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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & STEM – Ένα διδακτικό πλαίςιο για μαθητζσ τυπικήσ  

ανάπτυξησ και μαθητζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ή/και αναπηρία. 

 

Θ παροφςα διδακτικι πρόταςθ αποτελεί απάντθςθ ςτθν «Πρόςκλθςθ για υποβολι 

ςεναρίων ι/και πρακτικών διδαςκαλίασ για τθ βιωματικι μάκθςθ των Θετικών Επιςτθμών ςτθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» του Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. & 

του Βρετανικοφ υμβουλίου ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ζργου MARCH: Making Science Real 

in Schools*1. Με «αφετθρία» τθν ανάρτθςθ-post*2 που φαίνεται και ςτθν εικόνα παρακάτω, θ 

πρόταςθ αποτελεί ζνα πλαίςιο δράςθσ και ενεργθτικισ μάκθςθσ, για μακθτζσ τυπικισ 

ανάπτυξθσ αλλά καί για μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και αναπθρία, «περιγρά-

φοντασ» τθν ζννοια του περιβάλλοντοσ με τθ γνϊςθ δεδομζνων Ευρωπαϊκοφ και Ελλθνικοφ 

δικαίου, με τθν παροχι διδακτικϊν εργαλείων (αφίςεσ, αναλογίεσ, GoLab/Graasp, μεταμνθ-

μονικζσ ερωτιςεισ, δραςτθριότθτεσ «εκτόσ τάξθσ» κ.ά.) και καλϊν διδακτικϊν πρακτικϊν, ςτθ 

βάςθ τθσ STEM (Science Technology Engineering Mathematics) εκπαίδευςθσ, ενςωματϊνοντασ 

παράλλθλα αρχζσ τισ διερευνθτικισ μάκθςθσ, των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ & 

Επικοινωνίασ (ΣΠΕ) και τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ. 

 

                                                           
*

1
 http://sciencemarch.eu/index.php/el/ 

*
2
 http://wp.me/p3oRiZ-fo  

The snow landed, soft and silent 

Coating Mother Nature with a layer of serene 

Night made even quieter as the snow falls 

I’m in awe and wonder as I look on mother earth 

από το ποίθμα  “Mother to mother” τθσ Ife Piankhi    

                                                                                                                                     

http://sciencemarch.eu/index.php/el/
http://wp.me/p3oRiZ-fo
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Ανάρτηςη «Περιβάλλον & STEM». 

το ςχεδιαςμό τθσ πρόταςθσ λιφκθκαν υπόψθ και τα παρακάτω δεδομζνα για τουσ 

μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι/και αναπθρία: α) τθν αδυναμία πλιρουσ 

επζκταςθσ ςτο πεδίο μακθματικισ αναπαράςταςθσ εννοιϊν και των ςυνδζςεϊν τουσ, β) του 

γεγονότοσ ότι θ κτθκείςα γνϊςθ και οι εναλλακτικζσ ιδζεσ των μακθτϊν εκτόσ από 

διαχρονικότθτα και παγκοςμιότθτα, δεν τροποποιοφνται εφκολα (Περδίκθσ 2006 – ςελ. 13) και 

γ) των εκτεταμζνων δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και 

Εκπαίδευςθσ ςε όλα τα μζρθ τθσ μνθμονικισ διαδικαςίασ (Παντελιάδου 2004 – ςελ. 34).  

Οι παραπάνω δυςκολίεσ κακιςτοφν ακόμθ πιο δφςκολθ τθν τροποποίθςθ των αρχικϊν 

νοθτικϊν ςχθμάτων των μακθτϊν και δθμιουργοφν ερωτθματικά για τθν «ενςωμάτωςθ» 

αυτϊν ςτο υπάρχον πλζγμα τθσ λογικισ του κάκε μακθτι. Τπερκεματίηοντασ, πολλζσ μελζτεσ 

δείχνουν ότι οι παλιζσ ιδζεσ μζνουν «ηωντανζσ» ςε ςυγκεκριμζνα πλαίςια. υνικωσ το 

καλφτερο που κα μπορεί να επιτευχκεί είναι μία «περιφερειακι εννοιολογικι αλλαγι» όπου 

ςε οριςμζνα τμιματα τθσ αρχικισ ιδζασ υπάρχει ςυγχϊνευςθ με τμιματα τθσ νζασ ιδζασ 

ςχθματίηοντασ ζνα είδοσ «υβριδικισ» ιδζασ. (Heywood 2010 – ςελ. 12). Παρακάτω 

παρουςιάηονται αναλυτικότερα οι «ςυνιςτϊςεσ» τθσ παροφςασ διδακτικισ πρόταςθσ. 

 

Διερευνθτικι Μζκοδοσ Διδαςκαλίασ 

 Θ διερευνθτικι μάκθςθ ορίηεται ωσ μία ςκόπιμθ διαδικαςία διάγνωςθσ και επίλυςθσ 

προβλθμάτων, ςχεδιαςμοφ πειραμάτων, αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν, διατφπωςθσ υποκζςεων, 

καταςκευισ μοντζλων, ςυηθτιςεων και (αντι)παράκεςθσ επιχειρθμάτων κ.ά. Περιλαμβάνει 

επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ όπωσ θ παρατιρθςθ, θ ςφγκριςθ, θ ταξινόμθςθ, ο ςχεδιαςμόσ 

πειράματοσ, θ πρόβλεψθ, θ ερμθνεία δεδομζνων, οι εναλλακτικζσ εξθγιςεισ κ.λπ. Αποςκοπεί 

ςτθν άςκθςθ των μακθτϊν ςτισ επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ και ςτθν πρακτικι των φυςικϊν 

επιςτθμϊν ςτο πλαίςιο του επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ.  

Κεντρικι ιδζα τθσ διερευνθτικισ μεκόδου είναι θ διατφπωςθ επιςτθμονικών 

ερωτθμάτων (ι προβλθμάτων αναδυόμενων από τθν κακθμερινι ηωι και εμπειρία) ςχετικϊν 

με το προσ μελζτθ κζμα (Παπαςταματίου 2011b – ςελ. 9). Σα ερωτιματα αρχικά μποροφν να 

τίκονται από τον εκπαιδευτικό, να είναι απλά κα προςιτά, και ςτθ ςυνεχεια οι ίδιοι οι μακθτζσ 

να διατυπϊνουν τα ερωτιματά τουσ. «Αν και δεν υπάρχει κακιερωμζνο πρωτόκολλο τθσ 

διερευνθτικισ μεκόδου μάκθςθσ» (Παπαςταματίου 2011c – ςελ.3), θ ανάγκθ προςζγγιςθσ 

εννοιϊν πιςτεφουμε ότι βρίςκει καλφτερο «βοθκό» είτε ςε ζνα μοντζλο διερευνθτικισ ζρευνασ 

είτε ςε ζνα εκπαιδευτικό μοντζλο 5Ε, είτε ςε ζνα «εκτεταμζνο» μοντζλο 7Ε (Levy 2011 – ςελ . 
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22). Σα διδακτικά αυτά πρότυπα (Ραγιαδάκοσ 2011 – ςελ. 9) παρουςιάηονται ςτθν αμζςωσ 

παρακάτω. 

ΜΟΝΣΕΛΟ  ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 5Ε & 7E 

     

Δραςτθριότθτεσ για τθν 

εκμαίευςθ ερω-τιςεων  

 

Ανάδειξθ τθσ Περιζργειασ και Κακοριςμόσ 

Ερωτιςεων από Τπάρχουςα Γνϊςθ. Ο 

εκπαιδευτικόσ προςπακεί να εςτιάςει τθν 

προςοχι των μακθτϊν παρουςιάηοντασ τα 

κατάλλθλα υλικά. Οι μακθτζσ αςχολοφνται με 

τισ ερωτιςεισ που κζτει ο εκπαιδευτικόσ. 

 Εκμαίευςθ 

(προ)υπάρχουςασ 

γνώςθσ 

 (elicit) 

Εμπλοκι / Εναςχόλθςθ 

(engagement)  

ο διδάςκων εκμαιεφει και προςδιορίηει τθ γνϊςθ 

που ιδθ κατζχουν οι μακθτζσ (διαφορετικά οι 

μακθτζσ μπορεί να αναπτφξουν ιδζεσ/ζννοιεσ 

διαφορετικζσ από αυτζσ που ο διδάςκων ςτοχεφει)  

‘minds-on’, ‘hands-on’ εμπειρία. Ο κακθγθτισ 

ειςάγει τουσ μακθτζσ ςτο πρόβλθμα με 

ςυγκεκριμζνα παραδείγματα και οργανϊνει τισ 

ςκζψεισ των μακθτϊν προσ τα προςδοκϊμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα.  

Ενεργόσ Ζρευνα 

 

Προτάςεισ, Τποκζςεισ, χεδιαςμόσ & 

Διεξαγωγι Απλισ Ζρευνασ. Όλεσ οι 

εξθγιςεισ/υποκζςεισ των μακθτϊν 

καταγράφονται. Οι μακθτζσ δίνουν 

προτεραιότθτα ςτα ςτοιχεία που τουσ 

επιτρζπουν να αναπτφξουν επιςτθμονικζσ 

εξθγιςεισ. 

 Εξερεφνθςθ / 

Διερεφνθςθ  

(exploration) 

οι μακθτζσ αφιερϊνουν χρόνο ςτθν παρατιρθςθ 

και ςτθν εξερεφνθςθ αντικειμζνων, φαινομζνων, 

γεγονότων ι  καταςτάςεων με αποτζλεςμα να 

βρουν μεταβλθτζσ, ςχζςεισ, αναλογίεσ, πρότυπα.  

Δθμιουργία 

 

υγκζντρωςθ ςτοιχείων με παρατιρθςθ. 

(Κάκε ομάδα ταξινομεί και αξιολογεί τισ 

παρατθριςεισ για τθ διατφπωςθ νζων 

ερωτθμάτων) 

 Επεξιγθςθ / 

Αιτιολόγθςθ  

(explanation)  

 

Ο κακθγθτισ κατευκφνει τθν προςοχι των μακθτϊν 

ςε οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ δραςτθριότθτασ που 

ερευνοφν. Ο κακθγθτισ δίνει επιςτθμονικζσ ι 

τεχνολογικζσ εξθγιςεισ με άμεςο και τυπικό τρόπο. 

υηιτθςθ 

 

Εξιγθςθ Βάςει των τοιχείων και Θεϊρθςθ 

Άλλων Εξθγιςεων. (Ο εκπαιδευτικόσ δίνει τθν 

επιςτθμονικά αποδεκτι εξιγθςθ για το 

ςυγκεκριμζνο κζμα ζρευνασ. Κάκε ομάδα 

αξιολογεί τισ εξθγιςεισ που ζδωςε.) 

 

 Επεξεργαςία  

(elaboration)  

 

. 

 

Εντόσ τθσ ομάδασ κάκε μακθτισ ςυηθτεί τι ζχει 

καταλάβει από το αντικείμενο μελζτθσ και παίρνει 

αναδράςεισ από άλλουσ μακθτζσ και τον κακθγθτι. 

κατόπιν  ο εκπρόςωποσ κάκε ομάδασ κοινοποιεί 

ποφ κατζλθξε θ ομάδα. θ ςυηιτθςθ ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τον  καλφτερο προςδιοριςμό του ζργου 

και τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ 

ςχετικισ πλθροφορίασ 

Παρουςίαςθ / 

Αναςτοχαςμόσ 

 

Ανακοίνωςθ υμπεράςματοσ. (Κάκε ομάδα 

ςυντάςςει τθν αναφορά τθσ, τθν παρουςιάηει 

ςτθν τάξθ και εντοπίηει και αιτιολογεί τυχόν 

λάκθ τθσ.) 

 Ζτερο- & Αφτο- 

Αξιολόγθςθ  

(evaluation) 

 

Επζκταςθ   γνώςθσ 

 (extend) 

Αξιολόγθςθ εννοιϊν, ςτάςεων, δεξιοτιτων. (Οι 

μακθτζσ αξιολογοφν τθν κατανόθςθ και τισ 

ικανότθτζσ τουσ, ενϊ ο κακθγθτισ αξιολογεί τθν 

πρόοδό τουσ ςτθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν 

ςτόχων.)  

ε αυτι τθ φάςθ οι μακθτζσ καλοφνται να 

εφαρμόςουν  τθν νζα γνϊςθ ςε νζο/α πλαίςιο/α, 

όπου κα «γεννθκοφν» νζα ερωτιματα και νζεσ 

ζρευνεσ, και ςυνεπϊσ επιτυχθμζνθ μεταφορά 

γνϊςθσ. 
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Πίνακασ «Eκπαιδευτικό μοντζλο διερευνθτικισ ζρευνασ και εκπαιδευτικό μοντζλο 5Ε και 7Ε». 

Κατά τθ διερευνθτικι μάκθςθ δεν είναι «απαραίτθτθ» θ ανάδειξθ των εναλλακτικϊν 

ιδεϊν των μακθτϊν και μποροφν κάλλιςτα να μθν «λθφκοφν υπόψθ». ε κάκε περίπτωςθ 

οφείλουμε να τονίςουμε πωσ οι όποιεσ εναλλακτικζσ / προχπάρχουςεσ ιδζεσ των μακθτϊν δζν 

αποτελοφν παρανοιςεισ που οφείλονται ςε «κακι» ι ελλιπι πλθροφόρθςθ αλλά, αντικζτωσ, 

ζχουν δθμιουργθκεί από τα δικά τουσ ερμθνευτικά ςχιματα (νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ) για 

αυτό που ςυμβαίνει γφρω τουσ (Παπαςταματίου 2011a). Άρα, δζν αντιμετωπίηονται ωσ λάκθ, 

αλλά ωσ αντιλιψεισ που καλοφμαςτε – με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν – να 

τροποποιιςουμε, να αναμορφϊςουμε και να εναρμονίςουμε με τθν «τρζχουςα» 

επιςτθμονικά ορκι γνϊςθ (ι τθν «επίςθμθ» ςχολικι εκδοχι*3) μζςω τθσ διδακτικισ 

διαδικαςίασ. 

 

Αναλογίεσ 

  Θ χριςθ των αναλογιϊν παίηει κακοριςτικό ρόλο γενικότερα ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. Ζχει αποδειχκεί ζνα πολφτιμο και άμεςο εργαλείο «προςφζροντασ» άμεςεσ 

εικόνεσ τθν ειςαγωγι αφθρθμζνων εννοιϊν (Ηθςιμόπουλοσ 2002 – ςελ. 336). Οι αναλογίεσ και 

τα μοντζλα είναι χριςιμα εργαλεία ςκζψθσ, αναπαριςτϊντασ (και όχι αντιγράφοντασ) ζνα 

κομμάτι τθσ πραγματικότθτασ. Θ επιτυχθμζνθ χριςθ των αναλογιϊν – με τθν κακοδιγθςθ του 

διδάςκοντα – «απαιτεί» και τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία των μακθτϊν (Aubusson 2006 – ςελ. 

75). τθν πιο απλι μορφι θ χριςθ αναλογιϊν προχποκζτει, από τθ μία, τθν καταλλθλότθτα 

του αναλόγου (ωσ προσ το διδακτικό ςτόχο για το ςυγκεκριμζνο μακθτικό κοινό) και τθν 

αποδοχι, από τθν άλλθ, ότι θ αναλογία δε μπορεί να «φωτίςει» όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ζννοιασ-

ςτόχου. Με τθν χριςθ πολλαπλϊν αναλογιϊν μπορεί να επιτευχκεί καλφτερα ο ςτόχοσ τθσ 

«αποκάλυψθσ» πτυχϊν τθσ ζννοιασ-ςτόχου, γεγονόσ όμωσ αποτελεί πωσ οι πολλαπλζσ 

αναλογίεσ προςκζτουν δυςκολίεσ ςτο μακθτικό κοινό (Aubusson 2006 – ςελ. 22).  

Επιπροςκζτωσ, για να είναι παραγωγικι και μακθςιογόνοσ θ αναλογία οφείλει, 

αφενόσ, να είναι «αμφιλεγόμενθ» ϊςτε να προκαλζςει ςκζψθ και προβλθματιςμό, αφετζρου, 

να είναι «ευχάριςτθ» για να ςυντονιςτεί με τισ εμπειρίεσ των άλλων επί του φαινομζνου ςτο 

πλαίςιο τθσ μελζτθσ (Aubusson 2006 – ςελ. 174). Οι αναλογίεσ και θ αναλογικι ςκζψθ 

αποτελοφν νοθτικό εργαλείο, κζτοντασ το μακθτι ςτο κζντρο τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ 

(κακϊσ από αυτόν ηθτείται να αναγνωρίςει τθν αναλογία) με επιβεβαιωμζνθ χριςθ ςτθν 

κακθμερινι ηωι (επίλυςθ προβλθμάτων, ερμθνεία περιβάλλοντοσ) (Περδίκθσ 2006 – ςελ. 
                                                           
*

3 
…και «λειτουργικι» εκδοχι. Σα θλεκτρόνια για το Γυμνάςιο είναι κφματα ι ςωματίδια; Φορτιςμζνεσ ςφαίρεσ ι υπερ-

χορδζσ; Επιπλζον, ςτθ Φυςικι τθσ β΄ Γυμναςίου θ Θερμότθτα αναφζρεται (λανκαςμζνα) ωσ μορφι ενζργειασ.  
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14&73), πεδίο που εξ’ οριςμοφ ςτοχεφει Ειδικι Αγωγι & Εκπαίδευςθ*4. Για τθν παροφςα 

διδακτικι πρόταςθ κρίνεται ςκόπιμθ θ εμπζδωςθ του υδρολογικοφ κφκλου κακϊσ το νερό και 

θ ροι του μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πλικοσ αναλογιϊν (Νεράντηθσ, Μανδθλιϊτθσ, 

Μπεηεργιαννίδου 2013) και παρουςιάηεται εδώ (ILS – Τδροβιότοποι). 

  

Αφίςεσ  

τθν Ειδικι Αγωγι & Εκπ/ςθ (Σάξεισ Ζνταξθσ, Αυτόνομεσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ), 

γίνεται φανερι θ αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ και δθμιουργίασ ενόσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που 

να «τραβάει το μάτι» και να είναι «ευζλικτο», με τθν ζννοια τθσ προςκικθσ, διαμόρφωςθσ και 

εξατομίκευςθσ περιεχομζνου – π.χ. προςκζτοντασ "patches". Οι αφίςεσ είναι ζνα τζτοιο οπτικό 

εργαλείο που μπορεί εφκολα να είναι προςβάςιμο από το διαδίκτυο (Nerantzis 2014). Μια 

αφίςα μπορεί να είναι μζροσ από τα πολλά ςχζδια μακιματοσ και να λειτουργεί ωσ 

προκαταβολικόσ οργανωτισ, ωσ ζνα κοινό ςθμείο αναφοράσ, ωσ υλικό για επανάλθψθ, ωσ 

μζροσ διακεματικοφ υλικοφ, κ.λπ. Οι αφίςεσ είναι κατάλλθλεσ ωσ εκπαιδευτικό υλικό για να 

διδάξουν βαςικζσ επιςτθμονικζσ ιδζεσ (Staver 2007 – ςελ. 9) ι ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο να 

προωκιςουν τθ βακιά επιςτθμονικι κατανόθςθ (Staver 2007 – ςελ. 11) και τθν ενςωμάτωςθ 

των διακεματικϊν ςτόχων. Επιπλζον, με τισ αφίςεσ μποροφμε να ενεργοποιιςουμε τουσ 

μακθτζσ μασ να ςχεδιάςουν, να υλοποιιςουν και να αξιολογιςουν ζνα μάκθμα. Οι αφίςεσ 

που κατά κόρον χρθςιμοποιοφνται είναι τθσ Ενζργειασ, του Πεδίου και των Σαλαντώςεων (βλ. 

παρακάτω). Επιπλζον ςχεδιάηονται/καταςκευάηονται αφίςεσ για δραςτθριότθτεσ – λ.χ. 

επίςκεψθ ςτθν ΕΜΤ ερρϊν (link):  

 

   

                                                           
*

4
 …«αξιοποίθςθ δυνατοτιτων των μακθτών με αναπθρία ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι», από τθν Εγκφκλιο 

«Αξιολόγθςθ των μακθτών ςτα νζα διδακτικά αντικείμενα ςτα ςχολεία με ΕΑΕΠ», Τπουργείο Παιδείασ Θ.Π. & Α. , 

Φ.7Α/709/138775/Γ1, 2 Δεκ. 2011. 

http://graasp.eu/ils/54c4b602dbab3170dc6a0dd9?lang=en
http://4myfiles.wordpress.com/pstr/ser/
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Πειράματα με απλά υλικά – Δραςτθριότθτεσ “hands-on”  

το πλαίςιο τθσ αυτενζργειασ των μακθτϊν δίνεται βαρφτθτα ςτθ ςφνδεςθ των 

γνϊςεων με τθν κακθμερινι ηωι, ςτο περιεχόμενο και ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν. Για το 

ςκοπό αυτό, εκτόσ των άλλων (τροποποιθμζνο υλικό, φυλλάδια, πίνακεσ, ςυνεχείσ επαναλιψεισ 

κ.ά..), τα πειράματα με απλά υλικά αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ διδακτικισ 

διαδικαςίασ. Σα πειράματα αυτά ζχουν πλεονεκτιματα (Κουμαράσ 2002 – ςελ. 24) κακϊσ: α) 

χρθςιμοποιοφν γνωςτά, εφχρθςτα, «φιλικά», αςφαλι, οικονομικά, υλικά, β) «παρζχουν» 

άμεςθ εμπλοκι & εςτίαςθ τθσ προςοχισ του μακθτι ςτο φαινόμενο, γ) ςυνδζονται ευκζωσ με 

τθν κακθμερινι ηωι και με τθν Ιςτορία τθσ Επιςτιμθσ, δ) «άρουν» του μυςτθρίου τθσ 

επιςτιμθσ και ε) αποτελοφν «πρόςφορο ζδαφοσ» για τα  ομαδοςυνεργατικά μοντζλα 

μάκθςθσ, τθν κατευκυνόμενθ διερεφνθςθ, τθ γνωςτικι ςφγκρουςθ, τθ διαφοροποιθμζνθ 

διδαςκαλία, τθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ κ.λπ.  

τθν παροφςα πρόταςθ μποροφν να «ενςωματϊκθκαν» δραςτθριότθτεσ/πειράματα 

των φυςικϊν επιςτθμϊν (φυςικι, χθμεία, κ.λπ.) τα οποία με απλι γλϊςςα κα αναδείξουν τθν 

ςχζςθ επιςτθμονικοφ ερωτιματοσ, πειράματοσ, παρατιρθςθσ και κεωρίασ, μοντζλου και 

Αφίςεσ (clockwise από πάνω αριςτερά): Ενζργεια (link), 

Κφματα/Σαλαντώςεισ (link), Πεδίο «patch» & Πεδίο (link) 

http://4myfiles.wordpress.com/2013/06/07/energeia/
http://4myfiles.wordpress.com/2013/09/04/kymata-talantwseis/
http://4myfiles.wordpress.com/2013/09/04/pedio/
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πραγματικότθτασ. Θ χριςθ μοντζλων είναι ευρφτατθ (*5) και απαραίτθτθ ςτισ επιςτιμεσ, όλοι 

οι μακθτζσ, εν γζνει, καλοφνται να αναγνωρίςουν τθν «ιδανικότθτα» του μοντζλου ςτισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ, κατανοϊντασ παράλλθλα τα όρια των προςομοιϊςεων αυτϊν ςτθν 

απεικόνιςθ και ερμθνεία του «πραγματικοφ»(*6). Επιπλζον, οι μακθτζσ κα εργαςκοφν 

διερευνθτικά ςε κακθμερινά φαινόμενα και κα αναγνωρίςουν τισ μετατροπζσ & μεταφορζσ 

τθσ ενζργειασ ςτα φυςικά φαινόμενα.  

 

Aφίςα  «Πειράματα με απλά υλικά» του ςχ. ζτουσ 2012-13 (link) 

Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ – GoLab/Graasp 

Αναπόδραςτα καί ςτθν παροφςα πρόταςθ διδαςκαλίασ, ενςωματϊνεται θ χριςθ των 

νζων τεχνολογιϊν. Θ χριςθ του Θ/Τ και του διαδραςτικοφ πίνακα κεωρείται δεδομζνθ. ε μία 

κοινωνία όπου οι νζεσ τεχνολογίεσ «επικετικά» καταλαμβάνουν «χϊρο»*7 ςε όλο το φάςμα 

                                                           
*

5
  A.I.GINNIS, ,K.V.KOSTAS, C.G.POLITIS, P.D.KAKLIS, VELOS: A VR platform for ship-evacuation analysis, Computer-Aided Design 42 (2010) 

1045-1058. 

*
6
  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, Πρόγραμμα πουδών 

Φυςικών Επιςτθμών  για τα Δθμοτικά ςχολεία και Φυςικισ για Α’ Γυμναςίου - Α’ Λυκείου για τα Γυμνάςια και Λφκεια  τθσ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ , ςελ. 10, 2010, ISBN ΕΙΡΑ: 978-9963-0-9115-7, 

http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytikaprogrammata/ektenes_programma_fysikesepisti mes.pdf 

*
7 

  π.χ. με προτάςεισ όπωσ αυτι του Β.Τ.Ο.D. (φζρε-τθ-δικι-ςου-ςυςκευι) καί ςτθν εκπαίδευςθ – δεσ  a) 10 BYOD 

Classroom Experiments (and What We’ve Learned From Them So Far) (link), b) BYOD in Education, A report for 

http://4myfiles.wordpress.com/2013/06/05/peiramata-me-apla-ylika/
http://www.onlineuniversities.com/blog/2012/07/10-byod-classroom-experiments-and-what-weve-learned-from-them-so-far/
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των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, οι δεξιότθτεσ που είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθν εφαρμογι 

και τθν κατανόθςθ των θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και των «ζξυπνων» ςυςκευϊν (τθλζφωνα, 

ταμπλζτεσ) πρζπει να ενδυναμωκοφν. Σο εικονικό εργαςτιριο, για τθν Ειδικι Αγωγι & Εκπ/ςθ, 

ζρχεται προσ επίρρωςθ των διδακτικϊν επιλογϊν (επίδειξθ, ζρευνα ι αξιολόγθςθ). Αξίηει να 

ςθμειωκεί πωσ θ χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ εξαρτάται ιςχυρά (κετικά ι αρνθτικά) από 

τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν των ειδικϊν δομϊν. τα πλαίςια και τθσ παροφςασ πρόταςθσ 

χρθςιμοποιείται υλικό από το ΜΕΣΑβιβλίο (Παπαςταματίου 2011b – ςελ. 57, Ραγιαδάκοσ 

2004), «εμπλουτιςμζνο» ΔΕΠΠ-ΑΠ Φυςικισ Γυμναςίου (Παπαςταματίου 2011b – ςελ. 34) 

από το φωτόδεντρο (photodentro.edu.gr), από το PhET*8 και από το αρχείο τθσ Εκπαιδευτικισ 

Σθλεόραςθσ (link – χρθςιμοποιικθκαν video κυρίωσ από το κεματικι ενότθτα «Περιβάλλον»). 

θμαντικι είναι θ χριςθ τθσ πλατφόρμασ Graasp, ςτθν οποία γίνεται ο ςχεδιαςμόσ και 

θ υλοποίθςθ των ILS (Inquiry Learning Spaces) του GoLab (Global Online Science Labs for Inquiry 

Learning at School). Σο GoLab περιλαμβάνει Εικονικά (virtual) και απομακρυςμζνα (remote) 

εργαςτιρια και πλικοσ εφαρμογϊν (app). Επίςθσ, προτείνεται (π.χ. ςτο 

ILS/Απόβλθτα/Επζκταςθ) θ χριςθ των κινθματογραφικϊν ταινιϊν ςτον προβλθματιςμό και 

εμπζδωςθ εννοιϊν και πρακτικϊν (Dubeck et al. 2004). Θ εκπαίδευςθ με τθ χριςθ 

κινθματογραφικϊν ταινιϊν μπορεί να γίνει με δυό τρόπουσ: α) είτε βλζποντασ μία 

επιςτθμονικά ορκι ταινία (π.χ. 2001: A Space Odyssey, Gravity) είτε β) μία …όχι και τόςο 

επιςτθμονικά ορκι ταινία – ϊςτε να αναγνωριςτοφν τα «λάκθ» από τουσ μακθτζσ 

    

Η αρχικι ςελίδα τθσ πλατφόρμασ Graasp  (αριςτερά) και οι αφίςεσ των κινθματογραφικών ταινιών 2001: A Space Odyssey και 

Gravity - από το http://en.wikipedia.org/ 

                                                                                                                                                                                           
Australia and New Zealand, Nine Conversations for Successful BYOD Decision Making Joseph Sweeney • IBRS • 

November 2012, c) http://hp.com/networking/BYOD      

*
8
 επί παραδείγματι θ διδακτικι πρόταςθ (βραβευμζνθ με «χρυςό αςτζρι») «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ» 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-forms-and-changes 

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://phet.colorado.edu/
http://www.edutv.gr/
http://graasp.eu/
http://www.golabz.eu/spaces
http://www.golabz.eu/
http://en.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_%28film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_%28film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_%28film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_%28film%29
http://hp.com/networking/BYOD
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Με τθ χριςθ των ΣΠΕ είναι δυνατι και θ «αρχικι» και «τελικι» αςφρματθ 

καταγραφι απαντιςεων των μακθτϊν ςε ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου (Πιερράτοσ 2013 & 

2014) μποροφν να αξιοποιθκοφν οι εφαρμογζσ (apps): Socrative 2.0, Socrative Teacher & 

Student και Classroom Clicker – EnClicker. Θ δραςτθριότθτα αυτι ευνοεί τθν ενεργό 

μάκθςθ και «ςυνδυάηεται επιτυχϊσ» με τθ λεγόμενθ «διδαςκαλία  μεταξφ  ομότιμων» 

(peer instruction) ςτοχεφοντασ ςτθ μεγιςτοποίθςθσ τθν εμπλοκισ των μακθτϊν και τθσ 

εμπζδωςθσ, ςε μεγαλφτερο βακμό, των εννοιϊν.   

Δραςτθριότθτα  Σίτλοσ  Πθγι  Φάςθ 

1  Eνζργεια  http://4myfiles.wordpress.com/  Ζρευνα 

2  Osmotic Power Lab  http://www.golabz.eu/  Ζρευνα 

3  Σολμιςτε το!  ILS - Απόβλθτα  Ζρευνα 

4  Random Genetic Drift  http://www.golabz.eu/  Επζκταςθ 

5  Our Acidifying Ocean  http://www.golabz.eu/  Επζκταςθ 

6  pH Scale  http://www.golabz.eu/  Ζρευνα 

7  Acid-Base Solutions  http://www.golabz.eu/  Επζκταςθ 

8  Random Genetic Effects  http://www.golabz.eu/  Επζκταςθ 

 

Πίνακασ  «Δραςτθριότθτεσ που ςυμπεριλιφκθκαν ςτο ILS - Απόβλθτα» (link) 

 

Μεταμνθμονικζσ Ερωτιςεισ 

Επιπλζον, προτείνεται θ χριςθ μεταμνθμονικϊν ερωτιςεων  ςτοχεφοντασ ςτθν  

αυτορρφκμιςθ  τθσ  μάκθςθσ (Καραγιάννθ 2013 – ςελ.3), θ οποία βαςίηεται – εκτόσ των 

απαιτιςεων του προσ εκτζλεςθ γνωςτικοφ ζργου, των ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

μακθτϊν (προθγοφμενθ γνϊςθ, κίνθτρα, ςυναίςκθμα (Μπότςασ 2007), τθν προςφορότθτα 

κατάλλθλων ςτρατθγικϊν – και ςτισ µεταµνθµονικζσ  εκτιμιςεισ  ςε  ςχζςθ  µε  το προσ 

εκτζλεςθ γνωςτικοφ ζργου. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω των κρίςεων μάκθςθσ (Judgments  of  

Learning, JOLs) και των κρίςεων ευκολίασ τθσ µάκθςθσ (Ease of Learning, EOLs)) 

(Καραγιάννθ 2013 – ςελ.8, Nelson 1996, Ευκλείδθ 2011, Efklides 2006, Karably & Zabrucky 

2009). Σζτοιεσ κρίςεισ εκφράηουν το βακμό βεβαιότθτασ των μακθτϊν για μελλοντικι 

ανάκλθςθ του κατεκτθμζνων/εμπεδωμζνων διδακτικϊν ςτόχων (Καραγιάννθ 2013, Koriat 

1997) και, παράλλθλα, οι εκτιμιςεισ αυτζσ είναι ςθμαντικζσ κακϊσ μποροφν να δϊςουν 

πλθροφορίεσ τόςο ςε μακθτζσ όςο και ςε διδάςκοντεσ για το αν κα πρζπει ο μακθτισ να 

http://graasp.eu/ils/54c498bfdbab3170dc6a0dd4?lang=en
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προςπακιςει περιςςότερο όςον αφορά ςτθν κατάκτθςθ κάποιου/ων διδακτικοφ/ϊν 

ςτόχου/ων*9. 

 

Οργάνωςθ διδαςκαλίασ – Διδακτικοί τόχοι – Σα διδακτικά ςενάρια 

Οι μακθτζσ μποροφν να εργάηονται ςε ομάδεσ των 3-4 ατόμων ςτο ςχολικό εργαςτιριο 

ι εντόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ (πρόςκαιρο εργαςτιριο) ι ακόμθ, καιροφ επιτρζποντοσ, ςε 

κατάλλθλο ςθμείο του αφλειου χϊρου (πρόςκαιρο εργαςτιριο) (Braund & Reiss 2004). Όςον 

αφορά ςτουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ τθσ προτεινόμενθσ παρζμβαςθσ, αυτοί προτείνεται να 

ανικουν ςτθν ανακεωρθμζνθ ταξινομία του Bloom (Heer 2012) οι οποίοι χωρίηονται ςτθ 

διάςταςθ γνώςθσ (knowledge dimension: factual, conceptual, procedural, metacognitive) και 

εντόσ παρενκζςεωσ με τθ διάςταςθ τθσ γνωςτικισ λειτουργίασ (cognitive process dimension: 

remember, understand, apply, analyze, evaluate, create). 

θμαντικόσ παράγοντασ για το τί κα μάκουν οι μακθτζσ μασ, ςυναρτάται ςθμαντικά με 

το είδοσ των εργαςιϊν που καλοφνται οι μακθτζσ να διεκπεραιϊςουν και να αξιολογθκοφν. 

κοπόσ είναι να δοκοφν ερωτιςεισ και δραςτθριότθτεσ προσ αξιολόγθςθ οι οποίεσ να ζχουν 

νόθμα ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ και, πζρα από τθ γνϊςθ του περιεχομζνου, να 

αξιολογοφνται και άλλεσ δεξιότθτεσ (Κουμαράσ 2002 – ςελ. 68). (Εξ)ερευνϊντασ μια γνϊςθ 

ενεργά, κριτικά, δθμιουργικά, οι ερωτιςεισ μπορεί να είναι και «ανοικτζσ» ςε κατάλθξθ (Levy 

et al. 2011 – ςελ. 5) ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ να προςεγγίςουν μζςα από τισ δικζσ τουσ 

γνϊςεισ και παραςτάςεισ τα επιςτθμονικά ηθτοφμενα. Με αφετθρία, λοιπόν, τθν ανάρτθςθ-

post*10 δίνεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε τρία (3) δυναμικά (με τθν ζννοια του ςυνεχοφσ 

εμπλουτιςμοφ) διδακτικά ςενάρια με τθν μορφι των ILS: Απόβλθτα , Λεκάνεσ απορροισ , 

Τδροβιότοποι (ακολουκιςτε τουσ παρακάτω υπερςυνδζςμουσ).  

 

Οδθγίεσ: Κάνοντασ ‘κλικ’ ςτθν ιςτοςελίδα του (εκά-

ςτοτε) ILS ηθτείται θ ειςαγωγι nickname. Μπορεί να 

ειςαχκεί οποιοδιποτε nickname (π.χ. kf, 1234, Kostas, ) 

και ... Go! 

 

                                                           
*

9
 Δείτε κι εδώ: http://wp.me/p3oRiZ-eW  

*
10

 http://wp.me/p3oRiZ-fo  

 

http://wp.me/p3oRiZ-eW
http://wp.me/p3oRiZ-fo
https://4myfiles.files.wordpress.com/2015/01/newgraasp.png
https://4myfiles.files.wordpress.com/2015/01/newgraasp.png
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ILS – Απόβλητα :  http://goo.gl/IIm3z5 

ILS – Υδροβιότοποι :  http://goo.gl/ZlBm4U 

ILS – Λεκάνεσ απορροήσ :  http://goo.gl/DCRbgz 

 

 

Επιλεγόμενα 

Θ παροφςα διδακτικι πρόταςθ, ςτο πλαίςιο ενόσ δι–ερευνθτικοφ τφπου μάκθςθσ 

εφοδιαςμζνου με καλζσ διδακτικζσ πρακτικζσ, ςκοπεφει να είναι δϊςει ςτο διδάςκοντα 

ζνα πλαίςιο δραςτθριοτιτων για το Περιβάλλον, ςτοχεφοντασ οι μακθτζσ καί οι 

μακιτριεσ*11 να καταςτοφν επιςτθμονικά εγγραμματιςμζνοι και ενεργοί πολίτεσ. Και ςτα 

τρία ILS «εμφιλοχωροφν» γνωςτικά αντικείμενα των κετικϊν επιςτθμϊν (Φυςικι, Βιολογία, 

Γεωγραφία, Μακθματικά, Σεχνολογία) και αναπτφςςονται πολλαπλζσ ςυνδζςεισ και 

αναπαραςτάςεισ μεταξφ τουσ (λ.χ. λεκάνεσ απορροισ – χάρτεσ – ιςοχψείσ – καταςκευι – 

ροι – δυναμικό πεδίων). Σζλοσ, θ δι–ερεφνθςθ κζτει τουσ «πυλϊνεσ» ενόσ ευρφτερου 

πλαιςίου ολοκλιρωςθσ του ατόμου µε τθν ανάπτυξθ κριτικοφ πνεφματοσ και τθσ διάκεςθσ 

για ενεργοποίθςθ και δθμιουργία, τόςο  ςε ατομικό επίπεδο όςο και ςε ςυνεργαςία µε 

άλλα άτομα ι ομάδεσ*12, ςτοχεφοντασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων, βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ*13, παγκόςμιασ ειρινθσ και διαςφάλιςθσ τθσ 

ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ*14 οικοδομϊντασ, εν τζλει, ζναν πολιτιςμό ειρινθσ*15.  

 

 

                                                           
*

11
 http://science-girl-thing.eu/en/splash  

*
12

 …γενικόσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ, ∆ΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤ∆ΩΝ ΣΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

*
13

 Βιώςιμεσ Πόλεισ, Ευφυισ Θεςςαλονίκθ 

*
14

 Γενικζσ Αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ, ςθμείο  θ), ΔΕΠΠ-ΑΠ Δθμοτικοφ Γυμναςίου, ΦΕΚ 303, 13-03-2003 

*
15

 CULTURE of PEACE, UNESCO,  και  CULTURE of PEACE and NON-VIOLENCE, UNESCO,  

 

http://science-girl-thing.eu/en/splash
http://www.peekpemagazine.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.urenio.org/wp-content/uploads/2008/11/%CE%95%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%A3%CE%95%CE%92-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%92%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_sum_cp.htm
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/themes/culture-of-peace-and-non-violence/


12 

 

 

θμειώςεισ 

* Ολόκλθρο το υλικό που αναφζρεται ςτθν παροφςα διδακτικι πρόταςθ μπορεί να 

«μεταμορφωκεί» από το ιςτολόγιο http://4myfiles.wordpress.com/, με άδεια χριςθσ Creative 

Commons. 

* Tα motto είναι από ποιιματα που βρίςκονται ςτον ιςτοχϊρο http://badilishapoetry.com, 

όπου φιλοξενείται παν-αφρικανikι ποίθςθ ςε γραπτι (text) και θχθτικι (audio) μορφι.  

* Ευχαριςτϊ τον Adrian Holzer για τθν πολφτιμθ βοικειά του ςε κζματα τθσ πλατφόρμασ 

Graasp.  

 

 

 

 

http://4myfiles.wordpress.com/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://badilishapoetry.com/
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