλο της οµάδας 3). 

34 ΠΕ 12: Εννεν τίποτε πάµε να δούµε το µοντέλο τους (οµάδα 7)¤να 

τελειώσουµε. 

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 20.03.07, Οµάδα 5) 

*=δεν ακούγεται καθαρά τι λέει 
Το παραπάνω απόσπασµα υποδεικνύει τη χρησιµότητα του χώρου ανταλλαγής 

συνεισφορών για τη διαδικασία αξιολόγησης και βελτιωτικής ρύθµισης των µοντέλων των 

άλλων οµάδων ή των δικών τους µοντέλων. Από τη γραµµή 8-25 οι ΠΕ της οµάδας 5 

έχουν εντοπίσει µία βασική διαφοροποίηση που υπάρχει στο µοντέλο της οµάδας 7, το 

οποίο πρέπει να αξιολογήσουν, και του δικού τους µοντέλου, που έχουν κατασκευάσει σε 

προηγούµενο µάθηµα για το ίδιο µοτίβο του φαινοµένου των Φάσεων της Σελήνης 

(αλλαγή στο φωτιζόµενο µέρος της σελήνης κατά τη διάρκεια µιας συνοδικής περιόδου). 

Ο ΠΕ 12 εντοπίζει την ασυµφωνία στη γραµµή 13, ενώ ο ΠΕ 19 διερωτάται για την 

ορθότητα του δικού τους µοντέλου στην αµέσως επόµενη γραµµή (γραµµή 14). Και ενώ ο 

ΠΕ 12 είναι σίγουρος για το λάθος που υπάρχει στο µοντέλο της οµάδας 7, ο ΠΕ 19 

προτείνει αρχικά να το συζητήσουν µε την εκπαιδευτικό (γραµµή 18) και ακολούθως να 

παρακολουθήσουν τι συµβαίνει και στο µοντέλο άλλης οµάδας (γραµµή 26). Μετά που 

κατεβάζουν και παρακολουθούν το µοντέλο της οµάδας 3, πείθονται για την ορθότητα του 

δικού τους, το οποίο συνάδει µε το µοντέλο της οµάδας 3 και επανέρχονται στο µοντέλο 

της οµάδας 7 για να συνεχίσουν την αξιολόγησή τους (γραµµή 34).  

 

Το διαδίκτυο και συγκεκριµένα το ΕΠΜ προσφέρει τη δυνατότητα για επικοινωνία των 

κατασκευασµάτων-µοντέλων της κάθε οµάδας στις υπόλοιπες οµάδες, κάτι που µπορεί να 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν συνθήκες 

επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στους µαθητές τους όταν µοντελοποιούν φυσικά 

φαινόµενα. Οι βασικότεροι παράµετροι που πρέπει οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη 
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τους στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων που να στηρίζονται σε αυτή τη δυνατότητα του ΕΠΜ 

σχετίζονται µε:  

α) Τα µεταδεδοµένα που χρειάζεται να παρουσιάζονται µαζί µε τα µοντέλα.  

β) Το ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτή τη διαδικασία. 

6.5.3.1. Μεταδεδοµένα που χρειάζεται να παρουσιάζονται µαζί µε τα 

µοντέλα 

Οι Rouwette et al. (2000) µελέτησαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης 

ενός δωµατίου αποφάσεων κατά την οµαδική οικοδόµηση µοντέλων (πρόσωπο µε 

πρόσωπο vs διαδικτυακά). Αναφέρονται στην ανάγκη περαιτέρω µελέτης της 

ηλεκτρονικής στήριξης της διαδικασίας καθώς εντόπισαν κάποια αδύνατα σηµεία. Στην 

έρευνά τους παρουσιάστηκε µη ικανοποίηση των φοιτητών σε σχέση µε τη διαδικασία 

ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα στις υποοµάδες που ανέπτυξαν διαφορετικά µοντέλα. 

Οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτή η ανταλλαγή µπορεί να βελτιωθεί µέσω πιο ξεκάθαρων 

βηµάτων για τις αναφορές που συνόδευαν τα υπο-µοντέλα που έφτιαχναν οι φοιτητές και 

µέσω καλύτερης και εντονότερης καθοδήγησης της διαδικασίας από πλευράς του 

εκπαιδευτικού.  

 

Στην παρούσα έρευνα αυτό το πρόβληµα δεν παρουσιάστηκε κατά την ανταλλαγή 

µοντέλων για αξιολόγηση και βελτίωση. Ίσως το εργαλείο ανταλλαγής συνεισφορών να 

διαδραµάτισε καταλυτικό ρόλο στο να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα, εφόσον εκεί οι ΠΕ 

ανέβαζαν όχι µόνο τα µοντέλα που οικοδοµούσαν, αλλά και τα έντυπα κωδικοποίησης ή 

αξιολόγησης των µοντέλων (Παραρτήµατα 19 και 20). Ενδεικτικό είναι το σχόλιο της ΠΕ 

1 κατά την έβδοµη σύγχρονη συζήτηση: 

15:27: ΠΕ 1: Συµφωνώ µε την ΠΕ 10. Αφεθήκαµε αρκετά ελεύθεροι να 

φτιάξουµε κάποια µοντέλα και το γεγονός ότι είχαµε εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση στα µοντέλα άλλων οµάδων ήταν πολύ βοηθητικό. Επίσης το ότι 

τα µοντέλα συνοδεύονταν από τα έντυπα κωδικοποίησης ήταν κάτι που τα 

έκανε κατανοητά από όλους. 

(Σύγχρονη συζήτηση, 05.05.07, Οµάδα Β) 

Το σχόλιο της ΠΕ 1 σε σχέση µε τα συνοδευτικά έντυπα φαίνεται να είναι σηµαντικό σε 

σχέση µε την αποτελεσµατική επικοινωνία των κατασκευασµάτων των διάφορων οµάδων. 

Τα δυο έντυπα περιείχαν µεταδεδοµένα για τα µοντέλα ή για τις αξιολογήσεις των 

µοντέλων. Συγκεκριµένα, το Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου περιείχε µεταδεδοµένα 

για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του µοντέλου (τίτλος, φαινόµενο που αναπαριστά), τα 
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συστατικά στοιχεία του µοντέλου (αντικείµενα, διαδικασίες, µεταβλητές, 

αλληλεπιδράσεις) και το µηχανισµό λειτουργίας του µοντέλου. Από την άλλη, το 

συνοδευτικό Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου περιείχε µεταδεδοµένα για ασυνέπειες, 

προβλήµατα ή περιορισµούς του µοντέλου και προτεινόµενους τρόπους υπερπήδησης των 

προβληµάτων.  

6.5.3.2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία ανταλλαγής και 

αξιολόγησης µοντέλων 

Μία άλλη σηµαντική παράµετρος για την επιτυχηµένη χρήση του χώρου ανταλλαγής 

κατασκευασµάτων αφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Πέρα από το ότι χρειάζεται να 

παρακολουθεί τη διαδικασία καταχώρησης κατασκευασµάτων ή εντύπων σε περίπτωση 

που παρουσιάζονται τεχνικά ή άλλα προβλήµατα, είναι καλό σε κάποια χρονικά σηµεία να 

συµµετέχει στη διαδικασία ως αξιολογητής. Στην παρούσα έρευνα αυτό συνέβηκε στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας 24, κατά την οποία οι ΠΕ οικοδόµησαν το πέµπτο µοντέλο 

που αφορούσε στο τρίτο µοτίβο που εντόπισαν στα δεδοµένα (Κατά τη διάρκεια µιας µέρας 

το φεγγάρι έχει φαινοµενικό µονοπάτι παρόµοιο µε του ήλιου). Η αξιολόγηση αυτού του 

µοντέλου έγινε από την εκπαιδευτικό και όχι από τις υπόλοιπες οµάδες των ΠΕ. Με βάση 

αυτή την αξιολόγηση οι ΠΕ προχώρησαν στη βελτίωση του πέµπτου µοντέλου και στη 

δηµιουργία της τελικής εκδοχής (µοντέλο 6).  

6.5.4. Παράµετροι χρήσης των εργαλείων επικοινωνίας και 

δυνατότητες που παρέχουν για καλλιέργεια της ικανότητας της 

µοντελοποίησης: Σύνοψη 

Το ∆ιάγραµµα 49 συνοψίζει τις σηµαντικότερες παραµέτρους αξιοποίησης των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων που παρέχουν τα εργαλεία επικοινωνίας που παρέχει το ΕΠΜ 

που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα.  

 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µία εκ των δύο παραµέτρων και για τα τρία εργαλεία 

επικοινωνίας είναι η εκπαιδευτικός. Αυτό αναδεικνύει το σηµαντικότατο ρόλο που 

διαδραµατίζει η εκπαιδευτικός ακόµα και σε περιβάλλοντα που δε θεωρούνται 

παραδοσιακά και που συνήθως υπαινίσσονται τη µετατόπιση του ελέγχου της διαδικασίας 

της µάθησης από την εκπαιδευτικό στους µανθάνοντες. Η ροή του µαθήµατος όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.5. και εκτυλίχθηκε κατά την υλοποίηση του ήταν 

µαθητοκεντρική, αφού το βάρος της µάθησης έφεραν οι ΠΕ καθώς συνεργάζονταν είτε 

στην οµάδα τους είτε µε άλλες οµάδες. Παρόλο που το µαθητοκεντρικό στυλ µάθησης 
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µεταθέτει τον έλεγχο της µάθησης από την εκπαιδευτικό στους µαθητές, αυτό δε σηµαίνει 

ότι η εκπαιδευτικός αναιρείται ή ότι η σηµασία του ρόλου της µειώνεται. Αντίθετα, µία 

επιτυχηµένη µαθητοκεντρική διδασκαλία προϋποθέτει την εκ των προτέρων έντονη 

ανάµιξη και εµπλοκή του εκπαιδευτικού. Στόχος είναι η κατάλληλη οργάνωση του υλικού 

και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν, αλλά και η κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 

παρακολούθηση της εξέλιξης της µάθησης, ώστε να µπορεί η εκπαιδευτικός να επεµβαίνει 

όπου χρειάζεται για να λύνει προβλήµατα ή να βοηθά στην οµαλή διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων.  

 
∆ιάγραµµα 49. Οι Σηµαντικότερες Παράµετροι Αξιοποίησης των ∆υνατοτήτων των Εργαλείων Επικοινωνίας 

του ΕΠΜ 
Το ∆ιάγραµµα 50 παρουσιάζει ένα µοντέλο χρήσης των εργαλείων επικοινωνίας που 

προσφέρει ένα ΕΠΜ και που µπορούν να στηρίξουν την καλλιέργεια της ικανότητας της 

µοντελοποίησης. Στο διάγραµµα φαίνονται οι δραστηριότητες που είχαν να επιτελέσουν οι 

ΠΕ κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και που αφορούσαν σε κάποια πτυχή της ικανότητας 

της µοντελοποίησης. Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο διάγραµµα (κόκκινα 

κουτιά) αποτελούν τη διδακτική υλοποίησης της επιστηµολογικής ανάλυσης και του 

µαθησιακού κύκλου της µοντελοποίησης. Για κάθε οµάδα δραστηριοτήτων παρουσιάζεται 

το εργαλείο επικοινωνίας που προτείνεται ως καταλληλότερο για την οµαλή διεξαγωγή 

του µαθήµατος.  

 

Από το διάγραµµα φαίνεται ότι το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών προσφέρεται για 

δραστηριότητες που αφορούν στη διαδικασία οικοδόµησης, αξιολόγησης και βελτιωτικής 

ρύθµισης των µοντέλων. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να χρησιµοποιείται σε 
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δραστηριότητες που αφορούν σε σύγκριση µοντέλων που αναπαριστούν το ίδιο φαινόµενο 

ή σύγκριση του µοντέλου µε το πραγµατικό φαινόµενο (δεδοµένα που συλλέχθηκαν).  

 

Επιπλέον, το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας προσφέρεται για δραστηριότητες που 

στηρίζουν έµµεσα την ανάπτυξη της µοντελοποίησης. Αφορούν κυρίως έργα που 

προϋποθέτουν επιστηµονική συζήτηση ανάµεσα στους ΠΕ µε σκοπό την οικοδόµηση 

εννοιών ή διεργασιών που έµµεσα στηρίζουν την ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης. Αυτές µπορεί να είναι η δεξιότητα της παρατήρησης, η έγκυρη εξήγηση, 

η υπόθεση και η πρόβλεψη. Αφορούν, επίσης, σε έργα που απαιτούν από τους ΠΕ να 

χρησιµοποιήσουν τις έννοιες ή διεργασίες που οικοδόµησαν, να εντοπίσουν, για 

παράδειγµα, µοτίβα ανάµεσα σε δεδοµένα, να οικοδοµήσουν έγκυρες εξηγήσεις και να 

εντοπίσουν υποθέσεις σε δεδοµένα. Τέλος, αυτό το εργαλείο είναι καλό να 

χρησιµοποιείται και κατά την ανάπτυξη στρατηγικών για διδασκαλία της ικανότητας της 

µοντελοποίησης και πιο συγκεκριµένα, όταν οι ΠΕ αξιολογούν υφιστάµενες διδακτικές 

πρακτικές που προωθούν την ανάπτυξη της ικανότητας αυτής.  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
ΕΑΕ= ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΣΕ= ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΑΣ=ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ, Χ=ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΣ=ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΗ

ΜΕΛΕΤΗ Ε∆ΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΣ4,ΣΣ6)
(Μοντέλο ως αντικείµενο αναπαράστασης και ερµηνείας ενός ΦΦ, Επιλογή µέσου έκφρασης, τα 
µοντέλα ως επεξηγηµατικά πλαίσια κλπ) (14,23,26, ΣΣ1,ΣΣ2,ΣΣ3,ΣΣ5) ΕΣΕ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ (19) Χ

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
(1,5,20,22,24,25) ΕΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
(15,16,17,18,20,21,22,24) ΕΑΣ

ΕΑΕ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ (20,22,24) ΕΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ/
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
(20,22,24,26) ΕΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Ι∆ΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ (27)

Χ

ΣΥΛΛΟΓΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

(3,4,5,11)

Ε
Α
Ε

Χ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ-
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ, 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΟΤΙΒΩΝ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΘΕΣΕΩΝ
(7,9,8,10,12) ΕΑΕ

ΕΓΚΥΡΗ ΕΞΗΓΗΣΗ    
        (13) ΕΑΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
(2)

ΕΑΕ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
(ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (28,30,31)

Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (33,34,36)

Χ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (32,35) ΕΑΕ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
ΜΑΝΘΑΝΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (37,38)

Χ

 
∆ιάγραµµα 50. Μοντέλο Χρήσης των Εργαλείων Επικοινωνίας ενός ΕΠΜ για την Καλλιέργεια της 

Ικανότητας της Μοντελοποίησης και Ανάπτυξη Στρατηγικών για τη ∆ιδασκαλία της 
 

Τέλος, το Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας προσφέρεται κυρίως για στήριξη της 

ανάπτυξης της διαδικασίας ανάπτυξης στρατηγικών για διδασκαλία της ικανότητας της 
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µοντελοποίησης, αφού είναι καλό να αφορά στη µελέτη µε σκοπό την επιστηµονική 

συζήτηση σε σχέση µε εδραιωµένη γνώση για τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση. Πιο 

συγκεκριµένα, µέσα από έργα που χρησιµοποιούν αυτό το εργαλείο επικοινωνίας οι ΠΕ 

µελετούν και συνδιαλέγονται σε σχέση µε τη φύση και την ουσία των µοντέλων και της 

διαδικασίας της µοντελοποίησης, σε σχέση µε συγκεκριµένους τρόπους προσέγγισης της 

διδασκαλίας της ικανότητας της µοντελοποίησης, καθώς και σε σχέση µε τρόπους 

επιλογής του κατάλληλου µέσου έκφρασης των µοντέλων συγκεκριµένων φυσικών 

φαινοµένων.  

6.6. Ερευνητικό ερώτηµα 6: Ποιες είναι οι σηµαντικότερες 

παράµετροι δηµιουργίας συνθηκών αποτελεσµατικής 

συνεργασίας ανάµεσα σε ΠΕ στις ΦΕ σε ένα µάθηµα που 

εφαρµόζει µικτή διαδικτυακή προσέγγιση; Με ποιους τρόπους 

µπορούν να αξιοποιηθούν τα διαθέσιµα διαδικτυακά εργαλεία 

και σε ποια επίπεδα προσφέρεται η συνεργασία για την 

προώθηση διάφορων µαθησιακών επιδιώξεων; 

Για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτηµα 6 έγινε ανάλυση των δεδοµένων των 

συζητήσεων των ΠΕ µε σκοπό να εντοπιστεί το ποιες οµάδες δραστηριοτήτωνxxxiii οδηγούν 

σε σύγκλιση προθέσεων και υψηλής ποιότητας συνεργασία, µε άλλα λόγια να εντοπιστούν οι 

επιτυχηµένες ή όχι οµάδες δραστηριοτήτων των δύο πακέτων του διδακτικού υλικού ως 

προς τη συνεργασία που αναπτύχθηκε. Έπειτα, έγινε µεταανάλυση του είδους των 

δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε κάθε οµάδα για εντοπισµό των παραµέτρων που 

φαίνεται να απαιτούνται, ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες αποτελεσµατικής 

συνεργασίας ανάµεσα σε ΠΕ στις ΦΕ. Ακολουθεί (α) περιγραφή των παραµέτρων όπως 

προέκυψαν από τη µεταανάλυση της κάθε δραστηριότητας (κεφάλαιο 6.6.1.) και (β) 

περιγραφή των τρόπων, µε τους οποίους µπορούν να αξιοποιηθούν τα διάφορα 

διαδικτυακά εργαλεία για προώθηση των µαθησιακών επιδιώξεων που τέθηκαν για το 

συγκεκριµένο µάθηµα για τα διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας (κεφάλαιο 6.6.2.).  

6.6.1. Παράµετροι που προωθούν συνθήκες αποτελεσµατικής 
συνεργασίας 

6.6.1.1. Επεξεργασία εννοιολογικού µοντέλου 

Μέσα από τη δραστηριότητα 26 οι ΠΕ επεξεργάστηκαν δύο εννοιολογικά µοντέλα για τις 

Φάσεις της Σελήνης µε σκοπό να αποφανθούν ως προς την ορθότητα τους. Οι ΠΕ της 

                                                 
xxxiii Ο Πίνακας 122 παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων που συνιστούν τα δύο πακέτα 
διδακτικού υλικού που εφαρµόστηκαν στο παρόν µάθηµα.  
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οµάδας 5 κατέληξαν να υποστηρίζουν την ορθότητα και των δύο µοντέλων µετά από 

παράθεση επιχειρηµάτων ή αντεπιχειρηµάτων υπέρ του πρώτου , του δεύτερου ή και των 

δύο µοντέλων. Η όλη προσπάθειά των ΠΕ εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία.  

Παράµετροι 

1.1. Είναι καλό για δραστηριότητες επεξεργασίας εννοιολογικού µοντέλου, τα µοντέλα 

που δίνονται να είναι «αλληλοσυγκρουόµενα» (π.χ. γεωκεντρικό-σεληνοκεντρικό, 

σωµατιδιακό και ακτινικό µοντέλο διάδοσης του φωτός κτλ), αλλά ταυτόχρονα να 

µπορούν και τα δύο να υποστηρίζουν τα δεδοµένα που έχουν υπόψη τους, ώστε να 

δηµιουργείται εκτεταµένη συζήτηση.  

1.2. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και ο τρόπος παρουσίασης των µοντέλων. 

Το λογισµικό SC, στο οποίο ήταν κατασκευασµένα τα δύο µοντέλα αποτελεί εύκολα 

προσβάσιµο και κατανοητό εργαλείο, το οποίο αποτέλεσε την πλατφόρµα παρουσίασης 

και επεξεργασίας των δύο µοντέλων από τους ΠΕ της οµάδας. Το γεγονός ότι οι ΠΕ 

µπορούσαν να τρέξουν τα µοντέλα στο SC® για να τα επεξεργαστούν ήταν πολύ 

βοηθητικό.  

6.6.1.2. Λειτουργικός Ορισµός νέας έννοιας 

Μέσα από τη δραστηριότητα 3.1. δόθηκε η ευκαιρία στους ΠΕ να οικοδοµήσουν 

λειτουργικό ορισµό για µία διαδικασία (καταγραφή παρατηρήσεων φεγγαριού). Οι ΠΕ 

είναι συνηθισµένοι µε συµβατικούς τρόπους µέτρησης και συλλογής δεδοµένων όπως για 

παράδειγµα η ανάπτυξη ενός φυτού (µέτρηση ύψους µε µέτρο), το ζέσταµα ενός υγρού 

(µέτρηση θερµοκρασίας µε θερµόµετρο) κ.ο.κ. ∆εν είχαν χρησιµοποιήσει ξανά καµιά 

µέθοδο για συλλογή τέτοιας µορφής δεδοµένων. Χρειάστηκε να συνεργαστούν εντός της 

οµάδας τους για να σκεφτούν όργανα και τρόπους καταγραφής των παρατηρήσεων του 

φεγγαριού, αλλά και να διαβάσουν τις απαντήσεις των άλλων οµάδων στο σύστηµα. 

Παράµετροι 

2.1. Το γεγονός ότι η διαδικασία απαιτούσε την καταγραφή της οµαδικής απάντησης 

στο χώρο ασύγχρονης επικοινωνίας, παρόλο που δε χρειαζόταν να συνεργαστούν µε τις 

υπόλοιπες οµάδες σε σχέση µε αυτό το ερώτηµα ασύγχρονα, έδωσε την ευκαιρία στους 

ΠΕ της κάθε οµάδας να πάρουν ιδέες ή ακόµα και να ασκήσουν κριτική εντός της οµάδας 

τους στις απαντήσεις των άλλων οµάδων και να ενισχύσουν ή να τροποποιήσουν τη δική 

τους απάντηση.  

6.6.1.3. Καταγραφή Παρατηρήσεων 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 2.1.2 ζητήθηκε από τους ΠΕ αρχικά να καταγράψουν στο 

σύστηµα τις παρατηρήσεις τους για ένα βίντεο για τη ζωή στο βυθό, και ακολούθως να 
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επεξεργαστούν τις απαντήσεις των υπόλοιπων µελών της οµάδας, ώστε να καταλήξουν σε 

οµαδική απάντηση για το τι παρατήρησαν. Η διαδικασία αυτή επέφερε υψηλής ποιότητας 

συνεργασία.  

 

Η ΠΕ 20 αναφέρει στο αναστοχαστικό της ηµερολόγιο µετά από την ολοκλήρωση αυτής 

της δραστηριότητας:  

Όσον αφορά τη δεύτερη άσκηση, κατά την οποία έπρεπε να 

παρακολουθήσουµε ένα φιλµάκι, µου άρεσε που αρχικά καταγράψαµε 

ατοµικά τις απαντήσεις µας και µετά τις συγκρίναµε, αλλά γραπτώς. Πιστεύω 

κάτι ανάλογο πρέπει να γίνεται και στην τάξη. Αν και δεν έχουµε 

ολοκληρώσει την άσκηση, νιώθω ότι κάτι τέτοιο βοηθά πολύ στον 

αναστοχασµό και την αυτοαξιολόγηση. (Ηµερολόγιο αναστοχασµού, 

12.02.07., ΠΕ 20
xxxiv

) 

Παράµετροι 

3.1. Της οµαδικής απάντησης προηγήθηκαν οι ατοµικές απαντήσεις στο Εργαλείο 

Ασύγχρονης Επικοινωνίας. Έτσι, ο κάθε ΠΕ χρειάστηκε να παρακολουθήσει προσεκτικά 

το βίντεο και να καταγράψει τις παρατηρήσεις του, οι οποίες ήξερε από πριν ότι θα τύχουν 

κριτικής από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Αυτό βοήθησε στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση 

αυτού του µέρους της δραστηριότητας.  

3.2. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε και το γεγονός ότι οι ΠΕ είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φαινόµενο οπτικογραφηµένο (βίντεο), ένας τρόπος που 

µοιάζει πολύ µε την άµεση παρακολούθηση του φαινοµένου. 

 

Η δραστηριότητα 11, η οποία απαιτούσε επίσης την καταγραφή των παρατηρήσεων του 

φεγγαριού σε ένα ∆ιάγραµµα Σύνοψης Παρατηρήσεων του Φεγγαριού (∆ΣΠΦ) δεν ήταν 

επιτυχηµένη.  

Παράµετροι 

4.1. Το γεγονός ότι οι ΠΕ δεν είχαν να παρατηρήσουν το φαινόµενο άµεσα, αλλά 

έπρεπε να συνοψίσουν τις ήδη καταγεγραµµένες από άλλους φοιτητές παρατηρήσεις του 

φεγγαριού πιθανό να αποτελεί ένα λόγο για την αποτυχία της δραστηριότητας. 

4.2. Επιπλέον, το διδακτικό υλικό δε ζητούσε από τους ΠΕ να σχολιάσουν κάτι σε 

σχέση µε το ∆ΣΠΦ ούτε χρειάστηκε να εργαστεί ο κάθε ένας ατοµικά και ακολούθως να 

συνεργαστούν ως προς την τελική τους απάντηση. Από την άλλη, µπορεί η µορφή της 

δραστηριότητας αυτής να µην προσφέρεται για συνεργασία. Οι Dillenbourg et al. (1996) 

                                                 
xxxiv Το απόσπασµα αυτό είναι από το ηµερολόγιο αναστοχασµού που κατέγραψε η ΠΕ 20 στις 12.02.07. 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 333 

υποστηρίζουν ότι η φύση της δραστηριότητας επηρεάζει τα αποτελέσµατα. ∆εν µπορεί για 

παράδειγµα να παρατηρηθεί εννοιολογική αλλαγή σε µία δραστηριότητα που είναι κυρίως 

διαδικαστικής φύσεως και δεν περιλαµβάνει κατανόηση. 

6.6.1.4. ∆ραστηριότητες µοντελοποίησης ή προσοµοίωσης 

6.6.1.4.1. Οικοδόµηση µοντέλου 

Παρόλο που οι ΠΕ χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα SC® διεκπεραιώνοντας όλα τα 

µαθήµατα που υπάρχουν στον οδηγό του προγράµµατος, η πρώτη τους επαφή µε το 

πρόγραµµα για οικοδόµηση µοντέλου έγινε µε τη δραστηριότητα 6, όπου χρειάστηκε να 

οπτικοποιήσουν ένα νοητικό τους µοντέλο για τη σελήνη (όλης της οµάδας). Η 

συγκεκριµένη δραστηριότητα πυροδότησε συζήτηση και συνεργασία υψηλού επιπέδου 

τόσο στο στάδιο της έκφρασης των ιδεών των ΠΕ σε σχέση µε το φαινόµενο που 

αποφάσισαν να αναπαραστήσουν (έκλειψη σελήνης) όσο και στο στάδιο της πρακτικής 

οικοδόµησής του στο πρόγραµµα.  

Παράµετροι 

5.1. Το γεγονός ότι οι ΠΕ αφέθηκαν ελεύθεροι να εκφραστούν ως προς το ποιο 

φαινόµενο θα µοντελοποιούσαν, αλλά και ως προς τον τρόπο που θα το έκαναν στο 

πρόγραµµα, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της δραστηριότητας. 

Φαίνεται ότι αυτή η ελευθερία στις κινήσεις και στη συζήτηση είναι βοηθητική σε 

εισαγωγικές δραστηριότητες µοντελοποίησης για αρχάριους κατασκευαστές µοντέλων. 

5.2. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και το µέσο στο οποίο οικοδόµησαν το µοντέλο. 

Το λογισµικό SC® αποτέλεσε την πλατφόρµα κοινής γλώσσας και εργασίας για τους ΠΕ 

της οµάδας.  

 

Η δεύτερη προσπάθεια των ΠΕ για οικοδόµηση µοντέλου (δραστηριότητα 20.1.) 

ακολούθησε τα επιστηµονικά βήµατα της επιστηµολογικής ανάλυσης της µοντελοποίησης 

(∆ιάγραµµα 6). Οι ΠΕ κλήθηκαν να οικοδοµήσουν µοντέλο που να εξηγεί το πρώτο από 

τα τρία µοτίβα που εντόπισαν στις παρατηρήσεις του φεγγαριού που τους δόθηκαν 

[Μοτίβο 1: Κατά τη διάρκεια µιας συνοδικής περιόδου (28 ηµέρες) το ορατό από τη γη 

σχήµα του φεγγαριού αλλάζει µε συγκεκριµένο τρόποxxxv]. Παρόλο που αντιµετώπισαν 

αρκετές δυσκολίες και είχαν δύο αποτυχηµένες προσπάθειες δηµιουργίας κανόνων που να 

εκφράζουν τις κινήσεις της γης ή της σελήνης στο µοντέλο τους, οι ΠΕ της οµάδας 4 

κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα µοντέλο που να εξηγεί το πρώτο µοτίβο µετά που 

αποτάθηκαν για βοήθεια σε διπλανή οµάδα και στην εκπαιδευτικό.  
                                                 
xxxv Νέα σελήνη, αναπτυσσόµενος µηνίσκος, πρώτο τέταρτο, αναπτυσσόµενο φεγγάρι, πανσέληνος, 
συρρικνούµενο φεγγάρι, τρίτο τέταρτο, συρρικνούµενος µηνίσκος. 
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Παράµετροι 

5.3. Ο εντοπισµός των µοτίβων µέσα από πραγµατικά δεδοµένα για το φεγγάρι, και  

5.4. η καταγραφή και ιεράρχηση των µοτίβων που εντοπίστηκαν µε σκοπό την 

ενασχόληση µε τα τρία κυριότερα, φαίνεται να ήταν δύο παράµετροι που βοήθησαν τους 

ΠΕ να εστιάσουν στο στόχο τους και να ασχοληθούν µε την ουσία του ζητήµατος, την 

οικοδόµηση κανόνων που να προσδιορίζουν τη συµπεριφορά των αντικειµένων του 

µοντέλου τους.  

5.5. Επιπλέον, φαίνεται να βοήθησε το γεγονός ότι οι ΠΕ ήταν ελεύθεροι να ζητήσουν 

βοήθεια από άλλες οµάδες στην τάξη ή από την εκπαιδευτικό.  

5.6. Τέλος, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και το λογισµικό SC, στο οποίο οικοδοµήθηκε το 

µοντέλο. Αποτέλεσε την πλατφόρµα κοινής γλώσσας και εργασίας για τους ΠΕ της 

οµάδας.  

 

Οι ΠΕ της οµάδας 5 χρησιµοποίησαν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης αυτής της 

δραστηριότητας. Συνδύασαν τη διαδικασία οικοδόµησης του µοντέλου τους µε τη 

συµπλήρωση του Έντυπου Κωδικοποίησης Μοντέλου (Παράρτηµα 19). Έτσι µελέτησαν 

αρχικά την εισαγωγή των βασικών στοιχείων του µοντέλου, όπως καθοδηγεί το έντυπο, 

και ακολούθως προσπάθησαν να οικοδοµήσουν το µοντέλο τους, ώστε να εξηγεί και όχι 

µόνο να περιγράφει το φαινόµενο. Παρουσίασαν διάφορες ιδέες, για τις οποίες 

αντάλλαξαν απόψεις και κατέληξαν σε µία, την οποία και υλοποίησαν.  

 

Η ΠΕ 4 αναφέρει στο ηµερολόγιο αναστοχασµού που έγραψε µετά από το συγκεκριµένο 

µάθηµα ότι η συµπλήρωση του εντύπου αυτού ήταν βοηθητική στην όλη διαδικασία 

οικοδόµησης µοντέλου, εφόσον βοήθησε την οµάδα να εστιάσει στα σωστά σηµεία: 

Στην αρχή του µαθήµατος συµπληρώσαµε το Έντυπο Κωδικοποίησης 

Μοντέλου µε βάση το συµπληρωµένο έντυπο που υπήρχε για την ανάπτυξη 

του φυτού (δραστηριότητα 17) και µε βάση τα στοιχεία που αποφασίσαµε ότι 

θα περιλαµβάνει το µοντέλο µας στη συζήτηση που έγινε το προηγούµενο 

µάθηµα. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ βοηθητικό που είχαµε το έντυπο γιατί 

ξέραµε σε ποια σηµεία έπρεπε να δώσουµε σηµασία κατά την κατασκευή του 

µοντέλου µας (µηχανισµός του µοντέλου κτλ). (Ηµερολόγιο Αναστοχασµού, 

13.03.07, ΠΕ 4) 

Ο ΠΕ 12 σχολιάζει ότι χρειάστηκε να βελτιώσουν το µοντέλο τους γιατί υστερούσε σε 

σχέση µε τις διαδικασίες και τις αλληλεπιδράσεις, κάτι που αντιλήφθηκαν µέσω του 

εντύπου αυτού:  
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Για το συγκεκριµένο µάθηµα έπρεπε να κατασκευάσουµε ένα µοντέλο και να 

συντάξουµε ένα έντυπο δηµιουργίας του µοντέλου, σχετικά µε το φαινόµενο 

της αλλαγής της µορφής της σελήνης. …Το µοντέλο µας είχε αντικείµενα 

(ήλιος, γη, σελήνη), µεταβλητές (θέση σελήνης σε σχέση µε τη γη και τον 

ήλιο), διαδικασίες (περιφορά σελήνης γύρω από τη γη και αλλαγή της µορφής 

της) και αλληλεπιδράσεις (αν η σελήνη βρίσκεται σε ορισµένη θέση σε σχέση 

µε τη γη και τον ήλιο τότε αλλάζει µορφή). Μέσα από συζήτηση στην οµάδα 

µας, και αφού το ζητούσε το Έντυπο Κωδικοποίησης, αποφασίσαµε ότι οι 

διαδικασίες και οι αλληλεπιδράσεις δε φαίνονταν καθαρά µέσα από το 

µοντέλο και το βελτιώσαµε. (Ηµερολόγιο Αναστοχασµού, 13.03.07, ΠΕ 12). 

Παράµετροι 

5.7. Σε αυτή την περίπτωση καταλυτικός φαίνεται να ήταν ο ρόλος του Έντυπου 

Κωδικοποίησης Μοντέλων που έπρεπε να συνοδεύει τα µοντέλα που ετοίµασε η κάθε 

οµάδα. Αυτό στήριξε τη διαδικασία οικοδόµησης µοντέλου βοηθώντας τους ΠΕ να µένουν 

προσηλωµένοι στο στόχο τους. 

 

Η τρίτη δραστηριότητα (#25) που αφορούσε σε οικοδόµηση µοντέλου λειτούργησε ως 

δραστηριότητα εµπέδωσης και επέκτασης, αφού χρονικά έλαβε χώρα µετά από την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 20, 22, και 24 που περιλάµβαναν οικοδόµηση και 

βελτιωτική ρύθµιση των µοντέλων που εξηγούσαν τα τρία µοτίβα που εντόπισαν στα 

δεδοµένα για το φεγγάρι. Οι ΠΕ είχαν την ευκαιρία να οικοδοµήσουν αρχικά στην οµάδα 

τους (οµάδα 5) ένα µοντέλο µε πραγµατικά αντικείµενα (λάµπα για ήλιο, µπάλα για 

σελήνη, κεφάλι ατόµου για γη) που να εξηγεί τις Φάσεις της Σελήνης (όλα τα µοτίβα) 

(δραστηριότητα 25.1.). Σε επόµενο στάδιο, συνεργάστηκαν µε την οµάδα 2 και την 

εκπαιδευτικό µε σκοπό να υποστηρίξουν το µοντέλο που οικοδόµησαν (δραστηριότητα 

25.2.). Όταν κατάφεραν να οικοδοµήσουν ένα κοινό µοντέλο, στο οποίο να συµφωνούν 

και οι δύο οµάδες, το χρησιµοποίησαν για να εξηγήσουν τον κύκλο της µέρας-νύχτας και 

τις Φάσεις της Σελήνης.  

Παράµετροι 

Σε σχέση µε αυτή τη δραστηριότητα τρεις φαίνεται να είναι οι βασικές παράµετροι 

επιτυχίας:  

5.8. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 

οικοδόµησης µοντέλου στο πρόγραµµα SC® και αφορούσε σε οικοδόµηση µοντέλου µε 

πραγµατικά τρισδιάστατα αντικείµενα. 
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5.9. Ο συνδυασµός των δύο επιπέδων συνεργασίας (της συζήτησης ανάµεσα στις δύο 

οµάδες προηγήθηκε συζήτηση και οικοδόµηση του µοντέλου εντός της κάθε οµάδας 

ξεχωριστά). 

5.10. Οι συντονιστικές κινήσεις της εκπαιδευτικού στο δεύτερο επίπεδο της 

δραστηριότητας (συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες σε τοπικό επίπεδο).  

 

Ακολουθούν αποσπάσµατα από τις σκέψεις των ΠΕ όπως τις παράθεσαν στα ηµερολόγια 

αναστοχασµού που κράτησαν µετά από το µάθηµα κατά το οποίο ολοκλήρωσαν τη 

δραστηριότητα 25. Αυτές οι σκέψεις υποδεικνύουν τη σηµασία των παραµέτρων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω για την αποτελεσµατική έκβαση της δραστηριότητας.  

 

Η ΠΕ 1 εντόπισε τη σηµασία που έχει η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού σε σηµεία που 

αφορούν στην ολοκλήρωση του µαθήµατος:  

Πιστεύω ήταν ένα από τα πιο βοηθητικά και ξεκάθαρα µαθήµατα που κάναµε, 

αφού δουλεύαµε συνεχώς µε την καθοδήγηση κάποιου-της εκπαιδευτικού-και 

όχι µόνοι µας. Αυτό χρειάζεται να γίνεται, ιδιαίτερα όταν απαιτείται σύνοψη 

ή ανακεφαλαίωση του µαθήµατος. Καλή η οµαδική εργασία, αλλά όχι 

αποκλειστικά! Χρειάζεται να γίνει συνδυασµός…(Ηµερολόγιο Αναστοχασµού, 

17.04.07, ΠΕ 1). 

Επιπρόσθετα, η ΠΕ 14 εκτιµώντας το ρόλο της εκπαιδευτικού κατά το δεύτερο µέρος της 

δραστηριότητας 25 ανέφερε τα ακόλουθα:  

Γενικά πιστεύω ότι το µάθηµα ήταν ενδιαφέρον µε εποικοδοµητική συζήτηση 

τόσο µε την οµάδα µου όσο και µε τις άλλες οµάδες και µε την εκπαιδευτικό. 

Φυσικά, νοµίζω, αν απουσίαζε η εκπαιδευτικός, η συζήτηση που κάναµε θα 

ήταν πολύ διαφορετική µια και κατάφερε να µας συντονίζει πολύ καλά. Ούτε 

ξεφεύγαµε από το θέµα µας, ούτε δηµιουργήθηκαν παρανοήσεις. Φρόντισε 

ώστε να γίνει µια ουσιαστική συζήτηση και να παρουσιαστούν οι απόψεις 

όλων των οµάδων και ατόµων. (Ηµερολόγιο Αναστοχασµού, 17.04.07, ΠΕ 

14). 

Οι ΠΕ 4 και ΠΕ 12, από την άλλη, εντόπισαν τα θετικά της τρισδιάστατης αναπαράστασης 

που παρείχε το µοντέλο που έφτιαξαν µε πραγµατικά υλικά:  

Παρόλο που ξέραµε τι συµβαίνει µε τις Φάσεις της Σελήνης, εγώ προσωπικά 

βρήκα το τρισδιάστατο µοντέλο πιο κοντά στον πραγµατικό κόσµο και πιο 

απλό από το µοντέλο στο SC


. Μπορώ να πω ότι ολοκλήρωσε το µοντέλο 

που είχα για τις Φάσεις της Σελήνης. Έκανε πιο κατανοητό και ξεκάθαρο το 
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µοντέλο στο µυαλό µου και πιστεύω ότι θα θυµάµαι πιο εύκολα το 

τρισδιάστατο µοντέλο (Ηµερολόγιο Αναστοχασµού, 17.04.07, ΠΕ 4). 

 

Αυτή η δραστηριότητα ήταν αρκετά χρήσιµη για διάφορους λόγους. Κατ’ 

αρχάς µέσα από την πρακτική αναπαράσταση του φαινοµένου στο 

πραγµατικό περιβάλλον, είχαµε τη δυνατότητα να δούµε πιο ρεαλιστικά το 

φαινόµενο σε τρισδιάστατο επίπεδο. Έτσι µπορέσαµε πιο εύκολα να 

παρατηρήσουµε αυτά που θέλαµε να δείξουµε µε τα µοντέλα µας στο ψηφιακό 

χώρο των δυο διαστάσεων και να δώσουµε εξηγήσεις για διάφορες 

παρατηρήσεις (π.χ. γιατί βλέπουµε τις Φάσεις της Σελήνης µε το 

συγκεκριµένο τρόπο, ή γιατί ανατέλλει και δύει από τις συγκεκριµένες 

κατευθύνσεις η σελήνη) (Ηµερολόγιο Αναστοχασµού, 17.04.07, ΠΕ 12). 

Τέλος, ο ΠΕ 19 εντοπίζει και την τρίτη παράµετρο που σχετίζεται µε την επιτυχία αυτής 

της δραστηριότητας, το συνδυασµό των δύο επιπέδων συνεργασίας στο τοπικό επίπεδο 

(συνεργασία εντός της οµάδας και συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες): 

Καταρχήν να πω ότι το συγκεκριµένο µάθηµα ήταν για µένα πολύ χρήσιµο. 

Ουσιαστικά µέσα απ’ ότι έγινε στο συγκεκριµένο µάθηµα και ειδικά η 

συζήτηση µε την εκπαιδευτικό µε οδήγησε στο να αποκτήσω µια συνεκτική 

εικόνα για το γνωστικό στόχο του µαθήµατος. Το ότι αρχικά ασχοληθήκαµε 

από µόνοι µας στην οµάδα και προσπαθήσαµε να χρησιµοποιήσουµε τα υλικά 

που µας δόθηκαν για να οικοδοµήσουµε το τρισδιάστατο µοντέλο, βοήθησε 

στη µετέπειτα συζήτηση που είχαµε µε την άλλη οµάδα. Ήµασταν καλύτερα 

προετοιµασµένοι για να απευθυνθούµε σε αυτούς, αλλά και στην 

εκπαιδευτικό. (Ηµερολόγιο Αναστοχασµού, 17.04.07, ΠΕ 19). 

6.6.1.4.2. Βελτιωτική ρύθµιση µοντέλου 

Σύµφωνα µε το µαθησιακό κύκλο της µοντελοποίησης (∆ιάγραµµα 9), µετά την 

οικοδόµηση µοντέλου είναι δυνατό να δηµιουργηθεί ανισορροπία ανάµεσα στα δεδοµένα 

ή στο φαινόµενο και στο µοντέλο, γεγονός που απαιτεί τη βελτιωτική ρύθµιση του 

µοντέλου µε σκοπό την επίτευξη ισορροπίας. Αυτός ακριβώς ήταν και ο στόχος της 

δραστηριότητας 20.3. που αφορούσε στη βελτιωτική ρύθµιση του πρώτου µοντέλου της 

κάθε οµάδας σύµφωνα µε την αξιολόγηση που έγινε από άλλη οµάδα της τάξης. Για να 

γίνει εφικτή η βελτιωτική ρύθµιση του µοντέλου των οµάδων (4 και 5), τρεις άλλες οµάδες 

αξιολόγησαν τα µοντέλα τους (η οµάδα 3 αξιολόγησε το µοντέλο της οµάδας 4 και οι 

οµάδες 6 και 7 αξιολόγησαν το µοντέλο της οµάδας 5). Οι οµάδες 4 και 5 χρησιµοποίησαν 

τα σχόλια που έλαβαν από τις οµάδες-αξιολογητές και τροποποίησαν τα µοντέλα τους, 
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ώστε να ανταποκρίνονται στις κριτικές που έλαβαν. Παρόλο που οι αξιολογήσεις δόθηκαν 

γραπτώς σε ειδικά σχεδιασµένο έντυπο, η οµάδα 4 ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις, εντός 

της τάξης, σε σχέση µε τα σηµεία της αξιολόγησης της οµάδας 3, ώστε να κατανοήσει 

πλήρως τα θέµατα που περιλάµβανε.  

 

Κρίσιµης σηµασίας στη διαδικασία της βελτιωτικής ρύθµισης των µοντέλων των οµάδων 

ήταν το γεγονός ότι η αξιολόγηση του αρχικού µοντέλου έγινε από άλλη οµάδα και όχι 

από την οµάδα που οικοδόµησε το µοντέλο. Η όλη δραστηριότητα έλαβε χώρα σε εξ 

αποστάσεως επίπεδο, αφού οι οµάδες-κατασκευαστές φόρτωσαν τα µοντέλα τους στο 

χώρο ανταλλαγής συνεισφορών, από όπου τα κατέβασαν οι οµάδες-αξιολογητές για να τα 

αξιολογήσουν (βλέπε κεφάλαιο 4.7. για περιγραφή της διαδικασίας).  

Παράµετροι 

Οι ουσιαστικότερες παράµετροι σε σχέση µε την επιτυχία αυτής της δραστηριότητας 

φαίνεται να είναι οι ακόλουθοι:  

5.11. Η αξιολόγηση έγινε από άλλη οµάδα, η οποία γνώριζε το θέµα καλά 

5.12. Το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών, το οποίο αποτέλεσε το χώρο όπου 

συγκεντρώθηκε τελικά όλο το υλικό που αφορά τα µοντέλα όλων των οµάδων για τις 

Φάσεις της Σελήνηςxxxvi. 

5.13. Το λογισµικό SC, στο οποίο έγιναν οι βελτιωτικές ρυθµίσεις του µοντέλου, και το 

οποίο αποτέλεσε πλατφόρµα κοινής γλώσσας και εργασίας για τους ΠΕ της οµάδας.  

 

Η δραστηριότητα 22.2. αφορούσε στη διαδικασία της βελτιωτικής ρύθµισης του µοντέλου 

που προέκυψε από τη δραστηριότητα 20, µε σκοπό να περιλαµβάνει και το δεύτερο µοτίβο 

που εντόπισαν οι ΠΕ στα δεδοµένα για το φεγγάρι (Η ανατολή και η δύση του φεγγαριού 

διαφέρουν καθηµερινά). Η δραστηριότητα αυτή διαφέρει από την 20.3., αφού οι αλλαγές 

που χρειάζονταν να γίνουν δε στηρίζονταν σε αξιολογητικά σηµεία που λήφθηκαν από 

άλλη οµάδα, αλλά στην ανάγκη περίληψης νέου µοτίβου στο µοντέλο. Και για τις δύο 

οµάδες (4 και 5) η διαδικασία βελτίωσης του µοντέλου ήταν επιτυχηµένη και εµπεριείχε 

υψηλής ποιότητας συνεργασία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η οµάδα 5 ακολούθησε και πάλι 

τα βήµατα που υποδεικνύονταν από το Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου, το οποίο 

έπρεπε να συµπληρώσουν, κάτι που µάλλον τους βοήθησε για να ολοκληρώσουν τη 

βελτίωση του µοντέλου τους.  

 

 

                                                 
xxxvi Στο κεφάλαιο 6.5.3. υπάρχει εκτενής ανάλυση σε σχέση µε το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών. 
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Παράµετροι  

5.14. Το γεγονός ότι είχε προηγηθεί δραστηριότητα εντοπισµού µοτίβων µέσα από 

πραγµατικά δεδοµένα για το φεγγάρι βοήθησε τους ΠΕ να εστιάσουν στο στόχο τους και 

να ασχοληθούν µε την ουσία του ζητήµατος, την οικοδόµηση, δηλαδή, κανόνων που να 

προσδιορίζουν τη συµπεριφορά των αντικειµένων του µοντέλου τους. 

5.15. Η δραστηριότητα ιεράρχησης των µοτίβων που εντοπίστηκαν µε σκοπό να 

ασχοληθούν µε τα τρία κυριότερα βοήθησε τους ΠΕ να εστιάσουν στο στόχο τους και να 

ασχοληθούν µε την ουσία του ζητήµατος, την οικοδόµηση κανόνων που να προσδιορίζουν 

τη συµπεριφορά των αντικειµένων του µοντέλου τους. 

5.16. Η συµπλήρωση του συνοδευτικού Έντυπου Κωδικοποίησης Μοντέλου βοήθησε 

την οµάδα 5 να εστιάσει την προσοχή της στα στοιχεία του µοντέλου και όχι σε εξωτερικά 

χαρακτηριστικά.  

5.17. Το λογισµικό SC, στο οποίο έγιναν οι βελτιωτικές ρυθµίσεις του µοντέλου 

αποτέλεσε την πλατφόρµα κοινής γλώσσας και εργασίας για τους ΠΕ των δύο οµάδων.  

6.6.1.4.3. Αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση µοντέλου  

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 15.1. οι ΠΕ αξιολόγησαν ατοµικά ένα µοντέλο, που 

αναπαριστούσε τη λειτουργία του µόντεµ σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, και 

κατέγραψαν την απάντησή τους στο σύστηµα. Ακολούθησε κριτική στις απαντήσεις των 

υπόλοιπων µελών της οµάδας, διαδικασία που προκάλεσε υψηλής ποιότητας συνεργασία. 

Ακολουθεί µέρος της συζήτησης που είχαν στο σύστηµα τα µέλη της οµάδας 4:  

ΠΕ 20: Στο µοντέλο γίνεται αναπαράσταση της µηχανής modem ενός Η.Υ. … 

Ο τρόπος που συµβολίζεται το κάθε µέρος του µοντέλου είναι πρωτόγνωρος 

και πρωτότυπος. ∆εν ξέρω όµως κατά πόσο είναι χρήσιµο ένα µοντέλο όταν 

πρέπει να εξηγήσεις τι συµβολίζει το κάθε µέρος του… 

ΠΕ 8 προς ΠΕ 20: …∆ιαφωνώ ΠΕ 20. Γιατί δεν είναι καλό ένα µοντέλο που 

περιλαµβάνει εξηγήσεις; Θεωρώ ότι πρέπει να περιλαµβάνει εξηγήσεις µια 

και πάντα ο κατασκευαστής δίνει δικό του νόηµα σε κάθε µέρος του µοντέλου 

και αν δε δοθούν δε θα κατανοήσουµε τι γίνεται στο µοντέλο. 

ΠΕ 20 προς ΠΕ 8: Συµφωνώ µε την ΠΕ 8, αφού τα σηµεία που 

παρατηρήσαµε και σχολιάσαµε σε σχέση µε το µοντέλο έχουν πολλά κοινά. 

Κάτι που ανέφερε και µε βρίσκει σύµφωνη, παρόλο που εγώ δεν το ανέφερα, 

είναι το γεγονός ότι µε το µοντέλο αυτό δεν µπορούµε να κάνουµε προβλέψεις. 

Έχει δίκαιο σε σχέση µε το ότι είναι καλό να παρέχονται εξηγήσεις για όλα τα 

µέρη του µοντέλου. ∆εν το είχα σκεφτεί έτσι, ευχαριστώ για την επισήµανση. 

(Ασύγχρονη συζήτηση, δραστηριότητα 15.1., 04.03.07 µέχρι 05.03.07) 
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Παράµετροι 

5.18. Το γεγονός ότι οι ΠΕ κλήθηκαν αρχικά να καταγράψουν τις απόψεις τους 

(ατοµικά) στο σύστηµα και όχι απλώς να τις εκφράσουν προφορικώς, ίσως να αποτέλεσε 

την κρίσιµη παράµετρο που οδήγησε στην επιτυχία αυτής της δραστηριότητας. Με αυτό 

τον τρόπο «αναγκάστηκαν» να σκεφτούν ολοκληρωµένα την απάντησή τους πριν την 

καταγράψουν, γεγονός που πιθανό να τους ανάγκασε να οικοδοµήσουν καλύτερα τα 

επιχειρήµατά τους.  

 

Η δραστηριότητα 17 αφορούσε στη µελέτη ενός συµπληρωµένου Έντυπου Κωδικοποίησης 

Μοντέλου και ενός συµπληρωµένου Έντυπου Αξιολόγησης Μοντέλου για ένα µοντέλο που 

αναπαριστά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. Οι ΠΕ µελέτησαν 

τα δύο έντυπα και προσπάθησαν ακολούθως να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του 

µοντέλου. Η συνεργασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 4 δεν ήταν υψηλής ποιότητας. 

 

Στην ίδια γραµµή πλεύσης, η δραστηριότητα 18 αφορούσε στη συµπλήρωση ενός Έντυπου 

Αξιολόγησης Μοντέλου για ένα µοντέλο που αφορούσε στη δράση των ιών εντός του 

ανθρώπινου σώµατος. Η συνεργασία που αναπτύχθηκε ανάµεσα στους ΠΕ της οµάδας 4 

δεν ήταν υψηλής ποιότητας.  

Παράµετροι 

5.19. Τα µοντέλα που έχουν να επεξεργαστούν οι ΠΕ δεν πρέπει να είναι άγνωστου 

συγκείµενου (π.χ. Μετάδοση ιών). 

5.20. Πρέπει να γίνεται η απαιτούµενη συζήτηση µε την εκπαιδευτικό σε σχέση µε την 

ουσία των Έντυπων Κωδικοποίησης και Αξιολόγησης Μοντέλου 

5.21. Η διαδικασία αξιολόγησης µοντέλου πρέπει να περιλαµβάνει συζήτηση µέσω του 

συστήµατος (Εργαλείο ασύγχρονης ή σύγχρονης επικοινωνίας), κάτι που συνέβηκε στη 

δραστηριότητα 15.1. που πραγµατεύεται επίσης ένα άγνωστο συγκείµενο, και ανάγκασε 

τους ΠΕ να καταγράψουν τις απαντήσεις τους, και συνεπώς να τις σκεφτούν καλύτερα, 

οδήγησε σε υψηλής ποιότητας συνεργασία.  

 

Μέσα από τη δραστηριότητα 21 οι ΠΕ της κάθε οµάδας έπρεπε να αξιολογήσουν τη 

δεύτερη εκδοχή του µοντέλου τους, το οποίο αφορούσε στην αναπαράσταση του πρώτου 

µοτίβου που εντόπισαν στα δεδοµένα τους. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα εντός της οµάδας 

και πήρε τη µορφή καταγραφής των µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει το µοντέλο τους, 
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αλλά και αξιολόγησης του µοντέλου σε σχέση µε τα κριτήρια αξιολόγησης που 

αναπτύχθηκαν σε προηγούµενη δραστηριότητα.  

 

Η δραστηριότητα 22.1. αποτελεί τη συνέχεια της δραστηριότητας 20, αφού αφορά στη 

βελτιωτική ρύθµιση του µοντέλου που προέκυψε από αυτή τη δραστηριότητα και στην 

παραγωγή των επόµενων δύο εκδοχών του µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, καλεί τους ΠΕ να 

αξιολογήσουν το µοντέλο τους για δεύτερη φορά (η πρώτη έγινε στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας 21) συγκρίνοντάς το µε τις παρατηρήσεις του φεγγαριού. Επιπλέον, 

χρειάζεται να αξιολογήσουν αν εξηγεί το δεύτερο µοτίβο που εντόπισαν στα δεδοµένα (Η 

ανατολή και η δύση του φεγγαριού διαφέρουν καθηµερινά).  

Παράµετροι 

5.22. Στις δύο δραστηριότητες αξιολόγησης µοντέλου, όπου αναπτύχθηκε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς µιας οµάδας (21 και 22.1), τα 

µοντέλα που έπρεπε να αξιολογηθούν ήταν παρόµοια µε αυτά που έφτιαξε η ίδια η οµάδα, 

γεγονός που τα κάνει πιο οικεία στους ΠΕ.  

5.23. Επιπλέον, το περιεχόµενο της αξιολόγησης ήταν από πριν καθορισµένο (κριτήρια 

αξιολόγησης, εφαρµογή του µοτίβου 2, σύγκριση µε δεδοµένα κτλ).  

5.24. Για τις δύο δραστηριότητες σηµαντικό ρόλο έπαιξε το λογισµικό SC, στο οποίο 

έτρεξαν οι ΠΕ το µοντέλο. Αποτέλεσε την πλατφόρµα παρακολούθησης και επεξεργασίας 

του µοντέλου από τους ΠΕ.  

 

∆ραστηριότητες αξιολόγησης µοντέλων υπήρχαν και στο εξ αποστάσεως επίπεδο 

συνεργασίας ανάµεσα σε οµάδες. Για τους σκοπούς της δραστηριότητας 15.2. οι ΠΕ 

προσπάθησαν να διαπραγµατευτούν σε σχέση µε την οικοδόµηση κριτηρίων αξιολόγησης 

ενός µοντέλου. Αυτό έγινε αφού αξιολόγησαν εντός της οµάδας αρχικά ένα µοντέλο. Η 

συνεργασία που αναπτύχθηκε στον ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας ήταν παραγωγική 

(περιλάµβανε δηλώσεις, αµφισβητήσεις, αποδοχές απόψεων κτλ), αποτελεσµατική 

(καταρτίστηκαν τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης µοντέλου) και υψηλής οµοιογένειας 

(µεταξύ 1 και 2,5) κάτι που καθιστά τη δραστηριότητα επιτυχηµένη.  

Παράµετροι 

5.25. Η επιτυχία της δραστηριότητας φαίνεται να στηρίζεται στο γεγονός ότι η 

διαπραγµάτευση ανάµεσα στις οµάδες δεν ήταν αποµονωµένη από τις άλλες µορφές 

συνεργασίας, εφόσον προηγήθηκε (στο πλαίσιο της δραστηριότητας 15.1.) ατοµική 

εργασία και συνεργασία εντός της οµάδας µέσα από τον ασύγχρονο χώρο επικοινωνίας. 

Αυτό φαίνεται να βοήθησε τους ΠΕ να καταλήξουν σε κοινή θέση σε σχέση µε τα 
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κριτήρια αξιολόγησης των µοντέλων, αφού βίωσαν οι ίδιοι αυτή τη διαδικασία 

προηγουµένως.  

 

Η δραστηριότητα 16 αφορούσε στην αξιολόγηση του υποκείµενου µηχανισµού ενός 

µοντέλου (στο πρόγραµµα SC) σε σχέση µε την πυκνότητα των αντικειµένων και το 

φαινόµενο της βύθισης και της πλεύσης. Οι ΠΕ της οµάδας 4 συνεργάστηκαν εντός της 

οµάδας σε τοπικό επίπεδο µε σκοπό να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του µοντέλου 

και να αξιολογήσουν αν ο µηχανισµός απόδοσης της υπόθεσης, όπως εκφράζεται από το 

µοντέλο, είναι πετυχηµένος. Η δραστηριότητα ήταν επιτυχηµένη τόσο σε τοπικό επίπεδο 

ανάµεσα στα µέλη της οµάδας όσο και στο εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα 

στις οµάδες (Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας).  

Παράµετροι  

5.26. Παρόλο που σε αυτή τη δραστηριότητα το συγκείµενο ήταν άγνωστο προς τους ΠΕ, 

η δραστηριότητα ήταν επιτυχηµένη. Αυτό πιθανό να οφείλεται στο ότι η δραστηριότητα 

αφορούσε σε συνδυασµό του τοπικού και του εξ αποστάσεως επιπέδου συνεργασίας και 

όχι µόνο σε συνεργασία εντός της οµάδας όπως οι δραστηριότητες 17 και 18.  

5.27. Το γεγονός ότι ο στόχος της δραστηριότητας ήταν πολύ συγκεκριµένος, αφορούσε 

στην αξιολόγηση του υποκείµενου µηχανισµού υλοποίησης µίας υπόθεσης στο 

συγκεκριµένο µοντέλο και όχι γενική αξιολόγηση του µοντέλου, πιθανό να είναι η 

παράµετρος που διαφοροποίησε την αποτελεσµατικότητα της δραστηριότητας.  

5.28. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και το λογισµικό SC, στο οποίο 

έτρεξαν οι ΠΕ το µοντέλο που είχαν να αξιολογήσουν. Αποτέλεσε την πλατφόρµα 

παρακολούθησης και επεξεργασίας του µοντέλου αυτού.  

6.6.1.5. Αξιολόγηση συµφοιτητών  

Όταν οι ΠΕ οικοδόµησαν σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας τους το πρώτο 

τους µοντέλο για τις Φάσεις της Σελήνης (δραστηριότητα 20.1.), αξιολόγησαν το µοντέλο 

µιας άλλης οµάδας συµφοιτητών τους, στο οποίο είχαν πρόσβαση από το Εργαλείο 

Ανταλλαγής Συνεισφορών (δραστηριότητα 20.2.). Η αξιολόγηση του µοντέλου της άλλης 

οµάδας εκφράστηκε µέσα από το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου. Για την οµάδα 4 η 

διαδικασία ήταν επιτυχηµένη. Οι ΠΕ παρακολούθησαν και αξιολόγησαν προφορικά το 

µοντέλο της οµάδας 3 και κατέγραψαν την αξιολόγησή τους για το µοντέλο στο 

συνοδευτικό Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλων. Από την άλλη, για την οµάδα 5 αυτό το 

µέρος της δραστηριότητας δεν ήταν επιτυχηµένο. Η οµάδα 5 είχε να αξιολογήσει τα 

µοντέλα δύο οµάδων. Αρχικά αξιολόγησε το µοντέλο της οµάδας 7. Το συνέκριναν µε 

µοντέλα των υπόλοιπων οµάδων της τάξης και ακολούθως ξεκίνησαν να συµπληρώνουν 
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το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου, συµπλήρωσαν δηλαδή τις ασυνέπειες και τους 

περιορισµούς που παρουσιάζει το µοντέλο, εισηγήθηκαν τρόπους βελτίωσής του και 

αποφάνθηκαν αν ο µηχανισµός που το υποστηρίζει είναι ο σωστός. Η ίδια διαδικασία 

επαναλήφθηκε για το µοντέλο της οµάδας 6.  

Παράµετροι  

6.1. Το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών βοήθησε πρακτικά τη διαδικασία, αφού 

επέτρεψε σε όλες τις οµάδες να έχουν πρόσβαση στα µοντέλα και τα έντυπα όλων των 

οµάδων. 

6.2. Η κάθε οµάδα που οικοδοµούσε ή βελτίωνε ένα µοντέλο συµπλήρωνε το Έντυπο 

Κωδικοποίησης Μοντέλου. Αυτό βοήθησε στη διαδικασία αξιολόγησης, εφόσον στήριξε 

την οµάδα στο να παραµείνει συγκεντρωµένη στο στόχο της και απέτρεψε επιφανειακής 

µορφής αξιολόγηση.  

6.3. Η οµάδα-αξιολογητής ήταν γνώστης του θέµατος, αφού η ίδια είχε αναπτύξει 

παρόµοιο µοντέλο για το ίδιο φαινόµενο, γεγονός που τους βοήθησε στην εις βάθος 

µελέτη των κανόνων του µοντέλου που αξιολογούσαν.  

6.4. Φαίνεται ότι η οµάδα 5 δεν έδωσε την πρέπουσα σηµασία στη διαδικασία 

αξιολόγησης των µοντέλων των δύο οµάδων, ίσως γιατί αναγκάστηκε να κάνει διπλή 

αξιολόγηση. Η συζήτηση της οµάδας 4 για την αξιολόγηση του µοντέλου της οµάδας 3 

είχε έκταση περίπου 200 γραµµών (διάρκεια περίπου 23 λεπτών), ενώ η συζήτηση της 

οµάδας 5 για το µοντέλο της οµάδας 7 είχε έκταση 109 γραµµών (διάρκεια περίπου 12 

λεπτών) και για το µοντέλο της οµάδας 6 είχε έκταση 100 γραµµών (διάρκεια περίπου 9 

λεπτών). Είναι ξεκάθαρο ότι οι ΠΕ της οµάδας 5 προσπάθησαν να ολοκληρώσουν το έργο 

συνοψίζοντας το χρόνο των δύο αξιολογήσεων σε ένα. Χρειάζεται συνεπώς η 

εκπαιδευτικός να επεµβαίνει όπου η ποιότητα της εργασίας της οµάδας δεν είναι η 

αναµενόµενη. 

 

Για τη δραστηριότητα 22.3. υπάρχουν δεδοµένα µόνο για την αξιολόγηση του µοντέλου 

της οµάδας 6 από την οµάδα 5. Σε αντίθεση µε τη δραστηριότητα 20.2., σε αυτή τη 

δραστηριότητα η οµάδα 5 αξιολόγησε το µοντέλο της οµάδας 6 διαθέτοντας περισσότερο 

χρόνο κάτι που είχε αντίκτυπο στην ποιότητα της εργασίας τους. Η αξιολόγηση που έλαβε 

χώρα είχε έκταση 150 γραµµών και διάρκεια περίπου 20 λεπτών, χρόνος σαφώς 

µεγαλύτερος από το χρόνο αξιολόγησης του µοντέλου της οµάδας 6 στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας 20.2.  
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Παράµετροι 

6.5. Η ενασχόληση της οµάδας για µεγαλύτερο και συνεπώς επαρκές χρονικό διάστηµα 

φαίνεται ότι αυτός ήταν και ο λόγος που η δραστηριότητα ήταν επιτυχηµένη και περιείχε 

υψηλής ποιότητας συνεργασία ανάµεσα στους ΠΕ.  

6.6. Επιπλέον, και για τις δύο δραστηριότητες (20.2. και 22.3.) σηµαντικό ρόλο έπαιξε 

και το λογισµικό SC, στο οποίο έτρεξαν οι ΠΕ το µοντέλο της άλλης οµάδας. Αποτέλεσε 

την πλατφόρµα παρακολούθησης και επεξεργασίας του µοντέλου από τους ΠΕ της οµάδας.  

6.6.1.6. Επεξήγηση βάσει δεδοµένων και ερµηνεία δεδοµένων. ∆ιατύπωση 
υποθέσεων 

6.6.1.6.1. Ταξινόµηση δηλώσεων ως συγκεκριµένες έννοιες 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 2.3. οι ΠΕ ταξινόµησαν τις οκτώ δηλώσεις που 

παρουσιάστηκαν από το διδακτικό υλικό σε παρατηρήσεις ή όχι. Για τις έξι δηλώσεις η 

διαδικασία ταξινόµησης ήταν απλή. Ιδιαίτερη συζήτηση µε έντονη επιχειρηµατολογία 

αναπτύχθηκε για τις ακόλουθες δύο δηλώσεις: «Η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της» και 

«Όταν καταπιώ δηλητήριο θα πεθάνω». Παρόλα αυτά η δραστηριότητα δε θεωρήθηκε 

επιτυχηµένη, εφόσον κατά το 50% των µερών της δεν αναπτύχθηκε υψηλής ποιότητας 

συνεργασία.  

Παράµετροι 

7.1. Φαίνεται ότι η απουσία της εκπαιδευτικού που θα καθοδηγούσε τη συζήτηση προς 

την επιστηµονική κατεύθυνση έπαιξε σηµαντικό ρόλο. Στο ένα µέρος της δραστηριότητας, 

κατά το οποίο οι ΠΕ συζητούσαν σε σχέση µε τη δήλωση «Η γη γυρίζει γύρω από τον 

άξονά της» η συνεργασία ήταν παραγωγική αλλά όχι αποτελεσµατική, κάτι που 

υποδεικνύει ότι οι ΠΕ εξέφρασαν τις απόψεις τους, διαφώνησαν ή συµφώνησαν ο ένας µε 

την άποψη του άλλου, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ορθή απάντηση (µη 

αποτελεσµατική συνεργασία), κάτι που θα µπορούσε να γίνει µε την καθοδήγηση της 

εκπαιδευτικού.  

 

Για τους σκοπούς της δραστηριότητας 7.1. οι ΠΕ ταξινόµησαν οκτώ διαφορετικές 

δηλώσεις σε υποθέσεις ή προβλέψεις. Λόγω του ότι δεν κατάφεραν να οικοδοµήσουν 

επιστηµονικά ορθό ορισµό για τις δύο έννοιες κατέληξαν να ταξινοµούν λανθασµένα τις 

οκτώ δηλώσεις και συνεπώς δεν αναπτύχθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία ανάµεσά 

τους.  

Παράµετροι 

7.2. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η οµάδα δεν καταφέρνει να προσεγγίσει την 

επιστηµονική άποψη χρειάζεται η παρέµβαση της εκπαιδευτικού ή  
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7.3. του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να καθοδηγήσει προς την επιστηµονικά ορθή οδό 

και να βοηθήσει τους ΠΕ να συνεργαστούν επιτυχηµένα.  

7.4. Επιπλέον, το γεγονός ότι και οι δύο δραστηριότητες (2.3. και 7.1.) ήταν 

αποτυχηµένες µπορεί να υποδεικνύει ότι χρειάζονται στήριξη από τα άλλα δύο επίπεδα 

συνεργασίας. Μπορεί δηλαδή η συνεργασία εντός της οµάδας να µην είναι αρκετή για 

θέµατα που άπτονται επιστηµονικών ορισµών, όπως αυτά που πραγµατεύονται οι δύο 

δραστηριότητες.  

6.6.1.6.2. Εντοπισµός µοτίβων  

Η δραστηριότητα 8.1. αφορά στη µελέτη παρατηρήσεων του φεγγαριού που εκτείνονται 

σε διάστηµα µιας µέρας µε απώτερο σκοπό τον εντοπισµό µοτίβων σε αυτά. Εντοπίστηκαν 

µοτίβα όπως Μείωση του υψόµετρου και αλλαγή στη θέση του φεγγαριού, Το φωτιζόµενο 

µέρος του φεγγαριού είναι σταθερό κτλ.  

Παράµετροι 

7.5. Το γεγονός ότι οι ΠΕ κάθε οµάδας είχαν πρόσβαση σε πραγµατικά δεδοµένα του 

φεγγαριού βοήθησε στο να εµπλακούν ενεργά στη διαδικασία εντοπισµού µοτίβων µέσα 

από αυτά.  

7.6. Επιπλέον, σε τέτοιου είδους δραστηριότητες φαίνεται να βοηθά η συνεργασία 

ανάµεσα σε µικρό αριθµό ατόµων [π.χ. τρία άτοµα], ώστε να δίνεται ευκαιρία έκφρασης 

πολλαπλών απόψεων από όλα τα µέλη. 

 

Η δραστηριότητα 10.1. αποτελεί ουσιαστικά την προέκταση της δραστηριότητας 8.1., 

αφού αφορά στον εντοπισµό µοτίβων µέσα από δεδοµένα του φεγγαριού για µία βδοµάδα 

αντί για µία ηµέρα. Η προσπάθεια της οµάδας 4, η οποία εντόπισε το µοτίβο της αλλαγής 

του σχήµατος του φεγγαριού, συνοδεύτηκε από υψηλής ποιότητας συνεργασία. Η οµάδα 5 

παρόλα αυτά δεν κατάφερε να συνεργαστεί µε επιτυχία, αφού έφτασε µεν στο ποθητό 

αποτέλεσµα εντοπίζοντας µοτίβα µέσα από τα δεδοµένα, αλλά δε συνεργάστηκε 

παραγωγικά. Αντίθετα, ένα από τα µέλη ανακοίνωνε την απάντηση και τα υπόλοιπα απλώς 

συµφωνούσαν.  

 

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και για τη δραστηριότητα 12.1. αλλά για δεδοµένα ενός 

µήνα. Η οµάδα 4 κατάφερε να εντοπίσει τέσσερα µοτίβα: Η πανσέληνος διαρκεί δύο µέρες, 

(2) Η σελήνη κινείται δεξιόστροφα σε µια µέρα, (3) Το γωνιακό υψόµετρο αυξάνεται και 

µετά µειώνεται, και (4) Το σχήµα της σελήνης αλλάζει κατά τη διάρκεια ενός µήνα. Η 

οµάδα 5 από την άλλη, απέτυχε να υποστηρίξει µε δεδοµένα τα δύο από τα τέσσερα 

µοτίβα που υποψιάστηκε ότι προκύπτουν από τα δεδοµένα.  
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Παράµετροι 

7.7. Από τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων 10.1. και 12.1. φαίνεται ότι υπήρξε 

πρόβληµα ως προς την κατανόηση της οµάδας 5. Και στις δύο δραστηριότητες, οι ΠΕ της 

οµάδας 5 δεν κατάφεραν να εντοπίσουν µοτίβα µέσα από τα δεδοµένα που είχαν µπροστά 

τους. Σε αυτό το σηµείο η εκπαιδευτικός του µαθήµατος έπρεπε να ήταν σε θέση να 

εντοπίσει αυτό το κενό και να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να υπερβούν 

οι ΠΕ το εµπόδιο που παρουσιάστηκε σε σχέση µε τον εντοπισµό και την καταγραφή των 

µοτίβων.  

6.6.1.6.3. Εντοπισµός έγκυρων εξηγήσεων 

Η δραστηριότητα 10.3. αφορούσε στην ικανότητα των ΠΕ να κρίνουν την εγκυρότητα των 

υποθέσεων που παρουσίασαν οι υπόλοιπες οµάδες για τα δεδοµένα του φεγγαριού στο 

εργαλείο Ασύγχρονης ∆οµηµένης Επικοινωνίας. Η δραστηριότητα δε ζητούσε εντός της 

οµάδας συνεργασία. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγινε παρέµβαση της 

εκπαιδευτικού στο εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας. Η κριτική της εκπαιδευτικού 

αφορούσε στις υποθέσεις κάθε οµάδας παραθέτοντας κυρίως διευκρινιστικές ερωτήσεις 

που αφορούσαν την εγκυρότητά τους. 

Παράµετροι 

7.8. Η παρέµβαση της εκπαιδευτικού στο Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας για 

κριτική των απαντήσεων της οµάδας.  

7.9. Το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας, το οποίο αποτέλεσε την πλατφόρµα 

ανταλλαγής απόψεων ανάµεσα στις οµάδες και ανάµεσα στις οµάδες και την εκπαιδευτικό 

του µαθήµατος, φαίνεται να αποτελεί από µόνο του σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία 

της δραστηριότηταςxxxvii.  

 

Ακολουθεί η συζήτηση ανάµεσα στην εκπαιδευτικό και στην οµάδα 3:  

Οµάδα 3: Το ποσοστό φωτεινότητας του φεγγαριού µεγαλώνει όσο περνούν 

οι µέρες, επειδή η σελήνη κινείται γύρω από τη γη αριστερόστροφα. Έτσι µετά 

από τη φάση της νέας σελήνης αποµακρύνεται από τον ήλιο µε αποτέλεσµα 

να φωτίζεται όλο και περισσότερο η πλευρά της που είναι στραµµένη προς τη 

γη. 

Εκπ.: Είστε σίγουρες ότι αυτή η εξήγηση ισχύει για όλη την περιστροφή της 

σελήνης γύρω από τη γη; Σκεφτείτε το λίγο.  

                                                 
xxxvii Στο κεφάλαιο 6.5.2. υπάρχει εκτενής ανάλυση σε σχέση µε το Εργαλείο Ασύγχρονης ∆οµηµένης 
Επικοινωνίας. 
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Οµάδα 3: Έχεις δίκαιο (απευθύνεται στην εκπαιδευτικό)…θα θέλαµε επίσης 

να πούµε ότι η σελήνη τελικά κινείται δεξιόστροφα σύµφωνα µε τα δεδοµένα 

του ∆ΣΠΦ. Σχετικά µε την εξήγηση της άλλης πορείας, συµβαίνει το αντίθετο. 

Καθώς το φεγγάρι βρίσκεται εντελώς απέναντι από τον ήλιο (στα δεξιά της 

γης) και κινείται δεξιόστροφα (πλησιάζει προς τον ήλιο) εκτελεί και στροφή 

γύρω από τον εαυτό της, άρα αποµακρύνει κάπως την πλευρά της που είναι 

ορατή από τη γη, έτσι φτάνουν λιγότερες ακτίνες του ήλιου προς αυτή. 

Συνεπώς η στραµµένη προς τη γη πλευρά, καθώς κινείται η σελήνη γύρω από 

αυτή, φωτίζεται όλο και λιγότερο µέχρι να φτάσει η σελήνη στα αριστερά της 

γης και να φωτίζεται µόνο το πίσω µέρος της.  

Παρόλο που η απάντηση που δίνει η οµάδα 3 στην εκπαιδευτικό δεν είναι επιστηµονικά 

ορθή, είναι πιο τεκµηριωµένη από την προηγούµενη. Εξάλλου οι ΠΕ είναι ακόµα στη 

φάση της προετοιµασίας της οικοδόµησης του µοντέλου τους που εξηγεί τη δηµιουργία 

των Φάσεων της Σελήνης. Συγκεκριµένα, δεν το έχουν ακόµα καν αρχίσει.  

 

Αντίθετα µε τη δραστηριότητα 10.3., η δραστηριότητα 12.3. δεν περιείχε υψηλής 

ποιότητας συνεργασία παρόλο που αφορούσε σε παρόµοιο στόχο (προσδιορισµός της 

εγκυρότητας των εξηγήσεων που δόθηκαν από άλλες οµάδες).  

Παράµετροι 

7.10. Η απουσία παρέµβασης της εκπαιδευτικού στην εξ αποστάσεως επικοινωνία για 

θέµατα που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε σχέση µε το περιεχόµενο οδήγησε στην έλλειψη 

παραγωγικής συνεργασίας.  

7.11. Η ύπαρξη και µόνο του Εργαλείου Ασύγχρονης Επικοινωνίας δεν µπορεί να 

αποτελέσει παράµετρο για επιτυχηµένη συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες. Χρειάζεται να 

στηρίζεται από την εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό υλικό. 

6.6.1.6.4. ∆ιατύπωση υποθέσεων 

Το πρώτο µέρος της δραστηριότητας 8.3. (8.3.1.) αφορά στην εντός της οµάδας 

συνεργασία για εντοπισµό υποθέσεων που να υποστηρίζουν τα δεδοµένα που είχαν 

µπροστά τους οι ΠΕ. Αυτό το κοµµάτι ήταν επιτυχηµένο για την οµάδα 5, αλλά όχι για την 

οµάδα 4. Σε σχέση µε το δεύτερο µέρος της δραστηριότητας (8.3.2.) οι οµάδες των ΠΕ 

συνεργάστηκαν σε τοπικό επίπεδο έχοντας την εκπαιδευτικό ως συντονιστή στη συζήτηση 

για να υποστηρίξουν τις υποθέσεις τους σε σχέση µε τα δεδοµένα που µελέτησαν. Αυτό το 

µέρος της δραστηριότητας 8 εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία. Ακολουθεί 

απόσπασµα από τη συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες και στην εκπαιδευτικό για το δεύτερο 

µέρος της δραστηριότητας: 
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481 Οµάδα 4: το φεγγάρι κινείται από την ανατολή στη δύση…γιατί, ξέρω 

εγώ, ξέρουµεν ότι κινείται όπως τον ήλιο… 

482 Εκπ.: Ξέρουµε; Πώς το ξέρουµε; 

483 Οµάδα 4: Υποθέτουµε. Κινείται από τα ανατολικά προς τα δυτικά. 

484 Οµάδα 3: ναι αλλά γιατί, αυτό είναι που θέλουµε να µας πείτε. 

485 Οµάδα 4: α! 

486 Εκπ.: Υπόθεση σηµαίνει εντοπίζω αυτό το µοτίβο και εξηγώ το λόγο που 

νοµίζω ότι συµβαίνει.  

487 Οµάδα 7: Αυτό θα το δούµε από τα δεδοµένα;  

488 Εκπ.: Το γιατί; Όχι. Από τα δεδοµένα βγήκε το ότι η σελήνη κινείται από 

την Ανατολή προς στη ∆ύση.  

489 Οµάδα 5: Άρα ψάχνουµε να δικαιολογήσουµε γιατί...  

 … 

491 Οµάδα 5: Α! επειδή έτσι γυρίζει γύρω από τη γη. 

492 Οµάδα 6: Ποιος γυρίζει και µε ποιον τρόπο; Εµείς στην οµάδα µου 

είπαµε ότι γυρίζει η γη. 

493 Οµάδα 5: Υποθέτουµε. Μπορεί να γυρίζει τζιαι η γη. Εν ένα σύστηµα. 

494 Εκπ.: Χρειάζεται να εξηγήσετε γιατί, χωρίς να δώσετε κατ’ ανάγκη και 

την επιστηµονικά ορθή απάντηση. Χρειαζόµαστε µια εξήγηση που να 

συνάδει µε τα δεδοµένα µας.  

495 Οµάδα 5: Λόγω της κίνησης του συστήµατος γη-σελήνη έχουµε τούτην 

την… 

496 Εκπ.: Ποια εν η κίνηση του συστήµατος γη-σελήνη; 

497 Οµάδα 5: ∆εξιόστροφα, να βλέπουµε το φεγγάρι να κινείται 

δεξιόστροφα σε σχέση µε τη γη. Κινείται που τα δυτικά προς τα 

ανατολικά 

498 Οµάδα 7: ∆εν είµαι σίγουρη αν καταλαβαίνουµε τι λέτε (προς οµάδα 5). 

499 Οµάδα 5: Να το κάµουµε σε κάτι πιο µεταβλητό. Πες ας πούµεν εν η 

γη...τζιαι εν το φεγγάρι. Ο Βορράς όπως βλέπουµε πάνω 

500 Εκπ.: Περίµενε περίµενε...ο βορράς πάνω στη γη είναι εδώ (δείχνει ένα 

σηµείο πάνω στην κεφαλή της ΠΕ που παριστάνει τη γη) 

501 Οµάδα 5: Ανατολικά εν το δεξιά µας σωστά;¤ 
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502 Εκπ.: Για να το πούµε πιο συγκεκριµένα. Όταν στέκεται κάποιος πάνω 

στη γη εδώ, στην Κύπρο, και κοιτάζει στο ΒΠ, στον Πενταδάκτυλο, τότε 

στο δεξί χέρι είναι η Ανατολή, και στο αριστερό του η ∆ύση 

(χρησιµοποιεί ένα αυτοσχέδιο ανθρωπάκι και το βάζει στο κεφάλι της 

ΠΕ στο σηµείο που είναι η Κύπρος να βλέπει προς το ΒΠ). 

503 Οµάδα 5: Όπως κινείται η σελήνη γύρω από τη γη, τζιαι περιστρέφεται η 

γη γύρω από τον εαυτό της, το αποτέλεσµα είναι τζείνος που στέκεται 

πάνω στη γη να βλέπει το φεγγάρι να παρουσιάζεται που τα δυτικά, 

αριστερά µας τζιαι να κινείται προς τα δυτικά, δηλαδή, δεξιά µας.  

504 Οµάδα 2: Άρα γυρίζουν τζιαι τα δκυό (2); 

505 Εκπ.: Είναι πιο απλό να θεωρήσουµε αρχικά ότι κινείται µόνο το ένα 

σώµα. 

506 Οµάδα 5: Ας πούµε ότι κινείται µόνο η γη και η σελήνη είναι σταθερή. 

Αν είµαι εδώ στην Κύπρο, και η σελήνη ανατέλλει, σηµαίνει πρέπει να 

είναι εδώ (την τοποθετεί στην ανατολή του ατόµου που βρίσκεται πάνω 

στην Κύπρο-κεφάλι). 

507 Οµάδα 1: ∆εξιά του, σωστά; 

508 Εκπ.: Ωραία, και ακολούθως πού θα πάει η σελήνη; 

509 Οµάδα 1: Εν να γυρίσει...η γη τζιαι εν να πάει πίσω του..πάνω του…Α, 

τωρά εκατάλαβα…τζιαι εβασανιστήκαµεν τόσο µες την οµάδα τζιαι πάλε 

εν το εκαταλαβαίναµεν!  

510 Εκπ.: Και µετά πού πάει η σελήνη; 

511 Όλοι: Αριστερά του…δυτικά 

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες, 23.02.07) 

Στο παραπάνω απόσπασµα της συζήτησης που έλαβε χώρα σε τοπικό επίπεδο ανάµεσα σε 

όλες τις οµάδες της τάξης µπορεί να εντοπιστεί ο καθοδηγητικός ρόλος της εκπαιδευτικού 

είτε γιατί θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις (γραµµή 482) είτε γιατί υπενθυµίζει το στόχο 

της συζήτησης (γραµµή 486) είτε γιατί στρέφει τη συζήτηση προς την επιστηµονικά ορθή 

κατεύθυνση (γραµµή 500). Από την άλλη, φαίνεται ότι η συνεργασία που 

πραγµατοποιήθηκε εντός της οµάδας βοήθησε τις οµάδες τόσο στο να παρουσιάσουν µε 

εµπεριστατωµένο τρόπο την εξήγηση που έδωσαν για το συγκεκριµένο µοτίβο (οµάδα 5) 

είτε για να αµφισβητήσουν τα λεγόµενα µιας άλλης οµάδας (οµάδα 6, γραµµή 492) είτε 

για να κατανοήσουν κάτι που δεν κατάφεραν να κατακτήσουν στην εντός της οµάδας 

συζήτηση (οµάδα 1, γραµµή 509). 
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Παράµετροι 

7.12. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ως συντονιστή στη συζήτηση που αναπτύχθηκε ήταν 

καίριας σηµασίας για την αποτελεσµατική έκβαση της δραστηριότητας, αφού µε τις 

κατάλληλες ερωτήσεις έδωσε την ευκαιρία σε όλες τις οµάδες να εκφραστούν για τις 

υποθέσεις άλλων οµάδων ως προς την εγκυρότητά τους.  

7.13. Το γεγονός ότι προηγήθηκε επεξεργασία των δεδοµένων και προσπάθεια 

ανάπτυξης υποθέσεων εντός της οµάδας, παρόλο που ως διαδικασία για κάποιες οµάδες 

δεν εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία, βοήθησε στο να εκφραστούν 

ολοκληρωµένες απόψεις στην ολοµέλεια και να υποστηριχθούν ή να απορριφθούν µε 

εµπεριστατωµένο τρόπο συγκεκριµένες υποθέσεις.  

 

Η δραστηριότητα 10.2. καλούσε τους ΠΕ να συνεργαστούν εντός της οµάδας τους και να 

αναπτύξουν υποθέσεις για τα µοτίβα που εντόπισαν στα δεδοµένα του φεγγαριού που 

εκτείνονταν σε µία βδοµάδα και ένα µήνα αντίστοιχα. Η οµάδα 4 απέτυχε να παρέχει 

εξηγήσεις για το µοτίβο που εντόπισε και κατέληξε να καταγράφει µία απάντηση στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα, η οποία ήταν περιγραφική και όχι επεξηγηµατική ως προς τα 

δεδοµένα.  

 

Για τη δραστηριότητα 12.2. οι ΠΕ της οµάδας 5 κατάφεραν να δώσουν εξήγηση για το 

δεύτερο µοτίβο που εντόπισαν Το φεγγάρι κινείται από την ανατολή στη δύση µέσω του 

νότου σε µία µέρα, αλλά όχι για το πρώτο Το φωτισµένο µέρος του φεγγαριού µειώνεται 

προς το νέο φεγγάρι και αυξάνεται ξανά προς την πανσέληνο. Επιπλέον, δεν κατάφεραν να 

λύσουν µία διαφωνία που είχαν ως προς τον τρόπο κίνησης του φεγγαριού 

(αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη), κάτι που επιτεύχθηκε µε τη συζήτηση που είχαν µε την 

εκπαιδευτικό.  

Παράµετροι  

7.14. Η αποτυχία των ΠΕ να επιτύχουν υψηλής ποιότητας συνεργασία στις 

δραστηριότητες 10.2. και 12.2. πιθανό να υπαινίσσεται την ανάγκη παρέµβασης της 

εκπαιδευτικού µε σκοπό να κατευθύνει τις ενέργειές τους προς την εννοιολογικά ορθή 

κατεύθυνση, εφόσον το κύριο πρόβληµα που εντοπίστηκε και στις δύο περιπτώσεις ήταν η 

έλλειψη αποτελεσµατικής συνεργασίας.  

7.15. Φαίνεται, επίσης, ότι η ανάπτυξη υποθέσεων είναι πολύπλοκη διαδικασία και 

πιθανό να πρέπει να προσεγγιστεί διαφορετικά από το διδακτικό υλικό (π.χ. ενίσχυση 

δραστηριοτήτων µε παραδείγµατα, κλιµακωτής δυσκολίας δραστηριότητες κλπ). 
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Η δραστηριότητα 7.2. απαιτούσε από τους ΠΕ να καταγράψουν τρεις υποθέσεις και τρεις 

προβλέψεις και να αλληλεπιδράσουν µε τις υπόλοιπες οµάδες της τάξης στο Εργαλείο 

Ασύγχρονης Επικοινωνίας σε σχέση µε την ορθότητά τους. Τόσο η συνεργασία εντός της 

οµάδας όσο και η συνεργασία εντός του χώρου ασύγχρονων συζητήσεων ανάµεσα στις 

οµάδες, κατά την οποία οι οµάδες άσκησαν κριτική για τις δηλώσεις που παρουσίασε η 

κάθε οµάδα, δεν ήταν υψηλής ποιότητας.  

Παράµετροι  

7.16. Παρόµοια µε τις δραστηριότητες 10.2. και 12.2. που υλοποιήθηκαν στο τοπικό 

επίπεδο συνεργασίας, η δραστηριότητα 7.2. που έλαβε χώρα στο εξ αποστάσεως επίπεδο 

συνεργασίας ήταν παραγωγική αλλά όχι αποτελεσµατική γεγονός που υπαινίσσεται την 

ανάγκη ενίσχυσης της δραστηριότητας από το διδακτικό υλικό ή  

7.17. την ουσιαστικότερη παρέµβαση εκ µέρους της εκπαιδευτικού.  

6.6.1.7. Επιστηµονική Συζήτηση  

Η δραστηριότητα 2.2. αφορούσε σε συζήτηση εντός της οµάδας για τη φύση των 

παρατηρήσεων. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι το µόνο µέρος της συζήτησης 

που δεν εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία αφορούσε στις αισθήσεις που 

χρησιµοποιούνται κατά την παρατήρηση. Αυτό ήταν και το µόνο κοµµάτι της συζήτησης 

που δε στηριζόταν άµεσα στο βίντεο που παρακολούθησαν οι ΠΕ στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας 2.  

Παράµετροι 

8.1. Οι επιστηµονικές συζητήσεις είναι καλό να στηρίζονται σε άµεση ή έµµεση 

παρατήρηση του φαινοµένου, ώστε οι συνοµιλητές να έχουν σηµεία αναφοράς στα οποία 

να στηρίζουν τα επιχειρήµατα και τις απόψεις τους,  

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 8.2., και αφού είχαν εντοπίσει µοτίβα µέσα από δεδοµένα 

του φεγγαριού για µία µέρα, οι ΠΕ κλήθηκαν να οικοδοµήσουν ένα ορισµό για την έννοια 

µοτίβο στις Φυσικές Επιστήµες. Έγινε συζήτηση εντός της οµάδας σε τοπικό επίπεδο και 

αναπτύχθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία και για τις δύο οµάδες (4 και 5).  

Παράµετροι 

8.2. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι προηγήθηκε ο εντοπισµός των µοτίβων µέσα από 

πραγµατικά δεδοµένα βοήθησε τη συζήτηση που αναπτύχθηκε σε σχέση µε τον ορισµό 

που οικοδοµήθηκε.  

 

Το απόσπασµα από τη συζήτηση ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 4 είναι ενδεικτικό αυτού 

του γεγονότος. Στην πορεία της συζήτησης στις γραµµές 46 και 53 οι ΠΕ αναφέρονται 
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ρητώς στα δεδοµένα που τους δόθηκαν. Αυτό τους βοηθά να εξηγήσουν η µία στην άλλη 

µε ποιο τρόπο ορίζουν το µοτίβο (γραµµή 46) ή να εφαρµόσουν τον ορισµό στον οποίο 

κατέληξαν δίνοντας ένα παράδειγµα από τα δεδοµένα (γραµµή 53). 

44 ΠΕ 2: Επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά τελοσπάντων (προσπαθούν να 

συντάξουν την απάντησή τους) µπορεί να µεν εν ακριβώς κίνηση… 

45 ΠΕ 8: Εν µία επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά; [απευθύνεται σε εκείνο 

που έγραψαν στον υπολογιστή] Ας πούµεν;... 

46 ΠΕ 20: Προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε ένα µοτίβο µε δύο µετρήσεις 

(ψάχνει τα δεδοµένα του φεγγαριού και τα φέρνει µπροστά της). 

Ουσιαστικά, να τη µέτρηση. Την τάδε ώρα πώς ήταν το φεγγάρι; Να τη 

µέτρηση. Σε κάποια άλλη ώρα πώς ήταν το φεγγάρι; Κάπου δαµέ έχει το 

µοτίβο. Για να µπορούσαµε να δούµε αν επαληθεύεται τούτο το µοτίβο 

έπρεπε να βρούµε ακόµα µια µέτρηση για να δούµε αν ξαναεµφανίζεται. 

Ναι;  

47 ΠΕ 8: Ναι.  

48 ΠΕ 2: Μπορούµε να συµπληρώσουµε ότι βασίζεται σε κοινές αρχές, 

αξίες; Ας πούµε το 2, 4, 6, βασίζεται στο 2χ+1 ας πούµε, κάτι έτσι. 

Επαναλαµβανόµενη κίνηση υποτίθεται προσθέτουµε συνέχεια 2 

βασίζεται πάνω στον τύπο ή όι; 

49 ΠΕ 20: (καθώς γράφει) ε..που βασίζεται σε ένα 

50 ΠΕ 2: θεµελιώδες (χα χα). 

51 ΠΕ 20: Είδος τύπου. 

52 ΠΕ 2: Είδος τύπου, µπράβο! 

53 ΠΕ 20: Ας πούµεν ο τύπος για τούντην φάσην είναι δυτικότερα στον 

ουρανό τζιαι...να πηένει (δείχνει µε τα χέρια αλλαγή στον 

προσανατολισµό του φεγγαριού), όπως φαίνεται δαµέ (δείχνει στο φύλλο 

παρατηρήσεων) 

54 ΠΕ 2: τύπου...σε παρένθεση νόµο. Κάτι, τύπο, νόµο...κάτι 

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 20.02.07, Οµάδα 4)  

Αν και η δραστηριότητα 7 ήταν σχεδιασµένη να εκτελεστεί σε τρία µέρη, στην πορεία του 

µαθήµατος προέκυψε η ανάγκη δηµιουργίας ενός τέταρτου (δραστηριότητα 7.4.), µίας 

συζήτησης ανάµεσα στις οµάδες στην ολοµέλεια της τάξης µε συντονιστή την 

εκπαιδευτικό. Αυτό έγινε όταν η τελευταία αντιλήφθηκε το κενό που δηµιουργήθηκε τόσο 

στην εντός οµάδα όσο και στη µεταξύ των οµάδων συνεργασία και αφορούσε στο ότι οι 

ΠΕ δεν κατάφεραν να οικοδοµήσουν ορθούς ορισµούς για τις διεργασίες υπόθεση και 
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πρόβλεψη. Στη συζήτηση που έγινε στην ολοµέλεια διευκρινίστηκαν οι δύο ορισµοί και 

δόθηκαν παραδείγµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό ήταν το µόνο κοµµάτι της 

δραστηριότητας 7 που εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία.  

Παράµετροι 

8.3. Φαίνεται ότι η παρέµβαση της εκπαιδευτικού είναι επιβεβληµένη για την οµαλή 

εξέλιξη της δραστηριότητας, όταν το περιεχόµενο είναι σχετικά δύσκολο ή πολύπλοκο.  

 

Η δραστηριότητα 8.3.1. αφορούσε στην έκφραση υποθέσεων σε σχέση µε τα µοτίβα που 

εντόπισαν οι ΠΕ στα δεδοµένα για το φεγγάρι. Σε τοπικό επίπεδο συνεργασίας, η οµάδα 4 

δεν κατάφερε να εκφράσει υποθέσεις µε βάση τα δεδοµένα, ίσως λόγω του ότι δεν 

µπορούσε να δώσει ή να σκεφτεί εξηγήσεις για τα µοτίβα που εντόπισε ή πιθανότερα γιατί 

δεν κατανόησε τον ορισµό της υπόθεσης.  

 

Ακολουθεί ένα απόσπασµα από τη συζήτηση της οµάδας 4 σε σχέση µε την καταγραφή 

των υποθέσεών της:  

58 ΠΕ 20: Η φοιτήτρια διαβάζει την εκφώνηση της δραστηριότηταςxxxviii 

Τούτη εν υπόθεση, επειδή η σελήνη σε 40 λεπτά εµετακινήθηκε 

δυτικότερα τζαι…  

59 ΠΕ 2: Τζαι υποθέτουµε ότι η επόµενη της θέση θα είναι νοτιότερα.  

60 ΠΕ 8: *** (δεν ακούγεται τι λέει) 

61 ΠΕ 2: Ή µπορούµε να βρούµε τη διαφορά του γωνιακού ύψους τζαι 

να…  

62 ΠΕ 20: Ναι, να µετακινηθεί νοτιοδυτικά… 

63 ΠΕ 2: Με γωνιακό υψόµετρο τόσο ας πούµε.  

64 ΠΕ 8: Άρα, Υπόθεση: «Η σελήνη µετακινείται από την Ανατολή στο 

Νότο και µετά στη ∆ύση. Αρχικά είναι χαµηλά-µικρό γωνιακό 

υψόµετρο- µετά ψηλά και τέλος χαµηλώνει.» Συµφωνείτε;  

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 20.02.07, Οµάδα 4) 

Από το απόσπασµα φαίνεται ότι η ΠΕ 20 προτείνει ένα µοτίβο θεωρώντας το ότι είναι 

υπόθεση σε σχέση µε τα δεδοµένα που έχουν µπροστά τους και η ΠΕ 2 το ενισχύει, 

παρόλο που σε προηγούµενη δραστηριότητα (δραστηριότητα 7) είχαν καταλήξει σε 

ορισµό της υπόθεσης, σύµφωνα µε τον οποίο αυτή διαφοροποιείται από την πρόβλεψη σε 

                                                 
xxxviii «Με βάση τις παρατηρήσεις του φεγγαριού που έχετε στη διάθεση σας, να κάνετε υποθέσεις που να 

προκύπτουν από τα δεδοµένα σας.» 
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σχέση µε το ότι παρέχει εξήγηση του γιατί να συµβαίνει κάτι. Παρόλα αυτά, οι ΠΕ της 

οµάδας 4 δεν υιοθέτησαν αυτό τον ορισµό.  

 

Η οµάδα 5, από την άλλη, εντόπισε τρεις υποθέσεις και προσπάθησε να υιοθετήσει ένα 

µοντέλο που να τις εξηγεί όλες. Η συζήτηση στην οµάδα ήταν παραγωγική και 

αποτελεσµατική έτσι αναπτύχθηκε υψηλής ποιότητας συνεργασία. Φαίνεται ότι η οµάδα 5 

είχε κατανοήσει ορθά τον ορισµό των δύο διεργασιών (γραµµές 171 και 172) και συνεπώς 

κατάφερε να φτάσει στην ορθή απάντηση:   

160 ΠΕ 19: Η σελήνη...ίνταµπου εννοείς ότι δεν αλλάζει µορφή ... 

  … 

171 ΠΕ 19: Ναι...γιατί…χρειάζεται να πούµε και γιατί αν θα γράψουµε 

υπόθεση 

172 ΠΕ 12: α, ναι, έτσι είπαµεν στην 7 (δραστηριότητα) Ε, γιατί εν αλλάζει 

µορφή; 

173 ΠΕ 19: ναι, λόγω του µικρού χρονικού διαστήµατος εεε που...  

174 ΠΕ 4: σε σχέση µε την περιστροφή. 

175 ΠΕ 12: Η σελήνη πότε αλλάζει µορφή; 

176 ΠΕ 4: άµαν περιστρέφεται 

177 ΠΕ 12: που περιστρέφεται. Άρα η θέση της εν αλλάζει...  

178 ΠΕ 19: λόγω του µικρού χρονικού διαστήµατος, λόγω του ότι...το 

χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί σε µια µέρα είναι πολύ µικρό ως 

προς το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στην περιστροφή (της 

σελήνης)  

  … 

200 ΠΕ 12: Άρα, «Η σελήνη δεν αλλάζει µορφή κατά τη διάρκεια µιας 

µέρας λόγω του ότι το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί σε µια µέρα 

είναι σχετικά µικρό σε σχέση µε το χρόνο που χρειάζεται η σελήνη για 

να αλλάξει µορφή εξ αιτίας της περιστροφής της.» Συµφωνείτε; 

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 23.02.07, Οµάδα 5)  

Παράµετροι 

8.4. Η εκπαιδευτικός πρέπει να διασφαλίζει (προφορικά ή γραπτά) ότι η κάθε οµάδα 

που συµµετείχε σε µία συζήτηση (σε τοπικό ή εξ αποστάσεως επίπεδο) κατανόησε το 

περιεχόµενο της συζήτησης µε επιστηµονικό τρόπο.  
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Η δραστηριότητα 2.4. αφορούσε στην οικοδόµηση ενός ορισµού για την παρατήρηση 

µέσα από αλληλεπίδραση µε τις υπόλοιπες οµάδες της τάξης στο Εργαλείο Ασύγχρονων 

Συζητήσεων. Αυτή η αλληλεπίδραση εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία. Της 

δραστηριότητας 2.4. προηγήθηκαν τρεις άλλες δραστηριότητες (2.1., 2.2., 2.3.) που 

αφορούσαν επίσης στη δεξιότητα της παρατήρησης, ξεκινώντας από παρατήρηση ενός 

βίντεο για τη θαλάσσια ζωή, καταγραφή των παρατηρήσεων, συζήτηση για τη φύση των 

παρατηρήσεων και ταξινόµηση δηλώσεων σε παρατηρήσεις ή όχι.  

Παράµετροι 

8.5. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι η δραστηριότητα 2.4. στηρίχθηκε στις προηγούµενες 

τρεις (2.1., 2.2., 2.3.),  

8.6. και το γεγονός ότι η βάση της δραστηριότητας ήταν δεδοµένα (βίντεο) βοήθησε 

τους ΠΕ να οικοδοµήσουν σταδιακά κατανόηση για το θέµα και να συνδιαλεχτούν 

εποικοδοµητικά σε σχέση µε αυτό.  

8.7. Επιπλέον, τα διαφορετικά µέρη της δραστηριότητας 2 έλαβαν χώρα σε διαφορετικό 

επίπεδο συνεργασίας (εντός οµάδας σε τοπικό επίπεδο, εντός οµάδας εξ αποστάσεως, 

ανάµεσα σε οµάδες εξ αποστάσεως) κάτι που επίσης φαίνεται να βοήθησε στην 

επιτυχηµένη έκβαση της δραστηριότητας, λόγω του ότι έκανε ευκολότερη τη διαδικασία 

κατανόησης όλων των µελών της οµάδας, αφού είχαν πολλαπλές ευκαιρίες επίλυσης των 

αποριών τους (εντός της οµάδας, µε άλλες οµάδες, µε την εκπαιδευτικό). 

 

Η δραστηριότητα 7.3. αφορούσε στην οικοδόµηση λειτουργικού ορισµού των διεργασιών 

υπόθεση και πρόβλεψη στο εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας. Σε σχέση µε τη 

συνεργασία εντός της οµάδας, που προηγήθηκε της καταγραφής στο Εργαλείο 

Ασύγχρονης Επικοινωνίας, παρόλο που ήταν παραγωγική δεν ήταν αποτελεσµατική, γιατί 

οι ΠΕ δεν κατάφεραν να φτάσουν σε επιστηµονικά ορθούς ορισµούς για τις δύο διεργασίες. 

Από σχεδιαστικό λάθος της δραστηριότητας δε ζητήθηκε από τους ΠΕ να 

αλληλεπιδράσουν µε τις υπόλοιπες οµάδες µε αυτό το µέρος της δραστηριότητας. Συνεπώς, 

δε θα µπορούσε να αναπτυχθεί συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες. Οι απαντήσεις της κάθε 

οµάδας στο σύστηµα φαίνονται παρακάτω.  

 

Η κάθε οµάδα παράθεσε την άποψή της και παρόλο που δε ζητήθηκε, οι οµάδες 2 και 3 

σχολιάζουν τις απαντήσεις άλλων οµάδων (οµάδα 3-οµάδα 1 και οµάδα 2-οµάδα 3). Η 

οµάδα 3 απαντά µάλιστα στην πρόκληση της οµάδας 2. Παρόλα αυτά, η συζήτηση δε 

συνεχίζεται, πιθανόν γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται από τη δραστηριότητα. 
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Οµάδα 1: Η πρόβλεψη είναι µια πρόταση, η οποία βασίζεται σε δεδοµένα. Η 

υπόθεση είναι µια πρόταση, η οποία δε βασίζεται σε δεδοµένα και το 

περιεχόµενό της έχει λιγότερες πιθανότητες να υλοποιηθεί, από ότι η 

πρόβλεψη. 

Οµάδα 3: Μια πρόβλεψη αφορά συγκεκριµένα θέµατα και στηρίζεται σε 

κάποια δεδοµένα, ενώ, αντίθετα, η υπόθεση είναι µια δήλωση για γενικά 

θέµατα. Μια πρόβλεψη σε σύγκριση µε µια υπόθεση έχει πολύ περισσότερες 

πιθανότητες να επαληθευτεί. Συµφωνούµε απόλυτα µε τον τρόπο που 

διαχωρίζει αυτές τις έννοιες η οµάδα 1. Για να ενισχύσουµε τα 

συµπεράσµατά µας θα παραθέσουµε µια υπόθεση της οµάδας µας και µια 

πρόβλεψη της οµάδας 1, οι οποίες στρέφονται γύρω από το ίδιο θέµα: 

Υπόθεση: Όλη τη βδοµάδα έβρεχε. Θα βρέξει και αύριο. Πρόβλεψη: Η 

µετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι µε βάση τα στοιχεία που έχει αύριο θα 

βρέξει. Αυτό που διαχωρίζει τις δύο πιο πάνω δηλώσεις είναι το ότι η 

πρόβλεψη στηρίζεται σε δεδοµένα της µετεωρολογικής υπηρεσίας και είναι 

πιθανότερο να συµβεί παρά η υπόθεση, η οποία είναι πιο γενική. 

Οµάδα 2: Εµείς θεωρούµε ως πρόβλεψη την εκ των προτέρων εκτίµηση για 

κάτι που πρόκειται να συµβεί ή που υπολογίζουµε ότι θα συµβεί. Η υπόθεση 

είναι µία µέθοδος που εφαρµόζεται από αυτόν που υποθέτει ή φαντάζεται ως 

πιθανή για την εξήγηση ενός φαινοµένου και η οποία πρέπει να επαληθευτεί 

µε την παρατήρηση και το πείραµα. Με λίγα λόγια, η πρόβλεψη είναι µία 

απλή εκτίµηση, ενώ η υπόθεση είναι µία µέθοδος την οποία κάποιος 

εκλαµβάνει ως δεδοµένο, έτσι ώστε να καταλήξει σε κάποια συµπεράσµατα. 

Η πρόβλεψη είναι µία πρόταση η οποία βασίζεται σε δεδοµένα που µερικές 

φορές δεν είναι και τόσο αξιόπιστα, ενώ η υπόθεση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως δεδοµένο το οποίο χρειάζεται επαλήθευση. Θα θέλαµε να 

ρωτήσουµε την οµάδα 3 γιατί διαχωρίζει την πρόταση «Όλη τη βδοµάδα 

έβρεχε. Θα βρέξει και αύριο.» από την πρόταση «Η µετεωρολογική υπηρεσία 

ανέφερε ότι µε βάση τα στοιχεία που έχει αύριο θα βρέξει.»; Γιατί η πρώτη 

να είναι υπόθεση και η δεύτερη πρόβλεψη; ∆εν είναι και οι δύο προτάσεις 

προβλέψεις οι οποίες θα επαληθευτούν όχι µε πείραµα, αλλά µόνο εάν 

πραγµατοποιηθούν, δηλαδή αν βρέξει αύριο;  

Οµάδα 3: Θα θέλαµε να απαντήσουµε στην ερώτηση που µας έθεσε η οµάδα 

2. «Όλη τη βδοµάδα έβρεχε. Θα βρέξει και αύριο» αυτή είναι µια δήλωση η 

οποία δε στηρίζεται σε κάποια αξιόπιστα δεδοµένα. ∆ε σηµαίνει ότι επειδή 
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έβρεχε όλη την βδοµάδα θα βρέξει και αύριο. Μπορεί να βρέξει µπορεί και 

όχι. «Η µετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι µε βάση τα στοιχεία που έχει 

αύριο θα βρέξει.» Αυτή είναι πρόβλεψη γιατί έχουµε στα χέρια µας βάσιµα 

και επιστηµονικά δεδοµένα που αποτελούν πιο βέβαιη πιθανότητα να βρέξει. 

Οµάδα 5: Υποθέσεις: 1) ∆ε µας προδιαθέτει ότι ακολουθεί αµέσως ο 

πειραµατισµός. Απλώς γίνεται για να προχωρήσει η διαδικασία 

πειραµατισµού. Οι υποθέσεις προηγούνται πάντοτε των προβλέψεων και 

µέσα από τις υποθέσεις δηµιουργούνται οι προβλέψεις. 2) Θεωρεί κάτι σαν 

δεδοµένο χωρίς να γνωρίζει ότι είναι σίγουρα. Μοιάζει περισσότερο µε µια 

προσωπική γνώµη για ένα φαινόµενο. 3) ∆ε χρησιµοποιούµε µελλοντικό 

χρόνο αλλά ενεστώτα. 4) Αναφέρονται ως επί το πλείστον σε καταστάσεις οι 

οποίες είναι πιο γενικές παρά συγκεκριµένες. Προβλέψεις: 1) Μας 

προδιαθέτει ότι θα ακολουθήσει στο αµέσως επόµενο στάδιο ο πειραµατισµός. 

2) Είναι πάντοτε διατυπωµένη σε µελλοντικό χρόνο. 3) Είναι δηλώσεις οι 

οποίες δε γνωρίζουµε αν ισχύουν, αλλά αναµένουµε να συµβούν. Πιο 

συγκεκριµένα οι δηλώσεις αυτές αφορούν ως επί το πλείστον συγκεκριµένες 

καταστάσεις. 

Οµάδα 6: Οι υποθέσεις αναφέρονται σε γενικευµένα φαινόµενα, ενώ οι 

προβλέψεις σε συγκεκριµένα γεγονότα. Π.χ. «Όλα τα µεταλλικά αντικείµενα 

έλκονται από το µαγνήτη.» (υπόθεση) «Αν βάλω µια καρφίτσα κοντά σ’ ένα 

µαγνήτη, ο µαγνήτης θα την ελκύει.» (πρόβλεψη) 

Οµάδα 4: Για να γίνει µια πρόβλεψη λαµβάνονται υπόψη διάφορα δεδοµένα-

µετρήσεις που αφορούν το αντικείµενο µελέτης, γι’ αυτό είναι πιθανότερο να 

επαληθευθεί µια πρόβλεψη παρά µια υπόθεση. Η υπόθεση, από την άλλη, 

µπορεί να στηρίζεται µόνο στις πεποιθήσεις του ατόµου που την διατυπώνει 

και όχι σε στάδια της επιστηµονικής µεθόδου. Για παράδειγµα, υποθέτουµε 

πως τρώγοντας γλυκά θα παχύνουµε. Ενώ ένας διαιτολόγος µπορεί να 

προβλέψει κατά πόσο θα βάλουµε βάρος, λαµβάνοντας υπόψη το βάρος, 

µεταβολισµό, ηλικία, φύλο, διατροφικές συνήθειες και συνήθειες άσκησης.xxxix

   

(Ασύγχρονη συζήτηση, δραστηριότητα 7.3., 17.02.07 µέχρι 20.02.07) 

Παράµετροι 

8.1. Συνεπώς, ο ελλιπής σχεδιασµός της δραστηριότητας ήταν ο λόγος για την αποτυχία 

της εν λόγω δραστηριότητας, αφού η συζήτηση ανάµεσα στις οµάδες δε συνεχίστηκε.  
                                                 
xxxix Η οµάδα 7 δε συµµετείχε σε αυτή τη δραστηριότητα.  
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Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 13 οι ΠΕ κλήθηκαν να αναπτύξουν ορισµό για την 

έγκυρη εξήγηση. Τόσο η προεργασία εντός της οµάδας, η οποία ήταν σύντοµη (20 

γραµµές) όσο και η ολοκληρωµένη συζήτηση που έγινε στο εργαλείο ασύγχρονων 

συζητήσεων ανάµεσα σε όλες τις οµάδες δεν εµπεριείχε υψηλής ποιότητας συνεργασία. 

Έτσι, η δραστηριότητα 13 δεν µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένη ως προς τη συνεργασία 

στο εξ αποστάσεως επίπεδο.  

Παράµετροι  

8.2. Ένας πιθανός λόγος για την αποτυχία αυτής της δραστηριότητας είναι το γεγονός 

ότι το εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας δε στηρίχθηκε επαρκώς από το τοπικό επίπεδο 

συνεργασίας, γιατί η δραστηριότητα δεν το ζητούσε ρητώς. Η εκφώνηση της 

δραστηριότητας καλούσε τις οµάδες να συζητήσουν µε τις υπόλοιπες σε σχέση µε το τι 

θεωρείται ως έγκυρη εξήγηση, και όχι να εργαστούν αρχικά εντός της οµάδας τους 

έχοντας συγκεκριµένο έργο και ακολούθως να διαπραγµατευτούν µε άλλες οµάδες.  

6.6.1.8. Προγραµµατισµός, έλεγχος και µεταγνώση 

Μεταγνωστικά σχόλια 

Σε αυτή την κατηγορία δραστηριοτήτων ανήκουν τα πέντε µεταγνωστικά σχόλια που είχαν 

να διεκπεραιώσουν στην οµάδα τους οι ΠΕ. Μόνο για τα δύο µεταγνωστικά σχόλια 

υπάρχουν οπτικογραφηµένα δεδοµένα (Μεταγνωστικά σχόλια 2 και 3). Τα άλλα τρία είτε 

δεν έγιναν από τις οµάδες είτε δεν καταγράφηκαν σε βίντεο (λόγω τεχνικού προβλήµατος). 

Τα µεταγνωστικά σχόλια καλούσαν τους ΠΕ να εργαστούν οµαδικά και να σκεφτούν 

κυρίως σε σχέση µε τη συνεργατική φύση της διαδικασίας της µάθησής τους. Αυτό 

φαίνεται να δυσκόλεψε τους ΠΕ, εφόσον είτε δεν έκαναν (Μεταγνωστικά σχόλια 1, 4, 5) 

αυτές τις δραστηριότητες είτε τις έκαναν µε επιφανειακό τρόπο.  

 

Το δεύτερο µεταγνωστικό σχόλιο καλούσε τους ΠΕ της κάθε οµάδα να συνεργαστούν και 

να εντοπίσουν την πορεία εργασίας που ακολούθησαν στις προηγούµενες δραστηριότητες. 

Οι ΠΕ συνεργάστηκαν αποτελεσµατικά, αλλά όχι παραγωγικά στην προσπάθειά τους (α) 

να εντοπίσουν πώς κατέληξαν σε κοινά κριτήρια, πώς ξεπέρασαν πιθανά προβλήµατα που 

προέκυψαν, και (β) να συζητήσουν πότε είναι αποδεκτό στην επιστήµη δύο άτοµα να 

διαφωνούν και πότε είναι λογικό να αναµένουν ότι πρέπει να συµφωνούν. Η 

ανοµοιογένεια των συνεισφορών τους ήταν πολύ µεγάλη γεγονός που καθιστά τη 

δραστηριότητα µη επιτυχηµένη. Η τιµή του δείκτη οµοιογένειας (14,6) υποδεικνύει ότι ένα 

άτοµο από την οµάδα ανακοίνωνε τις ορθές απαντήσεις και τα υπόλοιπα είτε 

συµφωνούσαν απλώς είτε δε συµµετείχαν στη διαδικασία. 
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Το τρίτο µεταγνωστικό σχόλιο αφορούσε στην καταγραφή των µαθησιακών επιδιώξεων 

των δραστηριοτήτων που ολοκλήρωσαν µέχρι εκείνο το σηµείο οι ΠΕ, όπως τις 

αντιλαµβάνονταν ως οµάδα. Οι ΠΕ κατάφεραν να συνεργαστούν αποτελεσµατικά, αλλά 

όχι παραγωγικά στην προσπάθειά τους να καταγράψουν το στόχο της κάθε 

δραστηριότητας. Επιπλέον, η ανοµοιογένεια των συνεισφορών τους ήταν πολύ µεγάλη και 

έτσι η δραστηριότητα δε θεωρείται πετυχηµένη.  

 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι και στα δύο µεταγνωστικά σχόλια το πρόβληµα που 

παρατηρήθηκε αφορούσε στη µεγάλη ανοµοιογένεια της συζήτησης και όχι στην 

αποτελεσµατικότητα της δραστηριότητας. Οι συνεισφορές των συµµετεχόντων δεν ήταν 

ισότιµες, γεγονός που οδήγησε στη µεγάλη ανοµοιογένεια. Επιπλέον, η συνεργασία δεν 

ήταν παραγωγική στις δύο δραστηριότητες, γεγονός που υποδεικνύει την απλή αποδοχή 

των απόψεων των υπόλοιπων µελών της οµάδας ή ακόµα και τη µη ενασχόληση κάποιων 

µε τη δραστηριότητα. Η µεγάλη ανοµοιογένεια σε συνδυασµό µε τη µη παραγωγική 

συνεργασία που εντοπίστηκε οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα µεταγνωστικά σχόλια δεν 

αντιµετωπίζονταν ως οµαδική προσπάθεια, αλλά ως ατοµικό έργο που αναλάµβανε ένα 

µέλος της οµάδας και τα άλλα δύο απλώς παρακολουθούσαν ή δε συµµετείχαν. Η 

µεταγνώση είναι µία ικανότητα που αφορά στον εαυτό του κάθε ατόµου και στην 

ικανότητά του να αναστοχάζεται, να ελέγχει και να κατανοεί τη γνώση και τη µάθησή του 

(Israel, Bauserman. K. L., Kinnucan-Welsch, & Block, 2005; Schraw & Dennison, 1994; 

Statt, 1998). Υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στους ερευνητές ότι οι µεταγνωστικές 

δεξιότητες µπορεί να διδαχθούν (Brenna, 1995; Mayer & Wittrock, 1996; Palincsar & 

Brown, 1984; Roberts & Erdos, 1993; Slavin, 2005; F. Smith, 1994). Αυτό σε συνδυασµό 

µε το ότι η µεταγνώση αποτελεί ατοµική ικανότητα φαίνεται να οδηγεί στο ότι για να γίνει 

η µετάθεση από το ατοµικό στο οµαδικό επίπεδο και να µπορέσει µια οµάδα να 

αναστοχαστεί σε οµαδικό επίπεδο χρειάζεται εκπαίδευση.  

Παράµετροι  

9.1. Πιθανό να χρειάζεται εξάσκηση (είτε µέσω καθοδήγησης εκ µέρους του 

διδακτικού υλικού είτε της εκπαιδευτικού) σε σχέση µε την οµαδικότητα στον τρόπο 

έκφρασης των µεταγνωστικών σκέψεων, αφού η οµαδική µεταγνωστική δραστηριότητα 

είναι δυσκολότερη από την ατοµική και χρειάζεται εκπαίδευση για να εφαρµοστεί (Wood 

Daudelin, 1996) 
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6.6.1.9. Πρόσβαση σε ειδικούς ή συζήτηση για εδραιωµένη γνώση 

Σε διάφορα σηµεία του διδακτικού υλικού, οι ΠΕ καλούνταν να µελετήσουν συγκεκριµένα 

κείµενα που πραγµατεύονταν θέµατα σχετικά µε τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση ή 

άλλες επιστηµονικές έννοιες ή διεργασίες. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 29 οι ΠΕ 

διάβασαν στην οµάδα τους ένα κείµενο που αφορούσε στο ρόλο και στη φύση των 

µοντέλων, της µοντελοποίησης και των συστατικών της στοιχείων και συζήτησαν στην 

οµάδα τους σε σχέση µε αυτά. Ακολούθησε συζήτηση µε την εκπαιδευτικό, η οποία 

επέλεξε να εστιάσει την προσοχή της οµάδας σε ένα από τα συνιστώντα συστατικά της 

µοντελοποίησης, την εγκυροποίηση του µοντέλου.  

Παράµετροι  

10.1. Η παρέµβαση της εκπαιδευτικού, η οποία µε τις κατάλληλες ερωτήσεις βοήθησε 

στο να διευκρινιστούν ζητήµατα, τα οποία πιθανό να οδηγούσαν σε µη παραγωγική 

συνεργασία, φαίνεται να ήταν η κύρια παράµετρος που οδήγησε στην επιτυχηµένη έκβαση 

αυτής της δραστηριότητας. 

 

Σύγχρονες συζητήσεις 1-6 

Από τις 12 σύγχρονες συζητήσεις που έγιναν καθόλη τη διάρκεια του µαθήµατος, έξι για 

την οµάδα Α και έξι για την οµάδα Β, οι 11 ήταν επιτυχηµένες. Εκτενής ανάλυση των 

παραµέτρων που βοήθησαν ή όχι στην οµαλή εξέλιξη των σύγχρονων συζητήσεων γίνεται 

στο κεφάλαιο 6.5.1. στο πλαίσιο του πέµπτου ερευνητικού ερωτήµατος.  

6.6.1.10. Σύνθεση και ανάπτυξη ενός επιχειρήµατος 

Βασικός σκοπός της δραστηριότητας 9 είναι η σύγκριση διαφορετικών προβλέψεων που 

εκφράστηκαν από διαφορετικά άτοµα για συγκεκριµένα δεδοµένα. Οι ΠΕ της οµάδας 5 

µελέτησαν τα δεδοµένα και προσπάθησαν να κατανοήσουν τη θεωρία που υποστήριζε το 

κάθε άτοµο για τα δεδοµένα. ∆ιαφώνησαν και µε τις δύο προσεγγίσεις, πιθανόν γιατί δεν 

ήταν σε θέση να εκτιµήσουν την εγκυρότητα των προβλέψεων που δόθηκαν από τα δύο 

άτοµα για τα δεδοµένα.  

Παράµετροι 

11.1. Φαίνεται ότι η χρονική στιγµή που δόθηκε η δραστηριότητα στους ΠΕ δεν ήταν η 

κατάλληλη, αφού δραστηριότητες που αφορούσαν στην εγκυρότητα των εξηγήσεων και 

των υποθέσεων ακολούθησαν (δραστηριότητες 10, 12 και 13) αντί να προηγηθούν.  

11.2. Επιπλέον, δόθηκε µόλις µετά την πρώτη δραστηριότητα που περιείχε δεδοµένα. Αν 

η θέση της ήταν µετά και από τις τρεις δραστηριότητες που αφορούσαν σε δεδοµένα του 

φεγγαριού (δραστηριότητες 8, 10 και 11) ίσως οι ΠΕ να ήταν πιο έτοιµοι να 

επεξεργαστούν τα δεδοµένα που δόθηκαν στη δραστηριότητα 9. 
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6.6.1.11. Προγραµµατισµός για διδασκαλία 

Το διδακτικό υλικό περιλαµβάνει εννιά δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη 

στρατηγικών διδασκαλίας της ικανότητας της µοντελοποίησης από τους ΠΕ. Από τις εννιά 

η µία απαιτούσε ατοµική εργασία (# 36), για τις δύο δεν υπάρχουν οπτικογραφηµένα 

δεδοµένα (# 34 και 38), η µία θεωρήθηκε µη επιτυχηµένη (# 32) και οι υπόλοιπες πέντε 

επιτυχηµένες (# 30, 31, 33, 35, 37) ως προς τη συνεργασία που αναπτύχθηκε κατά την 

υλοποίησή τους. Ακολουθεί περιγραφή αυτών των δραστηριοτήτων καθώς επίσης και 

περιγραφή των παραµέτρων που χρειάζεται να ισχύουν για να προωθηθεί αποτελεσµατική 

συνεργασία.  

 

Η δραστηριότητα 30 αφορά στη µελέτη του µαθησιακού κύκλου της µοντελοποίησης και 

στην εκτίµηση της κυκλικότητας της διαδικασίας της µοντελοποίησης µέσα από την 

ανάλυσή του. Η δραστηριότητα 31 αφορά στη µελέτη της επιστηµολογικής ανάλυσης της 

µοντελοποίησης και στην προσπάθεια εντοπισµού των βηµάτων της που εφαρµόστηκαν 

στο πρώτο πακέτο διδακτικού υλικού, το οποίο υλοποιήθηκε για να αναπτύξουν οι ΠΕ την 

ικανότητα της µοντελοποίησης.  

 

Από το απόσπασµα που ακολουθεί φαίνεται ότι το γεγονός ότι οι ΠΕ πέρασαν από τη 

διαδικασία ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης, βοήθησε να αντιληφθούν 

ευκολότερα το µαθησιακό κύκλο της µοντελοποίησης. Στη γραµµή 83 η ΠΕ 2 εξηγεί στην 

ΠΕ 20 πώς αντιλαµβάνεται το δεύτερο µισό του διαγράµµατος του µαθησιακού κύκλου της 

µοντελοποίησης (∆ιάγραµµα 9) ανατρέχοντας στο πρώτο πακέτο διδακτικού υλικού κατά 

το οποίο οι ίδιοι οι ΠΕ υλοποίησαν αυτό το κοµµάτι του µαθησιακού κύκλου. Η συζήτηση 

ενισχύεται στη γραµµή 84 από την ΠΕ 8, η οποία επίσης συνδέει τη συζήτηση µε την 

προηγούµενή τους µαθησιακή εµπειρία. Τέλος και η τρίτη ΠΕ στη γραµµή 87 κάνει αυτή 

τη σύνδεση.  

78 ΠΕ 20: εεε «Περιγράψτε τι αντιλαµβάνεστε ότι συµβαίνει στο δεύτερο 

µισό του διαγράµµατος.» 

79 ΠΕ 8:Το δεύτερο µισό; 

80 ΠΕ 20: Αν µπορεί κάποιος να διατυπώσει προβλέψεις βλέποντας το 

µοντέλο, εµ...βάσει των περιορισµών και των προϋποθέσεων του 

µοντέλου εµ, βάσει των συστατικών του... 

81 ΠΕ 2: Αναφέρεται στο µέρος µετά την αξιολόγηση έννεν; 

82 ΠΕ 20: όι, το 2ο µέρος εν τούτο, η βελτιωτική ρύθµιση µοντέλου. 

Έννεν; 
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83 ΠΕ 2: ναι, ρε όπως εκάµαµεν εµείς µετά που εφτιάξαµεν το µοντέλο 

µας. Ας πούµεν µετά που το πρώτο και που µας αξιολόγησαν οι άλλες, 

βελτιώσαµε το µοντέλο µας…Έννεν;  

84 ΠΕ 8: Βασικά κάµνουµεν το µοντέλο τζιαι µετά ερχόµαστε τζιαι 

ελέγχουµεν το για να δούµε αν...µας ικανοποιεί...έννεν έτσι; Αλλά εµάς 

ελέγξαµεν το εµείς, τζιαι η οµάδα 3 που αξιολόγησε το µοντέλο µας.  

85 ΠΕ 20: Αν κάµνει προβλέψεις, αν µπορείς να κάνεις προβλέψεις βάσει 

των περιορισµών που θέτει, των περιορισµών τζιαι των 

προϋποθέσεων που θέτει το µοντέλο, βάσει των συστατικών στοιχείων 

του τζιαι των διαδικασιών, τότε αξιολογείς το µοντέλο. Αν σου θέτει 

πολλούς περιορισµούς, έννεν ιδιαίτερα καλό. Εννοώ περιορισµούς 

βάσει του φαινοµένου ας πούµεν…  

86 ΠΕ 8: Εµάς εµπορούσες να κοιτάξεις αν για παράδειγµα σε τρεις 

µέρες το φεγγάρι θα είχε το τάδε το σχήµα, έννεν;  

87 ΠΕ 20: ναι ακριβώς, και επειδή, ας πούµεν δεν µπορούσες να κάνεις 

προβλέψεις σε σχέση µε την ανατολή και τη δύση του φεγγαριού, το 

βελτιώσαµε και βάλαµε και το δεύτερο µοτίβο µέσα. 

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 24.04.07, Οµάδα 4),  

Παράµετροι  

12.1. Οι δύο δραστηριότητες πραγµατεύονται τα δύο ουσιαστικότερα στοιχεία της 

διδακτικής της µοντελοποίησης, και το γεγονός ότι έγινε η σύνδεσή τους µε τη διαδικασία 

από την οποία οι ίδιοι οι ΠΕ πέρασαν γα να οικοδοµήσουν την έννοια φαίνεται να 

βοήθησε στην επιτυχία τους. 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διδάσκουν µε τον ίδιο ή πολύ παρόµοιο τρόπο µε αυτόν 

που διδάχτηκαν (Hewson et al., 1999b; Huibregtse et al., 1994; McDermott et al., 2000) 

και τείνουν συνήθως να διαιωνίζουν το στείρο τρόπο διδασκαλίας όπως αυτός 

εφαρµόστηκε στο εκπαιδευτικό σύστηµα από το οποίο προέρχονται. Το διδακτικό υλικό 

που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας υποστηρίζει 

αυτό τον ισχυρισµό, αλλά µε θετικό τρόπο. Προώθησε τους ΠΕ να εργαστούν στις οµάδες 

τους αναπτύσσοντας την ικανότητα της µοντελοποίησης και ακολούθως τους έδωσε τα 

εφόδια για να την εφαρµόσουν στην τάξη ως εκπαιδευτικοί. Η εκτίµηση της αξίας του να 

διδάσκονται µε τον ίδιο τρόπο που αναµένονται να διδάξουν έγινε και από τους ίδιους 

τους ΠΕ στο ηµερολόγιο αναστοχασµού τους:  
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…Καθώς φτάσαµε στο τέλος του διδακτικού υλικού και ειδικότερα µε την 

επιστηµολογική ανάλυση της ικανότητας της µοντελοποίησης, είχα 

συνειδητοποιήσει ότι η όλη πορεία που ακολουθήθηκε στο µάθηµα δεν ήταν 

τυχαία, αλλά όλα έγιναν µε µια σειρά µε στόχο εµείς οι ίδιοι να αποκτήσουµε 

την ικανότητα αυτή και σε µετέπειτα στάδιο να µπορέσουµε να διδάξουµε και 

σε κάποιο µαθητή….(Ηµερολόγιο Αναστοχασµού, 03.05.07, ΠΕ 18). 

 

Τώρα θα ήθελα να πω και δύο πράγµατα γενικά για το µάθηµα. Το πρώτο 

είναι ότι είναι ένα ευχάριστο µάθηµα και πολύ ενδιαφέρον. …στο µάθηµα 

αυτό η διδακτική διδάσκεται µέσα από εφαρµογή. Αυτό που θέλω να πω είναι 

ότι δε µαθαίνουµε απλά παπαγαλία διαφορές διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά, 

όπως βιώνουµε εµείς το µάθηµα από τη πλευρά του φοιτητή, καλούµαστε να 

το εφαρµόσουµε και από την πλευρά του δασκάλου. (Ηµερολόγιο 

Αναστοχασµού, 03.05.07, ΠΕ 16) 

Όσον αφορά στη µη επιτυχηµένη δραστηριότητα (# 32), αυτή αφορούσε στη µελέτη τριών 

ανεξάρτητων µαθηµάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης. Παρόλο που οι ΠΕ συνεργάστηκαν παραγωγικά, δεν κατάφεραν να 

αξιολογήσουν µε το σωστό τρόπο τα µαθήµατα.  

Παράµετροι 

12.2. Φαίνεται ότι οι προηγούµενες δύο δραστηριότητες δεν έδωσαν στους ΠΕ τα εφόδια 

για την ανάπτυξη των κατάλληλων κριτηρίων που να εφαρµόζουν στην αξιολόγηση 

µαθηµάτων που απευθύνονται στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης. 

Υπάρχει, συνεπώς, ανάγκη να προηγηθεί µία ή περισσότερες δραστηριότητες που να 

απευθύνονται σε αυτό το κενό.  

 

Η δραστηριότητα 33 αφορά στον προσδιορισµό τρόπων συλλογής δεδοµένων για τη ζωή 

των µυρµηγκιών, φαινόµενο για το οποίο οι ΠΕ καλούνται να περιγράψουν ένα σχέδιο 

µαθήµατος που να στοχεύει στην προώθηση της ικανότητας της µοντελοποίησης στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας 34 (για την οποία δεν υπάρχουν οπτικογραφηµένα δεδοµένα). 

Παρόλο που απαιτούνταν µόνο καταγραφή των τρόπων αυτών στη ροή της 

δραστηριότητας, οι ΠΕ συνεργάστηκαν παραγωγικά και αποτελεσµατικά.  

 

Το απόσπασµα που ακολουθεί αφορά στη συζήτηση που είχαν στην προσπάθειά τους να 

προσδιορίσουν τρόπους συλλογής δεδοµένων για τη ζωή των µυρµηγκιών οι ΠΕ της 

οµάδας 4. Η συζήτηση ξεκινά µε παράθεση τρόπων εντοπισµού πληροφοριών και όχι 
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συλλογής δεδοµένων (γραµµές 247-256) και οι ΠΕ αποδέχονται, χωρίς συζήτηση, την 

άποψη των υπόλοιπων µελών της οµάδας. Η ουσιαστική συζήτηση ξεκινά όταν η ΠΕ 20 

διερωτάται αν υπάρχει ταινία που να µπορεί να δείχνει την πραγµατική ζωή των 

µυρµηγκιών (γραµµή 254). Από εκείνο το σηµείο και µετά η συζήτηση περιστρέφεται 

γύρω από τους τρόπους παρατήρησης του φαινοµένου και όχι άντλησης πληροφοριών. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η ΠΕ 20 συνδέει τη συζήτησή τους µε τις 

δραστηριότητες του πρώτου πακέτου διδακτικού υλικού κατά το οποίο είχαν οικοδοµήσει 

πολλαπλά διαδοχικά µοντέλα για τις Φάσεις της Σελήνης (γραµµή 261). Επιπλέον, η ΠΕ 2 

συνδέει τη συζήτησή που λαµβάνει χώρα εντός της οµάδας µε την πέµπτη σύγχρονη 

συζήτηση που έκαναν και αφορούσε στο ποια φαινόµενα µοντελοποιούνται (γραµµή 258). 

Παρόλο που το σχόλιό της δεν ήταν εννοιολογικά σχετικό µε τη συζήτηση που 

διαδραµατιζόταν, υποδεικνύει τη σηµασία που έχουν τα υποστηριχτικά µαθησιακά 

εργαλεία στην όλη διαδικασία.  

236 ΠΕ 20: την 32 (δραστηριότητα) εκάµαµεν την. Πάµε στην 33 

(δραστηριότητα)xl.  

 … 

247 ΠΕ 2: Από διαδίκτυο…  

248 ΠΕ 20: ∆ιαδίκτυο, βιβλία, άρθρα. 

249 ΠΕ 2: Παιδικά βιβλία. 

250 ΠΕ 20: εεεε µπορούµε... 

251 ΠΕ 2: Από εντοµολόγους 

252 ΠΕ 8: Α, που ταινίες  

253 ΠΕ 2: Εξαναείδες ταινία που να… 

254 ΠΕ 20: Που να δείχνει την πραγµατικότητα; 

255 ΠΕ 2: Χε χε.,.έσσιει κάτι θρίλερ, ξέρω γω, που µιαλινίσκουν οι 

λύµπουροι... 

256 ΠΕ 8: Έσσιει ντοκιµαντέρ 

 … 

258 ΠΕ 2: Σε εκείνη τη συζήτηση (σύγχρονη) που λέγαµε για τα 

παρατηρήσιµα φαινόµενα που µοντελοποιούνται…είπαµε ότι 

µοντελοποιούνται όλα τα φαινόµενα, έστω και αν δεν είναι 

παρατηρήσιµα.  

                                                 
xl Εκφώνηση δραστηριότητας: «Υποθέστε ότι πρέπει να οικοδοµήσετε ένα µοντέλο για τη ζωή των 
µυρµηγκιών σε µία µυρµηγκοφωλιά. Σκεφτείτε τρόπους για να συλλέξετε πληροφορίες για το φαινόµενο 
ώστε να τις µελετήσετε και να σας βοηθήσουν στην κατασκευή του µοντέλου.» 
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259 ΠΕ 8: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει µε τα µυρµήγκια…αφού αυτό 

µπορούµε να το παρατηρήσουµε.  

260 ΠΕ 2: Ναι… µπορούµεν να παρατηρήσουµε µέρος της ζωής του 

µυρµηγκιού, πηγαίνοντας σε µια...οπουδήποτε κρύβονται µες το σπίτι, 

ξέρω γω, να δούµεν τη διαδροµή που κάµνουν. Αλλά εν ναν µέρος της 

µυρµηγκοφωλιάς, εν θαν... οι παρατηρήσεις τούτες εν θα µας βοηθήσουν 

εντελώς ...  

261 ΠΕ 20: ναι...όπως τες παρατηρήσεις που είχαµε για το φεγγάρι, ήταν 

πραγµατικές παρατηρήσεις!  

 …. 

264 ΠΕ 2: ναι αλλά σκέφτου είσαι στην Κύπρο που εν να βρεις 

µυρµηγκοφωλιά; 

265 ΠΕ 20: καλό εν εβρίσκεις! Η µάνα µου κάθε καλοκαίρι ψεκάζει την 

αποθήκη γιατί κάµνουν εισβολή... «Η εισβολή των λυµπούρων!» 

266 ΠΕ 2: Ναι µες το σπίτι, κάµνουν τρύπες, αλλά πού να δεις να χτίσουν µε 

άµµο τη µυρµηγκοφωλιά τους, εν τούτο που εννοώ. 

267 ΠΕ 8: Μες την αυλή.  

268 ΠΕ 2: Είσες στην αυλή σου καµιά φορά; 

269 ΠΕ 8: Ναι.  

270 ΠΕ 2: Α, που κάµνουν την πυραµίδα ναι... 

271 ΠΕ 8: Αν κάµνουν πυραµίδα, κάµνουν έτσι σαν το ηφαίστειο. 

272 ΠΕ 2: Ε, όπως το ηφαίστειο ναι. Αλλά πάλε εν µπορείς να δεις 

µέσα..πάλε εν να δεις τη διαδροµή τους. Πότε φκαίνουν πότε µπαίνουν.  

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 27.04.07, Οµάδα 4) 

Παράµετροι 

12.3. Φαίνεται ότι η διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών για διδασκαλία της ικανότητας 

της µοντελοποίησης πρέπει να υποστηρίζεται καταρχάς από τη διαδικασία ανάπτυξης της 

ικανότητας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,  

12.4. αλλά και από δραστηριότητες που εµπεριέχουν συζήτηση σε σχέση µε το θέµα που 

διαπραγµατεύονται στη ροή του διδακτικού υλικού και η οποία να συσχετίζει τα όσα 

µαθαίνουν µε τις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο. 

 

Η δραστηριότητα 35 εντάσσεται στις δραστηριότητες που αφορούν στον προγραµµατισµό 

για τη διδασκαλία της ικανότητας της µοντελοποίησης, αλλά ταυτόχρονα και στην 

ικανότητα αξιολόγησης µοντέλων από τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριµένα αφορά 
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στην ανάπτυξη κριτηρίων για αξιολόγηση δοσµένων µοντέλων µέσω του προσδιορισµού 

των υποκείµενων µηχανισµών από την εφαρµογή τους στα µοντέλα που οικοδοµήθηκαν 

από άλλους. Η δραστηριότητα ήταν επιτυχηµένη τόσο στο τοπικό όσο και στο εξ 

αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας (Πίνακας 106). 

17 ΠΕ 20: Μπορούµε να καταλάβουµε ότι ο µαθητής έχει λανθασµένη ιδέα 

της εξάτµισης. 

18 ΠΕ 8: δαµέ...(δείχνει στο µοντέλο του µαθητή στον ΗΥ) 

19 ΠΕ 2: Μια µια σειρά ναι...τζιαι καταλαβαίνει ότι εννεν µόνο που ούλλην 

την επιφάνεια αλλά... 

20 ΠΕ 8: κάποιο µέρος; 

21 ΠΕ 20: Κάποιο µέρος, οποιοδήποτε µέρος, που βρίσκεται προς τα πάνω, 

όι απαραίτητα το µέρος της επιφάνειας.  

22 ΠΕ 8: Μα εν πάντα άµαν... (δείχνει στο µοντέλο του µαθητή στον ΗΥ) 

23 ΠΕ 2: Ναι. Εν λαµβάνει υπόψη τους άλλους παράγοντες; 

24 ΠΕ 8: Μεγάλη... 

25 ΠΕ 2: το...ρεύµατα αέρος..  

26 ΠΕ 8: ηλιοφάνεια… 

27 ΠΕ 2: Ηλιοφάνεια, επιφάνεια νερού, ναι. Πάµε να το σχολιάσουµε. 

28 ΠΕ 8: Απλώς κρατά σταθερή τη.. 

29 ΠΕ 20: Το ρυθµό… 

30 ΠΕ 8: Τάχα µου δαµέ κρατά σταθερή την επιφάνεια και έχει σταθερή την 

ηλιοφάνεια.  

31 ΠΕ 20: Α, ναι 

32 ΠΕ 8: αλλά.. 

33 ΠΕ 2: Αλλά δεν έχει ολοκληρωµένη εικόνα για το φαινόµενο. 

34 ΠΕ 8: Ναι. Έσσιει φορές που κόφκει 3 τζιαι έσσιει φορές που κόφκει 

τούτα δαµέ τζιαι δαµέ . Μα έτσι σκέφτονται οι µαθητές;…Ούφφου! 

35 ΠΕ 2: Θεωρούµε δηλαδή ότι είναι στο αρχικό στάδιο της µελέτης του 

φαινοµένου της εξάτµισης. Εν καλά που µας διά πραγµατικά µοντέλα 

µαθητών γιατί έτσι µπορούµε να καταλάβουµε πολλά για το πώς 

σκέφτονται. 

36 ΠΕ 8: Θέλει βελτίωση σίγουρα το νοητικό της και το πρακτικό της 

(µαθήτριας) µοντέλο.  

37 ΠΕ 20: Η Αριάδνη βρίσκεται στα αρχικά στάδια κατανόησης του 

φαινοµένου της εξάτµισης, αφού δε λαµβάνει υπόψη τους άλλους 
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παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθµό εξάτµισης.  

38 ΠΕ 2: Ναι, έχει λανθασµένη αντίληψη του φαινοµένου της εξάτµισης, 

αφού κάθε φορά εξατµιζόταν διαφορετικός αριθµός µορίων (από 3 µέχρι 

6), από ένα µέρος της επιφάνειας (και όχι από όλη). 

 (Πρόσωπο µε πρόσωπο συζήτηση, 03.05.07, Οµάδα 4) 

Το παραπάνω απόσπασµα τονίζει την ανάγκη παροχής αυθεντικών δεδοµένων στους ΠΕ, 

κάτι που πυροδοτεί εύκολα συζήτηση και βοηθά στην αποτελεσµατικότερη συνεργασία 

και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Φαίνεται ότι από µόνοι τους οι ΠΕ εκτίµησαν το 

γεγονός ότι το µοντέλο που µελετούσαν ήταν πραγµατικό µοντέλο µαθητή (γραµµές 34, 

35) και προσπάθησαν να εντοπίσουν προβλήµατα κατανόησης αυτού του µαθητή σε σχέση 

µε το φαινόµενο της εξάτµισης. 

Παράµετροι  

12.5. Το γεγονός ότι το εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα στις οµάδες του 

µαθήµατος στηρίχθηκε από την εντός της οµάδας συνεργασία έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 

επιτυχία της δραστηριότητας, αφού οι ΠΕ της οµάδας 4 ήταν καλά προετοιµασµένοι για το 

θέµα µετά από τη συζήτηση που είχαν εντός της οµάδας τους. 

12.6. Επιπλέον, το γεγονός ότι είχαν µπροστά τους ένα µοντέλο που είχε φτιαχτεί από 

µαθητή, µε τα λάθη που πολύ πιθανό να περιείχε, έδωσε την ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς να εργαστούν σε περιβάλλον παρόµοιο µε εκείνο της τάξης, ή εκείνο που 

θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν εντός µιας τάξης. Αυτό βοήθησε στο να είναι οι 

συζητήσεις πιο αυθεντικές και να προσοµοιάζουν µε συζητήσεις ανάµεσα σε 

εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται σε ένα σχολείο. 

12.7. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε και το λογισµικό SC, στο οποίο παρακολούθησαν οι ΠΕ 

το µοντέλο. Αποτέλεσε την πλατφόρµα παρακολούθησης και επεξεργασίας του µοντέλου 

από τους ΠΕ.  

 

Η δραστηριότητα 37 εντάσσεται στις δραστηριότητες που αφορούν στον προγραµµατισµό 

για τη διδασκαλία τη ικανότητας της µοντελοποίησης, αλλά ταυτόχρονα και στις 

µεταγνωστικές ικανότητες των εκπαιδευτικών, στην ικανότητά τους να διαπραγµατεύονται 

για τα έργα αξιολόγησης της µάθησης και στη συγκεκριµένη περίπτωση της ανάπτυξης 

της ικανότητας της µοντελοποίησης. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα σε δύο επίπεδα. Στο 

τοπικό επίπεδο συνεργασίας, η οµάδα 4 δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της 

δραστηριότητας, αφού ετοίµασε ένα διαγνωστικό έργο που εξέταζε το περιεχόµενο του 

µαθήµατος (ηλεκτρικά κυκλώµατα µέσα από µοντέλα) και όχι την ικανότητα της 

µοντελοποίησης. Στο επόµενο επίπεδο, όταν η οµάδα 4 συνεργάστηκε µε την οµάδα 3 
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έγινε συζήτηση σε σχέση µε αυτό το λάθος της οµάδας 4 και επήλθε συναίνεση ως προς τι 

είδους έργα µπορούν να χρησιµοποιηθούν.  

Παράµετροι  

12.8. Φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ήταν επιτυχηµένη λόγω του ότι συνδύαζε τα 

δύο επίπεδα συνεργασίας [εντός της οµάδας και ανάµεσα σε δύο οµάδες] τα οποία 

αλληλοϋποστηρίζονται, αλλά και γιατί  

12.9. αυτή η µεταγλωσσική δραστηριότητα ήταν πρακτικής φύσης σε αντίθεση µε τα 

µεταγνωστικά σχόλια (κεφάλαιο 6.6.1.8.), τα οποία ήταν θεωρητικής φύσης και δεν 

περιλάµβαναν συνεργασία µε άλλες οµάδες.  

 

Ακολουθεί σύνοψη των παραµέτρων που εντοπίστηκαν από την ανάλυση των 

δραστηριοτήτων του διδακτικού υλικού και που σχετίζονται µε τη δηµιουργία συνθηκών 

αποτελεσµατικής συνεργασίας ανάµεσα σε ΠΕ στις ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ σε ένα µάθηµα που 

εφαρµόζει µικτή διαδικτυακή προσέγγιση. Εντοπίστηκαν πέντε κατηγορίες παραµέτρων 

(Πίνακας 125).  

Πίνακας 125 

Παράµετροι που Βοηθούν στην Ανάπτυξη Αποτελεσµατικής Συνεργασίας 
1. Παράµετροι που σχετίζονται µε τα διαδικτυακά εργαλεία που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα 
2. Παράµετροι που σχετίζονται µε την εκπαιδευτικό του µαθήµατος 
3. Παράµετροι που αφορούν στις ευκαιρίες για συνεργασία ανάµεσα στους ΠΕ 
4. Παράµετροι που σχετίζονται µε το διδακτικό υλικό που υλοποιήθηκε στο µάθηµα 
5. Παράµετροι που σχετίζονται µε το υλικό που δίνεται στους ΠΕ 
6. Παράµετροι που σχετίζονται µε τη διευκόλυνση της διαδικασίας της µοντελοποίησης 
7. Άλλοι παράµετροι 

 
Ένας εκπαιδευτικός, που σκοπεύει να διδάξει ένα µάθηµα µικτής διαδικτυακής 

προσέγγισης, µπορεί να µελετήσει τις παραµέτρους αυτές µε σκοπό να τις ακολουθήσει 

για να επιτύχει την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της συνεργασίας ανάµεσα στους 

µαθητές του.  

 

Η πρώτη κατηγορία παραµέτρων σχετίζεται µε τα διαδικτυακά εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται στο µάθηµα. Αυτές οι παράµετροι αναλύονται µε λεπτοµέρεια στο 

επόµενο υποκεφάλαιο (κεφάλαιο 6.6.2.). 

 

Μία δεύτερη κατηγορία παραµέτρων αφορά στις ενέργειες της εκπαιδευτικού, οι οποίες 

χρειάζεται να συνυπολογιστούν για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός 

αποτελεσµατικού ως προς τη συνεργασία µαθήµατος. Αυτές αφορούν:  

(α) στο συντονιστικό ρόλο της εκπαιδευτικού σε περιπτώσεις συνεργασίας ανάµεσα στις 

οµάδες είτε σε τοπικό είτε σε εξ αποστάσεως επίπεδο. Για παράδειγµα, η δραστηριότητα 
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25, που αφορούσε στην οικοδόµηση ενός µοντέλου µε πραγµατικά υλικά που να εξηγεί 

και τα τρία µοτίβα που εντόπισαν, καλούσε τις οµάδες να συνεργαστούν σε τοπικό επίπεδο. 

Κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας φάνηκε ότι ο συντονιστικός ρόλος της 

εκπαιδευτικού σε αυτό το επίπεδο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της 

δραστηριότητας. Η εκπαιδευτικός έθετε διευκρινιστικές ερωτήσεις ως προς το 

περιεχόµενο, αλλά και συντόνιζε τη συζήτηση µε σκοπό την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας. 

(β) στην ανάγκη φυσικής ή εικονικής παρουσίας της εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση 

των εργασιών από τις οµάδες µε σκοπό τη διασφάλιση του γεγονότος ότι η οµάδα ή οι 

οµάδες αναπτύσσει/ουν κατανόηση σε σχέση µε το περιεχόµενο της δραστηριότητας µε 

την οποία καταπιάνεται/ονται. Αυτό πρέπει να συµβαίνει για να αποφεύγονται 

καταστάσεις κατά τις οποίες τα συνεργαζόµενα µέλη αναλώνονται σε µακροσκελείς 

διαλόγους χωρίς να κατευθύνονται προς την επιστηµονική άποψη ή χωρίς να 

χρησιµοποιούν επιχειρήµατα για να υποστηρίξουν την άποψή τους ή για να απορρίψουν 

άλλες απόψεις. Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας 7.2., για παράδειγµα, οι ΠΕ της 

οµάδας 4 είχαν έντονη συζήτηση που στόχευε στο να καταγράψουν τρεις υποθέσεις και 

τρεις προβλέψεις µε απώτερο σκοπό να αλληλεπιδράσουν µε τις υπόλοιπες οµάδες στο 

Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας σε σχέση µε την ορθότητά τους. Η δραστηριότητα 

δεν ήταν επιτυχηµένη γιατί οι ΠΕ δεν είχαν καταλήξει σε ορθό ορισµό για τις διεργασίες 

πρόβλεψη και υπόθεση. Το πρόβληµα αυτό δε θα υπήρχε αν η εκπαιδευτικός 

αλληλεπιδρούσε µε την οµάδα τη σωστή χρονική στιγµή, ώστε να κατευθύνει τη συζήτηση 

προς τους επιστηµονικούς ορισµούς. Αν, λοιπόν, η εκπαιδευτικός διασφάλιζε ότι η 

κατανόηση της οµάδας 4 ήταν η επιστηµονική σε σχέση µε το περιεχόµενο της 

δραστηριότητας 7.2. είναι πιθανόν η συνεργασία που θα αναπτυσσόταν να ήταν υψηλής 

ποιότητας, εφόσον η αλληλεπίδραση τους ήταν παραγωγική αλλά όχι αποτελεσµατική 

(Πίνακας 60).   

 

Οι Collazos, Guerrero, Pino, Ochoa, και Stahl (Collazos, Guerrero, Pino, Ochoa, & Stahl, 

2007) εντόπισαν, επίσης, τη σηµασία του ρόλου του εκπαιδευτικού κατά τη συνεργατική 

µάθηση και τόνισαν το ρόλο του ως γνωστικό µεσολαβητή για τη δηµιουργία συνθηκών 

που να προωθούν παραγωγικές αλληλεπιδράσεις. Ο ρόλος του µεσολαβητή αφορά στο να 

διασφαλίζει ότι συµµετέχουν όλα τα µέλη µιας οµάδας ή όλες οι οµάδες στη συζήτηση, 

και στο να διατηρεί την εστία της συζήτησης προς την επιστηµονικά ορθή κατεύθυνση 

οδηγώντας τους µανθάνοντες προς τη διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης.  
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Ο καταλυτικός ρόλος του εκπαιδευτικού τόσο σε µικτά διαδικτυακά περιβάλλοντα 

εντοπίστηκε και από τους Clouder et al. (2006), οι οποίοι µελέτησαν τον τρόπο που 

αλλάζει η δυναµική της οµάδας όταν µετακινείται από την πρόσωπο µε πρόσωπο στη 

διαδικτυακή µορφή συνεργασίας και συνδιάλεξης µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν τη σηµασία ενός καλού διευκολυντή 

(εκπαιδευτικού) κάτι που φαίνεται και από το µοντέλο που παρουσίασαν σε σχέση µε τη 

µικτή διαδικτυακή µάθηση (∆ιάγραµµα 51). Στο διάγραµµα οι ερευνητές προτείνουν τη 

χρήση ενός εκπαιδευτή-διευκολυντή τόσο στις πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπιδράσεις της 

οµάδας (online tutor insight), όσο και στις διαοµαδικές αλληλεπιδράσεις σε διαδικτυακό 

επίπεδο (facilitation). Παρόµοια, ο Alpay (2005) προτείνει τη χρήση διευκολυντή (όπως 

για παράδειγµα ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτή) για έλεγχο και υποστήριξη της δυναµικής 

της οµάδας ως προς την επικοινωνία, τη διατήρηση των ρόλων κλπ, αλλά και για τη 

διεξαγωγή διαοµαδικών συγκρίσεων µε σκοπό την παροχή στοιχείων στην οµάδα για 

αυτοαξιολόγηση και για προώθηση πιο υψηλών επιπέδων κατανόησης και γνώσης 

(Salmon, 2000). 

 
∆ιάγραµµα 51. Το Μοντέλο των Clouder et al. (2006) σε σχέση µε τους Παράγοντες που Επηρεάζουν τη 

∆υναµική της Οµάδας σε Μικτό ∆ιαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον 
 
Άλλες παράµετροι που εντοπίστηκαν αφορούν στις ευκαιρίες που δίνονται στους ΠΕ για 

συνεργασία εντός της τάξης ή διαδικτυακά. Η ανάλυση των δεδοµένων από τις συζητήσεις 

των ΠΕ σε τοπικό επίπεδο (συνεργασία εντός της οµάδας ή ανάµεσα στις οµάδες στην 

τάξη) ή σε εξ αποστάσεως επίπεδο (συνεργασία µεταξύ των ΠΕ ή ανάµεσα στις οµάδες 

µέσω του Εργαλείου Ασύγχρονης Επικοινωνίας) έδειξε ότι ένας παράγοντας που βοηθά 

στην προώθηση συνθηκών αποτελεσµατικής συνεργασίας αφορά στο συνδυασµό των 

επιπέδων συνεργασίας. Για παράδειγµα, η ανάλυση των δεδοµένων από τις 

οπτικογραφηµένες συζητήσεις των ΠΕ υπέδειξε δραστηριότητες που ήταν επιτυχηµένες 
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λόγω του ότι εµπεριείχαν (α) συνεργασία εντός της οµάδας στο τοπικό επίπεδο αλλά και 

ανάµεσα στις οµάδες σε τοπικό επίπεδο (δραστηριότητα 37), (β) συνεργασία ανάµεσα 

στους ΠΕ µίας οµάδας στο εξ αποστάσεως επίπεδο (δραστηριότητα 2.1.) σε συνδυασµό µε 

συνεργασία ανάµεσα στους ΠΕ σε τοπικό επίπεδο (δραστηριότητα 2.2.), (γ) συνεργασία 

ανάµεσα στους ΠΕ µίας οµάδας στο εξ αποστάσεως επίπεδο (δραστηριότητα 2.1.) σε 

συνδυασµό µε συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες στο εξ αποστάσεως επίπεδο 

(δραστηριότητα 2.4.). Φάνηκε ότι το ένα εκ των δύο επιπέδων συνεργασίας δρα 

υποστηρικτικά ως προς το άλλο και συνεπώς προωθείται υψηλής ποιότητας συνεργασία. Η 

ανάγκη για συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων επιπέδων συνεργασίας εντοπίστηκε και σε 

περιπτώσεις όπου συγκεκριµένες δραστηριότητες δεν ήταν επιτυχηµένες. Για παράδειγµα, 

η δραστηριότητα 13 καλούσε τους ΠΕ να συνεργαστούν στο εξ αποστάσεως επίπεδο µέσω 

του ΕΠΜ. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η συνεργασία ανάµεσα στις οµάδες στο 

ΕΠΜ ήταν ελλιπής και χαµηλής ποιότητας λόγω του ότι δεν υπήρξε σωστή προεργασία 

εντός της οµάδας, ώστε να καταλήξει σε µία συναινετική λύση που να ικανοποιεί όλα τα 

µέλη. Η εκφώνηση της δραστηριότητας καλούσε τις οµάδες να συζητήσουν µε τις 

υπόλοιπες σε σχέση µε το τι µετρά ως έγκυρη εξήγηση, και όχι να εργαστούν αρχικά εντός 

της οµάδας τους έχοντας συγκεκριµένο έργο και ακολούθως να διαπραγµατευτούν µε 

άλλες οµάδες.  

 

Επιπλέον, είναι καλό να αναπτυχθούν εντός της τάξης ή εντός του ΕΠΜ συνθήκες κατά τις 

οποίες οι ΠΕ να νιώθουν ελεύθεροι να συνεργαστούν είτε καλούνται να το κάνουν µέσω 

του διδακτικού υλικού είτε γιατί προκύπτει ανάγκη από τους ίδιους. Είναι καλό η 

εκπαιδευτικός να επιτρέπει στους ΠΕ να ζητούν βοήθεια από τις υπόλοιπες οµάδες ή από 

την ίδια ανά πάσα στιγµή στη ροή του µαθήµατος, ή να δίνεται η ευκαιρία αξιολόγησης 

της εργασίας άλλων οµάδων από άλλη οµάδα στην τάξη χωρίς αυτό να περιλαµβάνεται 

κατ’ ανάγκη στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων.  

 

Μία άλλη οµάδα παραγόντων που χρειάζεται να λάβει υπόψη του οποιοσδήποτε θέλει να 

αναπτύξει ένα µάθηµα µικτής διαδικτυακής προσέγγισης είναι η δοµή και το περιεχόµενο 

του διδακτικού υλικού που θα υλοποιηθεί. Στην παρούσα έρευνα, οι ΠΕ καθοδηγούνταν 

από δύο πακέτα διδακτικού υλικού (βλέπε κεφάλαια 4.5.1. και 4.5.2. για εκτενή περιγραφή 

των δύο πακέτων). Συνολικά και τα δύο πακέτα διδακτικού υλικού κρίθηκαν επιτυχηµένα 

ως προς την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης (βλέπε κεφάλαιο 5.1.) αλλά και 

υποστηρικτικά ως προς την ανάπτυξη συνεργασίας σε διαφορετικά επίπεδα. Παρόλα αυτά 

εντοπίστηκαν συγκεκριµένα σηµεία στη ροή του µαθήµατος, όπου το διδακτικό υλικό 
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αποτέλεσε αρνητική παράµετρο λόγω ελλιπούς σχεδιασµού συγκεκριµένων 

δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα, συγκεκριµένη δραστηριότητα (7.3.) αφορούσε στην 

οικοδόµηση λειτουργικού ορισµού των διεργασιών υπόθεση και πρόβλεψη στο εργαλείο 

ασύγχρονης επικοινωνίας. Από σχεδιαστικό λάθος της δραστηριότητας δε ζητήθηκε από 

τους ΠΕ να αλληλεπιδράσουν µε τις υπόλοιπες οµάδες σε αυτό το µέρος της 

δραστηριότητας. Συνεπώς, οι ΠΕ απλώς κατέγραψαν τις απόψεις τους χωρίς να 

αλληλεπιδράσουν, γεγονός που οδήγησε σε αποτυχία της δραστηριότητας. Επιπλέον, 

φάνηκε ότι υπάρχει ένα κενό στο διδακτικό υλικό σε σχέση µε την αντιµετώπιση των 

µεταγνωστικών σχολίων από την κάθε οµάδα. Η έρευνα υποστηρίζει ότι η συνεργατική 

µάθηση, κατά την οποία εξωτερικεύονται οι διαδικασίες της σκέψεις υπό τη µορφή κοινής 

συζήτησης παρέχει στο άτοµο πρόσβαση στις διαδικασίες σκέψης των άλλων 

συµµετεχόντων και συνεπώς υποστηρίζει την ανάπτυξη των µεταγνωστικών ικανοτήτων 

του ατόµου (Lehtinen et al., 1998). Αυτό, όµως, δεν υπαινίσσεται ότι θα υπάρξει ανάπτυξη 

και στις µεταγνωστικές ικανότητες της οµάδας ως σύνολο, κάτι που µάλλον απαιτεί 

εκπαίδευση µέσω συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. 

 

Άλλη µια οµάδα παραµέτρων, που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη, αφορά στα υλικά που 

δίνονται στα άτοµα κατά τη ροή των δραστηριοτήτων, όπως µοντέλα προς επεξεργασία, 

δεδοµένα προς µελέτη, πραγµατικά υλικά για κατασκευή µοντέλων, έντυπα που 

συνοδεύουν τα µοντέλα κλπ. Για την επιτυχία δραστηριοτήτων που αφορούν σε 

επεξεργασία εννοιολογικών µοντέλων κρίνεται απαραίτητο να παρέχονται 

αλληλοσυγκρουόµενα µοντέλα προς συζήτηση, ώστε να πυροδοτείται εύκολα συζήτηση, 

εφόσον κάποια άτοµα θα υποστηρίξουν το ένα µοντέλο και κάποια το άλλο. Με αυτό τον 

τρόπο διασφαλίζεται η ανταλλαγή επιχειρηµάτων µε σκοπό την αποδοχή από την οµάδα 

του ενός ή του άλλου µοντέλου (δραστηριότητα 26). Επιπλέον, η χρήση πολλαπλών 

τρόπων κατασκευής µοντέλων θεωρείται σηµαντική παράµετρος για την επιτυχία 

δραστηριοτήτων µοντελοποίησης. Συγκεκριµένα, πέραν του υπολογιστικού µοντέλου που 

ανάπτυξε κάθε οµάδα στο πρόγραµµα SC, οι ΠΕ κλήθηκαν να κατασκευάσουν το 

µοντέλο τους και µε πραγµατικά υλικά, κάτι που τους βοήθησε να συνοψίσουν τα όσα 

έµαθαν µέχρι εκείνη τη δραστηριότητα µε διαφορετικό τρόπο, γεγονός που ενήργησε 

ευεργετικά για αυτούς (δραστηριότητα 25). Τέλος, σηµαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος 

που διαδραµάτισαν τα Έντυπα Κωδικοποίησης Μοντέλου που έπρεπε να συµπληρώνουν 

οι ΠΕ κατά την κατασκευή του µοντέλου και τα Έντυπα Αξιολόγησης Μοντέλου που 

έπρεπε να συµπληρώνουν κατά την αξιολόγηση ενός µοντέλου. Αναλυτική περιγραφή των 
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εντύπων αυτών ως παράµετρο που βοηθά στην ανάπτυξη αποτελεσµατικής συνεργασίας 

γίνεται στο κεφάλαιο 6.5.3. 

 
Πέραν των παραµέτρων που αφορούν στο φαινόµενο προς µοντελοποίηση, εντοπίστηκαν 

και κάποιες παράµετροι που αφορούν στη διευκόλυνση της διαδικασίας της µοντελοποίησης. 

Για παράδειγµα, είναι πολύ βοηθητικό οι κατασκευαστές των µοντέλων να εντοπίζουν 

µοτίβα µέσα από αυθεντικά δεδοµένα και αργότερα να τα ιεραρχούν µε σκοπό να 

ασχολούνται µε κάποια από αυτά, για να µπορέσουν να εµβαθύνουν και να µην χάνουν το 

στόχο τους. Μία άλλη σηµαντική παράµετρος που χρειάζεται να λαµβάνεται υπόψη κατά 

την αξιολόγηση των µοντέλων είναι το να δίνονται µοντέλα που να ασχολούνται µε οικεία 

θέµατα προς τους αξιολογητές. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να καθορίζεται από πριν το 

συγκείµενο της αξιολόγησης (κριτήρια αξιολόγησης κλπ). Για παράδειγµα, η 

δραστηριότητα 16 αφορούσε συγκεκριµένα στην αξιολόγηση του υποκείµενου 

µηχανισµού υλοποίησης µίας υπόθεσης στο συγκεκριµένο µοντέλο και όχι γενική 

αξιολόγηση του µοντέλου, όπως οι δραστηριότητες 17 και 18, πιθανό να είναι η 

παράµετρος που διαφοροποίησε την αποτελεσµατικότητα της δραστηριότητας.  

 

Τέλος, κάποιες παράµετροι ήταν γενικότεροι και αφορούσαν στο να διασφαλιστεί ότι:  

1. δίνεται η απαραίτητη σηµασία από την οµάδα κατά την αξιολόγηση ενός µοντέλου  

2. δίνεται ο απαραίτητος χρόνος από την οµάδα κατά την αξιολόγηση ενός µοντέλου  

3. γίνεται σύνδεση µε προηγούµενη διδασκαλία ή άλλους στόχους του µαθήµατος  

4. παρουσιάζονται αυθεντικά δεδοµένα (εργασίες µαθητών) ως κέντρο της συζήτησης  

6.6.2. Αξιοποίηση των διάφορων τεχνολογικών εργαλείων για 
προώθηση των µαθησιακών επιδιώξεων στα διάφορα επίπεδα 
συνεργασίας.  

 

Για την προώθηση των µαθησιακών επιδιώξεων του µαθήµατος που µελετάται στην 

παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τρία διαδικτυακά εργαλεία, το Εργαλείο Ασύγχρονης 

Επικοινωνίας, το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών και το Εργαλείο Σύγχρονης 

Επικοινωνίαςxli. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν το λογισµικό SC® και το βίντεο. Ακολουθεί 

συζήτηση σε σχέση µε το πώς το κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία συµβάλλει στην 

προώθηση των µαθησιακών επιδιώξεων στα διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας (τοπικό 

επίπεδο ή εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας).  
                                                 
xli Το Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας (ΕΣΕ) χρησιµοποιήθηκε για δραστηριότητες ανεξάρτητες από το 
διδακτικό υλικό που εφαρµόστηκε από τους ΠΕ και σε χρόνο πέραν του καθορισµένου για το µάθηµα. Οι 
παράµετροι που σχετίζονται µε αυτό το εργαλείο παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 6.5.1. και δεν 
παρουσιάζονται ξανά σε αυτό το κεφάλαιο. 
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Το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο 

καταγραφής των παρατηρήσεων που γίνονται σε ατοµικό επίπεδο ή ως εργαλείο 

καταγραφής των παρατηρήσεων σε επίπεδο οµάδας. Επιπλέον, και ως επέκταση του 

προηγούµενου, αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο στήριξης της µελέτης των 

απόψεων ενός ή περισσότερων µελών της οµάδας ή άλλων οµάδων. Τέλος, είναι χρήσιµο 

αν χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο που να στηρίζει τη συνεργασία σε εξ αποστάσεως επίπεδο. 

Μπορεί να γίνει δηλαδή η πλατφόρµα µέσω της οποίας οι οµάδες των ΠΕ συνεργάζονται 

όχι σε τοπικό επίπεδο, αλλά από απόσταση, µέσω του ΕΠΜ. Ως τέτοιο, µπορεί να στηρίξει 

ή να συνδυαστεί µε άλλα επίπεδα συνεργασίας (συνεργασία εντός της οµάδας ή 

συνεργασία ανάµεσα σε οµάδες σε τοπικό επίπεδο, εντός της τάξης).  

 

Σε δραστηριότητες που αφορούν καταγραφή παρατηρήσεων ή οικοδόµηση λειτουργικού 

ορισµού νέας έννοιας, το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας είναι καλό να 

χρησιµοποιείται ως εργαλείο καταγραφής των παρατηρήσεων του ατόµου ή της οµάδας 

αντίστοιχα, κάτι που βοηθά στη δέσµευση του ατόµου ή της οµάδας ως προς την άποψή 

του/της. Η καταγραφή των απόψεων φέρνει στην επιφάνεια ιδέες για τις οποίες το κάθε 

άτοµο ή η κάθε οµάδα που τις εκφράζει δεσµεύεται (Tamir, 1990; Wood Daudelin, 1996). 

Αυτό συνεπάγεται ότι σε περίπτωση που αυτές οι ιδέες αλλάξουν, γίνεται κατανοητό ότι 

επήλθε αλλαγή και συνεπώς µάθηση. Σε περιπτώσεις όπου τα άτοµα ή οι οµάδες δε 

δεσµεύονται µε την καταγραφή των απόψεών τους και συνεπώς εκφράζονται µόνο 

προφορικά δεν υπάρχει συνείδηση της µάθησης που επιτελείται. Η καταγραφή των ιδεών 

της οµάδας στο σύστηµα διασφαλίζει, επίσης, ότι οι οµάδες συνεισφέρουν άµεσα στο 

µαθησιακό περιβάλλον της τάξης, το οποίο προσφέρει µε τη σειρά του κίνητρο για 

συµµετοχή και πρακτική εξάσκηση. Επιπλέον, αυτή η διαδικασία κάνει τις ιδέες όλων 

προσβάσιµες προς όλους. Σε µία έρευνα των Richard, Ruth, Davis, Natalie, Craig, και 

Valentin (2007) 18 από τους 19 φοιτητές που συµµετείχαν δήλωσαν ότι η καταγραφή των 

απόψεών τους στις δραστηριότητες είχε θετική επίδραση στη µάθησή τους. Αυτό είναι 

πιθανό να συµβαίνει γιατί µπορούν τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας ή οι υπόλοιπες οµάδες 

της τάξης να έχουν πρόσβαση στις ιδέες των άλλων και συνεπώς να τις µελετήσουν µε 

σκοπό είτε να ασκήσουν κριτική είτε να εµπλουτίσουν τις δικές τους απαντήσεις. Οι 

συµµετέχοντες εκτιµούν ιδιαίτερα την ελευθερία που δίνεται από το σύστηµα για 

πρόσβαση στις απόψεις των υπολοίπων και θεωρούν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης 

αυτής της µορφής που προσφέρει το σύστηµα ιδιαίτερα αποτελεσµατική για τη δική τους 

µάθηση. 
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Πέρα από αυτές τις δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων, το Εργαλείο Ασύγχρονης 

Επικοινωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χώρος καταγραφής απόψεων στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων αξιολόγησης µοντέλου. Και σε αυτή την περίπτωση κρίνεται αναγκαίο οι 

φοιτητές να έχουν καταγεγραµµένη την άποψή τους, ώστε να µπορούν να στηριχθούν σε 

αυτή ή να την υπερασπιστούν κατά την περεταίρω συζήτηση που θα εξελιχθεί κατά τη 

συνεργασία ανάµεσα στην οµάδα ή ανάµεσα στις οµάδες. Το Εργαλείο Ασύγχρονης 

Επικοινωνίας βοηθά στο να υπάρχει η άποψη της κάθε οµάδας ή του κάθε ατόµου 

καταγεγραµµένη και στη διάθεση των υπολοίπων προς κριτική. Όταν ένα άτοµο ή µια 

οµάδα γράφει και αναθεωρεί ένα κείµενο ή ένα µοντέλο σε συνεργασία µε ένα άλλο άτοµο 

ή µια άλλη οµάδα, παρατηρείται βελτίωση στις ικανότητες και των δύο, γιατί το κάθε 

συνεργαζόµενο µέλος µπορεί να αναλάβει, σε διαφορετικές στιγµές της διαδικασίας, το 

ρόλο του κατασκευαστή ή του αξιολογητή και αντίστροφα (Lehtinen et al., 1998; 

Zammuner, 1995). Συνεπώς, ως τέτοιο, το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας µπορεί να 

βοηθήσει τους µανθάνοντες να κινηθούν στα ανώτατα σηµεία της Ζώνης ∆υνατής 

Ανάπτυξης (Vygotsky, 1978), καθώς επίσης και να βοηθήσει την εφαρµογή της έννοιας της 

υποστήριξης (scaffolding) των µανθανόντων από άλλους συµµαθητές τους (Bruner, 1978).  

 

Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε δύο σηµαντικά σχεδιαστικά πλεονεκτήµατα του µαθήµατος σε 

σχέση µε τις δραστηριότητες που αφορούν αξιολόγηση των κατασκευασµάτων που 

οικοδοµήθηκαν από τους ΠΕ στην πορεία του µαθήµατος: 

(α) η οικοδόµηση του µοντέλου δε γινόταν σε ατοµικό επίπεδο, αλλά σε οµαδικό. Αυτό 

ενισχύεται από την υπόθεση ότι δύο κεφάλια σκέφτονται καλύτερα από ένα και 

υποστηρίζεται από τη Zammuner (1995), η οποία συνέκρινε τον ατοµικό και το 

συνεργατικό τρόπο ανάπτυξης και αξιολόγησης γραπτών κειµένων. Σύµφωνα µε αυτή την 

ερευνήτρια, τα κείµενα που αναπτύχθηκαν συνεργατικά περιλαµβάνουν υψηλότερη 

ποιότητα ως προς το ότι έχουν µεγαλύτερη έκταση, έχουν λιγότερα λάθη και έχουν 

καλύτερη δοµή, γλωσσικό στυλ και αποδοτικότερη περιγραφή των χαρακτήρων.  

(β) η αξιολόγηση των µοντέλων που οικοδοµούσε η κάθε οµάδα δε γινόταν µόνο από την 

ίδια την οµάδα, αλλά κυρίως από τις υπόλοιπες οµάδες του µαθήµατος. Αυτός φαίνεται να 

ήταν και ο λόγος για την επιτυχία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης µοντέλων, η 

διαφορετική προοπτική ως προς το οικοδόµηµα. Όταν η βελτίωση γίνεται από τον ίδιο τον 

κατασκευαστή του οικοδοµήµατος (ή την κατασκευάστρια οµάδα), είναι λιγότερες οι 

πιθανότητες να συµβεί αλλαγή στην προοπτική, λόγω του ότι αυτός (ή αυτή η οµάδα) 
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µπορεί να συνδεθεί µε το οικοδόµηµά του συναισθηµατικά και γνωστικά. Η άλλη οµάδα 

µπορεί να δει καθαρότερα τι χρειάζεται να αλλάξει στο οικοδόµηµα (Zammuner, 1995). 

 

Επιπλέον, η ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν από τις συζητήσεις που έλαβαν 

χώρα εντός της τάξης και εντός του ΕΠΜ, έδειξε ότι οι δραστηριότητες είναι επιτυχηµένες 

όταν το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας χρησιµοποιείται για ανταλλαγή απόψεων 

ανάµεσα στις οµάδες (εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας ανάµεσα σε οµάδες) και 

συνδυάζεται ταυτόχρονα και µε συνεργασία σε άλλο επίπεδο (π.χ. τοπικό επίπεδο 

συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη µιας οµάδας). Πιο συγκεκριµένα, το Εργαλείο 

Ασύγχρονης Επικοινωνίας είναι καλό να χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα ανταλλαγής 

απόψεων και συνεργασίας ανάµεσα σε οµάδες φοιτητών. Ως τέτοιο είναι καλό να 

χρησιµοποιείται σε δραστηριότητες ερµηνείας δεδοµένων και επεξήγησης βάσει 

δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, δραστηριότητες που αφορούν σε διατύπωση υποθέσεων, 

ταξινόµηση δηλώσεων ως συγκεκριµένες έννοιες ή εντοπισµό έγκυρων εξηγήσεων είναι 

καλό να περιλαµβάνουν το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας ως πλατφόρµα 

ανταλλαγής απόψεων, αλλά όχι µόνο του ή καλύτερα, όχι αποκοµµένο από άλλα επίπεδα 

συνεργασίας. Οι δραστηριότητες του διδακτικού υλικού που εντάσσονται στα είδη 

δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν αφορούσαν κυρίως συνεργασία σε τοπικό επίπεδο 

εντός της οµάδας (δραστηριότητα 7.1.) και σε εξ αποστάσεως επίπεδο (δραστηριότητα 

10.3. και 12.3.) ανάµεσα στις οµάδες. Στην πρώτη περίπτωση, η δραστηριότητα 

χρειαζόταν ενίσχυση από το Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας στο εξ αποστάσεως 

επίπεδο συνεργασίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η δραστηριότητα χρειαζόταν ενίσχυση 

από το τοπικό επίπεδο συνεργασίας (συνεργασία εντός της οµάδας). ∆ραστηριότητες που 

αφορούν συζήτηση γύρω από επιστηµονικές έννοιες ή διεργασίες είναι σηµαντικό να 

διεκπεραιώνονται σε πολλαπλά επίπεδα συνεργασίας, ώστε να επιτρέπουν στους 

συµµετέχοντες να εκφράζουν τις απόψεις τους σε όποιο από τα επίπεδα συνεργασίας 

νιώθουν πιο ελεύθεροι ή πιο έτοιµοι να το κάνουν. Οι δραστηριότητες που λαµβάνουν 

χώρα στο τοπικό επίπεδο συνεργασίας (κατηγορία: διατύπωση υποθέσεων) χρειάζεται να 

ενισχύονται από το εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας. Χρειάζεται δηλαδή να 

εντάσσεται δραστηριότητα που να περιλαµβάνει διαπραγµάτευση των απόψεων της 

οµάδας µε αυτές άλλων οµάδων στο εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας 

 

Εκτός από τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε ερµηνεία δεδοµένων και επεξήγηση µε 

τη χρήση δεδοµένων, το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας ενισχύει την 

αποτελεσµατικότητα δραστηριοτήτων που εµπεριέχουν επιστηµονική συζήτηση. Και σε 
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αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι το εργαλείο αυτό δεν µπορεί από µόνο του να αποτελέσει 

παράµετρο που βοηθά στην επιτυχηµένη έκβαση των δραστηριοτήτων. Αυτό που φαίνεται 

να είναι σηµαντικό σε τέτοιας µορφής δραστηριότητες είναι ο συνδυασµός των 

διαφορετικών επιπέδων συνεργασίας εντός µίας δραστηριότητας, γεγονός που κάνει 

ευκολότερη τη διαδικασία κατανόησης των µελών της οµάδας. Αυτό µπορεί να συµβαίνει 

γιατί το κάθε άτοµο έχει πολλαπλές ευκαιρίες επίλυσης αποριών ή οικοδόµησης νοήµατος. 

Είναι πιθανό να κατανοήσει κάτι είτε σε αλληλεπίδραση µε άλλα µέλη της οµάδας του 

(εντός της οµάδας), µε άλλες οµάδες ή µε την εκπαιδευτικό. Η ανάγκη συνδυασµού των 

διάφορων επιπέδων συνεργασίας φάνηκε σε περιπτώσεις όπου οι δραστηριότητες που 

ζητούσαν συνεργασία σε ένα µόνο επίπεδο. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις 

(π.χ. δραστηριότητα 13) η αλληλεπίδραση των οµάδων µέσω του εργαλείου ανταλλαγής 

συνεισφορών δεν µπόρεσε να υποστηρίξει υψηλής ποιότητας συνεργασία, αφού χρειάζεται 

στήριξη από αλληλεπίδραση που θα προηγηθεί και θα λάβει χώρα εντός της οµάδας, µε 

σκοπό να υπάρξει επεξεργασία των ιδεών των µελών της οµάδας και πιθανή συµφωνία 

ανάµεσα στα µέλη της οµάδας σε τοπικό επίπεδο συνεργασίας.  

 

Η ανάγκη συνδυασµού των διαφορετικών επιπέδων συνεργασίας εντοπίστηκε και από 

τους Puntambekar, Nagel, Hübscher, Guzdial, και Kolodner (1997), οι οποίοι µελέτησαν 

τη σύγχρονη ενδοοµαδική (Intra-group) υποστηριζόµενη (scaffolded) συνεργασία σε 

τοπικό επίπεδο (χωρίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές) και τη διαοµαδική (Inter-group) 

ασύγχρονη συνεργασία µε λιγότερη υποστήριξη µέσω ενός υπολογιστικού εργαλείου. Οι 

ερευνητές εντόπισαν ότι οι δύο τύποι συνεργατικών περιβαλλόντων οδήγησαν σε 

διαφορετικά επίπεδα γνώσης. Το τοπικό επίπεδο συνεργασίας οδήγησε σε βαθύτερο 

επίπεδο γνώσης περιεχοµένου. Από την άλλη το εξ αποστάσεως επίπεδο συνεργασίας 

οδήγησε σε βαθύτερη κατανόηση σε σχέση µε διαδικαστικά και σχεδιαστικά θέµατα. 

Κανένα από τα σετ των δραστηριοτήτων (εντός της οµάδας και ανάµεσα στις οµάδες) δεν 

ήταν επαρκές για να προωθήσει ολοκληρωµένη ανάπτυξη του θέµατος που απασχολούσε 

τους µαθητές και συνεπώς προτείνουν την ταυτόχρονη χρήση τους µε σκοπό το ένα να 

συµπληρώνει το άλλο. Για να µπορεί να είναι επιτυχηµένος αυτός ο συνδυασµός επιπέδων 

συνεργασίας, είναι αναγκαίο το µάθηµα στο οποίο λαµβάνει χώρα να εφαρµόζει µικτή 

διαδικτυακή διδασκαλία και µάθηση, κάτι που συχνά περιλαµβάνει σύγχρονες και 

ασύγχρονες συζητήσεις (Harasim, 2000). Ο συνδυασµός των πρόσωπο µε πρόσωπο και 

των διαδικτυακών συζητήσεων σε ένα πανεπιστηµιακό µάθηµα παρέχουν ένα ανώτερο 

µαθησιακό περιβάλλον σε σύγκριση µε την παραδοσιακή αλληλεπίδραση στην τάξη 

(Althaus, 1997). 
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Για δραστηριότητες οικοδόµησης, αξιολόγησης και βελτιωτικής ρύθµισης µοντέλου και 

αξιολόγησης συµφοιτητών (αξιολόγηση των κατασκευασµάτων που οικοδόµησαν 

συµφοιτητές) είναι αναγκαία η χρήση του κατάλληλου λογισµικού, το οποίο να αποτελεί 

πλατφόρµα παρακολούθησης, επεξεργασίας, οικοδόµησης και βελτιωτικής ρύθµισης 

µοντέλου. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Stagecast Creator. Η 

χρήση του προαναφερόµενου λογισµικού έγινε είτε κατά τη συνεργασία των µελών µιας 

οµάδας σε τοπικό επίπεδο (δραστηριότητες οικοδόµησης µοντέλου ή αυτοαξιολόγησης 

µοντέλου) είτε κατά τη συνεργασία οµάδων σε τοπικό επίπεδο (οικοδόµηση και 

επεξεργασία µοντέλου), είτε κατά τη συνεργασία οµάδων σε εξ αποστάσεως επίπεδο 

(βελτιωτική ρύθµιση µοντέλου).  

 

Επιπλέον, το λογισµικό SC® είναι καλό να χρησιµοποιείται και σε δραστηριότητες που 

αφορούν επεξεργασία εννοιολογικού µοντέλου. Τα εννοιολογικά µοντέλα µπορούν να 

εκφραστούν µε διάφορους τρόπους όπως πραγµατικά αντικείµενα, λόγια, σχέδιο, κλπ. Σε 

περιπτώσεις όπου ένα άτοµο ή µια οµάδα χρειάζεται να παρακολουθήσει και να 

επεξεργαστεί ένα εννοιολογικό µοντέλο είτε τοπικά είτε εξ αποστάσεως είναι πιο 

λειτουργικό το µοντέλο να είναι υπολογιστικό, γεγονός που βοηθά στη γρηγορότερη και 

ευκολότερη επεξεργασία του. Είναι ευκολότερο για παράδειγµα να τρέξει πολλαπλές 

φορές ένα υπολογιστικό µοντέλο, παρά οποιασδήποτε άλλης µορφής µοντέλο. 

Παρακολούθηση και επεξεργασία µοντέλου µε σκοπό την αξιολόγησή του είναι δυνατό να 

απαιτείται και από ένα εκπαιδευτικό. Σε τέτοιας µορφής δραστηριότητες (δραστηριότητες 

προγραµµατισµού της διδασκαλίας) οι εκπαιδευτικοί υποβοηθούνται αν το µοντέλο που 

έχουν να αξιολογήσουν, και που οικοδοµήθηκε από µαθητές, είναι υπολογιστικό, διότι 

µπορούν ευκολότερα να κατανοήσουν τη λογική µε την οποία κατασκευάστηκε το 

µοντέλο και συνεπώς να προσδιορίσουν το µηχανισµό που εφάρµοσαν για να εξηγήσουν 

οι µαθητές το φαινόµενο.  

 

Πέρα από το λογισµικό, το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών (βλέπε κεφάλαιο 6.5.3. 

για εκτενή αναφορά στις παραµέτρους που συντείνουν στην αποτελεσµατική χρήση αυτού 

του εργαλείου) αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωση του µαθησιακού κύκλου 

της µοντελοποίησης. Συγκεκριµένα για δραστηριότητες που αφορούν στη βελτιωτική 

ρύθµιση µοντέλων, οµάδα δραστηριοτήτων που απαιτεί ανταλλαγή µοντέλων ανάµεσα 

στους φοιτητές µε σκοπό την αξιολόγηση, ώστε να προταθούν σηµεία των µοντέλων που 

χρήζουν βελτίωσης, το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών µπορεί να αποτελέσει την 
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πλατφόρµα στην οποία οι φοιτητές θα µπορέσουν να ανεβάσουν τα µοντέλα τους και τα 

συνοδευτικά έντυπα, να κατεβάσουν τα µοντέλα που οικοδοµήθηκαν από άλλες οµάδες 

για να τα αξιολογήσουν και να µελετήσουν ίσως τεχνικές και κανόνες που 

χρησιµοποίησαν άλλες οµάδες για να οικοδοµήσουν παρόµοια µοντέλα µε τα δικά τους.  

 

Για δραστηριότητες που αφορούν σε καταγραφή παρατηρήσεων µία σηµαντική 

παράµετρος θεωρείται ο τρόπος πρόσβασης των ατόµων στο φαινόµενο προς 

παρακολούθηση. Σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η άµεση πρόσβαση στο φαινόµενο 

(π.χ. θαλάσσια ζωή) είναι καλό τα άτοµα να έχουν πρόσβαση στο φαινόµενο µέσω βίντεο, 

κάτι που τους δίνει αµεσότητα και αποτελεί ουσιαστικά το πλησιέστερο µέσο προς την 

πραγµατικότητα.  

 

Το ∆ιάγραµµα 52 συνοψίζει τους τρόπους που τα προαναφερόµενα τεχνολογικά εργαλεία 

του µαθήµατος χρησιµοποίηθηκαν για την προώθηση των µαθησιακών επιδιώξεων.  

 
∆ιάγραµµα 52. Τεχνολογικά εργαλεία για προώθηση των µαθησιακών επιδιώξεων στα διάφορα επίπεδα 
συνεργασίας.  
 

Ο Πίνακας 126 παρουσιάζει τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε είδος 

δραστηριότητας στα διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας. Στο τοπικό επίπεδο συνεργασίας 

φαίνεται ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας ως 

εργαλείο καταγραφής της απάντησης της οµαδικής συναινετικής άποψης. Επιπλέον, είναι 

δυνατό να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο SC® ως πλατφόρµα παρακολούθησης ή 

οικοδόµησης, αξιολόγησης και βελτιωτικής ρύθµισης ενός µοντέλου. Είναι σηµαντικό να 
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σηµειωθεί ότι στο τοπικό επίπεδο συνεργασίας και συγκεκριµένα κατά τη συνεργασία 

ανάµεσα σε οµάδες δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης συγκεκριµένων διαδικτυακών εργαλείων 

για να επιτευχθεί αποτελεσµατική διδασκαλία. Τέλος, στο εξ αποστάσεως επίπεδο 

συνεργασίας ανάµεσα στις οµάδες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Εργαλείο Ασύγχρονης 

Επικοινωνίας ως µέσο ανταλλαγής απόψεων ανάµεσα σε οµάδες, αλλά µόνο όταν η 

συνεργασία συνδυαστεί ορθά µε τα προηγούµενα επίπεδα συνεργασίας. Μπορεί, επίσης, 

να χρησιµοποιηθεί το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών και το Λογισµικό SC® για 

δραστηριότητες µοντελοποίησης και το Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας ως πλατφόρµα 

ανταλλαγής απόψεων ανάµεσα στους συµµετέχοντες.  

Πίνακας 126 

Εργαλεία που Χρησιµοποιήθηκαν στα ∆ιαφορετικά Επίπεδα Συνεργασίας 
 Επίπεδο συνεργασίας  

Τοπικό επίπεδο  Είδη δραστηριοτήτων  
Εντός µιας οµάδας Ανάµεσα σε οµάδες 

Εξ αποστάσεως επίπεδο 
ανάµεσα σε οµάδες ή άτοµα 

1. Επεξεργασία 
εννοιολογικού µοντέλου 

SC   

2. Μέτρηση     
3. Λειτουργικός Ορισµός 
νέας έννοιας 

EAE-καταγραφή 
 

  

4. Καταγραφή 
παρατηρήσεων  

EAE-καταγραφή 
Βίντεο  

 

5. ∆ραστηριότητες µοντελοποίησης ή προσοµοίωσης  
5.1. Οικοδόµηση µοντέλου SC   
5.2. Βελτιωτική ρύθµιση 
µοντέλου 

SC  ΕΑΣ 
SC 

5.3. Αξιολόγηση ή 
αυτοαξιολόγηση µοντέλου 

EAE-καταγραφή 
SC  

 EAE 
SC 

6. Αξιολόγηση 
συµφοιτητών  

SC  ΕΑΣ  

7. Επεξήγηση βάσει δεδοµένων και ερµηνεία δεδοµένων. ∆ιατύπωση υποθέσεων 
7.1. Ταξινόµηση 
δηλώσεων ως 
συγκεκριµένες έννοιες 

   

7.2. Εντοπισµός µοτίβων 
µέσα από δεδοµένα 

   

7.3. Εντοπισµός έγκυρων 
εξηγήσεων 

  ΕΑΕ-ανταλλαγή απόψεων 
  

7.4. ∆ιατύπωση 
υποθέσεων 

   

8. Επιστηµονική 
Συζήτηση/συνδιάλεξη 

  EAE 

9. Προγραµµατισµός, 
έλεγχος και µεταγνώση 

   
 
 

10. Πρόσβαση σε ειδικούς 
ή συζήτηση για 
εδραιωµένη γνώση 

  ΕΣΕ 
 

11. Σύνθεση και ανάπτυξη 
ενός επιχειρήµατος 

   

12. Προγραµµατισµός για 
διδασκαλία 

  EAE 
SC 
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Συµπεράσµατα  

Η ανάγκη για ένταξη της διδασκαλίας της ικανότητας της µοντελοποίησης στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης προβάλλει µέσα από αναφορές για τις 

προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις µεταρρυθµιστικές τάσεις που 

επικρατούν στην εκπαίδευση (Duschl et al., 2007; NRC, 1996). Πολλοί ερευνητές έχουν 

µελετήσει την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης από µαθητές ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης (Louca, Druin, Hammer, & Dreher, 2003; Penner et al., 1997), Μέσης 

Εκπαίδευσης (Schwarz & White, 2005), Ανώτατης Εκπαίδευσης (Schwarz & Gwekwerere, 

2007) ή εκπαιδευτικούς (Henze, Van Driel, & Verloop, 2007; Justi & van Driel, 2005). 

∆ιαφαίνεται, επίσης, έντονη η ανάγκη για προώθηση της συνεργατικής µάθησης στη 

διδακτική πρακτική (Dillenbourg, 1999; Dillenbourg et al., 1996; Duschl et al., 2007). 

Τόσο η µοντελοποίηση Φυσικών Φαινοµένων, όσο και η συνεργασία αποτελούν δύο 

διαδικασίες ή πρακτικές που προσοµοιάζουν στις καθηµερινές πρακτικές των επιστηµόνων 

(Bozeman & Corley, 2004; Dunbar, 2001; Dunbar & Fugelsang, 2004; Halloun, 2004, 

2007; Hestenes, 1987, 1997; Latour, 1998). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζει 

τη συνεργατική µάθηση ως αναπόσπαστο στοιχείο στην ανάπτυξη της ικανότητας της 

µοντελοποίησης, χωρίς όµως αυτή η σχέση να στηρίζεται ερευνητικά. Θεωρείται 

αυτονόητο ότι οι µαθητές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης δραστηριοτήτων που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης θα συνεργάζονται 

(Rouwette et al., 2000; Rouwette et al., 2002; Sins, 2006; Sins et al., 2005; Sins et al., 

2009) και συνεπώς δε δίνονται στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης της συνεργασίας σε 

περιπτώσεις διδασκαλίας που εστιάζει στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης. 

Αυτό το πρόβληµα εντοπίζεται και από τους Dillenbourg et al. (1996), οι οποίοι 

αναφερόµενοι στη συνεργατική µάθηση προβάλλουν την ανάγκη για αναφορά σε 

συγκεκριµένες κατηγορίες αλληλεπιδράσεων που µπορούν να προωθήσουν 

αποτελεσµατική συνεργασία και όχι στα οφέλη της συνεργασίας γενικότερα.  

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ικανότητα της µοντελοποίησης 

µπορεί να καλλιεργηθεί µέσω της υλοποίησης µιας ειδικά σχεδιασµένης παρέµβασης που 

εφαρµόζει συνεργασία στη µάθηση (Ερευνητικό Ερώτηµα 1). Παράλληλα, η ανάπτυξη της 

ικανότητας της µοντελοποίησης επιφέρει και ανάπτυξη της κατανόησης σε σχέση µε το 

συγκείµενο της διδασκαλίας, το φαινόµενο των Φάσεων της Σελήνης (Ερευνητικό 

Ερώτηµα 2).  
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Παρόλο που η παρέµβαση κρίθηκε επιτυχηµένη ως προς την προώθηση των επιδιώξεων 

που τέθηκαν, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε συγκεκριµένες επιστηµολογικές και 

παιδαγωγικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των ΠΕ να αναπτύξουν την 

ικανότητα της µοντελοποίησης (Ερευνητικό Ερώτηµα 4), αλλά και να αναπτύξουν 

στρατηγικές για διδασκαλία της σε µαθητές δηµοτικού σχολείου (Ερευνητικό Ερώτηµα 5). 

Η συσχέτιση των δύο ειδών δυσκολιών έδειξε την ύπαρξη τριών διαφορετικών αξόνων 

θεωρητικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της µοντελοποίησης (γραµµικοί 

κατασκευαστές µοντέλων, αντικειµενοστρεφείς κατασκευαστές µοντέλων και αισθητικά 

προσανατολισµένοι κατασκευαστές µοντέλων), οι οποίοι καθοδηγούν τόσο την 

προσπάθειά τους για ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης όσο και την 

προσπάθειά τους για διδασκαλία της.  

 

Τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν συγκεκριµένες παραµέτρους που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και να εφαρµοστούν κατά την ανάπτυξη διδακτικών παρεµβάσεων που 

εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρουν συγκεκριµένα 

διαδικτυακά εργαλεία όπως το Εργαλείο Ασύγχρονης Επικοινωνίας, το Εργαλείο 

Σύγχρονης Επικοινωνίας και το Εργαλείο Ανταλλαγής Συνεισφορών και στοχεύουν στην 

ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης (Ερευνητικό Ερώτηµα 5). Εντοπίστηκαν, 

επίσης, παράµετροι που προωθούν τη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικής 

συνεργασίας γενικότερα (Ερευνητικό Ερώτηµα 6). Τα ερευνητικά ερωτήµατα 5 και 6 

δίνουν απάντηση στον προβληµατισµό που τέθηκε νωρίτερα σε σχέση µε το ότι τα 

µαθησιακά περιβάλλοντα θεωρούν ότι οι µαθητές που αναπτύσσουν µοντέλα πρέπει να 

εργάζονται συνεργατικά, παρόλο που αυτό δεν προωθείται συστηµατικά ή µε 

συντονισµένο τρόπο.  

Περιορισµοί της έρευνας 

Η εργασία θεωρεί δεδοµένο ότι οι διεργασίες επιστηµονικής µοντελοποίησης µπορούν να 

απλοποιηθούν, ώστε να κωδικοποιούνται ως ένα ενιαίο επιστηµονικό πλαίσιο. Με άλλα 

λόγια, η διατριβή δεν αναφέρεται στην ενδεχόµενη διαφοροποίηση των επιστηµονικών 

διεργασιών µοντελοποίησης σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Η θεώρηση αιτιολογείται στο 

πλαίσιο µιας δικαιολογηµένης απλοποίησης για σκοπούς διδακτικού µετασχηµατισµού για 

τη σχολική εκπαίδευση.  

 

Η εργασία εστιάζει σε επαγωγικά µοντέλα και δεν αναφέρεται στην οικοδόµηση 

υποθετικο-παραγωγικών µοντέλων. Και αυτή η επιλογή δικαιολογείται στο πλαίσιο των 

διδακτικών µετασχηµατισµών µε στόχο την επίδραση στη δηµοτική εκπαίδευση. 
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Η ερευνήτρια ήταν και η εκπαιδευτικός του µαθήµατος. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το 

πρόβληµα χρησιµοποιήθηκαν επιπρόσθετα και άλλοι ερευνητές και υπολογίστηκε η 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τον τρόπο ανάλυσης των δεδοµένων που 

προέκυψαν από τα διαγνωστικά δοκίµια και τις συζητήσεις των φοιτητών. Επιπλέον, έγινε η 

τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων µέσω πολλαπλών πηγών δεδοµένων. 

 
H διδακτική παρέµβαση χρησιµοποίησε το συγκείµενο των Φάσεων της Σελήνης και το 

λογισµικό εργαλείο Stagecast Creator για καλλιέργεια της ικανότητας της µοντελοποίησης. H 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων µετριάζεται από αυτά τα πλαίσια.  

  

Η γενίκευση, επίσης, των αποτελεσµάτων επηρεάζεται και από το µικρό αριθµό του δείγµατος 

(Ν=21). Οποιασδήποτε µορφής γενίκευση σε παρόµοια περιεχόµενα (πέραν της ικανότητας 

της µοντελοποίησης και των Φάσεων της Σελήνης) πρέπει να γίνεται µε προσοχή, έχοντας 

υπόψη ότι τα αποτελέσµατα µπορεί να επηρεάζονται από πολιτισµικούς παράγοντες και να 

είναι εφαρµόσιµα µόνο σε Ελληνοκύπριους Προϋπηρεσιακούς Εκπαιδευτικούς.  

 

Ένας ακόµα περιορισµός της έρευνας αφορά στον τρόπο ανάλυσης των συζητήσεων των ΠΕ. 

Για να εντοπιστεί η επιτυχία των δραστηριοτήτων και συνεπώς η δηµιουργία συνθηκών 

αποτελεσµατικής συνεργασίας ανάµεσα στους ΠΕ χρησιµοποιήθηκε ένας τρόπος ανάλυσης 

που περιλάµβανε κάποιες υποκειµενικές µετρήσεις, όπως για παράδειγµα αυτή του δείκτη 

οµοιογένειας. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη οµοιογένειας, τόσο µεγαλύτερη 

είναι η ανοµοιογένεια εντός της οµάδας. Όσο µικρότερη είναι η τιµή τόσο περισσότερο 

οµοιογενής είναι η συµµετοχή των µελών της οµάδας. Αυτός ο τρόπος υπολογισµού της 

οµοιογένειας είναι προβληµατικός σε σχέση µε ακραίες τιµές. Για παράδειγµα, 

µανθάνοντες µε πολύ λίγες συνεισφορές σε µια οµάδα µπορεί να φανεί ότι συµµετέχουν µε 

µεγάλη οµοιογένεια. Επιπλέον, αν δε συνεισφέρει κανένα µέλος, η συνεισφορά είναι 

τέλεια οµοιογενής! Έτσι, η σχέση της οµοιογένειας των συνεισφορών µπορεί να είναι 

µόνο ενδεικτική σε ένα µέτριο επίπεδο, αλλά µπορεί να δηµιουργήσει στατιστικά 

ατοπήµατα σε υψηλές ή χαµηλές τιµές. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα παρουσίασης 

στρεβλωµένων τιµών οµοιογένειας, η κάθε περίπτωση κατά την οποία υπολογιζόταν ο 

δείκτης µελετήθηκε ξεχωριστά και όπου παρατηρήθηκαν τιµές στα άκρα (πολύ υψηλές ή 

πολύ χαµηλές) σηµειωνόταν στην ανάλυση.  

 

Τέλος, ένας άλλος περιορισµός της έρευνας αφορά στο γεγονός ότι τα διαγνωστικά 

δοκίµια που χρησιµοποιήθηκαν πριν από την παρέµβαση ήταν τα ίδια µε αυτά που 
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χρησιµοποιήθηκαν µετά από την παρέµβαση. Σε περιπτώσεις όπου η χορήγηση πριν από 

και η χορήγηση µετά από την παρέµβαση δεν απέχουν χρονικά αυτό µπορεί να αποτελέσει 

πρόβληµα, γιατί είναι πιθανό οι συµµετέχοντες να θυµούνται το περιεχόµενο των δοκιµίων 

και τις απαντήσεις που έδωσαν αρχικά και συνεπώς να τις επαναλάβουν χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία. Στην παρούσα έρευνα, παρόλα αυτά, τα διαγνωστικά δοκίµια χορηγήθηκαν 

µε διάστηµα τεσσάρων µηνών, τα προπειραµατικά στην αρχή του εξαµήνου (Ιανουάριος) 

και τα µεταπειραµατικά δοκίµια στο τέλος του εξαµήνου (Μάιος).  

Μελλοντική έρευνα 

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας παρέχουν τη βάση για µελλοντική έρευνα. Έδειξαν 

ότι υπάρχουν συγκεκριµένες παράµετροι που µπορούν να εφαρµοστούν κατά τη µικτή 

διαδικτυακή µάθηση σε διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας, οι οποίοι βοηθούν στη 

διατήρηση ενός γόνιµου περιβάλλοντος για ανάπτυξη αποτελεσµατικής και επιτυχηµένης 

συνεργασίας, και στην ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης. Η παρούσα έρευνα 

ήταν διερευνητική ως προς αυτές τις παραµέτρους. Προκύπτει ανάγκη έρευνας που να 

εξετάζει αυτούς τους παράγοντες και να τους επιβεβαιώνει, να τους απορρίπτει ή να τους 

ενισχύει. Παράλληλα είναι καλό να γίνει εφαρµογή σε νέα συγκείµενα (πέραν της 

ικανότητας της µοντελοποίησης και του φαινοµένου των Φάσεων της Σελήνης).  

 

Περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση χρειάζεται, επίσης, να γίνει και για τους τρεις άξονες 

θεωρητικής προσέγγισης της ικανότητας της µοντελοποίησης, όπως παρουσιάστηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας µέσα από τη µελέτη των δυσκολιών που καταγράφηκαν. 

Είναι καλό να οπτικογραφηθούν οι διδακτικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών που 

ακολουθούν αυτούς τους άξονες και να µελετηθούν σε µεγαλύτερο βάθος, ώστε να 

παρέχουν πληροφόρηση για τον τρόπο που οι δυσκολίες παρεµβαίνουν στο διδακτικό έργο.  

 

Τέλος, σε σχέση µε τα διαγνωστικά δοκίµια για την ικανότητα της µοντελοποίησης, 

θεωρείται σηµαντικό να ακολουθήσει µεγαλύτερης εµβέλειας έρευνα που να βοηθά στην 

ανάπτυξη αξιοπιστίας και εγκυρότητας των δοκιµίων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας 

κλίµακας µέτρησης της ικανότητας της µοντελοποίησης των ατόµων, αλλα και την 

ανάπτυξη ενός εργαλείου ή µιας προσέγγισης που ανα αξιολογεί συνολικά την ικανότητας 

της µοντελοποίησης.  Χρ
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8.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 

 

Το διδακτικό υλικό σχεδιάστηκε µε το σκεπτικό ότι θα εργάζεστε σε οµάδες (3-4 ατόµων). 

Επιπλέον, το διδακτικό υλικό εφαρµόζει ένα πλαίσιο συνεργατικής µάθησης σε τρία επίπεδα: 

Σε διάφορα σηµεία του µαθήµατος θα χρειαστεί να συνεργαστείτε (α) µε τα υπόλοιπα µέλη 

της οµάδας σας, (β) µε τις υπόλοιπες οµάδες της τάξης εντός τάξης και (γ) µε τις υπόλοιπες 

οµάδες της τάξης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Έτσι, σε διάφορα µέρη του 

διδακτικού υλικού ίσως χρειαστεί να έχετε συναντήσεις µε την οµάδα σας σε χρόνο εκτός του 

προβλεπόµενου, καθώς επίσης θα πρέπει να συνεργαστείτε τόσο πρόσωπο µε πρόσωπο όσο 

και από απόσταση στο διαδικτυακό χώρο του µαθήµατος (http://websun.cc.ucy.ac.cy/). 

Στο χρονοδιάγραµµα των δραστηριοτήτων του µαθήµατος φαίνονται τα παραδοτέα που 

πρέπει να υποβάλετε και οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες. Θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο να 

απευθύνεστε στο χρονοδιάγραµµα σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να οργανώνετε τη 

δουλειά σας τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης.  

 

ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Επιπλέον, είναι σηµαντικό να λαµβάνετε υπόψη και να δίνετε ιδιαίτερη σηµασία στα 

«µεταγνωστικά σχόλια» που βρίσκονται στο τέλος κάποιων δραστηριοτήτων. Αυτά θα σας 

βοηθήσουν τόσο στη «λύση» των δραστηριοτήτων, όσο και στην κατανόηση του τρόπου που 

µαθαίνετε, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο η µάθηση εδραιώνεται. Θα σας δώσουν επίσης 

τροφή και ιδέες για τη συµπλήρωση του αναστοχαστικού ηµερολογίου, το οποίο θα πρέπει να 

παραδίνετε µετά από κάθε µάθηµα. 
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Πρόβληµα 

Υποθέστε ότι βρίσκεστε στο 2300, όταν τα ταξίδια στο φεγγάρι έχουν γίνει πλέον µια απλή 

βόλτα. Αποφασίσατε µε την οµάδα σας να ταξιδέψετε στο φεγγάρι. Όταν φτάσατε στο 

φεγγάρι καθίσατε σε µια καφετερία για να ξεκουραστείτε.  

Ξαφνικά ο Σταύρος έµεινε µε το στόµα ανοικτό: 

Σ: Κοιτάξτε εκεί, στον ουρανό, βλέπω το φεγγάρι! Γιάννα το βλέπεις κι εσύ; 

Γ: Ναι! Μα πώς είναι δυνατό; Αφού είµαστε στο φεγγάρι. Ντίνο τι νοµίζεις; 

Ν: Πρέπει να είναι η Γη.  

Σ: Τι λες ρε Ντίνο! Χα, χα, χα . . .  

Χ: Όχι ρε παιδιά, είναι ο Άρης. 

….µπλα….µπλα…µπλα…. 

Τι ήταν αυτό που παρατήρησε ο Σταύρος; Τι είναι αυτό που φαίνεται στον ουρανό και ποια 

είναι η συµπεριφορά του αν το παρατηρήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα; Για να 

απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να περάσετε από το διδακτικό υλικό που 

ακολουθεί και να συνεργαστείτε µε όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο, τόσο µε τα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας σας όσο και µε τις υπόλοιπες οµάδες της τάξης, τόσο εντός τάξης όσο και 

στο πλαίσιο του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης.  

 

ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΑΡΧΙΚΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ 

 

∆ραστηριότητα 1…..  

Σκεφτείτε ένα φαινόµενο που σχετίζεται µε τη σελήνη. Προσπαθήστε να το αναπαραστήσετε 

στην οµάδα σας µε όποιο τρόπο θέλετε.  

      

√ Παραδώστε τα αποτελέσµατα της προσπάθειάς σας σε ένα µέλος του διδακτικού 

προσωπικού.  
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∆ραστηριότητα 2…..  

Το µέρος Α και Β αυτής της ∆ραστηριότητας θα γίνει στο σπίτι 

 

Α) Κατεβάστε το αρχείο Final_Exc2_Blue_Planet.wmv1 και παρατηρήστε το προσεκτικά. 

Καταγράψτε ατοµικά τις παρατηρήσεις σας στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 

2/∆ραστηριότητα 2α» 

 

Β) Συγκρίνετε τις παρατηρήσεις σας µε αυτές των υπολοίπων µελών της οµάδας σας. Είναι οι 

ίδιες; Αν όχι, πώς διαφέρουν; Καταγράψτε την απάντησή σας στο χώρο 

«Discussions/∆ραστηριότητα 2/∆ραστηριότητα 2β» 

 

Γ) Συζητήστε στην οµάδα σας τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

-Είναι δυνατό κάποιος από την οµάδα σας να παρατήρησε κάτι χωρίς αυτό πραγµατικά να 

συνέβηκε; 

-Είναι χρήσιµο δύο άτοµα τα οποία παρατηρούν το ίδιο φαινόµενο να διαφωνούν µεταξύ 

τους; Εξηγήστε το συλλογισµό σας.  

-Ποιες από τις αισθήσεις σας χρησιµοποιήσατε για να κάνετε τις παρατηρήσεις που 

αναφέρατε πιο πάνω;  

      

∆) Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις θα µπορούσαν να θεωρηθούν παρατηρήσεις; 

1. Ο σπόρος βγάζει πρώτα ρίζα, µετά βλαστό, φύλλα άνθος, καρπό. 

2. Η αστραπή ακολουθείται από βροντή. 

3. Η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. 

4. Η σκιά µας πέφτει το πρωί µε περίπου δυτική κατεύθυνση. 

5. Αφαιρώντας τη φλούδα ενός πορτοκαλιού αναµένεται ότι θα βρεις µοίρες, χυµό, 

κουκούτσια. 

6. Οι καλοί µαθητές κάνουν ότι πει ο δάσκαλός τους. 

7. Όλα τα υγρά ρέουν. 

8. Αν καταπιώ δηλητήριο θα πεθάνω. 

                                                           
1 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ 
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Ε) Μπείτε στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 2/∆ραστηριότητα 2ε» και 

διαπραγµατευθείτε µε τις υπόλοιπες οµάδες σε σχέση µε το ποια κριτήρια χρησιµοποιήσατε 

για να αποφασίσετε για τις προτάσεις που επιλέξατε; Σχολιάστε την απάντηση τουλάχιστον 

δύο οµάδων.  

 

Μεταγνωστικό σχόλιο 1: Σε αυτό το στάδιο είναι σηµαντικό να 

αντιλαµβάνεστε µε σαφήνεια τι είναι αυτό που σας ζητά η ∆ραστηριότητα. 

Συζητήστε µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σας, αλλά και µε τις άλλες οµάδες 

σε σχέση µε το τι ακριβώς έπρεπε να κάνετε στο πλαίσιο της ∆ραστηριότητας 

2. Αν αντιλαµβάνεστε τα ίδια πράγµατα, προχωρήστε στην ∆ραστηριότητα 3, 

αν όχι, συζητήστε περισσότερο. Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από ένα µέλος 

του διδακτικού προσωπικού. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε πίσω και να 

αλλάξετε κάποια από τις απαντήσεις σας.  

∆ραστηριότητα 3…..  

Θεωρήστε ότι πρέπει να παρατηρήσετε το φεγγάρι για µία περίοδο δύο µηνών. Συζητήστε 

αρχικά στην οµάδα σας τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να το κάνετε αυτό; Θα χρειαστείτε 

όργανα; Αν ναι ποια; Αν όχι, πώς θα πάρετε µετρήσεις; 

 

Περιγράψτε την προσέγγισή σας στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 3». Ακολούθως, 

διαβάστε τους τρόπους παρατήρησης των υπολοίπων οµάδων.  

 

∆ιαπραγµατευθείτε (στην τάξη) µε τις υπόλοιπες οµάδες και υιοθετήστε κοινές στρατηγικές 

για διακρίβωση των προτεινόµενων τρόπων παρατήρησης και των δεδοµένων που θα 

καταγραφούν. Για παράδειγµα, πώς θα ξέρετε ότι δεν υπάρχουν συστηµατικά σφάλµατα στις 

καταγραφές γωνίας και κατεύθυνσης; Πώς θα µειώσετε τα τυχαία σφάλµατα στις καταγραφές 

του σχήµατος του φεγγαριού και στις υπόλοιπες µετρήσεις σας; Αξιολογήστε τους τρόπους 

συλλογής δεδοµένων για το φεγγάρι που προτάθηκαν µε βάση τις στρατηγικές που 

υιοθετήσατε.  
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Σηµείωση 

Ορίστε ένα άτοµο ως εκπρόσωπο της οµάδας σας ώστε να µιλά εκ µέρους της. Αυτό δεν 

υπονοεί ότι τα άλλα µέλη της οµάδας δεν µπορούν να µιλούν 

Στρατηγικές:  

      

Αξιολόγηση τρόπων συλλογής δεδοµένων κάθε οµάδας: 

      

 

√ Συζητήστε τις απαντήσεις σας µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού.  

∆ραστηριότητα 4…..  

Σε αυτή την ∆ραστηριότητα θα αναπτύξετε µια τεχνική για να υπολογίζετε τη θέση 

αστρονοµικών αντικειµένων.  

Α. Κρατήστε το ένα σας χέρι ευθεία µπροστά σας και κάντε µια γροθιά µε αυτό το χέρι.   

 

 

 

 

 

Κοιτάξτε κατά µήκος του πάνω µέρους της γροθιάς σας και κινήστε το χέρι σας, µέχρι η 

γραµµή όρασής σας να είναι οριζόντια (Σχήµα 1). Ζητήστε από κάποιο συµφοιτητή σας να 

ελέγξει αν η γραµµή όρασής σας είναι οριζόντια. 

Γράψτε ένα λειτουργικό ορισµό2 για το οριζόντιο.  

      

Υποθέστε ότι στέκεστε στην πλαγιά ενός λόφου. Ο ορισµός σας για το οριζόντιο θα ήταν 

διαφορετικός σε αυτή την περίπτωση;      

 

Αν ναι, αναθεωρήστε το λειτουργικό ορισµό σας, ώστε να εφαρµόζει και σε αυτή την 

περίπτωση. 

      

                                                           
2 Συζητήστε µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού για το τι σηµαίνει λειτουργικός ορισµός. 

OÚÈÝ¼ÓÙÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ¼Ú·ÛË˜ 

Σχήµα 1: οριζόντια γραµµή 
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Β) Μετακινείστε το χέρι σας προς τα πάνω µέχρι η γραµµή όρασής σας να δείχνει 

κατακόρυφα πάνω. Ζητήστε από κάποιο συµφοιτητή σας να επιβεβαιώσει ότι η γραµµή 

όρασής σας είναι κατακόρυφη. 

 

Γράψτε ένα λειτουργικό ορισµό για την έννοια το κατακόρυφο. 

      

 

Γ) Κάντε µια γροθιά και κρατήστε το χέρι σας ευθεία, ώστε η γραµµή όρασής σας στο πάνω 

µέρος της γροθιάς σας να είναι οριζόντια. Τοποθετήστε την άλλη σας γροθιά στο πάνω µέρος 

της πρώτης γροθιάς. Κρατήστε την πάνω γροθιά σταθερά στη θέση της και µετακινήστε την 

κάτω γροθιά, ώστε να πάει στην κορυφή. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία, της γροθιάς πάνω σε 

γροθιά, µετρώντας τις γροθιές, µέχρι που η γραµµή της όρασής σας να γίνει κατακόρυφη. 

Ένας συµφοιτητής σας µπορεί να διαβεβαιώνει ότι οι γροθιές σας παραµένουν σταθερές. 

 

Μέσα από ποια ολική γωνία έχουν µετακινηθεί οι γροθιές σας;      

 

Πόσες γροθιές αντιστοιχούν στην ολική γωνία; (Σκεφτείτε κατά πόσο θα περιλάβετε την 

αρχική γροθιά που κρατήσατε οριζόντια.)       

 

Πόσες µοίρες αντιστοιχούν σε κάθε µια από τις γροθιές σας που βρίσκονται στο µήκος ενός 

χεριού; Εξηγήστε το συλλογισµό σας.      

 

∆) Κάθε ένα από τα µέλη της οµάδας σας θα πρέπει να υπολογίσει τη γωνιά που αντιστοιχεί 

σε µία γροθιά που βρίσκεται σε µήκος ενός χεριού.   

 

Κάθε µέτρηση σας δίνει περίπου την ίδια τιµή;      

 

Ε) Βρείτε τη γωνία που αντιστοιχεί σε ένα από τα δάχτυλά σας όταν αυτό βρίσκεται σε µήκος 

ενός χεριού. Περιγράψτε πώς υπολογίσατε την τιµή της γωνίας.   
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Βγείτε έξω από την τάξη και ζητήστε από ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού να σας 

υποδείξει συγκεκριµένα αντικείµενα, για τα οποία θα πρέπει να µετρήσετε το γωνιακό 

υψόµετρο. Καταγράψτε τις απαντήσεις σας στον παρακάτω πίνακα: 

 

Αντικείµενο  Γωνιακό υψόµετρο 

            

            

            

            

 

√ Συζητήστε την τεχνική σας µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού. 

∆ραστηριότητα 5…..  

Να κάνετε παρατηρήσεις του φεγγαριού για τρεις µέρες3. Για κάθε παρατήρηση πρέπει να 

συµπληρώνετε το Έντυπο Παρατήρησης του Φεγγαριού (σχήµα 2α.). Ένα συµπληρωµένο 

έντυπο φαίνεται παρακάτω (σχήµα 2β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ, που περιλαµβάνει κενά έντυπα 
παρατήρησης του φεγγαριού (dspf). 

Ηµεροµηνία: _________________ 
Ώρα: _______________________ 
Θέση παρατηρητή: ____________ 
Κατεύθυνση σελήνης:__________ 
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: _______ 
Γωνία ήλιου σελήνης: _________ 

 
 

 

 

Ηµεροµηνία : 02/09/03 
Ώρα: 12:30 
Θέση παρατηρητή: Λακατάµια 
Κατεύθυνση σελήνης: ΝΑΑ 
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: 9ο 

Γωνία ήλιου σελήνης: - 

 

Σχήµα 2β. Συµπληρωµένο Έντυπο 
Παρατήρησης Φεγγαριού 

Σχήµα 2α.Έντυπο Παρατήρησης 
του Φεγγαριού 
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∆ραστηριότητα 6…..  

Σκεφτείτε ένα φαινόµενο που σχετίζεται µε τη σελήνη. Προσπαθήστε να το αναπαραστήσετε 

στην οµάδα σας χρησιµοποιώντας το λογισµικό πρόγραµµα Stagecast Creator. Ανεβάστε το 

πρόγραµµά σας στο Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης (Assignments/∆ραστηριότητα 6). 

 

√ Παραδώστε τα αποτελέσµατά σας σε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού.  

∆ραστηριότητα 7…..  

Πριν προχωρήσετε στην ∆ραστηριότητα 8 θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε και 

διαφοροποιείτε τους όρους «πρόβλεψη» και «υπόθεση». Αρχικά, προσπαθήστε να εντοπίσετε, 

ως οµάδα, ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι υποθέσεις και ποιες προβλέψεις. 

 

1.1. Όλη τη βδοµάδα έβρεχε. Θα βρέξει και αύριο.  

1.2. Όλα τα µεγάλα αντικείµενα όταν µπουν στο νερό βυθίζονται. 

1.3. Τα ξύλινα αντικείµενα επιπλέουν στο νερό. 

1.4. Όταν ρίξω δείκτη φαινολοφθαλεϊνης (άχρωµο) σε ένα βασικό διάλυµα, ο δείκτης θα 

πάρει κοκκινωπό χρώµα. 

1.5. Ο µαγνήτης έλκει όλα τα µεταλλικά αντικείµενα. 

1.6. Αν ρίξω την µπάλα πάνω στον τοίχο θα επιστρέψει σε µένα. 

1.7. Αυτό το αυτοκίνητο αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των 200km/h, γιατί η µηχανή του καίει 

ευκολότερα τη βενζίνη. 

1.8. Βλέπουµε πάντα την ίδια πλευρά του φεγγαριού, λόγω της θέσης του ήλιου της γης και 

της σελήνης.  

 

Καταγράψτε στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 7α» τρεις υποθέσεις και τρεις 

προβλέψεις. Συζητήστε τις απαντήσεις σας µε τις υπόλοιπες οµάδες. Σχολιάστε τις απαντήσεις 

τουλάχιστον δύο άλλων οµάδων. Απαντήστε, αν χρειαστεί, σε όσες οµάδες θέσουν 

ερωτήµατα που αφορούν στις δηλώσεις σας. Ακολούθως να υιοθετήστε, µε βάση τις 

απαντήσεις στη ∆ραστηριότητα 7α, κριτήρια σε σχέση µε το πώς διαφοροποιείται η πρόβλεψη 

από την υπόθεση και καταγράψτε τα στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 7β». Όταν το 
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κάνετε αυτό, πρέπει να µπορείτε να διαχωρίζετε πότε µία πρόταση είναι υπόθεση, πότε είναι 

πρόβλεψη και πώς χρησιµοποιούµε την υπόθεση ή την πρόβλεψη. 

 

Μεταγνωστικό σχόλιο 2: Ποια ήταν η πορεία εργασίας που 

ακολουθήσατε στις δραστηριότητες 4-7; Πώς καταλήξατε σε κοινά 

κριτήρια; Πώς ξεπεράστηκαν πιθανά προβλήµατα που προέκυψαν; 

Στην επιστήµη πότε είναι αποδεκτό να διαφωνούµε µεταξύ µας και 

πότε είναι λογικό να αναµένουµε ότι πρέπει να συµφωνούµε; 

      

 

 

√ Συζητήστε τις απαντήσεις σας µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού. 

∆ραστηριότητα 8…..  

Το αρχείο «astro_data4» περιέχει παρατηρήσεις του φεγγαριού που έγιναν από τις 9 Μαρτίου 

2001 µέχρι και τις 9 Απριλίου 2001. Αποµονώστε τα δεδοµένα που αφορούν µία µέρα µόνο, 

και συγκεκριµένα την 18η Μαρτίου. Μελετήστε τις παρατηρήσεις προσεκτικά.  

 

Α) Κατά τη διάρκεια της πορείας µιας µέρας: 

o ∆ιαφοροποιείται η εµφάνιση του φεγγαριού; Αν ναι, πώς; Υποστηρίξτε τις απαντήσεις σας 

δίνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα από τα δεδοµένα σας. 

      

o ∆ιαφοροποιείται η γωνία ήλιου-σελήνης;  

Αν ναι, πώς; Υποστηρίξτε τις απαντήσεις σας δίνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα από τα 

δεδοµένα σας. 

      

 

Β) Προσπαθήστε να εντοπίσετε ένα µοτίβο στα δεδοµένα που έχετε µπροστά σας. Περιγράψτε 

το (Μπορείτε να αναπαραστήσετε το µοτίβο που εντοπίσατε µε όποιο άλλο τρόπο θεωρείτε 

εσείς καλό). 

      

 
                                                           
4 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ  
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Τι σηµαίνει µοτίβο στις Φυσικές Επιστήµες; 

      

 

Με βάση τις παρατηρήσεις του φεγγαριού που έχετε στη διάθεση σας, να κάνετε υποθέσεις 

που να προκύπτουν από τα δεδοµένα σας. Προσπαθήστε να υιοθετήσετε µια κοινή θεωρία µε 

βάση την οποία να δώσετε την απάντησή σας.  

      

 

Συζητήστε στην τάξη µε τις υπόλοιπες οµάδες (αποφασίστε ποιος θα εκφράζει τις απόψεις 

σας), ώστε να καταλήξετε στο ποιες από τις υποθέσεις που εντοπίστηκαν από τις οµάδες 

µπορεί να στηρίζονται σε θεωρίες που συνάδουν µε τα δεδοµένα που έχετε ενώπιων σας.  

      

∆ραστηριότητα 9…..  

Παρακάτω φαίνεται η συζήτηση δύο φοιτητών σε σχέση µε δεδοµένα του φεγγαριού για τις 

ηµεροµηνίες 7/8/03-11/8/03. ∆ιαβάστε προσεκτικά τη συζήτηση και αξιολογείστε τις 

προβλέψεις που παραθέτουν οι δύο φοιτητές. 

Ηµεροµηνία: 07/08/03 
Ώρα:21:02 
Θέση παρατηρητή:  
Λακατάµια 
Κατεύθυνση σελήνης: Νότια 
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: 28ο 
 

Ηµεροµηνία: 08/08/03 
Ώρα:11:00 
Θέση παρατηρητή: 
Λακατάµια 
Κατεύθυνση σελήνης: --- 
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: --- 
 
 
 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία: 09/08/03 
Ώρα:20:15 
Θέση παρατηρητή: Πάφος 
Κατεύθυνση σελήνης: ΝΝΑ 
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: 
13,5ο 

Ηµεροµηνία: 09/08/03 
Ώρα:22:10 
Θέση παρατηρητή: Πάφος 
Κατεύθυνση σελήνης: Ν 
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: 30ο 
 
 
 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία: 10/08/03 
Ώρα:19:30 
Θέση παρατηρητή: Πάφος 
Κατεύθυνση σελήνης: ΝΑ 
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: 9ο 

Ηµεροµηνία: 11/08/03 
Ώρα:21:00 
Θέση παρατηρητή: 
Λευκωσία 
Κατεύθυνση σελήνης: ΝΑ 
Γωνία σελήνης-ορίζοντα: 11ο 
 Χρ

ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



ΕΠΑ 477:  Πληροφορική Υ̟οστήριξη για τη ∆ιδασκαλία των Φυσικών Ε̟ιστηµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

© Learning in Science Group, University of Cyprus  
419 

 

Φοιτητής 1: 7/8, η ώρα 9 βλέπουµε µεγάλο κοµµάτι του φεγγαριού. 

Φοιτητής 2: Ναι, και ξαφνικά στις 8/8, εξαφανίζεται.  

Φοιτητής 1: Και στις 9/9 γίνεται έτσι….Άρα εξαρτάται από την ώρα σωστά; 

Φοιτητής 2: ∆ηλαδή θα δεις µία ώρα το φεγγάρι ξαφνικά να είναι γεµάτο και µια άλλη ώρα να 

µην είναι; ∆εν ξέρω.  

Φοιτητής 1: Εγώ νοµίζω ότι αυτό συµβαίνει, το λένε άλλωστε και τα δεδοµένα µου.  

Φοιτητής 2: Εγώ από την άλλη υποθέτω ότι δεν εξαρτάται από την ώρα. Ότι ώρα και να δεις το 

φεγγάρι σε µια µέρα θα είναι το ίδιο σχήµα. Πρέπει να είναι λάθος της µέτρησης.  

 

Συµφωνείτε µε τον φοιτητή 1, τον φοιτητή 2, µε κανένα από τους δύο ή και µε τους δύο 
φοιτητές; Εξηγήστε το συλλογισµό σας.  
      

∆ραστηριότητα 10…..  

Το αρχείο «astro_data»5 περιέχει παρατηρήσεις του φεγγαριού που έγιναν από τις 9 Μαρτίου 

2001 µέχρι και τις 9 Απριλίου 2001. Αποµονώστε τα δεδοµένα που αφορούν µία εβδοµάδα 

µόνο, και συγκεκριµένα την εβδοµάδα από την 23η Μαρτίου 2001 µέχρι την 29η Μαρτίου 

2001. Μελετήστε τις παρατηρήσεις προσεκτικά.  

 

Μελετήστε προσεκτικά τις παρατηρήσεις.  

Α) Κατά τη διάρκεια της πορείας µιας βδοµάδας: 

o ∆ιαφοροποιείται η εµφάνιση του φεγγαριού; Αν ναι, πώς; Υποστηρίξτε τις απαντήσεις σας 

δίνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα από τα δεδοµένα σας. 

o ∆ιαφοροποιείται η γωνία ήλιου-σελήνης; Αν ναι, πώς; Υποστηρίξτε τις απαντήσεις σας 

δίνοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα από τα δεδοµένα σας. 

 

Β) Προσπαθήστε να εντοπίσετε ένα µοτίβο που να υπάρχει στα δεδοµένα που έχετε µπροστά 

σας. Περιγράψτε το. (Μπορείτε να αναπαραστήσετε το µοτίβο που εντοπίσατε µε όποιο άλλο 

τρόπο θεωρείτε εσείς καλό.) 

 

Στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 10α» του ΕΠΜ, να γράψετε σε συνεχή λόγο τα 

αποτελέσµατα της ∆ραστηριότητας 10, ως αναφορά της οµάδας σας στα σηµεία Α και Β. 

 

Ακολούθως διαβάστε προσεκτικά τις αναφορές των άλλων οµάδων και ασκήστε κριτική σε 

µία αναφορά ως προς την εγκυρότητα των συµπερασµάτων που περιέχει. Να κρίνετε, δηλαδή, 

                                                           
5 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ 
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κατά πόσο τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η οµάδα προκύπτουν πράγµατι από τα 

δεδοµένα που έχετε µπροστά σας.  

 

Με βάση τις παρατηρήσεις του φεγγαριού που έχετε στη διάθεσή σας να κάνετε υποθέσεις οι 

οποίες να συνάδουν µε τα δεδοµένα σας. Προσπαθήστε να υιοθετήσετε µια κοινή θεωρία µε 

βάση την οποία να δώσετε την απάντησή σας.  

Γράψτε την απάντησή σας στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 10β».  

∆ραστηριότητα 11…..  

Το αρχείο «astro_data»6 περιέχει παρατηρήσεις του φεγγαριού, που εκτείνονται σε χρονικό 

διάστηµα ενός µήνα. 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές να φτιάξετε ένα ∆ιάγραµµα Σύνοψης των Παρατηρήσεων του 

Φεγγαριού (∆ΣΠΦ)7. Ζητήστε από ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού να σας δώσει ένα 

∆ΣΠΦ και κωδικοποιήστε τις παρατηρήσεις που έχετε. Όλες οι παρατηρήσεις για µια µέρα θα 

πρέπει να οµαδοποιούνται8.  

∆ραστηριότητα 12…..  

Μελετήστε το ∆ΣΠΦ που συµπληρώσατε και προσπαθήστε να εντοπίστε µοτίβα που 

επαναλαµβάνονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου των παρατηρήσεων. Είναι 

σηµαντικό να προσπαθήσετε να δώσετε εξηγήσεις για τα µοτίβα που εντοπίσατε. Να 

εξηγήσετε, δηλαδή, γιατί νοµίζετε ότι παρουσιάζεται το συγκεκριµένο µοτίβο. Καταγράψτε 

την απάντησή σας στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 12» 

 

Ακολούθως, διαβάστε προσεκτικά τις αναφορές των άλλων οµάδων και τεκµηριώστε τόσο τη 

δική σας εξήγηση, όσο και µία εξήγηση άλλης οµάδας µε βάση τα δεδοµένα που έχετε 

µπροστά σας. Θα κρίνετε, δηλαδή, κατά πόσο η εξήγηση στην οποία κατέληξε η οµάδα 

συνάδει πράγµατι µε τα δεδοµένα που έχετε µπροστά σας.  

 

                                                           
6 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ 
7 Το ∆ιάγραµµα Σύνοψης των Παρατηρήσεων του Φεγγαριού (∆ΣΠΦ) είναι ένας πίνακας στον οποίο καταγράφονται ανά 
µέρα, στοιχεία, που προκύπτουν από συστηµατική παρατήρηση της σελήνης.  

8 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ υπάρχει ένα συµπληρωµένο ∆ΣΠΦ. 
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Για την ολοκλήρωση της ∆ραστηριότητας 12, προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

Α) Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου των παρατηρήσεων: 

o ∆ιαφοροποιείται η εµφάνιση του φεγγαριού;  

Αν ναι, πώς; Υποστηρίξτε τις απαντήσεις σας µε συγκεκριµένα παραδείγµατα από τα 

δεδοµένα σας.  

o ∆ιαφοροποιείται η γωνία ήλιου-σελήνης;  

Αν ναι, πώς; Υποστηρίξτε τις απαντήσεις σας µε συγκεκριµένα παραδείγµατα από τα 

δεδοµένα σας.  

 

Β) Προσπαθήστε να εντοπίσετε ένα µοτίβο µέσα από τα δεδοµένα που έχετε µπροστά σας. 

Περιγράψτε το (Μπορείτε να αναπαραστήσετε το µοτίβο που εντοπίσατε µε όποιο άλλο τρόπο 

θεωρείτε εσείς καλό). 

 

Επιπρόσθετη ∆ραστηριότητα  

Φαίνεται να υπάρχει κάποιο µοτίβο στην αλλαγή του σχήµατος του φεγγαριού. Να κάνετε ένα 

διάγραµµα, το οποίο να δείχνει τη σειρά των σχηµάτων. Να δώσετε ένα δικό σας όνοµα για το 

κάθε σχήµα (Για την επιστηµονική ονοµασία των σχηµάτων µπορείτε να συµβουλευτείτε ένα 

από τα µέλη του διδακτικού προσωπικού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ραστηριότητα 13…..  

Στις προηγούµενες δραστηριότητες προσπαθήσατε να εξηγήσετε διάφορα µοτίβα ή 

παρουσιάσατε συγκεκριµένες υποθέσεις (οι υποθέσεις περιλαµβάνουν εξήγηση) που 

προκύπτουν από τα δεδοµένα του φεγγαριού. Στο χώρο «Discussions/∆ραστηριότητα 13» 
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συζητήστε µε τις υπόλοιπες οµάδες σε σχέση µε το τι µετρά ως έγκυρη εξήγηση. Πρέπει να 

γράψετε τη δική σας απάντηση και να σχολιάσετε την απάντηση τουλάχιστον δύο άλλων 

οµάδων. 

∆ραστηριότητα 14…..  

∆ιαβάστε προσεκτικά το ακόλουθο κείµενο  

«Η φύση των µοντέλων και ο ρόλος τους στις Φυσικές Επιστήµες» 

Τι είναι επιστηµονικό µοντέλο 

Στις προηγούµενες δραστηριότητες µελετήσατε προσεκτικά κάποιες παρατηρήσεις του 

φεγγαριού και προσπαθήσατε να εντοπίσετε συγκεκριµένα µοτίβα που παρουσιάζονταν σε 

αυτές. Προσπαθήσατε, επίσης, να εξηγήσετε αυτές τις παρατηρήσεις. Αυτή η διαδικασία, η 

οποία περιλαµβάνει την καταγραφή παρατηρήσεων, τον εντοπισµό µοτίβων από δεδοµένα, 

την ανάπτυξη και τον έλεγχο εξηγήσεων για αυτά τα µοτίβα, είναι παρόµοια µε αυτή που 

χρησιµοποιούν οι επιστήµονες καθώς αναπτύσσουν εξηγήσεις για τα φυσικά φαινόµενα. 

Αυτές οι εξηγήσεις συχνά κωδικοποιούνται σε επιστηµονικά µοντέλα.  

 

Οι επιστήµονες χρησιµοποιούν διαγράµµατα, γραφικές παραστάσεις, εξισώσεις, 

τρισδιάστατες δοµές, λόγια ή προγράµµατα στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για να 

αναπαραστήσουν και να επικοινωνήσουν τα µοντέλα τους.  

 

Πιθανό να ακούσατε µέχρι τώρα για διάφορα µοντέλα στην ιστορία των Φυσικών Επιστηµών. 

Για παράδειγµα, ο Γαλιλαίος ανάπτυξε ένα µοντέλο για να εξηγήσει τα µοτίβα που 

παρατηρούσε στην κίνηση των ουράνιων σωµάτων, περιλαµβανοµένων της ανατολής και της 

δύσης του ήλιου και του φεγγαριού. Σήµερα, οι επιστήµονες προσπαθούν να φτιάξουν 

µοντέλα για να εξηγήσουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου (νευρωνικά δίκτυα). Υπάρχουν 

αµέτρητα άλλα σηµαντικά µοντέλα, ήδη αποδεκτά από τους επιστήµονες, και άλλα τόσα που 

αναπτύσσονται τώρα. Κατά τη διάρκεια των επόµενων µαθηµάτων θα αναπτύξετε ένα 

µοντέλο που θα µπορεί να εξηγεί µία σειρά ουράνιων φαινοµένων, που σχετίζονται µε τη 

σελήνη. 

Πότε ένα µοντέλο είναι «ορθό»; 

Μία κοινότητα επιστηµόνων πιθανό να χρησιµοποιεί διάφορα µοντέλα που να εξηγούν 

ένα φαινόµενο.  
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Η καταλληλότητα των µοντέλων κρίνεται σύµφωνα µε τους ακόλουθους παράγοντες: 

i) Αναπαριστά το µοντέλο όλα τα µέρη του φαινοµένου; 

ii) Μπορεί το µοντέλο να εξηγεί όλες τις παρατηρήσεις ή µόνο µέρος τους; 

iii) Μπορεί το µοντέλο να χρησιµοποιηθεί για την πρόβλεψη της συµπεριφοράς του 

συστήµατος; Για παράδειγµα, σε ποιο γωνιακό υψόµετρο θα βρίσκεται το φεγγάρι όταν είναι 

πανσέληνος στις 10 το βράδυ; (Η δυνατότητα των µοντέλων για προβλέψεις που 

επαληθεύονται είναι ένα ισχυρό εργαλείο). 

 

Συνεπώς, ένα καλό µοντέλο πρέπει να ικανοποιεί τρία κριτήρια: 

1. Αναπαριστά το φαινόµενο 

2. Περιγράφει το µηχανισµό που ενδεχοµένως στηρίζει τη λειτουργία του 

φαινοµένου. 

3. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διατύπωση προβλέψεων. 

 

Τα µοντέλα δεν υπάρχουν στη φύση. Είναι ανθρώπινα κατασκευάσµατα. Είναι σηµαντικό 

να σηµειωθεί ότι η ορθότητα ενός µοντέλου δεν σχετίζεται άµεσα µε τη λειτουργία του 

φυσικού κόσµου. Η ορθότητα του µοντέλου ορίζεται από τη δυνατότητά του να πληροί τις 

τρεις προϋποθέσεις: αναπαράσταση, εξήγηση και πρόβλεψη. Είναι επίσης πιθανό 

περισσότερα από ένα µοντέλα να είναι ορθά για την εξήγηση του ίδιου φαινοµένου (π.χ. 

κυµατικό και σωµατιδιακό µοντέλο του φωτός). Ταυτόχρονα, κάποια µοντέλα 

κατασκευάζονται σε σχέση µόνο µε συγκεκριµένες πτυχές ενός φαινοµένου και θεωρούνται 

αποδεκτά µόνο για αυτές. 

 

Είναι σηµαντικό να έχετε κατά νου ότι ένα µοντέλο δεν είναι πιστή αναπαράσταση ενός 

φαινοµένου. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα µοντέλο που παρόλο που δε µοιάζει εξωτερικά 

καθόλου µε το φαινόµενο που αναπαριστά, το αναπαριστά καλά; Ταυτόχρονα, µια 

αναπαράσταση ενός φαινοµένου δεν είναι κατ’ ανάγκη µοντέλο αν δεν ικανοποιεί τα 

αντίστοιχα κριτήρια.  

 

Η διαδικασία της µοντελοποίησης πρέπει να σχετίζεται µε τη συλλογή πληροφοριών για 

αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις (αντικείµενα-αντικείµενα, 

µεταβλητές-αντικείµενα κλπ) (Επαγωγική ∆ιεργασία: Inductive perspective). Επιπλέον, ένα 
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µοντέλο µπορεί να αναπτύσσεται ως το αποτέλεσµα της εφαρµογής ενός θεωρητικού πλαισίου 

(µιας θεωρίας) στην ανάλυση ενός συγκεκριµένου φαινοµένου (Παραγωγική ∆ιεργασία: 

Deductive perspective)  

 

Αλλάζουν ποτέ τα µοντέλα; 

Οπωσδήποτε! Ένα µοντέλο µπορεί να αλλάξει από τη µια µέρα στην άλλη. Για παράδειγµα, 

αν προσπαθήσετε να φτιάξετε ένα µοντέλο που θα εξηγεί τα µοτίβα που παρατηρήσατε για τη 

σελήνη, είναι πιθανό αυτό να αλλάζει κάθε φορά που το συζητάτε µε την οµάδα σας ή κάθε 

φορά που το συγκρίνετε µε τα δεδοµένα σας. Καθώς οι οµάδες µοιράζονται ιδέες και 

λαµβάνουν νέες παρατηρήσεις, τα µοντέλα που θα αναπτύξετε θα αντικαθιστούνται ή θα 

τροποποιούνται. Τα τροποποιηµένα µοντέλα είναι περισσότερο αποδεκτά µια και µπορούν να 

ερµηνεύουν περισσότερα δεδοµένα. 

 

√ Συζητήστε το κείµενο της ∆ραστηριότητας 14 στην ολοµέλεια της τάξης µε ένα µέλος 

του διδακτικού προσωπικού. 

 

Επιπρόσθετη ∆ραστηριότητα 

Σκεφτείτε στο σπίτι τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Ερώτηση 1 

Οι ακόλουθες δηλώσεις αποτελούν ορισµούς για το τι είναι µοντέλο. Από πλευράς κατασκευής 

µιας επιστηµονικής θεωρίας, ποιος είναι ο καλύτερος ορισµός για το τι είναι µοντέλο;  

α) ένα µικρό αντίγραφο ενός αντικειµένου. 

β) ένα σύνολο από κανόνες που σου επιτρέπουν να προβλέπεις και να επεξηγείς. 

γ) µια απλουστευµένη εικόνα κάποιου αντικειµένου. 

δ) ένα σύνολο από πλάνα (plans) για την κατασκευή ενός κτιρίου ή µιας γέφυρας. 

ε) ένα µανεκέν ή κάποιος που διαφηµίζει ρούχα. 

στ) πραγµατικά δεν γνωρίζω! 

 
Ερώτηση 2 
Τα επιστηµονικά µοντέλα είναι:  
α) Αληθινά και χρήσιµα (τα µοντέλα αναπαριστούν την ακριβή πραγµατικότητα) 

β) Όχι κατ’ ανάγκη αληθινά και χρήσιµα (τα µοντέλα δεν αναπαριστούν κατ’ ανάγκη την ακριβή 

πραγµατικότητα) 

γ) Ούτε αληθινά ούτε χρήσιµα (τα µοντέλα δεν αναπαριστούν την ακριβή πραγµατικότητα) 

 

Ερώτηση 3 
Από επιστηµονικής άποψης, ποια είναι η καλύτερη χρήση ενός µοντέλου;  
α) για να είναι ένα παιχνίδι 

β) για να αντιγράφει ένα αντικείµενο ή µια διαδικασία 
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γ) για να βοηθήσει κάποιον να κατασκευάσει ένα αντικείµενο 

δ) για να αναπτυχθούν και να εξεταστούν κάποιες ιδέες 
 

∆ραστηριότητα 15…..  

Παρακολουθήστε προσεκτικά το video (samir_patel.mpeg) και διαβάστε το κείµενο (αρχείο 

samir_patel_computer modem.doc) που το συνοδεύει9.  

Ακολούθως: 

-Αξιολογήστε το µοντέλο (ατοµικά).  

-Ανεβάστε την αξιολόγησή σας στο χώρο Discussions/∆ραστηριότητα 15/ατοµικά.  

-(Στο σπίτι) σχολιάστε την αξιολόγηση ενός από τα µέλη της οµάδας σας.  

-Για την αξιολόγηση µπορείτε να βασιστείτε τόσο στο κείµενο που προηγήθηκε όσο και στις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Ποιο σύστηµα αναπαριστά το µοντέλο; 

• Ποιος θα µπορούσε να είναι ο τίτλος του µοντέλου; 

• Θα µπορούσατε να καταλάβετε ποιο σύστηµα αναπαριστά το µοντέλο, αυτό αν δεν 

δινόταν εξήγηση από τον κατασκευαστή του; 

• Νοµίζετε ότι το µοντέλο αναπαριστά µε καλό τρόπο το σύστηµα; 

 

Προσπαθήστε να καταλήξετε σε οµαδική αξιολόγηση, την οποία να συµµερίζονται όλα τα 

µέλη της οµάδας σας.  

 

Εντοπίστε παραδείγµατα µοντέλων από διάφορους τοµείς των Φυσικών Επιστηµών. Σε κάθε 

περίπτωση να εξηγήσετε πώς ικανοποιείται το κάθε κριτήριο που αναφέρθηκε στο κείµενο της 

∆ραστηριότητας 14 

 

∆ιαπραγµατευθείτε µε τις υπόλοιπες οµάδες, στο χώρο Discussions/∆ραστηριότητα 

15/οµαδικά, σε σχέση µε την ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης ενός µοντέλου (κριτήρια 

αξιολόγησης µοντέλου). Σχολιάστε τις απαντήσεις τουλάχιστον δύο άλλων οµάδων. 

Απαντήστε, αν χρειαστεί, σε όσες οµάδες θέσουν ερωτήµατα που αφορούν τις δηλώσεις σας. 

                                                           
9 Τα αρχεία υπάρχουν στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ 
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Μεταγνωστικό σχόλιο 3: Κοιτάξτε για µια δεύτερη φορά τις 

δραστηριότητες 1-15. Για κάθε δραστηριότητα να συνοψίσετε µε µια 

φράση ή µια πρόταση την κύρια µαθησιακή επιδίωξη. 

      

 

 

∆ραστηριότητα 16…..  

Ένα µοντέλο αποτελεί ένα τρόπο έκφρασης διαφόρων υποθέσεων σε σχέση µε ένα φαινόµενο. 

Για παράδειγµα, το µοντέλο piknotita.sim10 είναι προφανές ότι στηρίζεται στην υπόθεση «Τα 

σιδερένια αντικείµενα βυθίζονται στο νερό». Για να υλοποιηθεί αυτή η υπόθεση ο 

κατασκευαστής του µοντέλου χρησιµοποίησε ένα µηχανισµό. Ποιος είναι αυτός; Πότε ένας 

µηχανισµός είναι καλός; Συζητήστε στην οµάδα σας και ακολούθως συζητήστε µε τις 

υπόλοιπες οµάδες της τάξης στο Discussions/∆ραστηριότητα 16/οµαδικά σε σχέση µε το πότε 

ένας µηχανισµός είναι καλός. Πρέπει οπωσδήποτε να σχολιάσετε τουλάχιστον δύο από τις 

απαντήσεις άλλων οµάδων και να απαντήσετε σε τουλάχιστον δύο οµάδες που σχολίασαν την 

απάντησή σας. 

∆ραστηριότητα 17…..  

Παρακολουθήστε προσεκτικά το µοντέλο για την ανάπτυξη ενός φυτού (anaptiksi_fitou.sim). 

∆ιαβάστε προσεκτικά το συµπληρωµένο Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου 

(simplirwmeno_entipo_kataskevis) και το συµπληρωµένο Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου 

(simplirwmeno_entipo_aksiologisis). Ακολούθως, συζητήστε τη χρήση τους, αλλά και τον 

τρόπο συµπλήρωσής τους στην οµάδα σας. 11 

 

√ Συζητήστε µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού σε σχέση µε τα βασικά µέρη των 

δύο εντύπων. 

                                                           
10 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ 
11 Κατεβάστε τα αρχεία από το χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ 
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∆ραστηριότητα 18…..  

Μελετήστε το µοντέλο VirusReplication.sim και καταγράψτε τα στοιχεία του (αντικείµενα, 

µεταβλητές, διαδικασίες, αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία). 

      

Επιπλέον, αξιολογείστε το µοντέλο σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναπτύξατε στην 

∆ραστηριότητα 15 

      

∆ραστηριότητα 19…..  

Να γράψετε συνοπτικά τρία µοτίβα που εντοπίσατε στις παρατηρήσεις της σελήνης. 

Ιεραρχήστε τα τρία µοτίβα από το πιο σηµαντικό στο λιγότερο σηµαντικό. 

      

√ Συζητήστε την ιεράρχησή σας µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού σε σχέση µε 

τα βασικά µέρη των δύο εντύπων. 

∆ραστηριότητα 20…..  

Φτιάξτε οµαδικά ένα µοντέλο, το οποίο θα αποτελεί εξήγηση για το πρώτο από τα µοτίβα που 

εντοπίσατε.  

Όταν καταλήξετε τι ακριβώς θέλετε να µοντελοποιήσετε σε σχέση µε το φαινόµενο των 

Φάσεων της Σελήνης, αποφασίστε, αρχικά (ατοµικά), ποια θα είναι τα αντικείµενα, οι 

µεταβλητές, οι αλληλεπιδράσεις και διαδικασίες που θα εντάξετε στο µοντέλο σας.  

Ατοµικά 

      

Συζητήσετε µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σας, ώστε να καταλήξετε σε συναίνεση για το 

ποια στοιχεία θα περιλαµβάνονται στο µοντέλο της οµάδας σας. Καταγράψετε το αποτέλεσµα 

της διαπραγµάτευσης σας παρακάτω: 

      

Έπειτα θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα: 

1. Φτιάξτε το µοντέλο σας και συµπληρώστε το Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης 

Μοντέλου  
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2. ∆ηµιουργείστε µία ιστοσελίδα µε το όνοµα της οµάδας σας (δες τη δοµή του 

Disneyteam1.html12). ∆ιασυνδέστε (link) το html αρχείο σας µε το µοντέλο σας και µε το 

Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου (entipo_kataskevis). Συµπιέστε (zip) όλα 

τα αρχεία που φτιάξατε (html αρχείο, το µοντέλο σας και το Συνοδευτικό Έντυπο 

∆ηµιουργίας Μοντέλου). 

3. Ανεβάστε το συµπιεσµένο αρχείο στο assignment «∆ραστηριότητα 20α» 

4. Επιλέξτε ως start page το html αρχείο και πατήστε submit. Αν θέλετε µπορείτε να 

καταγράψετε και σχόλια που πιθανό να έχετε. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το 

assignments σας έχει µεταφερθεί στο χώρο submitted. Πατήστε εκεί για να δείτε το 

assignment σας. Πατήστε στο  και επιλέξτε το publish controls. Με αυτό τον τρόπο το 

assignment σας µπορεί να είναι προσβάσιµο από όλη την τάξη.  

5. Μέχρι το επόµενο µάθηµα θα πρέπει να µπείτε στο χώρο assignments/∆ραστηριότητα 20 

και να µελετήσετε το υλικό που φόρτωσαν οι άλλες οµάδες (Οµάδα 1-Οµάδα 2, Οµάδα 3-

Οµάδα 4; Οµάδα 5-Οµάδα 6, Οµάδα 5-Οµαδά 7).  

6. Συµπληρώστε το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου (entipo_aksiologisis). Ενισχύστε την 

ιστοσελίδα της οµάδας σας (δες τη δοµή του Disneyteam2.html13)  

7. ∆ιασυνδέστε (link) το html αρχείο σας µε το µοντέλο σας και µε το Έντυπο Αξιολόγησης 

Μοντέλου14. Συµπιέστε (zip) όλα τα αρχεία που φτιάξατε (html αρχείο, το µοντέλο σας και 

το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου) 

8. Ανεβάστε το συµπιεσµένο αρχείο στο assignment «∆ραστηριότητα 20β». Επιλέξτε publish 

controls στο assignment που ανεβάσατε.  

9. ∆ιαβάστε τα σχόλια που έγιναν από την οµάδα που αξιολόγησε το µοντέλο σας.  

10. Τροποποιήστε το µοντέλο σας σύµφωνα µε την ανατροφοδότηση που σας έδωσε η οµάδα 

που αξιολόγησε το µοντέλο σας.  

11. Κάντε την ίδια διαδικασία για τη νέα εκδοχή του µοντέλου σας και ανεβάστε το νέο 

zipped αρχείο στο assignment «∆ραστηριότητα 20γ» (δες τη δοµή του 

Disneyteam3.html15).  
 

*****ΜΗΝ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ***** 

                                                           
12 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ 
13 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ. 
14 Εφαρµόστε τα κριτήρια αξιολόγησης µοντέλου στα οποία καταλήξατε στην δραστηριότητα 15 
15 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ. 
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Μεταγνωστικό σχόλιο 4: Είναι σηµαντικό να µπορείτε να 

περιγράφετε την όλη πορεία που ακολουθήσατε και να κατανοείτε τη 

χρησιµότητα του κάθε µέρους (1-11) αλλά και της κριτικής που 

δώσατε ή δεχτήκατε στη διαδικασία οικοδόµησης νοήµατος και 

ανάπτυξης και αξιολόγησης του µοντέλου σας. 

 

 

Στο επόµενο αναστοχαστικό ηµερολόγιο προσπαθήστε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα: 

1. Περιγράψτε αναλυτικά τι έχετε κάνει µέχρι τώρα στο µοντέλο σας στο Stagecast Creator. 

2. Ποιες πτυχές του πραγµατικού φαινοµένου έχετε περιλάβει στο µοντέλο σας; 

3. Ποιες πτυχές του πραγµατικού φαινοµένου απουσιάζουν από το µοντέλο σας και θέλετε να 

τις περιλάβετε στην εκδοχή του µοντέλου που θα συνεχίσετε να επεξεργάζεστε στο επόµενο 

µάθηµα; 

4. Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίσατε στην προσπάθεια δηµιουργίας του µοντέλου σας; Πώς 

καταφέρατε να τις ξεπεράσετε; Υπάρχουν δυσκολίες που δεν µπορείτε να υπερβείτε στην 

οµάδα σας και χρειάζεστε βοήθεια; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και τι είδους βοήθεια 

χρειάζεστε; 

5. Έχετε ακολουθήσει ένα συγκεκριµένο πλάνο εργασίας για την κατασκευή του µοντέλου σας; 

Αν ναι, ποιο είναι αυτό;  

6. Σε ποια σηµεία διαφέρει το µοντέλο που αρχίσατε να κατασκευάζετε στο Stagecast Creator 

από τα προηγούµενα µοντέλα που δηµιουργήσατε στο χαρτί; Εξηγήστε. 

7. Εντοπίσατε αδυναµίες του λογισµικού που αποτελούν µειονεκτήµατα χρήσης του ως 

λογισµικού µοντελοποίησης; Εξηγήστε. 

 

∆ραστηριότητα 21…..  

Συζητήστε µε τους συµφοιτητές σας (εντός της οµάδας σας) τον τρόπο που το µοντέλο σας 

εξηγεί τη συµπεριφορά του φεγγαριού (µοτίβο 1). Καταγράψτε τα µειονεκτήµατα που 

παρουσιάζει το µοντέλο σας. Εφαρµόστε τα κριτήρια αξιολόγησης µοντέλου που αναπτύξατε 

στο πλαίσιο της ∆ραστηριότητας 15. 
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∆ραστηριότητα 22…..  

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός µοντέλου είναι πολύ σηµαντικό να θυµάστε ότι πρέπει να 

στηρίζεστε σε δεδοµένα. Συγκρίνετε το µοντέλο σας µε τα δεδοµένα που έχετε στο ∆ΣΠΦ 

(δραστηριότητα 11). Περιγράψετε πώς η εµφάνιση των διαφόρων Φάσεων της Σελήνης 

εξηγείται από το µοντέλο σας.  

      

Το δεύτερο στη σειρά των µοτίβων που εντοπίσατε, εξηγείται από το µοντέλο σας; Αν ναι, 

εξηγήστε πώς. Αν όχι πώς µπορείτε να βελτιώσετε το µοντέλο σας για να περιλάβει και το 

δεύτερο µοτίβο που εντοπίσατε στις παρατηρήσεις σας; 

      

Βελτιώστε οµαδικά το µοντέλο σας, ώστε να αποτελεί εξήγηση για το δεύτερο από τα µοτίβα 

που εντοπίσατε.  

Όταν καταλήξετε στο τι ακριβώς θέλετε να µοντελοποιήσετε σε σχέση µε το φαινόµενο των 

Φάσεων της Σελήνης, αποφασίστε, αρχικά (ατοµικά), ποια θα είναι τα αντικείµενα, οι 

µεταβλητές, οι αλληλεπιδράσεις και διαδικασίες που θα εντάξετε στο βελτιωµένο µοντέλο 

σας.  

Ατοµικά   

      

Συζητήσετε µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σας, ώστε να καταλήξετε σε συναίνεση για το 

ποια στοιχεία θα περιλαµβάνονται στο µοντέλο της οµάδας σας. Καταγράψετε το αποτέλεσµα 

της διαπραγµάτευσης σας παρακάτω: 

      

Ακολούθως θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω: 

1. Φτιάξτε το µοντέλο σας και συµπληρώστε το Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης 

Μοντέλου  

2. ∆ηµιουργείστε µία ιστοσελίδα µε το όνοµα της οµάδας σας (δες τη δοµή του 

Disneyteam1.html16). ∆ιασυνδέστε (link) το html αρχείο σας µε το µοντέλο σας και µε το 

Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου (entipo_kataskevis). Συµπιέστε (zip) όλα 

τα αρχεία που φτιάξατε (html αρχείο, το µοντέλο σας και το Συνοδευτικό Έντυπο 

∆ηµιουργίας Μοντέλου). 

                                                           
16 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ 
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3. Ανεβάστε το συµπιεσµένο αρχείο στο assignment «∆ραστηριότητα 22α» 

4. Επιλέξτε ως start page το html αρχείο και πατήστε submit. Αν θέλετε µπορείτε να 

καταγράψετε και σχόλια που πιθανό να έχετε. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το 

assignments σας έχει µεταφερθεί στο χώρο submitted. Πατήστε εκεί για να δείτε το 

assignment σας. Πατήστε στο  και επιλέξτε το publish controls. Με αυτό τον τρόπο το 

assignment σας µπορεί να είναι προσβάσιµο από όλη την τάξη.  

5. Μέχρι το επόµενο µάθηµα θα πρέπει να µπείτε στο χώρο assignments/∆ραστηριότητα 22 

και να µελετήσετε το υλικό που φόρτωσαν οι άλλες οµάδες (Οµάδα 1-Οµάδα 2; Οµάδα 3-

Οµάδα 4; Οµάδα 5-Οµάδα 6, Οµάδα 5-Οµαδά 7).  

6. Συµπληρώστε το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου. Ενισχύστε την ιστοσελίδα της οµάδας 

σας (δες τη δοµή του Disneyteam2.html17)  

7. ∆ιασυνδέστε (link) το html αρχείο σας µε το µοντέλο σας και µε το Έντυπο Αξιολόγησης 

Μοντέλου18. Συµπιέστε (zip) όλα τα αρχεία που φτιάξατε (html αρχείο, το µοντέλο σας και 

το Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου) 

8. Ανεβάστε το συµπιεσµένο αρχείο στο assignment «∆ραστηριότητα 22β». Πατήστε publish 

controls στο assignment που ανεβάσατε.  

9. ∆ιαβάστε τα σχόλια που έγιναν από την οµάδα που αξιολόγησε το µοντέλο σας.  

10. Τροποποιήστε το µοντέλο σας σύµφωνα µε την ανατροφοδότηση που σας έδωσε η οµάδα 

που αξιολόγησε το µοντέλο σας.  

12. Κάντε την ίδια διαδικασία για τη νέα εκδοχή του µοντέλου σας και ανεβάστε το νέο 

zipped αρχείο στο assignment «∆ραστηριότητα 22γ» (δες τη δοµή του 

Disneyteam3.html19).  

 

∆ραστηριότητα 23…..  

Ξανασκεφτείτε το µοντέλο σας και απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

� Ποια ουράνια σώµατα περιλαµβάνει το µοντέλο σας; 

      

� Έχουν το ίδιο µέγεθος; 

      

                                                           
17 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ. 
18 Εφαρµόστε τα κριτήρια αξιολόγησης µοντέλου στα οποία καταλήξατε στην δραστηριότητα 15 
19 Στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ. 
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� Ποιες είναι οι σχετικές τους αποστάσεις; 

      

� Βρίσκονται όλα στο ίδιο επίπεδο; 

      

√ Συζητήστε τις απαντήσεις σας µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού20.  

∆ραστηριότητα 24…..  

Το τρίτο στη σειρά των µοτίβων που εντοπίσατε, εξηγείται από το µοντέλο σας; Αν ναι, 

εξηγήστε πώς. Αν όχι πώς µπορείτε να βελτιώσετε το µοντέλο σας για να περιλάβει και το 

τρίτο µοτίβο που εντοπίσατε στις παρατηρήσεις σας; 

      

Βελτιώστε το µοντέλο σας. 

Πώς διαφέρει αυτό το µοντέλο από το προηγούµενο; 

      

∆ιαβάστε την αξιολόγηση της εκπαιδευτικού για το µοντέλο σας και κάντε τις απαραίτητες 

βελτιώσεις, ώστε να απευθυνθείτε στα σχόλιά της.  

 

Μεταγνωστικό σχόλιο 5: Είναι σηµαντικό να µπορείτε τόσο να 

περιγράφετε την όλη πορεία που ακολουθήσατε όσο και να κατανοείτε 

τη χρησιµότητα του κάθε µέρους (1-11 της ∆ραστηριότητας 20), αλλά 

και της κριτικής που δώσατε ή δεχτήκατε στη διαδικασία οικοδόµησης 

νοήµατος και ανάπτυξης και αξιολόγησης του µοντέλου σας. 

 

 

∆ραστηριότητα 25…..  

Συσκοτίστε το δωµάτιο και τοποθετήστε ένα φωτεινό λαµπτήρα περίπου στο επίπεδο των 

µατιών. Κρατήστε µια µπάλα µπροστά σας. Ο λαµπτήρας αντιπροσωπεύει τον ήλιο, η µπάλα 

αντιπροσωπεύει το φεγγάρι και το κεφάλι σας τη γη. 

                                                           
20 Το αρχείο sun_earth_moon που βρίσκεται στο Course content/Μοντελοποίηση/Φάσεις της 

Σελήνης/Συνοδευτικό υλικό-ΦτΣ περιέχει λεπτοµέρειες σε σχέση µε τα ερωτήµατα της δραστηριότητας 23 
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A) Μετακινήστε τη µπάλα γύρω από το κεφάλι σας και παρατηρήστε πώς αλλάζει η εµφάνιση 

του φωτεινού µέρους της µπάλας. 

 

Πόσο µέρος της µπάλας είναι πραγµατικά φωτεινό οποιαδήποτε στιγµή; Είναι σύµφωνη η 

απάντησή σας σε αυτή την ερώτηση µε την παρατήρησή σας ότι η “φάση” της µπάλας 

αλλάζει, καθώς την κινείτε γύρω από το κεφάλι σας; 

      

Θεωρήστε ότι πάνω στη γη υπάρχει ένας παρατηρητής (χρησιµοποιήστε ένα ανθρωπάκι 

φτιαγµένο από πλαστελίνη). Μπορείτε να αναπαραστήσετε όλες τις φάσεις του φεγγαριού µε 

τη σωστή σειρά χρησιµοποιώντας τη µπάλα και το λαµπτήρα, ώστε ο παρατηρητής να βλέπει 

το φεγγάρι να ανατέλλει και να δύει για κάθε φάση του φεγγαριού;   

      

Αν ναι, θα πρέπει να κινήσετε τη µπάλα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού ή αντίθετα 

γύρω από το κεφάλι σας; 

      

B) Με τη βοήθεια των παρατηρήσεών σας στο µέρος Α, µπορείτε να δώσετε µια αποδεκτή 

ερµηνεία για τις φάσεις του φεγγαριού; Συζητήστε την απάντησή σας µε τα µέλη της οµάδας 

σας. 

 

Η απάντηση που δώσατε είναι ο µόνος τρόπος, για να εξηγήσετε τις φάσεις του φεγγαριού;  

Προσπαθήστε να εισηγηθείτε ακόµα µια εξήγηση που να µπορεί, επίσης, να ερµηνεύσει τις 

παρατηρηθείσες φάσεις του φεγγαριού. 

 

Μετακινήστε την µπάλα γύρω σας, ώστε να αναπαραχθούν όλες οι φάσεις του φεγγαριού. Για 

καθεµιά από τις φάσεις που αναγράφονται πιο κάτω υπολογίστε τη γωνιά µεταξύ της γραµµής 

όρασής σας προς τη µπάλα και της γραµµής όρασής σας προς το λαµπτήρα. Καταγράψτε τις 

µετρήσεις σας στον πιο κάτω πίνακα: 
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Φάση Γωνία 
Νέα σελήνη       

Αναπτυσσόµενος µηνίσκος       
Πρώτο τέταρτο       

Αναπτυσσόµενο φεγγάρι       
Πανσέληνος       

Συρρικνούµενο φεγγάρι       
Τρίτο τέταρτο       

Συρρικνούµενος µηνίσκος       
 

Μια πιθανή εξήγηση για τις παρατηρούµενες φάσεις του φεγγαριού είναι, συνεπώς, η 

ακόλουθη: Οι φάσεις του φεγγαριού είναι το αποτέλεσµα του φωτός του ήλιου, το οποίο 

ανακλάται από την επιφάνεια του φεγγαριού. ∆εν υποστηρίζουµε ότι έχουµε “αποδείξει” πως 

αυτό είναι που συµβαίνει πραγµατικά, αλλά ότι αυτό είναι ένα µοντέλο το οποίο µπορεί να 

εξηγήσει µερικές από τις παρατηρήσεις µας για τις φάσεις του φεγγαριού. Για να είναι 

χρήσιµο αυτό το µοντέλο, θα πρέπει να εξηγεί και τις άλλες παρατηρήσεις που έχουµε κάνει 

και να µας επιτρέπει να προβλέπουµε µελλοντικά γεγονότα. 

 

√ Συζητήστε τις απαντήσεις σας µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού.  
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∆ραστηριότητα 26…..  

∆ύο φοιτητές προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί παρατηρούµε διαφορετικές Φάσεις της 

Σελήνης κάθε µέρα. Η εξήγηση του πρώτου φοιτητή φαίνεται µέσα από το σχήµα 3 και του 

δεύτερου φοιτητή µέσα από το σχήµα 4. 

 

Σχήµα 3 

 

 
Σχήµα 4 

 

Φοιτητής 1 

Νοµίζω ότι η σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη γη σε 28 περίπου µέρες. Έτσι, το γεγονός ότι 

κάθε µέρα η γωνία γης-ήλιου-σελήνης αλλάζει προκαλεί το ότι ένας παρατηρητής στη γη βλέπει 

διαφορετικό σχήµα της σελήνης κάθε µέρα. Ταυτόχρονα, η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό 

της σε 24 ώρες, γι’ αυτό και βλέπουµε τη σελήνη µόνο 12 ώρες κάθε µέρα, τις ώρες που είναι 

στο οπτικό µας πεδίο. Όταν η σελήνη βρίσκεται στη θέση α έχουµε νέα σελήνη, όταν βρίσκεται 

στη θέση β, πρώτο τέταρτο, στη θέση γ πανσέληνο και στη θέση δ τρίτο τέταρτο. 

α 

β 

γ 

δ 

α 

β 

γ 

δ 
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Φοιτητής 2 

Εγώ νοµίζω ότι η γη είναι που περιστρέφεται γύρω από τη σελήνη σε 28 µέρες. Έτσι το γεγονός 

ότι κάθε µέρα η γωνία γης-ήλιου-σελήνης αλλάζει, προκαλεί το γεγονός ότι ένας παρατηρητής 

στη γη βλέπει διαφορετικό σχήµα της σελήνης κάθε µέρα. Ταυτόχρονα, η γη περιστρέφεται γύρω 

από τον εαυτό της σε 24 ώρες, γι’ αυτό και βλέπουµε τη σελήνη µόνο 12 ώρες κάθε µέρα, τις 

ώρες που είναι στο οπτικό µας πεδίο. Όταν η γη βρίσκεται στη θέση α έχουµε πανσέληνο, όταν 

βρίσκεται στη θέση β, τρίτο τέταρτο, στη θέση γ νέα σελήνη και στη θέση δ πρώτο τέταρτο. 

 

Συζητήστε στην οµάδα σας τα ακόλουθα: 

α) Με ποιο φαινόµενο σχετίζονται τα δύο µοντέλα των φοιτητών; 

β) Αξιολογείστε τους διαφορετικούς τύπους εξήγησης που προκύπτουν από τα δύο µοντέλα.  

γ) Είναι κάποιος από τους δύο µηχανισµούς λανθασµένος; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, είναι πιθανό 

να ισχύουν δύο διαφορετικοί µηχανισµοί εξήγησης για το ίδιο ακριβώς φαινόµενο; 

      

∆ραστηριότητα 27…..  

Να απαντήσετε στο ερώτηµα που τέθηκε στην αρχή του διδακτικού υλικού χρησιµοποιώντας 

το µοντέλο σας. 

 

      

 

 

 

 

 

Είναι δυνατό κάποιος που στέκεται στο φεγγάρι και κοιτάζει στον ουρανό να δει τη γη ή 

οποιοδήποτε άλλο αστρονοµικό αντικείµενο να συµπεριφέρεται όπως το φεγγάρι όταν το 

βλέπεις από τη γη; Είναι δηλαδή δυνατό να παρακολουθήσει κανείς τις «φάσεις της γης» 

αν την παρακολουθήσει από το φεγγάρι; Αν ναι, θα µοιάζουν καθόλου µε αυτές του 

φεγγαριού όταν το παρακολουθούµε από τη γη; 
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∆ραστηριότητα 28…..  

Φτιάξτε ένα εννοιολογικό χάρτη21 για το τι µάθατε σε αυτή την ενότητα. 

Εστιάστε περισσότερο στη διαδικασία της µάθησης και στον τρόπο που εργαστήκατε παρά 

στο περιεχόµενο. 

 

Συγκρίνετε τον χάρτη της οµάδας σας µε αυτούς των άλλων οµάδων και απαντήστε τις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

-Καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού υλικού για τις Φάσεις της Σελήνης συνεργαστήκατε µε 

τους συµφοιτητές σας µε διάφορους τρόπους. Ποιοι ήταν αυτοί; Αν αυτοί οι τρόποι δεν 

φαίνονται στον εννοιολογικό χάρτη, περιλάβετε τους.  

-Καθόλη την πορεία της εργασίας σας, πώς διέφεραν οι διαδικασίες που εφαρµόζατε στα 

διάφορα επίπεδα συνεργασίας που εντοπίσατε; Για παράδειγµα, κατά την ανάπτυξη του 

µοντέλου σας, πώς συνεργαστήκατε στα διάφορα επίπεδα; 

      

 

√ Συζητήστε τις απαντήσεις σας µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού.  

 

                                                           
21 Μπορείτε να φτιάξετε τον εννοιολογικό χάρτη είτε στο χαρτί είτε χρησιµοποιώντας κάποιο πρόγραµµα 
χαρτογράφησης εννοιών (π.χ. kidspiration) 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

∆ραστηριότητα 29…..  

∆ιαβάστε προσεκτικά το ακόλουθο κείµενο. 

Ικανότητα Μοντελοποίησης 

H κατασκευή µοντέλων αποτελεί ένα µηχανισµό για την οικοδόµηση εννοιολογικής 

κατανόησης στις Φυσικές Επιστήµες. Συστατικά στοιχεία ενός µοντέλου αποτελούν τα 

αντικείµενα, οι έννοιες, οι µεταβλητές, οι σχέσεις και οι διαδικασίες. Σε µερικές περιπτώσεις 

τα µοντέλα παρουσιάζουν οµοιότητες µε το φαινόµενο που αναπαριστούν, αλλά δεν µπορούν 

να ταυτιστούν απόλυτα µε αυτό, είτε γιατί απουσιάζουν από αυτά βασικές πτυχές του 

συστήµατος, είτε γιατί το µέσο που χρησιµοποιήθηκε για την αναπαράσταση του µοντέλου 

θέτει περιορισµούς ως προς τις πτυχές που θα ήταν δυνατό να αναπαρασταθούν. Μέσα από 

την παρατήρηση και την αλληλεπίδραση µε ένα µοντέλο, ο µανθάνοντας είναι σε θέση να 

εντοπίσει σχέσεις, όπως η αλληλεξάρτηση µεταξύ των συστατικών µερών του συστήµατος, οι 

οποίες δεν είναι εύκολα προσβάσιµες κατά τη µελέτη του φυσικού συστήµατος. 

 

Η µοντελοποίηση δυναµικών συστηµάτων είναι µία δεξιότητα συλλογισµού, που ορίζεται ως 

η ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής και βελτίωσης µοντέλων. Η µοντελοποίηση πρέπει 

να επιδιώκεται όταν προκύπτει η ανάγκη αναπαράστασης ενός φαινοµένου, εξήγησης του 

φαινοµένου, αναπαράστασης δηλαδή του µηχανισµού του φαινοµένου, ή εξέτασης της 

εγκυρότητα µιας θεωρίας, οικοδόµηση δηλαδή, προβλέψεων για τις αλλαγές και τις τάσεις 

στις παρατηρήσιµες πτυχές του φαινοµένου. 

 

Οι Φυσικές Επιστήµες µπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα πολύπλοκο δίκτυο µοντέλων που 

αλληλοεξαρτώνται. Ο ορισµός αυτός ενοποιεί τις διεργασίες και τα προϊόντα της επιστήµης 

και ανάγει τη µοντελοποίηση ως µια ανώτερη δεξιότητα. Η αποδοχή του λειτουργικού 

ορισµού της επιστήµης ως διαδικασίας µοντελοποίησης βοηθά τους µανθάνοντες να 

κατανοήσουν ότι η γνώση είναι ανθρώπινο προϊόν.  

 

Η ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης επέρχεται µέσα από την εφαρµογή µίας 

κυκλικής διαδικασίας, η οποία εµπλέκει τον µανθάνοντα στη διαδικασία της κατασκευής και 
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της βελτιωτικής ρύθµισης του υπό κατασκευή µοντέλου. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται 

Μαθησιακός Κύκλος της Μοντελοποίησης. 

  

Επιπλέον, η ικανότητα της µοντελοποίησης αναλύεται σε τρεις (3) συνιστώσες:  

1) ∆εξιότητες ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου:  

(α) Κατασκευή µοντέλου:  

Οι µαθητές πρέπει να µπορούν να αναλύσουν το φαινόµενο ή το σύστηµα και συνεπώς να 

καθορίσουν τα στοιχεία του µοντέλου (αντικείµενα, µεταβλητές, διαδικασίες και 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα στοιχεία του µοντέλου). 

(β) Εξαγωγή πληροφοριών από δοσµένο µοντέλο:  

Οι µαθητές πρέπει να µπορούν να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν µοντέλα του ίδιου 

φαινοµένου και να καθορίσουν µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα του κάθε ενός. 

(γ) Σύγκριση ενός µοντέλου µε το πραγµατικό φαινόµενο εισήγηση τρόπων βελτίωσής του.  

(δ) Σύγκριση ενός µοντέλου µε άλλα µοντέλα του ίδιου φαινοµένου.  

(ε) Εγκυροποίηση µοντέλου µέσα από σύγκρισή του µε φαινόµενα της ίδιας κλάσης.  

Σύγκριση µοντέλου µε νέα φαινόµενα, που ανήκουν όµως στην ίδια κλάση µε το υπό µελέτη 

φαινόµενο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µοντελοποίησης και αφού οι µαθητές 

έχουν συγκρίνει πολλές φορές το µοντέλο τους µε το φαινόµενο το οποίο αναπαριστά 

χρειάζεται να κάνουν το ίδιο και για νέα φαινόµενα (π.χ. φαινόµενο 1: τροφικές σχέσεις 

οργανισµών, φαινόµενο 2: πληθυσµιακές σχέσεις οργανισµών). 

2) Μεταγνωστικές διεργασίες σε σχέση µε τη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης µοντέλου  

Οι µαθητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να περιγράφουν ξεκάθαρα και να αναστοχάζονται 

σε σχέση µε τα βασικά στάδια του µαθησιακού κύκλου της µοντελοποίησης (παρατήρηση 

φαινοµένου, συλλογή πληροφοριών, οικοδόµηση πρώτου µοντέλου, σύγκριση του µοντέλου 

µε το φαινόµενο κλπ). 

3) Επιστηµολογική επάρκεια σε σχέση µε τα µοντέλα και τη µοντελοποίηση 

Η ικανότητα των µαθητών να εκτιµούν το σκοπό και τη χρησιµότητα των επιστηµονικών 

µοντέλων. Αναλυτικότερα, αυτή η πτυχή της ικανότητας της µοντελοποίησης συνίσταται στην 

ικανότητα των µαθητών να κατανοούν: (i) τη φύση των µοντέλων (ii) τη φύση ή τη 

διαδικασία της µοντελοποίησης, (iii) την αξιολόγηση των µοντέλων, και (iv) τη χρησιµότητα 

των µοντέλων. 
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∆ραστηριότητα 30…..  

Το σχήµα 5 αναπαριστά το µαθησιακό κύκλο της µοντελοποίησης.  

 

Σχήµα 5. Μαθησιακός Κύκλος της µοντελοποίησης 
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Μελετήστε το διάγραµµα και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις σε συνεργασία µε την 
οµάδα σας. 
 

Α) Ποια στοιχεία του διαγράµµατος υποδεικνύουν την κυκλικότητά του. Περιγράψτε πώς 

φαίνεται να εφαρµόζει αυτή η κυκλικότητα στη διαδικασία ανάπτυξης µοντέλων, την οποία 

ακολουθήσατε.  

      

Β) Τι υποδεικνύουν τα αµφίδροµα βέλη στο πρώτο µισό του διαγράµµατος; 

      

Γ) Περιγράψτε τι αντιλαµβάνεστε ότι συµβαίνει στο δεύτερο µισό του διαγράµµατος. 

      

 

√ Συζητήστε τις απαντήσεις σας µε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού. 

∆ραστηριότητα 31…..  

Επιστηµολογική Ανάλυση  

Αυτού του είδους η ανάλυση απευθύνεται µε συστηµατικό τρόπο στο ερώτηµα «Ποιες έννοιες 

ή δεξιότητες χρειάζεται να έχει κανείς αναπτυγµένες, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση της 

υπό ανάλυση επιδίωξης;». Η επιστηµολογική ανάλυση παρουσιάζει µια σειρά από στάδια, που 

περιλαµβάνουν έννοιες και δεξιότητες, από τα οποία χρειάζεται να περάσει κανείς, ώστε να 

είναι δυνατό να οικοδοµήσει την ικανότητα της µοντελοποίησης. Κατά την επιστηµολογική 

ανάλυση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διασφάλιση του ότι η ακολουθία των δεξιοτήτων και 

εννοιών που διατυπώνονται ως προϋποθέσεις για την επίτευξη των µαθησιακών επιδιώξεων, 

είναι επιστηµολογικά κατάλληλη, υπό την έννοια ότι είναι συνεπής µε την επιστηµολογική 

δοµή του θέµατος που θα διδαχθεί και µε τη Φύση της Επιστήµης γενικότερα. 

 

Το σχήµα 6 παρουσιάζει την επιστηµολογική ανάλυση της µοντελοποίησης. 
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Μοντελοποίηση
πολύπλοκων φαινοµένων

Εφαρµογή του µοντέλου για διατύπωση 
προβλέψεων για τη συµπεριφορά του 

συστήµατος µετά από συγκεκριµένες αλλαγές

Κριτήριο επιλογής µέσου 
έκφρασης ανάλογα µε την 
πτυχή του φαινοµένου που 

αναπαραστάται

Εγκυροποίηση 
µοντέλου

Αναγνώριση άλλων πτυχών 
του φυσικού φαινοµένου

Σύγκριση ανάµεσα στα µοντέλα 
και ανάµεσα στα µοντέλα και στο 

φυσικό φαινόµενο

Αναπαράσταση κάποιων πτυχών της κατανόησής 
µας για τη λειτουργία του φαινοµένου 

Αναγνώριση του µοντέλου ως αντικειµένου 
αναπαράστασης και ερµηνείας ενός φυσικού φαινοµένου

Ιδέες για βελτίωση του 
µοντέλου

Σύγκριση µοντέλου και 
πραγµατικού φαινοµένου 

Παρατήρηση φυσικού φαινοµένου 

Επιλογή µέσου έκφρασης

Εντοπισµός των 
πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων του 
µέσου αναπαράστασης 

Επιλογή του 
βέλτιστου µέσου 
αναπαράστασης

Εντοπισµός πολλαπλών πτυχών του φυσικού 
φαινοµένου που είναι κατάλληλες για µοντελοποίηση

Ανάπτυξη πολλαπλών µοντέλων για το ίδιο φαινόµενο 

Συµπληρωµατικότητα των 
διαφορετικών µοντέλων 
του  ίδιου φαινοµένου

Παραγωγή 
βελτιωµένου 

µοντέλου

Μοντέλα και µηχανισµοί. 
Τα µοντέλα ως 

επεξηγηµατικά πλαίσια

Εφαρµογή του µοντέλου 
σε άλλα φαινόµενα της 

ίδιας τάξης

Παραγωγή βελτιωµένου 
µοντέλου και συγκριτική 
αξιολόγηση σε σχέση µε 

άλλα µοντέλα

Αναπαράσταση της διαδικασίας ανάπτυξης 
και αξιολόγησης µοντέλου

Αναπαράσταση της 
διαδικασίας 
βελτιωτικής 

ρύθµισης µοντέλου

Επιβεβαίωση της 
ερµηνείας από το κάθε 
µοντέλο των διαφόρων 
πτυχών του φαινοµένου

 

Σήµα 6. Επιστηµολογική ανάλυση της ικανότητας της µοντελοποίησης 
 

Το διδακτικό υλικό από το οποίο περάσατε για να οικοδοµήσετε το µοντέλο σας για τις 

Φάσεις της Σελήνης (∆ραστηριότητα 1-∆ραστηριότητα 28) εφάρµοσε την επιστηµολογική 

ανάλυση που φαίνεται στο ∆ιάγραµµα .  
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∆ιαβάστε προσεκτικά το διδακτικό υλικό από την αρχή και αξιολογήστε τον τρόπο µε τον 

οποίο εφαρµόστηκε. Εµπίπτουν οι δραστηριότητες σε κάποιο ή κάποια από τα κουτιά της 

επιστηµολογικής ανάλυσης;  

      

Ακολουθήθηκε η πορεία όπως φαίνεται στο διάγραµµα; 

      

Σηµειώστε παρακάτω τις συγκλίσεις ή τις αποκλίσεις του διδακτικού υλικού από την 

επιστηµολογική ανάλυση.  

      

∆ραστηριότητα 32…..  

Στο αρχείο montelopoiisi_examples22 παρουσιάζονται τρία (3) παραδείγµατα µαθηµάτων που 

προσπαθούν να διδάξουν την ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης. ∆ιαβάστε 

προσεκτικά τα παραδείγµατα και αξιολογείστε τα σε σχέση µε το αν είναι επιτυχηµένα. 

Συζητήστε στην οµάδα σας και καταγράψτε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε 

περίπτωσης. Είναι σηµαντικό κατά την αξιολόγηση που θα κάνετε να έχετε κατά νου την 

επιστηµολογική ανάλυση της µοντελοποίησης που παρουσιάστηκε στην ∆ραστηριότητα 31.  

      

∆ραστηριότητα 33…..  

Υποθέστε ότι πρέπει να οικοδοµήσετε ένα µοντέλο για τη ζωή των µυρµηγκιών σε µία 

µυρµηγκοφωλιά. Σκεφτείτε τρόπους για να συλλέξετε πληροφορίες για το φαινόµενο 

(µυρµηγκοφωλιά), ώστε να τις µελετήσετε και να σας βοηθήσουν στην κατασκευή του 

µοντέλου. Παρουσιάστε γραπτώς τις πληροφορίες που συλλέξατε. 

      

∆ραστηριότητα 34…..  

Υποθέστε ότι πρέπει να διδάξετε σε µαθητές Γ’ τάξης του δηµοτικού σχολείου το κεφάλαιο η 

ζωή των µυρµηγκιών. Θέλετε να διδάξετε στα παιδιά πώς να οικοδοµούν ένα µοντέλο της 

µυρµηγκοφωλιάς. Πώς θα το κάνετε αυτό; Ποια είναι η σειρά των δραστηριοτήτων που θα 

                                                           
22 Το αρχείο montelopoiisi_examples  βρίσκεται στο χώρο Course content/Μοντελοποίηση/Η ικανότητα της 

Μοντελοποίησης/Συνοδευτικό υλικό-∆Μ 
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ακολουθήσετε; (Σε περίπτωση που το θεωρείτε χρήσιµο, στο χώρο Course 

content/Μοντελοποίηση/Η ικανότητα της Μοντελοποίησης/Συνοδευτικό υλικό-∆Μ υπάρχει σε 

ηλεκτρονική µορφή (mirmigia_g_demotikou.pdf) το µάθηµα της Γ’ τάξης του ∆ηµοτικού 

«Ένα κοινωνικό έντοµο» του Βιβλίου «Πρώτα Βήµατα στην Επιστήµη», και µπορείτε να το 

συµβουλευτείτε). 

      

∆ραστηριότητα 35…..  

Στη διαδικασία ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει 

η διαδικασία αξιολόγησης του υπό ανάπτυξη µοντέλου. Πιο έντονη σηµασία αποκτά αυτή 

διαδικασία για σας ως εκπαιδευτικούς, µια και ο ρόλος σας ως αξιολογητές της εργασίας των 

παιδιών είναι πρωτεύουσας σηµασίας. Φανταστείτε µία περίπτωση όπου οι µαθητές σας έχουν 

παρατηρήσει το φαινόµενο και οικοδοµήσει ένα µοντέλο. Έχετε µπροστά σας το µοντέλο ενός 

µαθητή στο πρόγραµµα Stagecast Creator. Τι µπορείτε να καταλάβετε για την κατανόηση του 

µαθητή από το µοντέλο του; Πώς θα αξιολογούσατε τον τρόπο που οικοδόµησαν τα παιδιά το 

µοντέλο τους να λειτουργήσει; Πώς θα σας βοηθούσαν οι κανόνες που χρησιµοποίησαν; 

Έχετε στη διάθεσή σας το µοντέλο eksatmisi.sim23 της Αριάδνης που φοιτά στη ∆΄ τάξη για 

το φαινόµενο της εξάτµισης. Τι καταλαβαίνετε, ως εκπαιδευτικός, σε σχέση µε το πώς η 

Αριάδνη κατανοεί το φαινόµενο της εξάτµισης; Συζητήστε µε τις άλλες οµάδες την απάντησή 

σας στο χώρο Discussions/∆ραστηριότητα 35. Θα πρέπει να σχολιάσετε την απάντηση 

τουλάχιστον δύο άλλων οµάδων και να ανταποκριθείτε στα σχόλια των άλλων οµάδων στα 

λεγόµενα σας. 

∆ραστηριότητα 36…..  

Στο πλαίσιο της ερευνητικής µελέτης θα αναλάβετε ατοµικά τη διδασκαλία ενός µαθητή. Θα 

πρέπει να διδάξετε στο µαθητή µε όποιο τρόπο θέλετε δεξιότητες χρήσης του προγράµµατος 

Stagecast Creator και την ικανότητα της µοντελοποίησης µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη 

ενός (τελικού) µοντέλου για ένα συγκεκριµένο φαινόµενο. Ακολουθεί κατάλογος µε πιθανά 

θέµατα για µοντελοποίηση.  

1. Θαλάσσιος Κόσµος (σχέσεις ανάµεσα στους οργανισµούς, αναπαραγωγή…). 
2. Το δάσος (σχέσεις ανάµεσα στους οργανισµούς, αναπαραγωγή, τροφή, καταφύγιο…). 
3. Η ζωή στη λίµνη (σχέσεις ανάµεσα στους οργανισµούς, αναπαραγωγή…). 

                                                           
23 Course content/Μοντελοποίηση/Η ικανότητα της Μοντελοποίησης/Συνοδευτικό υλικό-∆Μ 
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4. Η ζωή κάποιου ζώου (π.χ. ο γεωσκώληκας-οι βασικές λειτουργίες του…). 
5. Η εναλλαγή της µέρας µε τη νύχτα. 
6. Η δηµιουργία των εποχών. 
7. Θέµατα βιολογίας (π.χ. µόλυνση από ιό). 
8. Ανθρώπινα συστήµατα (κυκλοφορικό, αναπνευστικό, πεπτικό…). 
9. Η αναπνοή των φυτών. 
10. Η φωτοσύνθεση. 
11. Περιβαλλοντικά θέµατα (µόλυνση του περιβάλλοντος, όξινη βροχή, κλπ). 
12. Αλυσίδες τροφής. 
13. ∆ιάδοση της θερµότητας (µηχανισµός). 
14. ∆ιαλύµατα (µηχανισµός). 
15. Συστολή-διαστολή (µηχανισµός). 
 

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα πρέπει να αναπτύξετε διδακτικό υλικό που να συνάδει µε 

την επιστηµολογική ανάλυση της µοντελοποίησης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στη 

∆ραστηριότητα 31. Το διδακτικό υλικό πρέπει να συνοδεύεται µε σχέδιο µαθήµατος που θα 

περιγράφει τις ενέργειες του εκπαιδευτικού στην πορεία του διδακτικού υλικού και θα 

αναφέρεται στο στόχο κάθε δραστηριότητας 

 

Η εργασία που θα παραδώσετε:  

1. ∆ΕΝ πρέπει να περιλαµβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

2. Πρέπει να περιλαµβάνει συζήτηση για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της 

διδακτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε (εξατοµικευµένη διδασκαλία) και της 

µοντελοποίησης ως διδακτικής προσέγγισης.  

3. Πρέπει να περιλαµβάνει φωτογραφίες του/της µαθητή/τριας την ώρα που εργάζεται. 

4. Πρέπει να περιλαµβάνει τα φύλλα εργασίας όπως συµπληρώθηκαν από το/τη 

µαθητή/τρια. 

5. Πρέπει να περιλαµβάνει σε ηλεκτρονική µορφή τα διαδοχικά µοντέλα που έφτιαξε ο/η 

µαθητής/τρια. 

6. Πρέπει να περιγράφει τον τρόπο µετάβασης από το ένα µοντέλο στο διάδοχό του (πώς 

προέκυψε η ανάγκη βελτίωσής του;). 

7. Πρέπει να περιλαµβάνει την αλληλουχία των δραστηριοτήτων και τα σχέδια 

µαθήµατος που ακολουθήθηκαν. 

8. Πρέπει να περιλαµβάνει αναστοχασµό εκ µέρους σας για όσες συναντήσεις κάνατε µε 

το/τη µαθητή/τρια. Ο αναστοχασµός πρέπει να εστιάζει στη διαδικασία διδασκαλίας 

της µοντελοποίησης εκ µέρους σας και στους τρόπους που ο µαθητής αντιδρούσε στο 

διδακτικό υλικό.  
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∆ραστηριότητα 37…..  

Για την αξιολόγηση της ανάπτυξης της ικανότητας της µοντελοποίησης είναι αναγκαίο να 

δηµιουργήσετε διαγνωστικά έργα, τα οποία να µετρούν την αλλαγή στην µάθηση των παιδιών 

που θα διδάξετε. Εργαστείτε στην οµάδα σας για να φτιάξετε διαγνωστικά έργα που να 

αξιολογούν την ικανότητα της µοντελοποίησης. Ακολούθως, συνεργαστείτε µε µία από τις 

οµάδες24 της τάξης για να ασκήσετε κριτική στα διαγνωστικά δοκίµια που κατασκευάστηκαν 

ως προς το αν είναι συγκρίσιµα, αν µετρούν δηλαδή το ίδιο πράγµα, και ως προς το αν θα 

µπορούσατε να φτιάξετε κοινά έργα.  

∆ραστηριότητα 38…..  

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας, ο/η µαθητής/τρια σας έφτιαξε διάφορα µοντέλα. Ένα 

µέλος της οµάδας σας να φέρει ένα από εκείνα τα µοντέλα για να συζητήσετε τι καταλαβαίνει 

ο µαθητής σας για το φαινόµενο από το µοντέλο του. Ακολούθως, ανεβάστε την απάντησή 

σας και το µοντέλο του µαθητή στο χώρο Discussions/∆ραστηριότητα 38. ∆ιαβάστε τα σχόλια 

των άλλων οµάδων και συγκρίνετε την εξήγηση που έδωσαν για το µοντέλο του µαθητή τους 

µε αυτή που θα δίνατε εσείς για το ίδιο µοντέλο. Γράψτε τα σχόλιά σας ως απάντηση στην 

άλλη οµάδα. 

                                                           
24 Ρωτήστε ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού για να σας υποδείξει µε ποια οµάδα να συνεργαστείτε. 
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8.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 1 

 

Παρακολουθήστε προσεκτικά το video “test1_blue_planet ” που παρουσιάζει στιγµές από τη θαλάσσια ζωή. Ακολούθως να κάνετε 

ένα σχέδιο που να παρουσιάζει τη ζωή στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. Προσπαθήστε να περιλάβετε διάφορες πτυχές του 

οικοσυστήµατος στο σχέδιό σας. Μπορείτε, αν το θεωρείτε αναγκαίο, να περιλάβετε και λόγια στο σχέδιό σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να εντοπίσετε και να ονοµάσετε τις βασικές πτυχές του θαλάσσιου οικοσυστήµατος που φαίνονται στο σχέδιό σας. Για κάθε 

διαφορετική πτυχή να αναφέρετε τουλάχιστον δύο παραδείγµατα από το σχέδιό σας.  

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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8.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
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∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 2 

 

Όταν πατήσω το έµβολο σε ένα µπουκάλι µε άρωµα τότε µπορείτε να το µυρίσετε. Όταν πατήσω το έµβολο δύο ή περισσότερες 

φορές τότε θα νιώσετε διαφορετικά. Προσπαθήστε να κάνετε ένα σχέδιο που να παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το 

φαινόµενο αυτό. Μπορείτε, αν το θεωρείτε αναγκαίο, να περιλάβετε και λόγια στο σχέδιό σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να εντοπίσετε και να ονοµάσετε τις βασικές πτυχές του φαινοµένου της όσφρησης που φαίνονται στο σχέδιό σας. Για κάθε 

διαφορετική πτυχή να αναφέρετε τουλάχιστον δύο παραδείγµατα από το σχέδιό σας.  

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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8.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 3 

 

Μόλις παρακολουθήσατε µία αναπαράσταση της ζωής σε ένα θαλάσσιο οικοσύστηµα στο 

πρόγραµµα Stagecast Creator (test3_oikosistima.sim).  

 

 
 

Να ονοµάσετε τις βασικές πτυχές του προγράµµατος αυτού σε σχέση µε το φαινόµενο που 

αναπαριστά. Να δώσετε 2 παραδείγµατα για κάθε πτυχή που εντοπίσατε.  

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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8.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 4 

 

Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει έναν τρόπο εξήγησης του τι συµβαίνει όταν το φως από ένα φανάρι χτυπήσει πάνω σε τρία 

πρίσµατα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Να ονοµάσετε τις βασικές πτυχές του φαινοµένου της διάθλασης, όπως φαίνονται στο παραπάνω διάγραµµα. Να δώσετε 2 

παραδείγµατα για κάθε πτυχή που εντοπίσατε.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

1
ο
 ΠΡΙΣΜΑ 

Υλικό Πρίσµατος: Αέρας 

∆είκτης διάθλασης: η=1 

2
ο
 ΠΡΙΣΜΑ 

Υλικό Πρίσµατος: Πάγος 

∆είκτης διάθλασης: η=1,31 

3ο ΠΡΙΣΜΑ 

Υλικό Πρίσµατος: Γυαλί 

∆είκτης διάθλασης: η=1,52 
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8.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 5 

 

Παρακολουθήστε προσεκτικά τους 4 τρόπους που δείχνουν πώς λειτουργεί µια 

µυρµηγκοφωλιά: (α) ένα σχέδιο (β) µία κατασκευή από πλαστελίνη (γ) ένα πρόγραµµα στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (δ) µια φωτογραφία. 

 

Ποιος από τους 4 τρόπους δείχνει µε τον πιο κατάλληλο τρόπο πώς λειτουργεί µια 

µυρµηγκοφωλιά; Να εξηγήσετε τον τρόπο που σκεφτήκατε την απάντησή σας. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Ποιος από τους 4 τρόπους δείχνει µε τον λιγότερο κατάλληλο τρόπο πώς λειτουργεί µια 

µυρµηγκοφωλιά; Να εξηγήσετε τον τρόπο που σκεφτήκατε την απάντησή σας. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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8.7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 6 

 

Παρακολουθήστε προσεκτικά τους 4 τρόπους που δείχνουν πώς λειτουργεί ο αγκώνας του 

χεριού: (α) ένα σχέδιο (β) µία κατασκευή από γύψο και ξυλαράκια (γ) ένα καλαµάκι και (δ) 

µία κατασκευή µε χαρτόνι και σχοινί.  

 

Ποιος από τους 4 τρόπους δείχνει µε τον πιο κατάλληλο τρόπο πώς λειτουργεί ο αγκώνας; Να 

εξηγήσετε τον τρόπο που σκεφτήκατε την απάντησή σας. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Ποιος από τους 4 τρόπους δείχνει µε τον λιγότερο κατάλληλο τρόπο πώς λειτουργεί ο 

αγκώνας; Να εξηγήσετε τον τρόπο που σκεφτήκατε την απάντησή σας. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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8.8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 7 

 

Η Άννα παρακολούθησε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ανάµεσα σε δύο οµάδες της δεύτερης 

κατηγορίας. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της θέλησε να φτιάξει ένα σχέδιο µέσα από το οποίο 

θα εξηγούσε πώς εξελίσσεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας (διάγραµµα).  

 

 
 

Το σχέδιο της Άννας είναι ολοκληρωµένο; Αν ναι, να γράψετε γιατί το νοµίζετε αυτό. Αν όχι, 

να γράψετε ποιες πληροφορίες ή ποιες πτυχές του φαινοµένου λείπουν από αυτό.  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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8.9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 8 

 

Μόλις παρακολουθήσατε στο video (test8_podilato.mpg) κάποιους ανθρώπους που κινούνται 

µε ποδήλατο. Η Νίκη παρακολούθησε το ίδιο video και µετά έφτιαξε την κατασκευή που 

έχετε µπροστά σας (και φαίνεται στη φωτογραφία) 

 

 
 

Νοµίζετε ότι η κατασκευή της Νίκης είναι ολοκληρωµένη; Αν ναι, να γράψετε γιατί το 

νοµίζετε αυτό. Αν όχι, να γράψετε ποιες πτυχές του φαινοµένου απουσιάζουν.  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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8.10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 
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∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 9 

 

Ο Νίκος µάζεψε πληροφορίες από κάποια περιοχή σε σχέση µε τη διατροφή κάποιων 

οργανισµών και ήθελε στη συνέχεια να δείξει σε ένα σχέδιο αυτές τις πληροφορίες. Έφτιαξε 

την ακόλουθη τροφική αλυσίδα: 

 

 

 

 

 

Το ζώο που βρίσκεται εκεί που καταλήγει το βέλος τρέφεται µε το ζώο από το οποίο ξεκίνησε 

το βέλος, για παράδειγµα «Το σπουργίτι τρέφεται µε την κάµπια» ή «Το γεράκι τρέφεται µε το 

φίδι».  

 

Τι χρειάζεται να κάνει ο Νίκος για να αποφασίσει αν το σχέδιο που έφτιαξε είναι έγκυρο;  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Σπουργίτι Κάµπια Γεράκι Φίδι 
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Την επόµενη µέρα ο Νίκος παρατήρησε ένα βίντεο για το βυθό και µάζεψε πληροφορίες για 

τη διατροφή του κάθε ψαριού. Οι πληροφορίες που µάζεψε είναι οι εξής: 

 

o  Ο καρχαρίας τρέφεται µε σολοµούς 

o  Ο σολοµός τρέφεται µε γαρίδες 

o  Η γαρίδα τρέφεται µε φυτοπλαγκτόν 

 

Ο Νίκος ήθελε να απαντήσει στο εξής ερώτηµα: Ποιος από τους οργανισµούς που 

παρατήρησε στο βυθό έχει το µεγαλύτερο πληθυσµό και ποιος έχει το µικρότερο 

πληθυσµό; Για να απαντήσει στο ερώτηµά του έφτιαξε το παρακάτω σχέδιο.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι χρειάζεται να κάνει ο Νίκος για να αποφασίσει αν το σχέδιο που έφτιαξε είναι έγκυρο;  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Φυτοπλαγκτόν  

Σολοµοί  

 

Γαρίδες  
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8.11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 
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∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 10 

 

Παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο Test17_video.avi.  

 

Ο Νικόλας, αφού παρατήρησε  αυτό το βίντεο, δηµιούργησε το πιο κάτω σχέδιο για να 

εξηγήσει τι συνέβηκε στο βίντεο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι χρειάζεται να κάνει ο Νικόλας για να αποφασίσει αν το σχέδιο που έφτιαξε είναι έγκυρο;  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

V2 
V1 Πριν από την κρούση 

H µπάλα 1 κινείται προς την µπάλα 2. Η αρχική 

ταχύτητα της µπάλας 2 είναι 0 

1 

V1 

 V2 

 

Κατά τη χρονική στιγµή της κρούσης 

Η µπάλα 1 µεταφέρει την ταχύτητά της στην 

µπάλα 2 

2 

V’1 V1 

Μετά την κρούση 

H µπάλα 1 µένει ακίνητη (η V’1 είναι ίση µε 0) .  

Η µπάλα 2 κινείται προς τα δεξιά µε την ταχύτητα 

που είχε η µπάλα 1 πριν από την κρούση 

3 
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8.12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 11 

 

Η Νεφέλη παρατήρησε ότι η γιαγιά της έσκαβε το χώµα στην αυλή της και έβαζε µέσα 

σπόρους. Την ρώτησε γιατί το έκανε αυτό και η γιαγιά της απάντησε ότι θα γίνονταν όµορφες 

µαργαρίτες. Η Νεφέλη δεν το πίστεψε, αλλά δεν είπε τίποτε στη γιαγιά της. Σε λίγο καιρό 

όταν επισκέφθηκε ξανά τη γιαγιά της παρατήρησε ότι πράγµατι οι σπόροι είχαν γίνει φυτά.  

 

Εντυπωσιάστηκε και αποφάσισε να αναπαραστήσει αυτό που είδε στον υπολογιστή της. 

Παρακολουθήστε µε προσοχή το πρόγραµµα που δηµιούργησε (test9_anaptiksi_fitou.sim). 

 

Το πρόγραµµα που έφτιαξε η Νεφέλη ∆ΕΝ είναι ολοκληρωµένο. Η Νεφέλη όµως δεν ξέρει τι 

να κάνει για να το βελτιώσει. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει για να µπορέσει να το 

κάνει αυτό; 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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8.13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 
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∆ιαγνωστικό δοκίµιο 12 

 

Ο Κώστας παρατήρησε για µερικά λεπτά την κίνηση των αυτοκινήτων στη γειτονιά του. Στη 

συνέχεια προσπάθησε να σχεδιάσει αυτό που είδε (σχεδιάγραµµα 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γιώργος, ένας φίλος του Κώστα, είδε το σχέδιο που δηµιούργησε ο φίλος του και νοµίζει 

ότι ∆ΕΝ είναι ολοκληρωµένο. Ο Κώστας όµως δεν ξέρει τι να κάνει για να βελτιώσει το 

σχέδιό του. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο Κώστας για να µπορέσει να το κάνει 

αυτό; 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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8.14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 
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∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 13 

 

Μόλις έχετε δει µία κατασκευή που δείχνει πώς λειτουργεί το αναπνευστικό σύστηµα ενός 

ανθρώπου. 

 

Να αναφέρετε τρεις τουλάχιστον λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι είναι χρήσιµο να 

φτιάχνουµε τέτοιες κατασκευές. Εξηγήστε το συλλογισµό σας. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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8.15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 
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∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 14 

 
Μόλις έχετε δει µία κατασκευή που δείχνει πώς λειτουργεί το ηλιακό µας σύστηµα  

 

Να αναφέρετε τρεις τουλάχιστον λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι είναι χρήσιµο να 

φτιάχνουµε τέτοιες κατασκευές. Εξηγήστε το συλλογισµό σας. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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8.16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 
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∆ιαγνωστικό ∆οκίµιο 15 

 
Άσκηση 1 
 

Συχνά ακούµε για τις φάσεις της σελήνης. 

α. Ποια συµπεριφορά του φεγγαριού περιγράφεται από αυτό τον όρο; Πώς ερµηνεύεται , δηλαδή, 

αυτός ο όρος; Μπορείτε να σχεδιάσετε διάγραµµα αν σας είναι χρήσιµο. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Πώς δηµιουργούνται οι φάσεις της σελήνης; Εξηγήστε το συλλογισµό σας.  Μπορείτε να 

σχεδιάσετε διάγραµµα αν σας είναι χρήσιµο. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Άσκηση 2 

Κάποιος παρατηρητής σχεδίασε το διάγραµµα 

στα δεξιά για να δείξει το σχήµα του φεγγαριού 

στη Λευκωσία σε µια δεδοµένη στιγµή.  Το 

διάγραµµα υποδεικνύει το σχήµα του φωτεινού 

µέρους της σελήνης που είναι ορατό. ∆εν 

κατέγραψε καµιά άλλη πληροφορία σε σχέση µε 

την παρατήρησή του.  Ωστόσο, γνωρίζουµε ότι 

η διεύθυνση πάνω-κάτω στη σελίδα αντιστοιχεί 

µε την κάθετο στη Λευκωσία και η διεύθυνση 

δεξιά-αριστερά στη σελίδα αντιστοιχεί µε την 

οριζόντιο. 

 

Να χρησιµοποιήσετε το διάγραµµα για να 

απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Σε κάθε 

περίπτωση να εξηγείτε λεπτοµερώς το 

συλλογισµό σας.  Αν δεν έχετε αρκετές 

πληροφορίες για να απαντήσετε σε κάποια από 

τις ερωτήσεις, να δηλώσετε ποιες πρόσθετες πληροφορίες θα χρειαζόσασταν για να απαντήσετε. 

 

α. Να υπολογίσετε κατά προσέγγιση τη γωνία ήλιου - σελήνης την ώρα της παρατήρησης. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

β. Περίπου ποια ώρα ανέτειλε το φεγγάρι τη µέρα που ο παρατηρητής κατέγραψε την παρατήρησή 

του; 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

γ. Τη στιγµή της παρατήρησης, περίπου σε ποια κατεύθυνση έβλεπε η παρατηρήτρια (βόρεια, νότια, 

δυτικά, ανατολικά);  Να εξηγήσετε το συλλογισµό σας.  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

δ. Ποια ώρα έγινε η παρατήρηση;  Να εξηγήσετε το συλλογισµό σας.  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Άσκηση 3 
 

Για την κάθε δήλωση να βάλετε σε κύκλο µια από τις λέξεις Ορθό ή Λάθος ανάλογα µε το τι πιστεύετε 

πραγµατικά.. 

 

α Tο φεγγάρι έχει ένα καθηµερινό φαινοµενικό µονοπάτι στον ουρανό, το 

οποίο είναι παρόµοιο µε εκείνο του ήλιου 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

β Tο φεγγάρι, όταν είναι ορατό, είναι πάντα στην ίδια θέση στον ουρανό OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

γ Υπάρχει χρονική περίοδος περίπου ενός µήνα ανάµεσα σε µια πανσέληνο 

και στην επόµενη 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

δ Aν το φεγγάρι έχει σχήµα "C" τότε σε µια βδοµάδα θα είναι πανσέληνος OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

ε Aν κοιτάξεις στον ουρανό και δεις ηµισέληνο και κοιτάξεις ξανά στον 

ουρανό δύο βδοµάδες αργότερα θα δεις ηµισέληνο, αλλά αντεστραµµένη 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

στ Το φεγγάρι ανατέλλει καθηµερινά από περίπου ανατολική κατεύθυνση και 

δύει σε περίπου δυτική κατεύθυνση. 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

ζ Tο φεγγάρι ανατέλλει όταν ο ήλιος δύει, µόνο όταν έχουµε πανσέληνο. OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

 

η 

 

Όταν το φεγγάρι έχει το σχήµα  είναι ορατό νότια στον ουρανό τα 

µεσάνυχτα. 

 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

 

θ 

 

Όταν το φεγγάρι έχει το σχήµα    είναι ορατό δυτικά κοντά στον ήλιο 

αµέσως µετά τη δύση. 

 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

 

ι 

 

Aν δούµε το φεγγάρι ψηλά νότια στον ουρανό κατά τη δύση τότε θα έχει το 

σχήµα     

 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

κ 'Oσο πιο πολύ µεγαλώνει το φεγγάρι τόσο πιο πολύ φαίνεται στον ουρανό 

να αποµακρύνεται από τον ήλιο. 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

λ Βλέπουµε το φεγγάρι γιατί ανακλά φως από τον ήλιο OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

µ Tο φεγγάρι αλλάζει φάσεις γιατί κινείται στην σκιά της γης OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

ν Όταν το φεγγάρι βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της γης σε σχέση µε τον 

ήλιο, δεν µπορούµε να το δούµε και έχουµε νέο φεγγάρι 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

ξ Όταν το φεγγάρι βρίσκεται στην ίδια πλευρά της γης σε σχέση µε τον ήλιο 

έχουµε ηµισέληνο 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

ο Εκλείψεις συµβαίνουν µόνο όταν ο ήλιος, η γη και το φεγγάρι είναι σε 

ευθεία γραµµή 

 

OPΘO   /   ΛAΘOΣ 

 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 

480 

 

8.17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Με την παρούσα δήλωση συµφωνώ να συµµετέχω στην έρευνα που διεξάγεται από την 

Χριστιάνα Νικολάου του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου.  

 

Πληροφορίες:  

Χριστιάνα Νικολάου,  

Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής,  

Πανεπιστήµιο Κύπρου 

chr.nic@ucy.ac.cy  

 

A. ΣΚΟΠΟΣ 
Ενηµερώθηκα ότι ο σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογήσει την ανάπτυξη της ικανότητας 

της µοντελοποίησης µέσα από συνεργασία φοιτητών προπτυχιακού επιπέδου.  

 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

Η έρευνα περιλαµβάνει συλλογή δεδοµένων µέσω προπειραµατικών και µεταπειραµατικών 

δοκιµίων, καθώς επίσης και µέσω µαγνητοσκόπησης των συζητήσεων ανάµεσα στα µέλη µιας 

οµάδας. Τα δεδοµένα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ΕΠΑ 477: 

Πληροφορική Υποστήριξη για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

που θα λάβει χώρα από τις 23/01/07 µέχρι τις 04/05/07. Η διάρκεια του κάθε µαθήµατος θα 

είναι 90 λεπτά. Η συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα δεν θα επηρεάσει κατά οποιοδήποτε 

τρόπο τη βαθµολογία τους στο µάθηµα.  

 

Γ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Αντιλαµβάνοµαι ότι µπορώ να αποσυρθώ από την έρευνα όποτε το επιθυµήσω χωρίς 

αρνητικές συνέπειες.  

• Αντιλαµβάνοµαι ότι η συµµετοχή µου στην έρευνα είναι εµπιστευτική. 

• Αντιλαµβάνοµαι ότι τα δεδοµένα από αυτή την έρευνα µπορεί να δηµοσιευθούν.  
 

ΜΕΛΕΤΗΣΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ. ∆ΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ. 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ______________________________________________________ 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: _____________________________________________________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ___________________________________________________________ 
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8.18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 
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8.19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 
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Συνοδευτικό Έντυπο Κωδικοποίησης Μοντέλου 

1. Τίτλος µοντέλου:   

2. Οµάδα ανάπτυξης µοντέλου:   

3. Ηµεροµηνία:   

4. Ποιο φαινόµενο αναπαριστά το µοντέλο;  

5. Πώς δουλεύει το µοντέλο; 

(Τι πρέπει να κάνει ο χρήστης για να µπορέσει να δει το µοντέλο 

να τρέχει;) 

 

6. Ποια είναι τα αντικείµενα του µοντέλου; 

Π.χ. στο µοντέλο του ηλεκτρικού κυκλώµατος τα αντικείµενα 

του µοντέλου είναι η µπαταρία, τα καλώδια, ο λαµπτήρας κλπ  

 

7. Ποιες είναι οι µεταβλητές του µοντέλου; 

Π.χ. στο µοντέλο του ηλεκτρικού κυκλώµατος µία µεταβλητή 

του µοντέλου αποτελεί ο διαφορετικός αριθµός των µπαταριών 

που πιθανό να υπάρχουν στο κύκλωµα.  

 

8. Ποιες είναι οι διαδικασίες που µπορούν να συµβούν στο 

µοντέλο;  

Π.χ. Στο µοντέλο του ηλεκτρικού κυκλώµατος µία διαδικασία 

που συµβαίνει είναι η φωτοβολία του λαµπτήρα 

 

9. Ποιες είναι οι σχέσεις (αλληλεπιδράσεις) µεταξύ των µερών 

του µοντέλου; 

 

Π.χ. Στο µοντέλο του ηλεκτρικού κυκλώµατος το γεγονός ότι ο 

αριθµός των µπαταριών στο κύκλωµα επηρεάζει τη φωτοβολία 

του λαµπτήρα αποτελεί αλληλεπίδραση ανάµεσα σε αντικείµενα 

(µπαταρίες) και διαδικασίες (φωτοβολία) 

 

10. Περιγράψτε το µηχανισµό του φαινοµένου όπως 

περιγράφεται από το µοντέλο.  
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8.20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20 
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Συνοδευτικό Έντυπο Αξιολόγησης Μοντέλου 

1. Τίτλος µοντέλου:   

2. Οµάδα αξιολόγησης µοντέλου   

3. Ηµεροµηνία:   

4. Ποιο φαινόµενο παρουσιάζεται από το µοντέλο;  

5. Μπορώ να εξηγήσω µε ποιο τρόπο εργάζεται 

αυτό το µοντέλο. Οι οδηγίες που δόθηκαν από την 

οµάδα που κατασκεύασε το µοντέλο είναι επαρκείς 

για να κατανοήσει κάποιος πώς λειτουργεί το 

µοντέλο; 

 

6. Μπορείτε να εντοπίσετε ασυνέπειες ή άλλους 

περιορισµούς του µοντέλου σε σύγκριση µε το 

φαινόµενο; 

 

7. Μπορείτε να εντοπίσετε τεχνικούς περιορισµούς 

του µοντέλου; 

 

8. Πώς θα µπορούσε (αν θα µπορούσε) να βελτιωθεί 

αυτό το µοντέλο; 

 

9. Το µοντέλο αυτό περιγράφει επιτυχηµένα το 

µηχανισµό λειτουργίας του φαινοµένου που 

αναπαριστά; 

 

10. Το µοντέλο αναπαριστά επαρκώς το µοτίβο; Να 

εξηγήσετε πώς το κάνει αυτό.  
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8.21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Το Σάββατο 03.02.07 για την πρώτη οµάδα και το Σάββατο 10.02.07 για τη δεύτερη οµάδα 

(11.00-12.00) θα γίνει η Πρώτη Ηλεκτρονική Συνάντηση του µαθήµατος.  

Η συζήτηση θα γίνεται στο χώρο room 1 της πλατφόρµας.  

 

Για να µπορείτε να λάβετε µέρος στη συζήτηση πρέπει να έχετε διαβάσει το άρθρο 

McDermott, L. C., Shaffer, S. P., & Constantinou, C. P. (2000). Preparing Teachers to Teach 

Physics and Physical Science by Inquiry. Physics Education, 35(6), 411-416, το οποίο 

βρίσκεται στο Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον, στο χώρο Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συζήτηση 

1  

 

Η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από το ακόλουθο ερώτηµα: 

Ποια στοιχεία του κειµένου µπορείτε να µεταφέρετε ή να εκµεταλλευτείτε στη δική σας 

διδασκαλία; 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Την Τετάρτη 14.02.07 για την πρώτη οµάδα και το Σάββατο 17.02.07 για τη δεύτερη οµάδα 

θα γίνει η δεύτερη ηλεκτρονική συνάντηση.  

Για να µπορείτε να λάβετε µέρος στη συζήτηση πρέπει να έχετε διαβάσει τις παρουσιάσεις 

«Απόψεις των φοιτητών για τη Μοντελοποίηση» και «O ρόλος των µοντέλων και της 

µοντελοποίησης στη µάθηση» και το άρθρο Wηµητρακοπούλου Α., (1999). Οι εκπαιδευτικές 

εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδακτική των φυσικών Επιστηµών: Τι 

προσφέρουν και πως τις αξιοποιούµε; Εδικό Αφιέρωµα στην Πληροφορική και Εκπαίδευση, 

EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ, 3η Περίοδος, Vol. H’, co 30, Άνοιξη 1999, σελ.48-58. (χώρος 

Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συζήτηση 2 του Εικονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος) 

 

Η συζήτηση θα γίνει πάλι στο χώρο room1.  

 

Η συζήτηση θα περιστραφεί κυρίως γύρω από τα ακόλουθα ερωτήµατα:  

1. "Στο κείµενο και στις παρουσιάσεις γίνεται συζήτηση σε σχέση µε τη µοντελοποίηση και τις 

προσοµοιώσεις. Από τα όσα διαβάσατε, πότε θα χρησιµοποιούσατε τη µια προσέγγιση και πότε 

την άλλη;" 

2. Σχολιάστε τις απόψεις των φοιτητών για τη Μοντελοποίηση.  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Για την τρίτη ηλεκτρονική συνάντηση που θα γίνει την Τετάρτη 21.02.07 για την πρώτη 

οµάδα και το Σάββατο 24.02.07 έχετε να διαβάσετε τα αποσπάσµατα του βιβλίου Σταυρίδου, 

Ε. (1995). Μοντέλα φυσικών επιστηµών και διαδικασίες µάθησης. Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας 

που βρίσκονται στο χώρο Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συζήτηση 3 του Εικονικού Μαθησιακού 

Περιβάλλοντος.  

 

Η συζήτηση θα γίνει πάλι στο χώρο room1.  

 

Η συζήτηση θα περιστραφεί κυρίως γύρω από τα ακόλουθα ερωτήµατα:  

1. Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στις λειτουργίες των µοντέλων. Πώς τις αντιλαµβάνεστε εσείς 

αυτές; 

2. Ποια είναι τα µέρη ενός µοντέλου; 

3. Πώς ερµηνεύετε το σχήµα 1 (σελ. 26); Πώς θα το αξιοποιούσατε διδακτικά; 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Την Τετάρτη 28.02.07 για την πρώτη οµάδα και το Σάββατο 03.03.07 για τη δεύτερη οµάδα 

θα πραγµατοποιηθεί η τέταρτη σύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση.  

 

Για να µπορείτε να λάβετε µέρος στη συζήτηση πρέπει να έχετε διαβάσει το άρθρο  

Louca, L., Druin, A., Hammer, D., & Dreher, D. (2003, June 14-18.). Students' Collaborative 

Use of Computer-Based Programming Tools in Science: A Descriptive Study. Paper presented 

at the Designing for Change in cetworked Learning Environments. Proceedings of the 

International Conference on Computer Support for Collaborative Learning 2003, corway, 

Bergen, 

Το άρθρο κάνει αναφορά στο Stagecast Creator και στο Microworlds.  

 

Το Stagecast το γνωρίζετε, το Microworlds είναι εγκατεστηµένο στους υπολογιστές του 

εργαστηρίου Α014. Στο αρχείο “Making an Animation in Microworlds Pro” µπορείτε να 

βρείτε οδηγίες χρήσης του προγράµµατος αυτού. Τόσο το άρθρο όσο και ο οδηγός του 

προγράµµατος βρίσκονται στο χώρο Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συζήτηση 4 του Εικονικού 

Μαθησιακού Περιβάλλοντος. Βρέστε λίγο χρόνο και δουλέψτε το πρόγραµµα.  Είναι 

σηµαντικό ΟΛΟΙ να φτιάξετε ένα απλό µοντέλο στο πρόγραµµα αυτό. Κάντε π.χ. ένα άλογο 

να τρέξει, ένα λουλούδι να µεγαλώσει κλπ 

 

Η συζήτηση θα περιστραφεί κυρίως γύρω από τα ακόλουθα ερωτήµατα:  

α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δύο λογισµικών δηµιουργίας µικρόκοσµων, Stagecast 

Creator και Microworlds Pro, µε βάση τις δυνατότητες που παρέχουν στους µαθητές για 

µοντελοποίηση φυσικών φαινοµένων στις Φυσικές Επιστήµες; 

β) Συγκρίνετε τα δύο λογισµικά δηµιουργίας µικρόκοσµων και περιγράψτε κάτω από ποιες 

συνθήκες το κάθε λογισµικό είναι πιο κατάλληλο. 

 

Η συζήτηση θα γίνει πάλι στο χώρο room 1 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η επόµενη συζήτηση (07.03.07 και 10.03.07) θα έχει σχέση µε την εργασία σας. ∆εν 

χρειάζεται να διαβάσετε κάτι από πριν.  

 

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από τα ακόλουθα θέµατα-ερωτήσεις: 

1. Ποια φαινόµενα µπορούν να µοντελοποιηθούν;  

2. Ποια κριτήρια πρέπει να χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να καταλήξουν στο αν ένα 

φαινόµενο µπορεί να µοντελοποιηθεί; 

 

Η συζήτηση θα γίνει πάλι στο χώρο room 1 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η έκτη ηλεκτρονική συζήτηση (21.3.07 και 24.03.07) θα έχει σχέση µε το άρθρο 

 

Παπαευριπίδου, Μ., Κωνσταντίνου, Κ. Π., & Ζαχαρία, Ζ. (2004, 26-28 Νοεµβρίου). Η 

βελτίωση της κατανόησης 11χρονων µαθητών σε έννοιες που αφορούν στα οικοσυστήµατα µέσα 

από την προσέγγιση της µοντελοποίησης. To άρθρο παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελληνίο Συνέδριο 

για την ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Αθήνα. 

 

Το άρθρο πραγµατεύεται την εφαρµογή µιας παρέµβασης στο συγκείµενο των 

οικοσυστηµάτων για ανάπτυξη της ικανότητας της µοντελοποίησης και βρίσκεται στο χώρο 

Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συζήτηση 6 του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης. 

 

Η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από τα ακόλουθα ερωτήµατα:  

1. Θεωρείτε ότι προσεγγίζονται ικανοποιητικά τα ερευνητικά ερωτήµατα του άρθρου; 

2. Ποια είναι η καινοτοµική προσέγγιση (αν υπάρχει) που εισάγει το άρθρο; 

3. Στο κείµενο αναφέρονται 6 πτυχές που σύµφωνα µε τους συγγραφείς συνιστούν την 

ικανότητα της µοντελοποίησης. Πώς τις κατανοείτε εσείς; 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η έβδοµη ηλεκτρονική συνάντηση (21.3.07 και 24.03.07) θα έχει σχέση µε το µάθηµα και 

γενικότερα µε ότι κάνατε µέχρι τώρα. Αυτό θα αποτελέσει ένα τρόπο αξιολόγησης και 

παροχής ανατροφοδότησης σε σχέση µε τη δική µας δουλειά. Και πιο συγκεκριµένα, θα 

θέλαµε η συζήτηση να περιστραφεί γύρω από τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

 

1. Θεωρείτε ότι ο τρόπος διεξαγωγής του µαθήµατος (Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον) 

ήταν χρήσιµος; Ποια από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος θεωρείτε ότι 

ήταν βοηθητικά και ποια όχι; ∆ώστε παραδείγµατα. 

2. Τι δεν θα µπορούσατε και τι θα µπορούσατε να κάνετε (σε σχέση µε το µάθηµα) αν το 

µάθηµα δεν «έτρεχε» σε ηλεκτρονικό περιβάλλον; 

3. Ποια στοιχεία του µαθήµατος (πέραν του ότι ήταν ηλεκτρονικά κατευθυνόµενο) και 

του υλικού που είχατε στη διάθεσή σας ήταν βοηθητικά; 

 

Οποιοδήποτε άλλο θετικό ή αρνητικό σχόλιο σε σχέση µε την όλη διδακτική διαδικασία είναι 

ευπρόσδεκτο.  
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8.22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 

 

Κάθε βδοµάδα θα συµµετέχετε σε µία σύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση. Έχουν δηµιουργηθεί 

δύο οµάδες συζήτησης. Η οµάδα Α αποτελείται από 10 άτοµα και η οµάδα Β από 11 άτοµα. 

Και στις δύο οµάδες θα συµµετέχει και η εκπαιδευτικός. Η οµάδα Α θα συζητά κάθε Τετάρτη 

από τις 15:00 µέχρι τις 16:00 και η οµάδα Β κάθε Σάββατο από τις 11:00 µέχρι τις 12:00.  

 

Οι οµάδες για τις ηλεκτρονικές συζητήσεις διαµορφώνονται ως ακολούθως:  

 

 Οµάδα Α Οµάδα Β 

1 ΠΕ 1 ΠΕ 3  

2 ΠΕ 2 ΠΕ 4 

3 ΠΕ 5 ΠΕ 6 

4 ΠΕ 7 ΠΕ 8 

5 ΠΕ 9 ΠΕ 10 

6 ΠΕ 11 ΠΕ 12 

7 ΠΕ 13 ΠΕ 14 

8 ΠΕ 15 ΠΕ 16 

9 ΠΕ 17 ΠΕ 18 

10 ΠΕ 19 ΠΕ 21 

11 ΠΕ 20   

 

Η οµάδα Α θα συζητήσει κατά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες  

07/02/2007, 14/02/2007, 21/02/2007, 28/02/2007, 14/03/2007, 21/03/2007 και 02/05/2007 

Η οµάδα Β θα συζητήσει κατά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες  

10/02/2007, 17/02/2007, 24/02/2007, 03/03/2007, 17/03/2007, 24/03/2007 και 05/05/2007 

 

Για να µπορείτε να συµµετέχετε στις συζητήσεις ουσιαστικά, χρειάζεται (στις πλείστες των 

περιπτώσεων) να διαβάσετε συγκεκριµένα αναγνώσµατα ή να εξασκηθείτε σε συγκεκριµένες 

πρακτικές δραστηριότητες από πριν. Αυτό θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τη ροή της 
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συζήτησης, αλλά και να υποστηρίζετε την άποψή σας ή να απορρίπτετε την άποψη άλλων 

στηριζόµενοι σε συγκεκριµένα επιχειρήµατα ή αντεπιχειρήµατα αντίστοιχα.  

 

Πέραν των αναγνωσµάτων που θα πρέπει να κάνετε από πριν, είναι σηµαντικό να τηρούνται 

τα ακόλουθα ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή διεξαγωγή των συζητήσεων:  

1. Είναι καλό να εισέρχεστε στο χώρο συζήτησης χωρίς καθυστέρηση, ώστε να τηρούνται τα 

χρονοδιαγράµµατα 

2. Λόγω του ότι δεν υπάρχει οπτική επαφή ανάµεσα στους συµµετέχοντες, είναι δυνατό 

πολλές συνεισφορές να παρουσιάζονται ταυτόχρονα στο παράθυρο της συζήτησης. Σε 

περίπτωση που το σχόλιό σας απευθύνεται ή σχετίζεται µε προηγούµενο ή προηγούµενα 

σχόλια, είναι καλό να διευκρινίζεται σε ποιο σχόλιο ή σε ποιον συµµετέχοντα 

απευθύνεστε ώστε να µην υπάρχουν κενά στη ροή της συζήτησης.  

3. Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις µονολεκτικές συνεισφορές και κάντε µια προσπάθεια να 

στηρίζετε την άποψή σας µε επιχειρήµατα (είτε αυτά στηρίζονται στα κείµενα που 

διαβάσατε από πριν είτε όχι).  

4. Μην ανησυχείτε αν διαφωνείτε µε κάποιον ή κάποιους. Εκφράστε το. Να θυµάστε ότι οι 

γονιµότερες συζητήσεις συµβαίνουν όταν υπάρχουν διαφωνίες και γίνεται προσπάθεια 

υπερπήδησής τους.  

5. Το γεγονός ότι στις συζητήσεις θα παρευρίσκεται και η εκπαιδευτικός δε σηµαίνει ότι θα 

αξιολογεί τις συνεισφορές σας, ότι θα απορρίπτει δικές σας απόψεις ή ότι θα εκφράζει τις 

σωστές απαντήσεις. Ο ρόλος της θα είναι καθαρά καθοδηγητικός και είναι καλό να 

θεωρήσετε ότι βρίσκεται εκεί ως ισότιµος µε σας συµµετέχοντας.  

6. Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα, παρακαλώ δηλώστε το 

είτε στη συζήτηση είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην εκπαιδευτικό για να 

µπορέσει να σας δώσει κατευθύνσεις για το τι θα κάνετε.  

7. Σε περίπτωση που χρειάζεται για κάποιο λόγο να αλλάξετε οµάδα ειδοποιείστε την 

εκπαιδευτικό τρεις µέρες πριν για να κάνει τις κατάλληλες διευθετήσεις.  

8. Η απουσία από τις ή η µη ενεργός συµµετοχή στις συζητήσεις θα έχει επιπτώσεις στο 

ποσοστό της βαθµολογίας που αντιστοιχεί στις ηλεκτρονικές σύγχρονες συζητήσεις.  Χρ
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ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

1. Πρώτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση (Τετάρτη 07/02/07 και Σάββατο 10/02/07) 

Θέµα: Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µέσω διερώτησης. 

Υλικό:  

McDermott, L. C., Shaffer, S. P., & Constantinou, C. P. (2000). Preparing Teachers to Teach 

Physics and Physical Science by Inquiry. Phys. Educ., 35(6), 411-416. 

 

2. ∆εύτερη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση (Τετάρτη 14/02/07 και Σάββατο 17/02/07) 

Θέµα: Προσοµοιώσεις Vs Μοντέλα. 

Υλικό:  

1. Παρουσίαση µε θέµα «O ρόλος των µοντέλων και της µοντελοποίησης στη µάθηση» 

2. ∆ηµητρακοπούλου Α., (1999). Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της 

πληροφορίας στη διδακτική των φυσικών επιστηµών: Τι προσφέρουν και πως τις 

αξιοποιούµε; Ειδικό Αφιέρωµα στη Πληροφορική και Εκπαίδευση, EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ, 3η Περίοδος, Τόµος. H’, No 30, Άνοιξη 1999, σελ.48-58.  

3. Παρουσίαση µε θέµα “Απόψεις των Προϋπηρεσιακών Εκπαιδευτικών για τη 

Μοντελοποίηση” 

 

3. Τρίτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση (Τετάρτη 21/02/07 και Σάββατο 24/02/07) 

Θέµα: Μοντέλα Φυσικών Επιστηµών και ∆ιαδικασίες Μάθησης. 

Υλικό:  

Σταυρίδου, Ε. (1995). Μοντέλα Φυσικών Επιστηµών και ∆ιαδικασίες Μάθησης. Αθήνα: 

Εκδόσεις Σαββάλας. 

-Κεφάλαιο 1: Γενικά για τα Επιστηµονικά Μοντέλα (σελ. 11-19) 

-Κεφάλαιο 2: Μοντέλα και ∆ιαδικασίες Μοντελοποίησης στη ∆ιαδικασία των Φυσικών 

Επιστηµών (σελ. 21-29) 

 

4. Τέταρτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση (Τετάρτη 28/02/07 και Σάββατο 03/03/07) 

Θέµα: Stagecast Creator και Microworlds Pro. 

Υλικό: 

Χρ
ιστ
ιάν
α Θ

. Ν
ικο
λά
ου



 

506 

 

1. Louca, L., Druin, A., Hammer, D., & Dreher, D. (2003, June 14-18.). Students' 

Collaborative Use of Computer-Based Programming Tools in Science: A Descriptive Study. 

Paper presented at the Designing for Change in Networked Learning Environments. 

Proceedings of the International Conference on Computer Support for Collaborative Learning 

2003, Norway, Bergen. 

2. Υπολογιστικό Πρόγραµµα Microworlds Pro 

3. Οδηγός Προγράµµατος Microworlds Pro «Making an Animation in Microworlds Pro» 

4. Υπολογιστικό Πρόγραµµα Stagecast Creator 

5. Οδηγός Προγράµµατος Stagecast Creator 

 

5. Πέµπτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση (Τετάρτη 14/03/07 και Σάββατο 17/03/07) 

Θέµα: Ποια φαινόµενα µπορούν να µοντελοποιηθούν; 

Υλικό: - 

 

6. Έκτη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση (Τετάρτη 21/03/07 και Σάββατο 24/03/07) 

Θέµα: Η βελτίωση της κατανόησης 11χρονων µαθητών σε έννοιες που αφορούν στα 

οικοσυστήµατα µέσα από την προσέγγιση της µοντελοποίησης. 

Υλικό:  

Παπαευριπίδου, Μ., Κωνσταντίνου, Κ. Π., & Ζαχαρία, Ζ. (2004, 26-28 Νοεµβρίου). Η 

βελτίωση της κατανόησης 11χρονων µαθητών σε έννοιες που αφορούν στα οικοσυστήµατα 

µέσα από την προσέγγιση της µοντελοποίησης. Το άρθρο παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελληνίο 

Συνέδριο για την ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και τις Νέες Τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση, Αθήνα. 

 

7. Έβδοµη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Συνάντηση (Τετάρτη 02/05/07 και Σάββατο 05/05/07) 

Θέµα: Αξιολόγηση του Μαθήµατος.  

Υλικό: - 
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