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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
α βγεηο ζηνλ πεγαηκφ γηα ηελ Ηζάθε,
λα εχρεζαη λα είλαη καθξχο ν δξφκνο,
γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλψζεηο….

Έθζαζε ε ψξα πνπ απηφ ην πνιχ φκνξθν θαη θνπηαζηηθφ ηαμίδη θάπνπ εδψ
νινθιεξψλεηαη. Έρνληαο, ινηπφλ, βγάιεη εηο πέξαο κηα δχζθνιε απνζηνιή, αιιά
γεκάηε φκνξθεο ζηηγκέο θαη θαηλνχξηα εθφδηα, πνιχηηκα θαη νπζηαζηηθά γηα ηελ
εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζηάζεθαλ δίπια κνπ
ζε φιε ηελ πνξεία ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.
Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, Κψζηα
Καξπνχδε, δηεπζπληή Δξεπλψλ ζην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην
πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΔΠΗΔΤ) ηνπ ΔΜΠ γηα ηελ
θαζνδήγεζή ηνπ, ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη
ζε

φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο ,ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ κνπ
πξφζθεξαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.
Αθφκε, δε ζα κπνξνχζα λα κελ αλαθέξσ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηε βνήζεηά
ηνπο θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Φπζηθά, δελ πξέπεη λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ
ηα Δθπαηδεπηήξηα Αξγχξε Λαηκνχ θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θχξην
Ληάθν Αζαλάζην γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο,
θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνπ παξέκβαζεο. Έλα
κεγάιν επραξηζηψ νθείισ λα πσ θαη ζηνλ ζπλάδειθφ κνπ Κφιιηα Αλαζηάζην,
δάζθαιν ηνπ ηκήκαηνο ηεο παξέκβαζεο γηα ηε ζπλερή ζηήξημή ηνπ, ηηο ζεκαληηθέο
ζπκβνπιέο ηνπ, ηελ αληδηνηειή βνήζεηά ηνπ θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ απφ ηελ
αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο έξεπλαο.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε θαηαλφεζε θαη ππνκνλή
ζηάζεθε δίπια κνπ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ην ρψξν ηεο εμσζρνιηθήο δσήο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηα θπζηθά
θαηλφκελα ζην ζπίηη, ζην δξφκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο άζιεζεο
παξαηεξψληαο ηα αθνχζηα. Ζ επαθή ηνπο φκσο απηή κε ηα θαηλφκελα δελ είλαη
ζπζηεκαηηθή, αθνχ ε αιιεινπρία ηνπο είλαη ηπραία θαη δελ απνηειεί πξσηαξρηθή
επηδίσμε ησλ παηδηψλ ε θξηηηθή ηνπο αλάιπζε κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε. Σν ζρνιείν
θαη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη εθείλνη πνπ πξνζθέξνπλ νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο
κε ζθνπφ λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη νη καζεηέο
απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα πνηθίινη ηξφπνη δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με ηελ ξαγδαία
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ,σζηφζν, λέεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνβάιινπλ
ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ ξνκπνηηθή επηζηήκε έρεη θάλεη άικαηα πξνφδνπ θαη έρεη πξνζθέξεη αξθεηά
ηερλνινγηθά ζαχκαηα. Σα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη είλαη ήδε
κέξνο ηεο δσήο καο ζε πνιινχο ηνκείο.
Γεληθά, ε ξνκπνηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε - ζηελ Πξσηνβάζκηα,
Γεπηεξνβάζκηα αθφκα θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε – αιιά θαη εθηφο ζρνιείνπ
σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δνκψλ απφ ηα παηδηά. Ζ
εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζηνρεχεη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη
δνπιεχνπλ ζε νκάδεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα εθπαηδεπηηθφ παθέην θαηαζθεπάδνπλ
ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο πξνγξακκαηίδνπλ ψζηε λα δψζνπλ ιχζεηο
ζε απζεληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο κε θξηηήξην ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθνχ πνπδψλ Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Κχξηνο
ζηφρνο ήηαλ ε ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζην
πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο γηα ηηο έλλνηεο ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο
ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηνπ θσηφο θαη ησλ ρξσκάησλ.
ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία δεκηνπξγήζεθαλ ηξία εθπαηδεπηηθά
ζελάξηα ζην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηήκσλ, αθνινπζψληαο ηελ επηζηεκνληθή
5

κέζνδν κε γλψκνλα ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ
παθέησλ

ξνκπνηηθήο.

Ζ

έξεπλα

πξαγκαηνπνηήζεθε

ζην

ηδησηηθφ

ζρνιείν

Δθπαηδεπηήξηα Αξγχξε Λαηκνχ κε ηε ζπκκεηνρή 28 παηδηψλ ηεο η ηάμεο ηνπ
δεκνηηθνχ.
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ABSTRACT
In the field of extracurricular school life, students come across natural phenomena at
home, on the road, during the games and the sports activities by observing them
unintentionally. However, their contact with phenomena is not systematic, since their
sequence is random and it is not a critical pursuit of children's critical analysis with a
view to understanding. The school and the teachers are those who offer organized
learning opportunities to complement and explain the stimuli that students receive from
their social environment and their natural environment.
In recent years, various ways of teaching science have been used in primary and
secondary education. With the rapid development of technology, however, new
educational approaches emerge in the field of education.
Robotic science has made progress and has provided several technological miracles.
Robotic systems are constantly evolving and are already part of our lives in many
fields.
In general, robotics could be used in education - in Primary, Secondary and Higher
Education - but also apart from school as an effective tool for the development of
children’s cognitive structures. Educational robotics aims to actively involve students
who work in groups using a training package to construct robotic structures and then
schedule them to provide solutions to the authentic problems the teacher sets based on
their experience, interests and needs.
This thesis has been developed within the framework of the Piraeus University's
Postgraduate E-Learning Program. The main objective is to design, implement and
evaluate a teaching intervention in the framework of educational robotics on the
concepts of solar and wind power, as well as light and color.
In this postgraduate diploma thesis, three educational scenarios have been developed in
the Science course, following the scientific method of the exploratory learning and the
use of robotics training packages. The survey has been conducted at the Argyri Lemou
School of Private Schools with the participation of 28 children of the 6th grade class.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1 Πξνβιεκαηηθή
Σα ηειεπηαία ρξφληα δηάθνξνη ηξφπνη δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο θπζηθέο επηζηήκεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Κάπνηνη εζηηάδνπλ ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη πεξηβαιινληηθέο
επηδξάζεηο

ζηνλ

αιιειεπίδξαζήο

καζεηή
ηνπ

(ζπκπεξηθνξηζηηθή

καζεηή

κε

έλα

ζεσξία),

ζπγθεθξηκέλν

άιινη

ζε

κεζφδνπο

αληηθείκελν

κάζεζεο

(αλαθαιππηηθή κάζεζε) ή έρνπλ σο θεληξηθφ ζηέιερνο ηηο ηδέεο ησλ ίδησλ ησλ
καζεηψλ (Δπνηθνδνκηζκφο). Τπάξρνπλ αθφκα πνιιέο ζεσξίεο, θαζψο ν βέιηηζηνο
ηξφπνο δηδαζθαιίαο έρεη απαζρνιήζεη κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ αιιά θαη ε απνθιεηζηηθά
δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ ζεσξνχληαη πιένλ μεπεξαζκέλα κέζα
δηδαζθαιίαο. Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζχγρξνλε επνρή σζηφζν, λένη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο αλαδχνληαη ζην πξνζθήλην, λέεο θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο πνπ
αλαηξέπνπλ ηηο κεησπηθέο δηδαζθαιίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη
ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ βάζεσλ ζηα θπζηθά καζήκαηα.
Ζ έιιεηςε νπηηθνχ θαη ρεηξαπηηθνχ πιηθνχ απνηεινχζε πάληα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπλ ιεηηνπξγίεο θαη
έλλνηεο

κέζσ

θεηκέλσλ

θαη

ιέμεσλ,

αδπλαηνχζαλ

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ

απνηειεζκαηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Έηζη, ε ηθαλφηεηα ηνπο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ αιιά θαη ε ζπλδπαζηηθή ζθέςε

παξέκελε ζηαζεξή ρσξίο λα

αλαπηχζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο γλψζεηο ηνπο. Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ θαζηζηνχζε
ηνπο καζεηέο παζεηηθνχο σο πξνο ην κάζεκα θαη ηελ παξνρή ηεο γλψζεο, πξάγκα πνπ
ηνπο απσζνχζε απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ή πνιιέο θνξέο γηλφηαλ αδηάθνξν γηα
απηνχο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, κία δηδαζθαιία πνπ ζα έδηλε έλαπζκα ζηνπο
ίδηνπο ηνπο καζεηέο γηα ελαζρφιεζε κε ην κάζεκα ζην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθνληαη
έγηλε απαξαίηεηε θαη αλαγθαία.
Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή επηηπγράλεη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ξαγδαία αλαπηπζζφκελν θιάδν ηεο
κεραληθήο θαη ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ ζπκβάιιεη ζην λα έξζνπλ νη
καζεηέο πην θνληά κε αληηθείκελα ζηνλ ρψξν ηνπο αιιά θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ. Σνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα
14

αλαθαιχςνπλ εθ λένπ φιεο ηηο ζεσξεηηθέο αιιά θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, πνπ ηα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα κφλα αδπλαηνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ. Ζ
εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κέζα απφ ηε κέζνδν STEM αλαδεηθλχεη ηελ απφδεημε ησλ
επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ ζηελ πξάμε θαη θέξλεη ηνπο καζεηέο ζηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή,
θαζψο πξέπεη λα κειεηήζνπλ κε ηα εξγαιεία πνπ ηνπο έρεη δψζεη ν δηδάζθνληαο θαη κε
βάζε ηηο αξρέο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο ζε πξαγκαηηθά
πξνβιήκαηα. Ζ δεκηνπξγία έρεη λφεκα πιένλ, γίλεηαη πξνζσπηθφ επίηεπγκα θαη
ζηφρνο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε απαζήο ζπκπεξηθνξά λα αθήλεηαη θαηά κέξνπο
θαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο λα γίλεηαη έλα κεγάιν θαη επράξηζην παηρλίδη.
Θεσξνχκε, ινηπφλ, πσο ν ζπλδπαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο κε ηελ
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ έρεη λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα απφ
ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δίλεη ην θίλεηξν ζηνπο καζεηέο λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κε ραξά ζην κάζεκα.
1.2 θνπόο θαη Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε Ρνκπνηηθή σο κνξθή δηδαζθαιίαο ζπλδπαδφκελε
φκσο θαη κε ηε δηεπηζηεκνληθή κέζνδν πνπ αθνινπζνχλ ηα ζρνιηθά βηβιία. εκαληηθφ
θνκκάηη είλαη, ινηπφλ, λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζή ηεο ζε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέμακε ην έλα ηκήκα ηεο Σ λα απνηειέζεη ηκήκα
παξέκβαζεο θαη ην άιιν ηκήκα ειέγρνπ.
Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο βαζηζκέλν ζε
νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα, φπνπ ζα αμηνπνηεζνχλ λέεο ηερλνινγίεο θαη ζα
αλαπηπρζνχλ κε ηξφπν νπζηαζηηθφ νη δεμηφηεηεο θαη νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Με
άιια ιφγηα, πξνζπαζνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα
ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία, κέζα ζην νπνίν ζα πξνζεγγίδνληαη γλσζηηθά ζέκαηα κε ηε
δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ

θαηαζθεπψλ απνζθνπψληαο ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ

ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ αιιά, παξάιιεια, θαη ηεο κεραληθήο, ηεο
ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.
Έπεηηα, κέζσ επεμεξγαζίαο θαη ζπζρέηηζεο απνηειεζκάησλ επηζπκνχκε λα
εμεηάζνπκε ζε πνην βαζκφ ζα έρνπλ επεξεαζηεί νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη
πην ζπγθεθξηκέλα κε πνηνλ ηξφπν ζα έρνπλ επσθειεζεί απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Σν
βαζηθφ εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα επηθεληξψλεηαη ζην αλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο
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δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν ηκήκαηα φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη επηπξφζζεηα
ζα ζέιακε λα εμεηάζνπκε θαη ηη δηαθνξέο πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηα δχν θχια.
Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε κέζα ζε δηάζηεκα 2,5 κελψλ απνθιεηζηηθά ζην κάζεκα ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ. Σα ηξία ζρέδηα εξγαζίαο εθαξκφζηεθαλ κφλν ζην ηκήκα
παξέκβαζεο θαη αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ:


Δλφηεηα «Δλέξγεηα»: Αλαλεψζηκεο θαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο.



Δλφηεηα «Φσο»: Φσο θαη Υξψκαηα.

1.3 Καηλνηνκία ηεο εξγαζίαο
ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζπάληα ζα δνχκε ζε έλα θαζεκεξηλφ κάζεκα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο ηεο
ελεξγνχο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο, αιιά θαη ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ζπλδπαδφκελε
κε ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ. Ζ εθαξκνγή ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ
επηζηεκψλ δελ έρεη αθφκε αλαδεηρζεί κέζα απφ ηε δεκφζηα αιιά θαη ηελ ηδησηηθή
εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνληαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δε ζα πεξηνξηζηνχλ
ζηελ απιή απφθηεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, αιιά ζα αλαπηχμνπλ
ζπγρξφλσο πνιχηηκεο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα κε ζθνπφ ηελ νιφπιεπξε θαιιηέξγεηά
ηνπο. Ζ δηαδηθαζία, ινηπφλ, θαζηζηά ηελ έξεπλα πξσηνπφξα θαη πξσηφηππε γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, καζεηέο αιιά θαη δηδάζθνληεο.
1.4 Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
ην παξφλ, πξψην θεθάιαην, ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
νξίδεηαη αξρηθά ε πξνβιεκαηηθή, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο αθφξκεζε γηα ηε ζπγγξαθή
θαη ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο,
θαζψο θαη πεξηιεπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ νξηζκέλνπ ζηφρνπ, καδί θαη κε ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί πξνο
δηεξεχλεζε. Έπεηηα, αλαθέξεηαη ε θαηλνηνκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ε δνκή
ηεο εξγαζίαο.
ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ ζεσξηψλ κάζεζεο θαη παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ
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θπζηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο.
ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ
θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. Αξρηθά, δηαζαθελίδεηαη ν φξνο
stem αιιά θαη νξίδεηαη ε ζεκαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζηε ζχγρξνλε
επνρή. Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηελ
εμειηθηηθή πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, παξνπζηάδνληαη ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ε εθαξκνγή ηεο θαη
ζην ηέινο αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ παθέησλ εθπαηδεπηηθήο
ξνκπνηηθήο.
ην ηέηαξην θεθάιαην, ην νπνίν είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε, πεξηγξάθνληαη ηφζν ην
αληηθείκελν θαη ε κνξθή ηεο έξεπλαο, φζν θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά
ηελ πινπνίεζε ησλ ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ. Γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζε
κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ γηα ηελ αθξηβή πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο,
παξνπζηάδνληαη εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηελ ρξνληθή αθνινπζία ηεο παξέκβαζεο κε φιεο
ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.
Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Τπάξρνπλ,
αθφκε, θαη θάπνηεο κειινληηθέο επεθηάζεηο γηα αλαζηνραζκφ θαη πεξαηηέξσ
ελαζρφιεζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζηε δηδαζθαιία ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα, φπνπ παξαηίζεηαη εθηελψο φιν ην
ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ έξεπλα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΔΧΡΙΔ ΜΑΘΗΗ
2.1 Οη ζεκαληηθόηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο
Παξ’ φιν πνπ έρνπλ γίλεη πξφνδνη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο καζαίλεη
θαη απνκλεκνλεχεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ, θαη εηδηθά ζηνπο λεπξψλεο
ηνπ, ην εηδηθφ θαηλφκελν ηεο κάζεζεο παξακέλεη έλα αλεμεξεχλεην πεδίν γηα φινπο
καο. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ αλαπηχρζεθε κία πιεζψξα ζεσξηψλ κάζεζεο γηα ηελ
δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, κε ζεκαληηθφηεξεο ηελ ζπκπεξηθνξηζηηθή
(κπηρεβηνξηζηηθή) ζεσξία ηεο κάζεζεο, ηελ αλαθαιππηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο θαη ηελ
θνλζηξνπθηηβηζηηθή ή επνηθνδνκεηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα
εκθαλίδνληαη θάπνηεο απφ απηέο αιιά θαη ζεσξίεο νη νπνίεο αλ θαη ζεσξνχληαη
ζεκαληηθέο, ζα ήηαλ ππεξβνιή λα αλαπηπρζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.

Πίλαθαο 1: Οη ζεκαληηθόηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο

2.2 πκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο
Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή (κπηρεβηνξηζηηθή) ζεσξία ηεο κάζεζεο ζεσξεί ηνλ άλζξσπν σο
έλαλ άγξαθν πίλαθα (tabula rasa ζηα ιαηηληθά) πνπ νξίδεη φηη δελ ππάξρνπλ έκθπηεο
γλψζεηο κε ηελ γέλλεζε, αιιά ε γλψζε απνθηάηαη εκπεηξηθά θαη θπξίσο κέζν ηεο
αληίιεςεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Γειαδή ε κάζεζε είλαη άκεζά εμαξηεκέλε απφ ηηο
εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ν άλζξσπνο. Δπνκέλσο ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε θαη ειεγρφκελε απφ ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Κχξηνο εθπξφζσπνο ηεο ζεσξίαο είλαη ν Pavlov, ν
νπνίνο δέρεηαη κεγάιε επηξξνή ηφζν απφ θπζηθέο φζν θαη κεραληζηηθέο ζεσξίεο. Ο
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ίδηνο δίλεη βάζε ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηα αληαλαθιαζηηθά πνπ βνεζνχλ
ηνλ νξγαληζκφ λα παξακείλεη ζε ηζνξξνπία ζε θάζε είδνπο εξεζίζκαηα.
Ο Pavlov, ινηπφλ, ζπλδέεη ηα νπδέηεξα εξεζίζκαηα, πνπ αξρηθά δελ πξνθαινχλ θακία
αληίδξαζε ζηνλ νξγαληζκφ, κε αληηδξάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχληαη αξρηθά απφ θάπνην
θπζηθφ εξέζηζκα ζην πεξηβάιινλ. Τπνζηεξίδεη φηη ε ηαπηφρξνλε εκθάληζε νπδέηεξνπ
θαη θπζηθνχ εξεζίζκαηνο αιιά θαη ηεο αληίδξαζεο, νδεγεί ζηελ εθδήισζε ηα θπζηθήο
αληίδξαζεο απφ ην νπδέηεξν εξέζηζκα, πνπ αξρηθά ήηαλ αδηάθνξν. Απηφ
παξνπζηάδεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα.

Σρήκα 1: Σύλδεζε εξεζίζκαηνο θαη θπζηθήο αληίδξαζεο

Αθφκε, ν ζπκπεξηθνξηζκφο ππνζηεξίδεη φηη κέζα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά είλαη εχθνιν
λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο, θαζψο ε ζπκπεξηθνξά
δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Μηιάκε γηα κία εκπεηξηθή ζεσξία
θαη ην πείξακα ηνπ Pavlov έδσζε κεγαιχηεξε βάζε ζην ιεγφκελα ηνπ. Ο Pavlov
ρξεζηκνπνίεζε έλα ζθχιν γηα λα ζεκειηψζεη ηελ ζεσξία ηνπ. πλέδεζε, ινηπφλ, ηα
βήκαηα ηνπ θχιαθα πνπ πξφζερε ην ζθχιν, δειαδή έλα κέρξη ηφηε νπδέηεξν εξέζηζκα
κε ην εξέζηζκα ηνπ θαγεηνχ. χληνκα αλαθάιπςε φηη ε θπζηθή αληίδξαζε ηνπ ζθχινπ
λα εθθξίλεη ζάιην πιένλ ζπλέβαηλε θαη κε ηνλ ζφξπβν ησλ βεκάησλ ηνπ θχιαθα,
δειαδή ε ζχλδεζε ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ηελ αληίζηνηρεο αληίδξαζεο ήηαλ εκθαλήο.
χκθσλα κε ηνπο κπηρεβηνξηζηέο ε κάζεζε είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ζην θέληξν ηνπ
ηνπνζεηεί ηνλ δάζθαιν ζαλ απζεληία, ε νπνία κπνξεί λα κεηαδψζεη ηέηνηεο ηδέεο ψζηε
ε γλψζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν λα απνκλεκνλεπηεί ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ ηνπ. Ζ
δηαδηθαζία κάζεζεο είλαη αλαπαξαγσγηθή, αθνχ νη καζεηέο αλαπαξάγνπλ ηηο γλψζεηο
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πνπ ηνπο κεηαδίδεη ν δάζθαινο θαη ην ζρνιηθφ ηνπο εγρεηξίδην απηνχζηεο. Ο ξφινο ησλ
καζεηψλ είλαη πιήξσο παζεηηθφο, ελψ βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ πνζφηεηα ηεο γλψζεο
θαη φρη ζηε πνηφηεηα. Γηάθνξα ηεζη θαη δηαγσλίζκαηα πξνφδνπ ειέγρνπλ ηελ
απνδνηηθφηεηα ηεο ζεσξίαο απηήο θαη εζηηάδνπλ ζηελ θαηνρή ηεο γλψζεο απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο. Σα δηδαθηηθφ απηφ κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε
εδψ θαη πνιιά ρξφληα.
Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνεγνπκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεσξία ηνπ κπηρεβηνξηζκνχ:


Κάζε νξγαληζκφο πεξλά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο βαζηζκέλνο ζηα
εμαξηεκέλα αληαλαθιαζηηθά γηα ηελ επηβίσζε ηνπ.



Γίλεηαη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηα εξεζίζκαηα απφ φηη ζηελ αληίδξαζε ηνπ
νξγαληζκνχ.



Γελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία επζπλείδεηε δηεξγαζία, επνκέλσο, κηιάκε γηα
θαζαξά παζεηηθή ζηάζε ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο ηελ κάζεζε.



Ζ ζεηξά ηνπ εμαξηεκέλνπ θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ εξεζίζκαηνο, αιιά θαη ν
ρξφλνο παξνπζίαο ησλ εξεζηζκάησλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνυπφζεζεηο
γηα ηελ παξνπζία ηνπ κπηρεβηνξηζκνχ.

2.3 Αλαθαιππηηθή κάζεζε
Ζ αλαθαιππηηθή κάζεζε, επίζεο, ζεσξεί ηνλ καζεηή έλαλ άγξαθν ράξηε ρσξίο
πξψηηζηεο γλψζεηο απφ ηελ γέλλεζε ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε αλ θαη είλαη πηζαλφ
θάπνηνο λα απνκλεκνλεχεη θαη λα αλαπαξάγεη κέζσ ηνπ ιφγνπ, ζεσξείηαη φηη ε βάζε
ηεο γλψζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο φπνπ πξνσζείηαη ε
αλαθάιπςε, αθνχ απηφ πνπ θαηαθέξλνπλ λα αλαθαιχςνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη
κέζσ ησλ εμεξεπλήζεσλ ηνπο είλαη πνιχ πην ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ απφ φηη ζα
θαηαθέξνπλ λα απνηππψζνπλ θαη λα ζπκνχληαη κφλν ιεθηηθά. Γηάθνξεο ηερληθέο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζηή θαη θπξίσο αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ, φπσο ζπζηήκαηα
παξνκνηψζεσλ ή κνληεινπνίεζεο, ζηεξίδνπλ ηελ ζεσξία απηή θαζψο βαζίδνληαη ζηελ
ηδέα ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο.
Βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο είλαη ν Jerome Burner, ν νπνίνο
δέρζεθε επηξξνή απφ ζεσξεία άιισλ ςπρνιφγσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ γλσζηηθή
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κάζεζε, φπσο ν Piaget θαη ν Vygotsky. Υξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο «Εψλεο ηεο
Δπηθείκελεο αλάπηπμεο» ηνπ Vygotsky γηα λα δνζεί κία πεξηγξαθή γηα ηελ ζρέζε
αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή. Ο πξψηνο πξέπεη λα σζεί κε κηθξέο
βνήζεηεο ηνλ καζεηή πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληά κέρξη ν
καζεηήο λα είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη απηφλνκα ην πξφβιεκα ζηελ νιφηεηα ηνπ.
Γειαδή, ν καζεηήο νδεγείηαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ γλψζεσλ κέζσ εμέηαζεο θαη
εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη (Verenikina, 2003).
Γίλεηαη βαξχηεηα ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ αιιειεπίδξαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ, ψζηε λα αλαθαιπθζνχλ νη επηζηεκνληθέο αξρέο θαη ηα θαηλφκελα απφ
ηνπο καζεηέο. Βέβαηα απηφ γίλεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ, ν νπνίνο
δηεπθνιχλεη ελψ παξάιιεια πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ην πψο ζθέθηεηαη ν καζεηήο.
Δπνκέλσο, θάλνπκε ιφγν γηα αλαθάιπςε κέζα απφ ζπλερή θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε
θηλήηξσλ γηα ηνλ καζεηεπφκελν. Έηζη, ν καζεηεπφκελνο επεμεξγάδεηαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δίλνληαη άκεζα θαη πηνζεηεί κία ηέηνηα ζηάζε πξνο ηε γλψζε κε
ηελ νπνία κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ (Shabani et al., 2010).
Ο Bruner (1961) ζέιεη λα θέξλεη ηνλ καζεηή αληηκέησπν κε δχζθνιεο θαη
πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη επίιπζε. Έρεη αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ν βαζηθφο ζπληνληζηήο θαη βνεζφο ζηε
δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο, ππνζηεξίδνληαο κάιηζηα φηη ε γλψζε πνπ απνθηήζεθε κε
έλαλ θαηάιιειν ηξφπν απφ κηθξή ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα απνηειεί αληηθείκελν
απαζρφιεζεο ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν, έρεη αξθεηά κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα
θαηαλνεζεί πιήξσο απφ ηνλ καζεηή, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απνδνηηθά ζηε
ζπλέρεηα. Άξα κηιάκε γηα κία δηαδηθαζία κάζεζεο εκπεηξηθή, πεηξακαηηθή θαη
πξαθηηθή, φπνπ ν καζεηήο δελ είλαη παζεηηθφο αιιά ιεηηνπξγεί ελεξγεηηθά γηα λα
αλαθαιχςεη.
2.4 Ο Δπνηθνδνκεηηζκόο
Ζ ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ ή ηνπ θνπλζηξνπθηηβηζκνχ ζεσξεί φηη ε γλψζε
ζηαδηαθά νηθνδνκείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ εκπεηξηψλ,
φηαλ ε πιεξνθνξία ηεο γλψζεο κεηαθέξεηαη ζηα γλσζηηθά εξγαιεία. Άξα, ε
πξαγκαηηθφηεηα είλαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ απηψλ θαη δελ κπνξεί θάπνηνο λα
γλσξίδεη κία αληηθεηκεληθή άπνςε, θαζψο νη γλψζεηο πνπ εκπεξηέρεη ν νξγαληζκφο απφ
ηηο ήδε ππάξρνπζεο εκπεηξίεο δίλνπλ κία δηθή ηνπ ππνθεηκεληθή εξκελεία ηεο
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πξαγκαηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, νη καζεηέο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νηθνδνκνχλ ηηο λέεο
γλψζεηο πάλσ ζηηο πξνυπάξρνπζεο ππφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο αιιά θαη κέζα απφ
ηελ επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ (Shabani et al., 2010).
Πξφθεηηαη γηα κία αξθεηά κεγάιε αιιαγή ζε φηη είδακε έσο ηψξα γηα ηηο δηάθνξεο
δηδαζθαιίεο κάζεζεο. Χζηφζν, ε βάζε απηήο ηεο ζεσξίαο είρε ήδε ζεκειησζεί πνιιά
ρξφληα πξηλ απφ ηνλ σθξάηε θαη ηνλ Καλη θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε δηεμνδηθά
απφ ηνλ Piaget. Τπάξρνπλ δειαδή πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ θνπλζηξνπθηηβηζκνχ, φκσο
κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη θαη
θαζνξηζηηθά. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη:


Ζ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο γλψζεο. Δίλαη αδχλαηνλ λα ππάξρνπλ δχν
νξγαληζκνί πνπ λα έρνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο εκπεηξίεο θαη ην ίδην
πεξηβάιινλ. Άξα δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα έρεη θαηαζθεπαζηεί ίδηα
γλψζε, νπφηε απνηειεί θαη ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν.



Δίλαη αδηαλφεην λα ππάξρεη κία αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αθνχ
ππάξρεη κία ππνθεηκεληθφηεηα ζηε γλψζε ιφγσ ηεο αηνκηθήο
θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο, εμαιείθεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα. Άιισζηε ε
γλψζε απνηειεί κία ιεηηνπξγία πξνζαξκνγήο, ε νπνία ιακβάλνληαο
ππφςε φιεο ηηο εκπεηξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο, νδεγεί ζηελ αλάινγε
πξνζαξκνγή απηψλ πνπ έρεη δήζεη ν νξγαληζκφο θαη επνκέλσο
ζπκβάιιεη θαη ζηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ηνπ.



Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο αιιαγέο
ηνπ θαηαζθεπάδεηαη ε γλψζε. Μία αξθεηά ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηαζθεπή γλψζεσλ είλαη ε
ζχγθξνπζε. ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο, νη
άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε έξρνληαη αληηκέησπνη κε
πξάγκαηα πνπ δελ αληηιακβάλνληαη. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ιχζνπλ
ην πξφβιεκα, κπνξεί λα θαηαζθεπάζνπλ λέεο δνκέο αιιά θαη λα
επαλεμεηάζνπλ θάπνηεο ήδε ππάξρνπζεο θαη λα ηηο «επηδηνξζψζνπλ».



Μπνξνχλ λα ππάξρνπλ θνηλέο γλψζεηο ζε γλσζηηθά πεδία πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί λα ιεηηνπξγνχλ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζε κία
θαηάζηαζε. Βέβαηα απηφ δε ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ίδηεο θαηαζθεπέο
γλψζεσλ, αθνχ πξψηηζηνο είπακε φηη είλαη αδχλαην. Απιά νη
θαηαζθεπέο επηηξέπνπλ θαηαλφεζε θαη απφ ηηο δχν κεξηέο θαη θνηλή
22

ζπκπεξηθνξά. Αξθεηνί πνιηηηζκηθνί θαλφλεο, γξακκέλνη θαη άγξαθνη,
πνπ ζπλαληηνχληαη ζε θάζε θνηλσλία απνηεινχλ θαηαζθεπαζκέλεο
γλψζεηο θνηλέο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Απηφ, σζηφζν, κπνξεί λα
πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε αλζξψπνπο πξνεξρφκελνπο
απφ άιιεο θνηλσλίεο κε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο.


Σα πιηθά ηα νπνία ην άηνκν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κέζα ζην
πεξηβάιινλ ηνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Μηιψληαο γηα
πεξηβάιινλ ελλννχκε ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ην
ζχλνιν ησλ άκεζσλ επαθψλ ηνπ αλζξψπνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν
νξγαληζκφ θαη ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν
αλαπηχζζεηαη. Σα πιηθά κε ηα νπνία ινηπφλ έξρεηαη ζε επαθή ην άηνκν
είλαη δηαζέζηκα, γίλνληαη ρξήζηκα θαη απνδεθηά θαη επεξεάδνπλ ηνλ
ηξφπν θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο, ηελ αληίιεςε αιιά θαη ηελ εξκελεία
δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ην άηνκν ζπλαληά ζην πεξηβάιινλ ηνπ.



Ζ θαηαλφεζε κηαο πηπρήο κηαο νπνηαζδήπνηε έλλνηαο είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ κάζεζε ηεο έλλνηαο απηήο. Ζ γλψζε θάπνησλ ελλνηψλ κπνξεί
λα κελ είλαη ζσζηή ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα άιισλ κεζφδσλ. Απηφ δελ
καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ απνθηήζεθε θακία γλψζε ζρεηηθή
κε ηελ έλλνηα ή φηη δελ έγηλε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θάπνηα ήδε
θαηαζθεπαζκέλε γλψζε, θαζψο κία εκπεηξία κπνξεί λα θέξεη
αλαθαηαηάμεηο ζε κία θαηαζθεπαζκέλε γλψζε ή κπνξεί λα έρεη
ειάρηζηε επηξξνή ζε έλα άιιν άηνκν.

Οη παξαπάλσ ζέζεηο απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσζηηθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ
ή θνπλζηξνπθηηβηζκνχ. Ζ ζεσξία φηη ν θάζε άλζξσπνο πεξλάεη απφ ηε δηαδηθαζία
θαηαζθεπήο ηελ γλψζεο ηνπ, έρεη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία
θαη ν εθπαηδεπηηθφο ελεξγεί σο «δηεπθνιπληήο» ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο
γλψζεο, δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν ζα βνεζεζεί ν καζεηήο γηα λα
θηάζεη ζηελ θαηαζθεπή ηεο (Shabani et al., 2010).
Όζν αλαθνξά ηνλ επνηθνδνκεηηζκφ έρνπλ δνζεί 5 ζεκεία βνεζείαο (Μπξνπθο 1993)
γηα ηνπο δηδάζθνληεο πνπ ζέινπλ λα εληάμνπλ ηελ ζεσξία ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Σα 5 απηά ζεκεία δίλνληαη παξαθάησ:
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Σα πξνβιήκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο πξέπεη λα είλαη ελδηαθέξνληα.
Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα
ησλ καζεηψλ, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηδάζθνληα λα
δεκηνπξγήζεη έιμε πξνο ηα πξνβιήκαηα. Ηδηαίηεξα κε ηε ρξήζε ηεο γλσζηηθήο
ζχγθξνπζεο πνπ επηθέξεη έλα ελδηαθέξνλ πξφβιεκα, επέξρεηαη θαη αληαιιαγή
απφςεσλ ησλ καζεηψλ πξάγκα πνπ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ γλψζεηο. Άξα, πξέπεη
ην πξφβιεκα λα έρεη ηέηνην επίπεδν πνιππινθφηεηαο πνπ λα ζπλαγσλίδεηαη ηηο
γλψζεηο ησλ καζεηψλ.



Ζ κάζεζε πξέπεη λα δνκείηαη κε βάζε ηηο θχξηεο έλλνηεο. Οη δάζθαινη
νξγαλψλνπλ ηε κάζεζε γχξσ απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο. Οη
καζεηέο πξνζπαζνχλ αξρηθά λα δηεθδηθήζνπλ ηε γλψζε ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη
αθνχ απνθηήζνπλ ηε βάζε, κέζσ ηελ εκβάζπλζεο, νη απαξαίηεηεο
ιεπηνκέξεηεο ζα πξνζηεζνχλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε.



Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ είλαη ζεκαληηθέο θαη νθείινπλ λα αθνχγνληαη θαηά
ηελ εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία. Μέζα απφ ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ, αιιά θαη ηε
δηθαηνιφγεζε ηνπο, ν δηδάζθνληαο κπνξεί κε επθνιία λα θαηαιάβεη ην πψο ν
καζεηήο αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηελ έλλνηα πνπ εμεηάδεηαη.



Ζ χιε πνπ ζα δηδαρζεί πξέπεη λα είλαη ηζάμηα ηεο θαηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο
ησλ καζεηψλ. Ζ πξνζαξκνγή ηεο χιεο κε απηή ηε βάζε θαη ε ζσζηή
θαζνδήγεζε ζα επηθέξεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα.



Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε κάζεζε θαηά ηε
δηδαζθαιία. Ληγφηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηηο ιαλζαζκέλεο ή ζσζηέο απαληήζεηο
θαη πεξηζζφηεξε ζηε κάζεζε κέζσ πιεξνθνξηψλ γηα πξνζαξκνγή ηεο
δηδαζθαιίαο. Γειαδή ρξεζηκνπνηείηαη πιεζψξα εξσηήζεσλ, αιιά θαη ε
απαίηεζε ηνπ δηδάζθνληα λα δίλνληαη παξαδείγκαηα απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, κε
απνηέιεζκα νη δεχηεξνη λα ληψζνπλ ππεξεθάλεηα γηα ηε δνπιεηά ηνπο.

Χζηφζν, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ επνηθνδνκεηηζκφ θαη
ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αλαθέξεη
θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο.
Παραδοζιακή προζέγγιζη

Εποικοδομιζηική προζέγγιζη

Ζ πξσηαξρηθή έκθαζε δίλεηαη ζηελ Ζ πξσηαξρηθή έκθαζε δίλεηαη ζηηο
αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ «κεγάιεο ηδέεο» θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
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νηθνδφκεζε ηεο θαηαλφεζεο απφ «θάησ θαηαλφεζεο «εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ».
πξνο ηα πάλσ».
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο βαζίδνληαη Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο βαζίδνληαη
ζπλήζσο ζηα βηβιία θαη ζηα ηεηξάδηα.

θπξίσο

ζηηο

δεδνκέλσλ

πξσηαξρηθέο

θαη

ζηνλ

πεγέο

ρεηξηζκφ

ησλ

πιηθψλ.
Οη

καζεηέο

ζεσξνχληαη

παζεηηθνί Οη καζεηέο ζεσξνχληαη φηη αλαδεηνχλ

απνδέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ελεξγά ηε γλψζε δεκηνπξγψληαο ηε δηθή
ν παληνγλψζηεο εθπαηδεπηηθφο.

ηνπο

πξνζσπηθή

θαηαλφεζε

πιεξνθνξηψλ.
Οη

εθπαηδεπηηθνί

παληνγλψζηεο
καζεηέο

θαη

ζεσξνχληαη Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη νδεγνί ηεο
παξέρνπλ

πιεξνθνξίεο

πξνθαζνξηζκέλα ζέκαηα.

ζηνπο κάζεζεο παξέρνληαο βνήζεηα θαζψο νη

πάλσ

ζε καζεηέο αλαπηχζζνπλ θαη απαληνχλ ζηηο
δηθέο ηνπο εξσηήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα
ή/θαη

δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

ηνπο

ελδηαθέξνπλ.
Τπάξρεη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο Οη ππνζέζεηο, εξσηήζεηο θαη απφςεηο ησλ
ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη απηέο γίλνληαη καζεηψλ
απνδεθηέο.

γίλνληαη

δεθηέο

θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνδεγήζνπλ
ηελ πεξαηηέξσ κάζεζε.

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζπλήζσο αηνκηθά Οη

καζεηέο

ζπρλά

εξγάδνληαη

ζε

ζε εξγαζίεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ν εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη κφλνη ηνπο.
εθπαηδεπηηθφο.
Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπλήζσο ρσξηζηά Ζ

αμηνιφγεζε

απφ ηελ δηδαζθαιία παίξλνληαο ζπρλά ηε ελζσκαησκέλε
κνξθή αληηθεηκέλσλ ηεζη.

είλαη
ζηε

ζπλήζσο

δηεξγαζία

ηεο

κάζεζεο ,ιακβάλνληαο ζπρλά ηε κνξθή
παξαηεξήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηεο
επίδνζεο

ησλ

καζεηψλ

ή

ηεο

παξνπζίαζεο εξγαζηψλ θαη/ή ηεο απηφαμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.
Πίλαθαο 2: Γηαθνξέο κεηαμύ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επνηθνδνκηζηηθήο
πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο
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2.5 Η δηδαθηηθή ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ
Οη θπζηθέο επηζηήκεο επεμεγνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο,
αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην ηερλεηφ πεξηβάιινλ, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν
άλζξσπνο. Καζψο νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα Φπζηθψλ επηζηεκψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε
ξαγδαίν ξπζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ηα επηηεχγκαηα
επηζηεκφλσλ ηνπ θιάδνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο
ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζηφρνο ησλ Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη
λα αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ απφ ηε ζθνπηά ηνπ επηζηήκνλα, πάληνηε
αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμαλ πνιιέο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ, σζηφζν δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηδαθηέα χιε.
εκαληηθή εμέιημε ππήξμε ε έληαμε ηεο «Παηδαγσγηθήο Γλψζεο Πεξηερνκέλνπ», έλα
ζπλδπαζκφο ησλ πξνυπαξρνπζψλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ θαη δηαθφξσλ πξαθηηθψλ κε
ην εηδηθφ πεξηερφκελν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.

Σρήκα 2: Η Παηδαγσγηθή Γλώζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ

Οη δηδάζθνληεο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα θαηλφκελα θαη ηα αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα
δηδάμνπλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπο. Δπνκέλσο, ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο γλψζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. Πξφθεηηαη γηα
ηελ παηδαγσγηθή γλψζε, ηε γλψζε πεξηερνκέλνπ θαη ηε γλψζε πιαηζίνπ. Ζ
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«Παηδαγσγηθή Γλψζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ» ρξεηάδεηαη θαη ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο ψζηε λα
απνδνζεί ζσζηά.
Σα παηδηά, βέβαηα, έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη ηηο δηθέο ηνπο ζεσξίεο γηα ηα θπζηθά
θαηλφκελα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θφζκνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξηλ αξρίζνπλ ην
ζρνιείν. Απηέο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηελ άκεζε επηξξνή ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο, ηεο γιψζζαο αιιά θάπνηεο θνξέο θαη ηεο ίδηαο ηεο θαληαζίαο ηνπο. ε
γεληθέο γξακκέο, απηέο νη απφςεηο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ,
αθνχ αθνξνχλ ηελ πνιχ γεληθή εξκελεία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη
δηακνξθψλνληαη ή εμαιείθνληαη πιήξσο κεηά ηε δηδαζθαιία.
Οη παξεξκελείεο απηέο ησλ καζεηψλ δελ νθείινληαη κφλν ζηε κε επηζηεκνληθή
πξνζέγγηζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη ζηελ άγλνηα ηνπο γηα ηηο θπζηθέο
επηζηήκεο. Μεηά ηε δηδαζθαιία ηνπο επνκέλσο, πνιχ πηζαλφλ λα παξαηεξεζνχλ
αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο.
Οη απνδείμεηο πνπ ζα πείζνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο ζεσξίεο πνπ καζαίλνπλ είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο, θαζψο κέζα απφ απηέο ζα νξγαλσζνχλ ή ζα αιιάμνπλ νη παιηέο γλψζεηο
θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ νη θαηλνχξηεο. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο
θαη ε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζε απηφ ην ζηάδην.
Μέζα απφ ηελ δνθηκή θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ δηθψλ ηνπο ηδεψλ ζε φηη αθνξά ηνλ
θφζκν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηα παηδηά αζθνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή
είλαη ηφζν ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη απνηειεζκαηηθή. Βέβαηα ζηηο κηθξέο
ειηθηαθέο νκάδεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο βαζηθέο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο
θαη είλαη:


Ζ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.



Ζ επηθνηλσλία ηφζν κε ηνλ δηδάζθνληα φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο
ηάμεο.



Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ.



Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ απνηειεζκάησλ.



Ζ κέηξεζε ησλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη.



Ζ εξκελεία ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ζε κία βαζηθή ηεο εθδνρή.



Ζ πξφβιεςε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο παξφκνηνπ θπζηθνχ
θαηλνκέλνπ (Καιιέξε, 2010).
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Γηα λα δεκηνπξγεζεί ινηπφλ κία λέα γλψζε ζε απηέο ηεο ειηθίεο πξέπεη λα γίλεη
εκθαλέο φηη ε παιηά ηδέα δελ είλαη ζσζηή ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ νιφηεηα ηνπ
θαηλνκέλνπ. Έλα πείξακα πνπ ζα εμεηάζεη απηέο ηηο ιαλζαζκέλεο ή εκηηειείο ηδέεο ζα
θέξεη ηνπο καζεηέο ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αξρηθή ηνπο ηδέα. Σφηε ε λέα γλψζε ζα δνζεί
ψζηε λα θαιχςεη ηε καζεζηαθή ζχγρπζε ησλ καζεηψλ. Ζ λέα γλψζε πξέπεη λα είλαη
απφιπηα θαηαλνεηή απφ ηνπο καζεηέο, άξα νηθεία θαη εηπσκέλε κε απιφηεηα θαη
ιηηφηεηα, φπσο θαη λα εξκελεχεη φζα παξέιεηςε ε αξρηθή ηδέα ηνπ καζεηή
(Καξηψηνγινπ,2006).
Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθε έλα λέν κνληέιν, κε βάζε ηηο
ζεσξίεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, κε κία αξθεηά απιή δνκή. Σν κνληέιν νλνκάζηεθε
«Μνληέιν Μεηαθνξάο ηεο Γηδαζθαιίαο», θαη ππνζηεξίδεη ηελ απηνχζηα γλψζε πνπ ν
δάζθαινο είλαη ππεχζπλνο λα κεηαθέξεη ζηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο έρνπλ κφλν
παζεηηθή ζηάζε θαη δέρνληαη ηε γλψζε φπσο απηή δίλεηαη, ζχκθσλα κε ην κνληέιν,
ελψ ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα εηζάγεη ηε γλψζε κέζσ ησλ καζεκάησλ ηνπ θαη
ησλ εξσηήζεσλ. Σν Μνληέιν Μεηαθνξάο ηεο Γηδαζθαιίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο
εμήο θάζεηο ησλ καζεηψλ:


Φάζε εμνηθείσζεο αιιά θαη πξνβιεκαηηζκνχ.



Φάζε εηζαγσγήο ηεο λέαο γλψζεο.



Φάζε εθαξκνγήο ηεο λέα γλψζεο πνπ απνθηήζεθε.



Φάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο λέα γλψζεο (Καξηψηνγινπ, 2006).

Έλα αθφκα κνληέιν ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη ε αλαθάιπςε θαη
δηεξεχλεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε επαθή ησλ καζεηψλ κε
ηα πιηθά απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο κάζεζεο. Οη βαζηθέο κνξθέο
αλαθάιπςεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ θπζηθψλ είλαη ε Αλαθαιππηηθή επίδεημε θαη ε
Οκαδηθή Δξγαζία.
Ζ Αλαθαιππηηθή επίδεημε πξνβιέπεη ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν πιεπξψλ, δειαδή ηνπ
δηδάζθνληα θαη ησλ καζεηψλ. Δίλαη έλα είδνο κεησπηθήο δηδαζθαιία θαη απνηξέπεη
ηνλ παζεηηθφ ξφιν θαη ζηηο δχν πιεπξέο. Ζ ζπκκεηνρή ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρεη
ζπγθεθξηκέλε κνξθή δφκεζεο, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 4 βαζηθά βήκαηα:


Δμνηθείσζε θαη πξνβιεκαηηζκφο.



Γεκηνπξγία θαη έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ.



Δθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο.
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Αμηνιφγεζε ηεο λέαο γλψζεο (Καξηψηνγινπ, 2006).

Απφ ηελ άιιε ε Αλαθαιππηηθή Οκαδηθή Δξγαζία έρεη σο βάζε έλα θχιιν εξγαζίαο ην
νπνίν κνηξάδεηαη ζηνπο καζεηέο. Ο δηδάζθνληαο έρεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή, θαζψο
κέζσ ησλ πεηξακάησλ πξέπεη λα απνθηεζεί ε αλαγθαία γλψζε. Απηφ ζπκβαίλεη ζε
ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο. Αξρηθά, ππάξρεη ε Δλεκεξσηηθή-νξγαλσηηθή θάζε, φπνπ νη
καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ην πείξακα πνπ ζα γίλεη θαη κνηξάδνληαη ηα θχιια
εξγαζίαο, θαζψο θαη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Αθνινπζεί ε εξγαζία ζε νκάδεο, κε ηνπο
καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ηα
θχιια εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, γίλεηαη ε αλαθεθαιαίσζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνλ
θαζεγεηή θαη ηνπο καζεηέο ηαπηφρξνλα.
Λφγνο πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο. Ο καζεηήο ζε
απηή ηε πεξίπησζε νθείιεη λα αληηιεθζεί ηε δηαθνξά ηεο παιηάο ηδέαο ηνπ κε ηελ
θαηλνχξγηα γλψζε πνπ απέθηεζε κέζα απφ ηε ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή, αιιά θαη ηελ
πξφνδν ηεο κάζεζήο ηνπ, δειαδή ηελ πνξεία ηνπ ζε φιε ηε πεξίνδν ησλ καζεκάησλ.
Ζ κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή απμάλεηαη, θαζψο ε λέα γλψζε είλαη εχθνια
θαηαλνεηή θαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθή απφ ηελ παιηά.
ηελ επνηθνδνκεηηθή κάζεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ππάξρεη πάιη ζχγθξνπζε ηεο
παιηάο γλψζεο κε ηελ θαηλνχξγηα. Σα πεηξάκαηα πνπ γίλνληαη απφ ηνλ δάζθαιν είλαη
ηέηνηα, ψζηε λα θέξλνπλ ηνπο καζεηέο ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ φηη νη ηδέεο πνπ είραλ
παιηφηεξα είλαη ιαλζαζκέλεο ζε κέξνο ή ζηελ νιφηεηα ηνπο. Απηή ε αληίζεζε, νδεγεί
ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, ε νπνία φκσο πάιη ρσξίδεηαη ζε θάζεηο, φπσο βιέπνπκε
παξαθάησ:


Δχξεζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ.



Πείξακα πάλσ ζε απηέο ηηο ηδέεο θαη θαηαγξαθέο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
πεηξάκαηνο.



Δηζαγσγή ελφο επθνινλφεηνπ πξνηχπνπ ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ.



Δθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ κε ηελ βνήζεηα ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ.



Μεηαγλσζηηθή θάζε (Καξησηφγινπ, 2006).

Πνιιέο θνξέο γηα ηελ εχξεζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ
θαληαζηηθνχ. Μέζα απφ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο ν δάζθαινο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο
καζεηέο ηνπ ζε αλάινγνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη λα δεηήζεη λα εθθξάζνπλ ηνλ ηξφπν
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ζθέςεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ έξρνληαη ζηελ
επηθάλεηα θαη εληνπίδνληαη επθνιφηεξα απφ ηνλ δηδάζθνληα, είηε απηέο πεξηέρνληαη
ζην θάζκα ηνπ θαληαζηηθνχ είηε εκπεξηέρνπλ έλα πνζνζηφ αιήζεηαο κέζα ηνπο
(Καιιέξε, 2010).
Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δε ζα κπνξνχζε λα ακειεζεί ε έληαμε
ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Γηα απηφ κία λέα
κέζνδνο αλαπηχρζεθε, απηή ηνπ επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ. Κχξην κέιεκα πιένλ
είλαη ε ελζσκάησζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο θαη αιιειεμάξηεζεο ηεο επηζηήκεο
κε ηελ ηερλνινγία θαη θαη’ επέθηαζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ θνηλσλία
ζην ζχλνιν ηεο. Ζ κέζνδνο απηή, σζηφζν, έδσζε βαξχηεηα ζηε δηεξεχλεζε.
Ζ κάζεζε κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξαθηηθέο ηεο αλαθαιππηηθήο
κάζεζεο θαη φρη ζηελ ειεχζεξε θαη απηφλνκε αλαθάιπςε. Απνηειεί κία κέζνδν θαηά
ηελ νπνία ηίζεληαη κηθξά εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο, ηα νπνία ηνπο απαζρνινχλ άκεζα
θαη νη καζεηέο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, ηνλ δηθφ ηνπο πεηξακαηηζκφ θαη ηελ έξεπλα
πξέπεη λα απαληήζνπλ. Σα εξσηήκαηα απηά βξίζθνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
παηδηψλ, επνκέλσο είλαη αξθεηά απιά θαη απνθηνχλ θάπνην λφεκα ζηα κάηηα ησλ
καζεηψλ θαη έηζη ν ζηφρνο ηεο επίιπζεο ηνπ δελ είλαη θάηη ηδεαηφ (Υαιθηά, 2014).
Ζ δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ινηπφλ, σζεί ηνπο καζεηέο ζηελ πινπνίεζε θάπνησλ
επηζηεκνληθψλ ζθέςεσλ αιιά θαη δηαδηθαζηψλ. Οη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη θαη ζηε
ζπλέρεηα πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο έξεπλεο θαη πεηξάκαηα γηα λα
απνδείμνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ ηδεψλ ηνπο. Ο ηξφπνο ζθέςεο ηνπο πξνζεγγίδεη ηελ
επηζηεκνληθή ζθέςε, θαζψο πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ
θαηλνκέλσλ θαη επηζηεκψλ.
Ο δηδάζθνληαο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ επηζηεκνληθφ γξακκαηηζκφ. Πξέπεη λα
δεκηνπξγήζεη ηέηνηεο ζπλζήθεο, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ επθαηξίεο γηα λα
αλαπηχμνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Άξα, νη καζεηέο πξέπεη λα εκπιέθνληαη
άκεζα ζηελ αλαθάιπςε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηαθφξσλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη.
Άιισζηε, νη δπλαηφηεηεο πνπ απνθηνχλ θαη ζηαδηαθά θαιιηεξγνχλ νη καζεηέο ζα
θαλνχλ ρξήζηκεο θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο (Υαιθηά, 2014).
Αλ θαη είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί δηεξεχλεζε ζηελ ηάμε ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο
θιίκαθεο θαη βαζκίδεο, δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη ίδηεο δεμηφηεηεο ζε φια ηα
επίπεδα. Σα κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά είλαη ηθαλά λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο
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ηθαλφηεηεο φπσο ε παξαηήξεζε, ε ηαμηλφκεζε, αιιά θαη ε δηαηχπσζε ησλ
εξσηεκάησλ ηνπο ή θαη εξσηεκάησλ πνπ ηνπο δίλνληαη. Με ηε ζπκκεηνρή ζηηο
δηάθνξεο έξεπλεο θαη κέζσ ηεο εμάζθεζεο, ζηαδηαθά νη βαζηθέο απηέο δεμηφηεηεο
εμειίζζνληαη ζε πην ζχλζεηεο (Υαιθηά,2014).
Γεληθά, ε επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε αλαθέξεηαη ζηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ν επηζηεκνληθφο θφζκνο κειεηά θαη επεμεγεί ηα θαηλφκελα ηνπ θπζηθνχ
θφζκνπ. ηελ ηάμε ε δηεξεχλεζε αθνξά ηνπο ηξφπνπο απφθηεζεο ηεο γλψζεο κέζα
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ηεο κειέηεο ηνπο πάλσ ζην θπζηθφ θαηλφκελν θαη
ζην πεξηβάιινλ σο ζχλνιν.
Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο επνκέλσο βνεζάεη
ηνπο καζεηέο κε:


Σελ θαιχηεξε αιιά ηαπηφρξνλα θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ
ελλνηψλ.



Σελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.



Μία εθηίκεζε γηα ηα πεηξάκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ππάξρνπλ, ψζηε λα
αληηιακβάλνληαη ηηο γεληθέο γλψζεηο γχξσ απφ ηα θαηλφκελα.



Σελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, ψζηε κεηέπεηηα λα γίλνπλ
αλεμάξηεηνη εξεπλεηέο θαη λα αλαιχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζην
θπζηθφ θφζκν.



Σελ αλάπηπμε επράξηζηεο δηάζεζεο φηαλ γίλεηαη ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ εξσηεκάησλ ζε κία ηάμε, παξνπζηάδνληαη
παξαθάησ.

Βαζηθά ζηάδηα δηεξεύλεζεο εξσηεκάησλ
ρεδηαζκόο


Δπηινγή ηεο ζεκαηνινγίαο



Καηάηαμε ησλ κεηαβιεηψλ ζε εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο



Έιεγρνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ



Δμαγσγή πξφβιεςεο



Υξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ

Λήςε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ
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πιινγή



Παξαηήξεζε-Μέηξεζε



Καηαγξαθή

Αμηνιόγεζε


Αλάγλσζε δεδνκέλσλ



Δπεμεξγαζία-Γηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ



πλνιηθή αμηνιφγεζε

Πίλαθαο 3: Σηάδηα δηεξεύλεζεο εξσηεκάησλ.

πκπεξαζκαηηθά, έλα εξψηεκα-πξφβιεκα είλαη απαξαίηεην γηα ηε κέζνδν ηεο
δηεξεχλεζεο. Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ παξνπζηάδεη θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθέο,
δειαδή νη καζεηέο έρνπλ σο έλαπζκα έλα πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ κία
ιαλζαζκέλε ή απφ κία εκηηειήο ηδέα θαη ζηγά ζηγά σζνχληαη ζηελ επίιπζε θαη ηελ
απφθηεζε γλψζεσλ νδεγνχκελνη πξνο ηε ιχζε. Έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ
εξκελεία πνπ απαηηείηαη λα δψζνπλ, θαζψο πξέπεη κέζα απφ έξεπλεο λα δηαιέμνπλ ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα λα βξνπλ πηζαλέο ιχζεηο. ηε ζπλέρεηα,
αμηνινγνχλ ην ζχλνιν ησλ ιχζεσλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα
ηνπο.
Δπνκέλσο, ε δηεξεχλεζε απνηειεί κία κέζνδν βαζηζκέλε πάλσ ζε έλα πξφβιεκα αιιά
ζπλερίδεη δίλνληαο κηα πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε.
Σέινο, ηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ν ηξφπνο
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ. Ζ ζχγρξνλε ςπρνινγία κειεηά έληνλα ην
πψο νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ πξηλ ηελ δηδαζθαιία

θάπνηαο έλλνηαο ή ελφο

θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, κεηαιιάζζνληαη κεηά ηε δηδαζθαιία. Απηφ ην θαηλφκελν
νλνκάζηεθε ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο γλσζηηθνχο
παξάγνληεο. Οη ςπρνιφγνη αλαθάιπςαλ φηη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή κπνξεί λα
νθείιεηαη θαη ζε παξάγνληεο εθηφο ζρνιείνπ, φπσο ζε ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη
θνηλσληθνχο παξάγνληαο, αιιά θαη ζε θίλεηξα ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. Σα ζχγρξνλα
κνληέια έδσζαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ.

32

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ
3.1 Ο όξνο STEM
Σν αθξσλχκην Stem εκθαλίζηεθε ην 1990 θαη αλαιχεηαη ζε Science Technology
Engineering and Mathematics (θπζηθέο επηζηήκεο, ε ηερλνινγία, ε κεραληθή, ηα
καζεκαηηθά).
ηνλ θιάδν ηεο Δπηζηήκεο, ην Stem δε δίλεη έκθαζε κφλν ζην θπζηθφ θφζκν θαη ηελ
επίδξαζε ηνπ ζηνλ άλζξσπν θαη ην αληίζηξνθν, αιιά θαη ζην γεληθφ θνηλσληθφ θαη
νηθνλνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ θνηλσλία. Μέζα απφ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο πνπ
δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο, νη θπζηθέο έλλνηεο γίλνληαη πιήξσο
θαηαλνεηέο. Σν ηερλνινγηθφ θνκκάηη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ ησλ
έκβησλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε γλψζε, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε
δεκηνπξγία ηερλνινγηψλ αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε απηψλ. πλερίδνληαο, ην θνκκάηη ηεο
Μεραληθήο εκπεξηέρεη ηo ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίιπζε
ελφο πξνβιήκαηνο, φζν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ίδηα ηεο επίιπζεο. Σέινο, ζηνλ ηνκέα
ησλ καζεκαηηθψλ, ην Stem πεξηιακβάλεη θαη ηα ζεσξεηηθά καζεκαηηθά θαη ηα
εθαξκνζκέλα.
Πνιιέο είλαη νη ρψξεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην Stem απνηειεί ην κέιινλ, γηα απηφ θαη
έρεη δηεηζδχζεη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο παγθνζκίσο. Παξ’ φια απηά, παξαηεξείηαη
ρακειφ πνζνζηφ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεδίσλ ηνπ Stem αιιά θαη κεγάιεο δηαθνξέο
ζηα απνηειέζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ. Γηάθνξεο νκάδεο, φπσο
Αθξνακεξηθαλνί ή νηθνλνκηθά αδχλακνη θαίλεηαη λα έρνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά
επηηπρίαο απφ απηά ησλ Δπξσπαίσλ θαη ησλ νηθνλνκηθά εχξσζησλ ιαψλ.
Σν Stem δελ πξέπεη λα απαζρνιεί κφλν φζνπο αζρνινχληαη ή ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ
κε ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν, αιιά νπνηνλδήπνηε, αθφκα θαη ηνπο απινχο εξγάηεο ή
φζνπο ζθνπεχνπλ λα αθνινπζήζνπλ θάπνην ρεηξσλαθηηθφ επάγγεικα. Απνηειεί πεγή
θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη εθεπξέζεσλ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ ζεκεξηλή
νηθνλνκία ζηα χςε. Όκσο απηά δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ππφ ηελ έιιεηςε
εθπαίδεπζεο, αλ θαη ε παξαδνζηαθή κέζνδνο ηεο εθπαίδεπζεο ηείλεη λα δεκηνπξγεί
ζηνπο καζεηέο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φζν αλαθνξά ην Stem.
Δηδηθά ην 2011 ην NRC πξφηεηλε κία πιεζψξα ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ γηα
λα ππάξμεη νηθνλνκηθή επεκεξία. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη βαζηθφηεξνη:
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Ώζεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ επηηπρεκέλσλ καζεηψλ ζε πεδία ηνπ Stem.



Μεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαηψλ πνπ είλαη ηθαλφ λα εξγαζηεί πάλσ ζην Stem.



Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ θαη ηνλ κεηνλνηήησλ ζηελ κάζεζε ησλ
πεδίσλ ηνπ Stem.

Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν πνιινί επηζηήκνλεο πξνηείλνπλ ηελ εηζαγσγή ηελ ηέρλεο
ζην Stem. Μέζα απφ ηελ ηέρλε επηηπγράλεηαη πςειφο βαζκφο αλάπηπμεο ηεο
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Απνηειεί έλα ειθπζηηθφ κέζν γηα πνιινχο καζεηέο θαη
ζηνρεχεη, φπσο θαη νη άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο, ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη
ηελ αλαθάιπςε κίαο ιχζεο. Μάιηζηα, κία πιεζψξα δεμηνηήησλ, νη νπνίεο είλαη
ηαπηφζεκεο

κε ηελ χπαξμε θαιιηηερληθήο

πιεπξάο, ρξεζηκνπνηνχληαη

ζαλ

επηζηεκνληθά εξγαιεία. Σέηνηεο είλαη:


Ζ πεξηέξγεηα πνπ νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε.



Ζ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ελφο αληηθεηκέλνπ ππφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο θαη κνξθέο.



Ζ ηθαλφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο.



Ζ αθξηβήο παξαηήξεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη πξαγκάησλ γχξσ ηνπ.



Ζ θηλαηζζεηηθή αληίιεςε.



Ζ αθξηβήο έθθξαζε παξαηεξήζεσλ θαη απφςεσλ, ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ
φζν θαη ησλ άιισλ γχξσ ηνπ.



Ζ ηθαλφηεηα ην άηνκν λα ζθέθηεηαη ρσξηθά αληηθείκελα (Sousa θαη Pilecki,
2015).

Γεληθά ην Stem απνηειεί κία καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ
επηθνηλσλία θαη ηε ζπζηεκαηηθή ζθέςε. πγθεθξηκέλα, ην National Academy of
Engineering θαη ην National Research Council αλαθέξεη 5 βαζηθά νθέιε απφ ηελ
ελζσκάησζε ηνπ κεραληθνχ ηνκέα ζην βήκα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο:


Αχμεζε ζηηο επηδφζεηο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν.



Αχμεζε ζηηο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά.



Αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο κεραληθήο.



Απμεκέλε θαηαλφεζε ηνπ ρεδηαζκνχ.



Αχμεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ (Stohlman et al., 2012).
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Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ Stem είλαη επθνιφηεξα πινπνηήζηκν, φηαλ ν
εθπαηδεπηηθφο είλαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Δπνκέλσο,
νη βαζκίδεο ηνπ λεπηαγσγείνπ ή ηνπ δεκνηηθνχ είλαη θαηάιιειεο γηα ηέηνηα
πξνγξάκκαηα. Οη καζεηέο, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θάλνπλ ρξήζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ πνπ είραλ απνθηήζεη, ψζηε λα βξεζνχλ
αληηκέησπνη κε ηελ λέα γλψζε, δειαδή λα θηάζνπλ ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο
πνπ πνηέ μαλά δελ είραλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ (Roberts, 2012).
Πξνγξάκκαηα ηνπ Stem εληζρχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπο παξαθηλνχλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ηάμε θαη ζην κάζεκα. Απηφ πξνζθέξεη εληζρπκέλε ηθαλνπνίεζε
γηα ηα θαηνξζψκαηα ηνπο αιιά θαη αηζζήκαηα ραξάο. Ζ Stem δηδαζθαιία βαζίδεηαη
θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε, δειαδή νη καζεηέο σζνχληαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ζε ηερληθέο
εξσηναπαληήζεσλ, δεκηνπξγψληαο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ ζηελ κεηέπεηηα
δσή ηνπο. Απηφ νδεγεί ζηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ επθαηξία απηφαλαθάιπςεο, θαζψο νη δάζθαινη έρνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη φρη κφλν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ (Havice, 2009).
3.2 Η Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή
Με ηνλ φξν ξνκπφη ελλννχκε έλα πξνγξακκαηηζκέλν κεράλεκα, ην νπνίν έρεη ηελ
ηθαλφηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ
ζπλέρεηα επηιέγεη κία ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο
ζπλαληά. Ζ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο εκπεξηέρεη κία πιεζψξα ηέηνησλ
ξνκπφη, ηα νπνία βξίζθνπλ ρξήζε απφ ηηο πην απιέο αζρνιίεο ηνπ αλζξψπνπ ζην ζπίηη,
κέρξη ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε. Όρη κφλν
δηεπθνιχλνπλ ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη πεξηνξίδνπλ ηνλ ρξφλν πνπ ζπαηαιά ζε
θαζεκεξηλέο αζρνιίεο δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ αμηνπνηήζεη παξαγσγηθά.
Σα ξνκπφη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν νκάδεο. Απφ ηε κηα, ππάξρνπλ ηα
απηφκαηα ξνκπφη, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
πξνγξακκαηηζκέλσλ θηλήζεσλ θαη αληηδξάζεσλ. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη ηα
πξνγξακκαηηζκέλα ξνκπφη, ηα νπνία αθνινπζνχλ έλα ζχλνιν θαηαγεγξακκέλσλ
θηλήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήζηε θαη κπνξνχλ κε επθνιία λα δερζνχλ θάπνηα
ηξνπνπνίεζε.
Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κέζσ ησλ ξνκπφη, ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη ηελ
θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, πξνζεγγίδεη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο.
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Ζ παξνπζίαζε ησλ ξνκπφη κέζα ζηνλ θπζηθφ θφζκν, απνηειεί έλα κέζν νηθνδφκεζεο
ηεο γλψζεο, ελψ ε ζηεξεά θχζε ηνπ, δειαδή ην φηη είλαη πξαγκαηηθά αληηθείκελα ζηνλ
ρψξν, είλαη σθέιηκε γηα ηελ πξαθηηθή επηζηεκνληθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη αξρψλ
πνπ δηέπνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Βηνιάξε, 2000).
Ζ ξνκπνηηθή ζηελ εθπαίδεπζε πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1970, φηαλ ν θφζκνο ηεο
εθπαίδεπζεο αλαξσηηφηαλ έληνλα εάλ ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ έπξεπε λα γίλεη κέξνο
ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Χο ηξφπνο δηδαζθαιίαο έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηνλ
επνηθνδνκηζκφ θαη θπξίσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ επνηθνδνκηζκφ, φπσο απηφο
αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Papert. Ζ αλάπηπμε γηα νπζηαζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
δελ αλαπηπζζφηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ κάζεζε ηεο γιψζζαο, πξάγκα πνπ νθεηιφηαλ
ζηελ έιιεηςε ρεηξνπηαζηψλ απνδείμεσλ γηα ηελ θαηάιιειε θαηαλφεζε (Du Boulay,
1989).
Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή είλαη θαηάιιειε γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο ηάμεηο, απφ πνιχ
κηθξά παηδία έσο ελήιηθεο. Ο βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ην
θάζκα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή πξάμε. Γίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο
θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ψζηε λα δψζεη ιχζεηο ζηα εξσηήκαηα ηα νπνία ηίζεληαη.
Σν θχξην κέζν ηεο δηδαζθαιίαο απηήο δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα
ξνκπφη. Απηήλ ηε θνξά νη ελέξγεηεο ηνπ ξνκπφη είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη
πξνεπηιεγκέλεο απφ ηνλ ίδην ηνλ δηδάζθνληα. Μπνξεί λα ηηο εθηειεί απηφλνκα κέζα ζε
έλα πεξηβάιινλ, θάησ απφ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηφ ππνζηεί. Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν θαηαλφεζεο δηαθφξσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη δνκψλ, ελψ
ηαπηφρξνλα σζεί ηελ άλζεζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν θφζκνο
ιεηηνπξγεί, θαζψο ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ έρεη έλαλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα.
Οη ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα επηηχρεη ε ξνκπνηηθή ζηα πιαίζηα ηεο
δηδαζθαιίαο, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν νκάδεο. Αξρηθά, ππάξρεη ε
εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή πνπ ρξεζηκεχεη ζαλ αληηθείκελν κειέηεο. χκθσλα κε απηήλ
ηελ ζεσξία, ν καζεηήο νθείιεη λα έρεη γλψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ
ζπζθεπψλ αιιά θαη λα αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηνπο, αθνχ σο ελήιηθαο ζα θιεζεί
λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
καζεηήο απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ ηερλνινγηθφ θιάδν πνπ γλσξίδεη κεγάιε
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αλάπηπμε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφηε ε ηερλνινγία θαη ε γλψζε απηήο ζα είλαη
απαξαίηεην εθφδην.
Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή λα γίλεη εξγαιείν κάζεζεο. Ζ
θαηαζθεπή ελφο ξνκπφη είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ζπλδπαζηηθή ζθέςε
θαη κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ δηδάζθνληα, βξίζθεηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ
επνηθνδνκηζκνχ. Μπνξεί κε επθνιία λα αλαδείμεη δπζλφεηεο έλλνηεο ζε δηάθνξα
αληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο ηα καζεκαηηθά, ε πιεξνθνξηθή, ε
θπζηθή, ε ρεκεία θαη ε ηερλνινγία. Μέζα απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ν καζεηήο
αληηιακβάλεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα εθθξάζεη
θαιχηεξα, ηφζν ηηο ηδέεο φζν θαη ηηο απνξίεο ηνπ.
Ζ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο γεληθά ζρεηίδεηαη κε:


Σελ άκεζε επαθή ηνπ καζεηή κε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ξνκπφη.



Σελ επαθή ηνπ καζεηή κε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζεσξεηηθά
φπσο θαη πξαθηηθά.



Σελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλαιφγσο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ξνκπφη.



Σε δεκηνπξγηθή ζθέςε γηα ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο.



Σν πςειφ επίπεδν επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ
βαζίδνληαη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ ξνκπφη.

Ζ ξνκπνηηθή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηα θαηάιιεια ρέξηα, αθνχ
ζπκπιεξψλεη ην έξγν ηεο κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ξνκπνηηθή νη καζεηέο δελ είλαη πιένλ παζεηηθά φληα ησλ
καζεκάησλ, αιιά ελεξγά άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ κία πιεζψξα δηαθφξσλ
ηθαλνηήησλ, δειαδή γίλνληαη νη ίδηνη δεκηνπξγνί ηεο γλψζεο. Οη καζεηέο ζηαδηαθά
καζαίλνπλ λα ζρεδηάδνπλ, λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ, κέζα απφ
αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπλεξγαζία (Καγθάλεο et all, 2005).
3.3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
Σα πξψηα εξγαιεία εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο εκθαλίζηεθαλ ην 1970. Αξρηθά,
ρξεζηκνπνηήζεθε παξφκνην πεξηβάιινλ κε απηφ ηεο Logo-like, ην νπνίν είρε ηε κνξθή
ρειψλαο θαη ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην κέζα απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχηαλ ν
πξνγξακκαηηζκφο. Κπξίσο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο θαη παξάδεηγκα
ελφο ηέηνηνπ ξνκπφη είλαη ην Bigtrak.
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Δηθόλα 1: Bigtrack
(Πεγή: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Y3DcgSi6L._SL1500_.jpg)

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1982, εκθαλίζηεθε ην Hero-1 κε αηζζεηήξεο θσηφο, αθήο,
απφζηαζεο, θίλεζεο θαη ήρνπ. Αθφκα, είρε θαη ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δηεπθφιπλαλ
ηελ θαηακέηξεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, φπσο ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη
ζπλζέηε θσλήο.

Δηθόλα 2: Hero-1
(Πεγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Hero1.jpg)

ηα κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο, ε Lego-logo ηερλνινγία παίξλεη ηα ελία δεκηνπξγψληαο
έλα παθέην θαηαζθεπήο απηφκαησλ ζπζηεκάησλ, ζπλδπάδνληαο ηνπβιάθηα Lego κε ηε
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ logo. Δθηφο απφ ηα παξαδνζηαθά ηνπβιάθηα, γίλεηαη ρξήζε

38

θαη κηθξψλ γξαλαδηψλ, θηλεηήξσλ θαη αηζζεηήξσλ κε ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ
δηάθνξσλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ θαηαζθεπή ζπλδέεηαη ζηε ζπλέρεηα κε έλαλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή, ψζηε λα εθηειέζεη ηηο δνζκέλεο εληνιέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
ηέηνησλ θαηαζθεπψλ απνηεινχλ ηα κηθξά ζπίηηα κε ειεθηξνληθά θψηα πνπ ζβήλνπλ
θαη αλάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ή αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ νη πφξηεο θάζε θνξά πνπ
πιεζηάδεη έλα αληηθείκελν ηνπο αηζζεηήξεο (Resnick, 2002).
Σα επφκελα ρξφληα πνιιέο εηαηξείεο πξνζπάζεζαλ λα επελδχζνπλ θαη λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, παξέρνληαο δηάθνξα
kit, αιιά νη πεξηζζφηεξεο ηειηθά έθιεηζαλ ή ζπλέρηζαλ ζε άιινπο ηνκείο
ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ.
ήκεξα,

νη

εηαηξείεο

πνπ

αζρνινχληαη

κε

ηέηνηνπ

είδνπο

αληηθείκελα

δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζην ηκήκα ησλ ειεθηξηθψλ εηδψλ ή παηρληδηψλ θαη ε
ξνκπνηηθή απνηειεί έλα αλππφζηαην θνκκάηη φισλ ζρεδφλ ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία
δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά.
3.4 Θεηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
Οη δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε φζνλ αθνξά ηελ
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Atmatzidou&Demetriadis,2012), ηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Petre
& Price, 2004), ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο ζηελ ηάμε (Williams et al.,
2007), ηελ εθκάζεζε κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ (Nourbakhsh et al., 2005), ηελ
αλάπηπμε αιγνξίζκσλ θαη ηελ ελίζρπζε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ (McWhorter,
2008).
Ζ ξνκπνηηθή ζηελ εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθή επηξξνή ζε πνιινχο ηνκείο φπσο:
 ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κε
ηνλ δάζθαιν.
 ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο κέζα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα
έξζνπλ αληηκέησπνη θαη λα βξνπλ κηα ιχζε νη καζεηέο.
 ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ

θαζέλαο έρεη ζαλ άηνκν θαη

πξνζσπηθφηεηα.
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 ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κίαο έξεπλαο ζηελ ηάμε θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη
καζεηέο αληινχλ ζηνηρεία απφ κία έξεπλα γηα λα απαληήζνπλ ηα εξσηήκαηα
ηνπο.
 ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ηελ νπνία επεμεξγάδνληαη νη
καζεηέο (Καγθάλεο et all, 2005).
Αθφκα ε ελαζρφιεζε κε ηε ξνκπνηηθή ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο κπνξεί
λα εληζρχζεη ην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ηνπ καζεηή, αθνχ ν ίδηνο θαηαθέξλεη λα
βξεη κία ιχζε, βειηηψλεη ηε δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε θαη δεκηνπξγεί θίλεηξα, ψζηε νη
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή
(Βηνιάξε, 2000).
ηελ νπζία γίλεηαη ιφγνο γηα κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, κε βάζε ηε ρξήζε θπζηθψλ κεραληθψλ κνληέισλ. Οη καζεηέο
έρνληαο σο πξψην βήκα ηα κνληέια απηά, είλαη εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηνχλ, ψζηε
ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κηθξφ ξνκπφη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο
ηνπο. Με ηα θπζηθά κνληέια:


Αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ζθέςε ηνπ καζεηή.



Καιιηεξγείηαη ε πξσηνηππία θαη ε δηνξαηηθφηεηα.



Τπάξρεη

κεγάινο

βαζκφο

αιιειεπίδξαζεο

ηνπ

ππνινγηζηή

κε

ην

πξαγκαηηθφ/απηφ αληηθείκελν.


Τπάξρεη άκεζε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, δειαδή είλαη ελεξγά φληα ζηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.



Οη δηάθνξεο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηα καζήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ, ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο θπζηθήο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ηερλνινγίαο αθφκα θαη ηεο
ηζηνξίαο, γίλνληαη πην εχθνια θαηαλνεηέο κέζα απφ ην απηφ παξάδεηγκα-ξνκπφη
ζηνλ ρψξν.



Καιιηεξγείηαη ε κάζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ.



Ζ κάζεζε παίξλεη κία πην εμαηνκηθεπκέλε κνξθή, αθνχ ν εθπαηδεπηηθφο
δηαζέηεη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνλ καζεηή, ελψ παξάιιεια ν θάζε καζεηήο
εξγάδεηαη πάλσ ζην δηθφ ηνπ ξπζκφ κάζεζεο.



Πξνσζείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αθνχ αλαζέηνληαη νκαδηθέο εξγαζίεο.



Πξνζθέξεηαη έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά, ψζηε λα θάλνπλ δνθηκέο
θαη λα αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο ηεο
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ηερλνινγίαο, πξάγκα πνπ επηθέξεη ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηηο
αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηφλ.


Σέινο, δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ
γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη πεδίσλ ζθέςεο γηα ηνπο καζεηέο (Whitman and
Withespoon ,2003).

Αλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα είλαη αλαξίζκεηα γηα ηνπο καζεηέο, ε νηθνλνκηθή δπζθνιία
ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε λννηξνπία ηνπο βαλδαιηζκνχ ησλ δεκφζησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ δεκηνπξγνχλ ζηνπο δαζθάινπο θαη ηελ ίδηα θνηλσλία ακθηβνιίεο γηα ηελ
έληαμε αθξηβψλ κεραλεκάησλ ζε ηφζν λεαξή ειηθίαο. Χζηφζν, πνιιέο απηφλνκεο
πξνζπάζεηεο γίλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα δψζνπλ
κία επθαηξία γηα θαιχηεξε κφξθσζε ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα
αξρίδνπλ λα θαηαξξίπηνπλ ηηο φπνηεο ακθηβνιίεο.
3.5 Βαζηθά παθέηα θαη πιαηθόξκεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
Δπηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ξνκπφη κπνξεί λα
θαίλεηαη ζαλ έλα δχζθνιν έξγν δεδνκέλνπ ηελ πνηθηιία ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ
ηεο αγνξάο, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ηελ πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ. Παξαθάησ
παξαηίζεληαη ηα πην δεκνθηιή γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξνκπφη. Οη
δεμηφηεηεο θαη νη αλαγθαίνη πφξνη πνηθίινπλ θαη ζπλεπψο δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο
κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ρξήζηε πνπ επηιέγεη λα αζρνιεζεί κε θάπνην απφ
απηά.
3.5.1 Βαζηθά παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
Σα πην δεκνθηιή παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο πνπ πξνβάιινπλ ην ηειεπηαίν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ θαη ζηελ
παξνχζα έξεπλα, είλαη ηα εθπαηδεπηηθά παθέηα ηεο LEGO. Παξαθάησ ζα
αλαθεξζνχκε κε ιίγα ιφγηα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα LEGO WeDo 1.0 θαη LEGO
WeDo 2.0.
3.5.1.1 Lego Education WeDo 1.0
Σν φλνκα LEGO είλαη ζπληνκνγξαθία ησλ δχν δαληθψλ ιέμεσλ «leg godt» πνπ
ζεκαίλεη «λα παίδεηο θαιά». Ζ εηαηξεία Lego Group ηδξχζεθε ην 1932 απφ ηνλ Ole
Kirk Kristiansen. Σα ηνπβιάθηα Lego, ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή, παξνπζηάζηεθαλ ην
1958. Σν ζχζηεκα Lego Education WeDo δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Erik Hansen ηνπ
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Lego Group θαη ηνλ Mitchel Resnick, επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Lifelong
Kindergarten Group ηνπ Media Lab ηνπ MIT.
θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα kit ξνκπνηηθήο γηα κηθξφηεξα
παηδηά (7 εηψλ θαη πάλσ) πνπ λα πξνζθέξεη κηα βησκαηηθή εκπεηξία κάζεζεο ζηα
παηδηά, γηα λα ηα θηλεηνπνηήζεη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε, ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα θαη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Σν ζχζηεκα απηφ βαζίζηεθε
ζηε ινγηθή ηνπ Lego Mindstorms, πξντφληνο πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο ηεο Lego κε
ην Media Lab, ελψ ήηαλ πην θηελφ θαη επθνιφηεξν ζηε ρξήζε απφ κηθξφηεξα παηδηά.
Ξεθίλεζε λα ζρεδηάδεηαη ην 2006 θαη παξνπζηάζηεθε ζηελ αγνξά ην 2008.
Σν παθέην Lego Education WeDo 1.0 πεξηέρεη 150 θνκκάηηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ έλα
θηλεηήξα, έλαλ αηζζεηήξα θιίζεο, έλαλ αηζζεηήξα θίλεζεο, ηνπβιάθηα Lego, ηκάληεο,
γξαλάδηα, θαη εχθνιν ζηε ρξήζε ινγηζκηθφ.

Δηθόλα 3: Τα πεξηερόκελα ζην παθέην Lego Education WeDo 1.0
(Πεγή: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4124vkmbMJL.jpg)

Σν ινγηζκηθφ πνπ ζπλνδεχεη ην Lego Education WeDo είλαη κηα γιψζζα νπηηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηεί εηθνλίδηα αλαπαξάζηαζεο εληνιψλ, ηα νπνία ηα
παηδηά θνπκπψλνπλ ζε ζεηξέο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηνλ θψδηθα, θαη δίλνπλ εληνιέο
θίλεζεο ζην ξνκπφη πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή. Γείγκα ηεο νζφλεο ηνπ
ινγηζκηθνχ κε ηελ πηζαλή ρξήζε ηνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα θάησ:
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Δηθόλα 4: Δπεμήγεζε ησλ εξγαιείσλ ηεο γιώζζαο νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ
(Πεγή: http://www.juniorstem.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/2-300x161.png)

Οη εληνιέο ηνπ ινγηζκηθνχ πεξηγξάθνληαη εδψ:
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Δηθόλα 5: Οη εληνιέο ηεο γιώζζαο νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ Lego WeDo.

3.5.1.2 Lego Education WeDo 2.0
Σν LEGO Education WeDo 2.0 αλαπηχζζεηαη γηα λα εκπιέθεη θαη λα ελζαξξχλεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα
επηζηήκεο θαη κεραληθήο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε κεραλνθίλεησλ κνληέισλ
LEGO® θαη απινχ πξνγξακκαηηζκνχ.
Σν WeDo 2.0 ππνζηεξίδεη κηα πξαθηηθή κάζεζε πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ
εκπηζηνζχλε λα ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη ηα εξγαιεία γηα λα βξνπλ ηηο απαληήζεηο θαη λα
ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο.
Οη

καζεηέο

καζαίλνπλ

ζέηνληαο

εξσηήζεηο

θαη

επηιχνληαο

πξνβιήκαηα.

Αλαθαιχπηνπλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε θαζψο ην παξερφκελν πιηθφ δελ αλαθέξεη ζηνπο
καζεηέο νηηδήπνηε πξέπεη λα γλσξίδνπλ. Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά ηνπ κε ην WeDo 1.0
είλαη φηη ην 2.0 είλαη wireless (κε Bluetooth) θαη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο κηθξέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηα θνκκάηηα.
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Δηθόλα 6: Δθπαηδεπηηθό παθέην LEGO WeDo 2.0
(Πεγή: https://d4iqe7beda780.cloudfront.net/resources/static/main/image/leg45300-2k.jpg)

Σν WeDo 2.0 πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ project, ηα νπνία ρσξίδνληαη
ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο:
 Δηζαγσγηθφ project, ζην νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο
ηνπ WeDo 2.0.
 Καζνδεγεκέλα project, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο βήκα πξνο βήκα γηα θάζε
νινθιεξσκέλν έξγν.
 Αλνηθηά

project,

ηα

νπνία

ζπλδένληαη

κε

ζπγθεθξηκέλα

πξφηππα

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη παξέρνπλ κηα πην αλνηρηή εκπεηξία κάζεζεο.
Κάζε έλα απφ ηα project ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο θάζεηο:
 Ζ θάζε Δμεξεχλεζεο, γηα λα ζπλδέζεη ηνπο καζεηέο κε ην θαζήθνλ ηνπο.
 Ζ θάζε Γεκηνπξγίαο, φπνπ νη καζεηέο ρηίδνπλ θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ.
 Ζ θάζε ησλ δνθηκψλ, ψζηε λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα
εμεξεπλήζνπλ.
 Ζ θάζε παξνπζίαζεο, γηα λα ηεθκεξηψζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα project
ηνπο νη καζεηέο.
Κάζε project κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη ηξεηο ψξεο. Κάζε θάζε είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθή ζηε ξνή ηνπ έξγνπ, αιιά κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ν ρξφλνο πνπ μνδεχεηε
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ζε θάζε κία απφ ηηο θάζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηνλ ρξφλν πνπ
δηαζέηεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ( ©2016 The LEGO Group).
Αλάπηπμε επηζηεκνληθώλ θαη ηερληθώλ πξαθηηθώλ κε ην WeDo 2.0
Σα πξνγξάκκαηα WeDo 2.0 αλαπηχζζνπλ παξάιιεια θαη πξαθηηθέο επηζηήκεο.
Παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα δνπιεχνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηδέεο θαη
γλψζεηο, θαζψο θαη λα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο.
Σν επίπεδν εμέιημεο θαη δπζθνιίαο ζηα έξγα επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ
ηθαλφηεηεο, ελψ εμεξεπλνχλ θαη καζαίλνπλ βαζηθά επηζηεκνληθά ζέκαηα. Σα έξγα
έρνπλ επηιεγεί πξνζεθηηθά γηα λα θαιχςνπλ κηα επξεία πνηθηιία ζεκάησλ θαη ζεκάησλ.
Σα πξνγξάκκαηα WeDo 2.0 αλαπηχζζνπλ νθηψ κεζφδνπο επηζηήκεο θαη κεραληθήο:
 Δξσηήζεηο θαη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα
 Υξήζε κνληέισλ
 Γεκηνπξγία πξσηνηχπσλ
 Γηεξεχλεζε
 Αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ
 Υξήζε ππνινγηζηηθήο ζθέςεο
 πκκεηνρή ζε επηρεηξήκαηα απφ ζηνηρεία
 Απφθηεζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ(©2016 The LEGO
Group)
Αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ πξαθηηθώλ ζθέςεο κε ην WeDo 2.0
Ζ ππνινγηζηηθή ζθέςε αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη θαηαζηάζεηο θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Απηέο νη
δεμηφηεηεο δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ην πεδίν ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη δελ
απνζθνπνχλ λα θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζθέθηνληαη ζαλ ππνινγηζηέο. Οη
δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα
ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα.
Σν WeDo 2.0 αλαπηχζζεη ηηο δεμηφηεηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κε ηνπο
εμήο ηξφπνπο:
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 Απνζχλζεζε
Οη καζεηέο ζα κάζνπλ πψο λα ζπάζνπλ έλα πξφβιεκα ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα
γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ιχζεο.
 Γελίθεπζε (αλαγλψξηζε κνηίβσλ)
Οη καζεηέο ζα εθαξκφζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηκεκάησλ ελφο έξγνπ πνπ είλαη
γλσζηά ή έρνπλ δεη θάπνπ αιινχ.
 Αιγνξηζκηθή ζθέςε
Οη καζεηέο ζα θαζνξίζνπλ κηα ζεηξά βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε ελφο
πξνβιήκαηνο. Ζ δεκηνπξγία θαη ε παξαγγειία απηψλ ησλ βεκάησλ ζε
πεξηβάιινλ πιεξνθνξηθήο ζπρλά αλαθέξεηαη ζηελ ηδέα ηεο θσδηθνπνίεζεο ή
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.
 Αμηνιφγεζε
Οη καζεηέο ζα αμηνινγήζνπλ αλ δελ έρνπλ ηα πξσηφηππα έξγα ηνπο κε ηνλ ηξφπν
πνπ είραλ ζθνπφ. Δάλ φρη, ζα πξνζδηνξίζνπλ ηη ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί.
 Αλαθεθαιαίσζε
Οη καζεηέο ζα εμεγήζνπλ ηε ιχζε ηνπο κε επαξθέο επίπεδν ιεπηνκέξεηαο,
παξαιείπνληαο ηηο αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο (©2016 The LEGO Group).
3.5.2 Πιαηθόξκεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε LEGO EDUCATION ζε ζπλεξγαζία κε θνξπθαία
παλεπηζηήκηα έρεη αλαπηχμεη ηελ πην δεκνθηιή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα, γλσζηή ζε
φινπο σο LEGO Mindstorms EV3. Μεηά ην EV3 αθνινπζεί ην Arduino. Ζ πιαθέηα
Arduino

απνηειεί

ηελ

ηδαληθφηεξε

ιχζε

γηα

ηελ

ελαζρφιεζε

κε

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα. Παξαθάησ ζα κηιήζνπκε θαη γηα
ηηο δχν πιαηθφξκεο, ε κηα εθ ησλ νπνίσλ( Arduino) αμηνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο έξεπλαο.
3.5.2.1 LEGO Mindstorms EV3
Σν LEGO Mindstorms EV3 πξνζθέξεη πην ζχλζεηεο θη απαηηεηηθέο θαηαζθεπέο γηα
ηνπο καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, αιιά θπξίσο γηα ην γπκλάζην θαη
47

ην ιχθεην. Σα παηδηά έρνληαο πιένλ ζηελ δηάζεζε ηνπο πνιινχο αηζζεηήξεο (θίλεζεο,
ρξψκαηνο,

αθήο

θιπ.) θαη

κνηέξ, θαινχληαη

λα θαηαζθεπάζνπλ

θαη

λα

πξνγξακκαηίζνπλ ηα δηθά ηνπο ξνκπφη. Μέζα απφ ην επίζεκν ινγηζκηθφ ηεο LEGO®
νη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη πξνζπαζψληαο λα ιχζνπλ κε ην ξνκπφη πνπ
θαηαζθεχαζαλ πάζεο θχζεσο πξνβιήκαηα ηεο κεραληθήο, ηεο θπζηθήο θαη ηεο
γεσκεηξίαο.
Σα Lego Mindstorms(http://users.sch.gr/nickpapag/2015/10/18/lego-ev3-overview/)
είλαη εθπαηδεπηηθά ξνκπφη απφ ηνπβιάθηα ηεο Lego θαη κπνξνχλ λα ζπλαξκνινγεζνχλ
απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε αθνινπζψληαο θάπνηεο νδεγίεο. Σα ξνκπφη δελ είλαη απιά έλα
ζπλαξκνινγνχκελν παηρλίδη φπσο ηα γλσζηά καο απιά Lego, αιιά δηαζέηνπλ
αηζζεηήξεο θαη κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ κέζσ ππνινγηζηή απφ ηελ εθαξκνγή
πνπ ζπλνδεχεη ην πιηθφ.
Πεξηέρεη 601 θνκκάηηα (κηθξά θαη κεγάια) γηα λα ηα ζπλαξκνινγήζεηε ζε
εθαηνληάδεο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο. Σα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ ξνκπφη είλαη νη
αηζζεηήξεο ηνπ θαη ην ηνπβιάθη EV3, πνπ απνηειεί ηνλ εγθέθαιν ηνπ ξνκπφη.

Δηθόλα 7: Σπζηαηηθά LEGO Mindstorms EV3
(Πεγή: https://lc-imageresizer-lives.legocdn.com//resize?mode=landscape&size=xlarge&ratio=1&imageUrl=https://lc-www-lives.legocdn.com/r/www/r/catalogs//media/franchises/mindstorms%202014/products/in%20the%20box/inthebox_bricks_landscape
.jpg?l.r2=157308338)
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Δηθόλα 8: Αηζζεηήξεο θαη ηνπβιάθη EV3
( Πεγή: http://users.sch.gr/nickpapag/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/lgprts1.jpg)

Όια ζπλδένληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηε κνλάδα EV3, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί
λα ζπλδεζεί ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα πξνγξακκαηηζηεί θαηάιιεια κε ην ζπλνδεπηηθφ
ινγηζκηθφ. Σν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί blocks, γηα λα θαζηζηά επθνιφηεξν ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ.

Δηθόλα 9: Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ LEGO Mindstorms EV3
( Πεγή:http://users.sch.gr/nickpapag/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/lgprts2.jpg)

49

3.5.2.2 Η ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα Arduino
Σν Arduino είλαη κηα κηθξή ζπζθεπή (κηθξνεπεμεξγαζηήο) πνπ ζπλδέεηαη κε USB
ζηνλ ππνινγηζηή. Με ηελ ζπζθεπή απηή νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ απηνκαηηζκνχο θαη εθαξκνγέο.

Δηθόλα 10: Πιαθέηα Arduino uno
(https://cdn.arduino.cc/homepage/static/media/arduino-UNO.bcc69bde.png)

Ζ πιαθέηα ηνπ Arduino απνηειείηαη απφ έλαλ κηθξφ επεμεξγαζηή αλνηθηνχ θψδηθα
ζηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο λα πξνγξακκαηίζεη, αθφκε θη αλ είλαη αξράξηνο, ζε
πεξηβάιινλ Windows, Linux θαη MAC OS X. ηελ πιαθέηα ηνπ Arduino UNO
βιέπνπκε εηζφδνπο θαη εμφδνπο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ εμσηεξηθά
εμαξηήκαηα/πεξηθεξεηαθά ( Led, πνηελζηφκεηξα, ξειέ, αηζζεηήξεο θαη πνιιά άιια)
γηα λα καο δψζνπλ δεδνκέλα (π.ρ. αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο) ή γηα λα νξίζνπκε εκείο
δεδνκέλα (π.ρ. άλαςε LED). Ζ ζχλδεζε απηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ γίλεηαη κε
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα ην θάζε εμάξηεκα θαη ζέιεη ν ρξήζηεο λα έρεη βαζηθή γλψζε
ζεσξίαο ειεθηξνληθψλ.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή καο είλαη αλάινγε κε ην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηνπκε. Μαδί κε ηελ αγνξά ηνπ Arduino δίλεηαη θαη ην
απαξαίηεην θαιψδην επηθνηλσλίαο USB πνπ ζα ζπλδέζνπκε κε ηνλ ππνινγηζηή καο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Α) Αληηθείκελν θαη κνξθή έξεπλαο
4.1 Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο
Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε Ρνκπνηηθή σο κνξθή δηδαζθαιίαο ζπλδπαδφκελε
κε ην εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν δηδαθηηθφ κνληέιν Schmidkunz θαη Lindemann
(1992). Οπζηαζηηθά ε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηεξίρζεθε ζηελ επηζηεκνληθή
κεζνδνινγία, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ηαηξηάδεη απφιπηα ζηε ξνή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο
εξγάζηεθαλ νκαδηθά ζε θχιια εξγαζίαο αθνινπζψληαο ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο
επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο:
 Δξέζηζκα - Παξαηήξεζε
 Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ
 Πεηξακαηηθή Δθαξκνγή
 πκπεξάζκαηα
 Γελίθεπζε
Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε κέζα ζε δηάζηεκα 2,5 κελψλ απνθιεηζηηθά ζην κάζεκα ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 2 ηκήκαηα ηεο Σ’ ηάμεο ηδησηηθνχ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν θάζε ηκήκα απνηειείηαη απφ 14 καζεηέο. Σν έλα ηκήκα
ιεηηνπξγνχζε σο ηκήκα παξέκβαζεο θαη ην άιιν σο ηκήκα ειέγρνπ. ην πξψην ζηάδην
ηεο έξεπλαο δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
επηιεγκέλνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα, πξηλ ηε δηδαζθαιία θάζε εθπαηδεπηηθνχ
ζελαξίνπ δφζεθαλ pre test θαη ζηα 2 ηκήκαηα, κε ζθνπφ λα θαηαγξάθνπλ νη γλψζεηο
πνπ ήδε είραλ νη καζεηέο, θαζψο θαη νη ηδέεο ηνπο. Σν θπξίσο κέξνο ηεο έξεπλαο
ζηεξίρζεθε ζε θχιια εξγαζίαο, βαζηζκέλα ζηε δηεπηζηεκνληθή κέζνδν θαη ζε
ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο. Οη καζεηέο ζε φιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία εξγάζηεθαλ ζε
νκάδεο. Σα ηξία ζρέδηα εξγαζίαο εθαξκφζηεθαλ κφλν ζην ηκήκα παξέκβαζεο θαη
αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ:
 Δλφηεηα «Δλέξγεηα»: Αλαλεψζηκεο θαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
 Δλφηεηα «Φσο»: Φσο θαη Υξψκαηα.
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Σν πξψην θχιιν εξγαζίαο αθνξνχζε ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη νη ζηφρνη
πξνζεγγίζηεθαλ κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ ειηαθνχ απηνθηλήηνπ κε
ρξήζε ησλ παθέησλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Simple & Powered Machines
θαη Solar Energy Add-on pack θαη LEGO WeDO 2.0. Σν δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο
αθνξνχζε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη νη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή
κνληέινπ

ζπζηήκαηνο

παξαηήξεζεο

παξαγφκελεο

ελέξγεηαο

βαζηζκέλν

ζε

αλεκνγελλήηξηα κε ρξήζε ησλ παθέησλ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Simple &
Powered Machines θαη Solar Energy Add-on pack θαη scratch for WeDO 2.0. Όζνλ
αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 3νπ ζελαξίνπ, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ελφηεηα θσο θαη
ρξψκαηα, αμηνπνηήζεθε έλα κνληέιν θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε κε ρξήζε ηεο αλνηρηήο
ππνινγηζηηθήο πιαηθφξκαο Arduino κε Scratch for Arduino.
Καζψο, ινηπφλ, ε κία νκάδα ζπκκεηείρε ζηελ παξαπάλσ δξάζε, ή άιιε δηδάρζεθε ηα
θεθάιαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ήδε δηδάζθνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν
θεληξηθφ ξφιν είρε ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο θαη ε δηδαζθαιία έγηλε απνθιεηζηηθά κε ηε
ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξψηα
αηνκηθά post test θαη έπεηηα ηα παηδηά ζε νκάδεο πήξαλ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ,
πξαγκαηνπνηψληαο ην ίδην post test αιιά ζε κνξθή παηρληδηνχ.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πξφεθπςαλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ πνηθίισλ ηξφπσλ
ζπιινγήο δεδνκέλσλ φπσο εξσηεκαηνιφγηα, pre θαη post tests, εκεξνιφγηα
παξαηήξεζεο, θχιια εξγαζίαο γηα ζπκπιήξσζε απφ ηνπο καζεηέο θαη, ηέινο,
δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο.
Μέζα απφ έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζηεξίρηεθε ζε νκάδεο, νη καζεηέο
πξνζέγγηζαλ γλσζηηθά ζέκαηα κε ηε δεκηνπξγία ξνκπνηηθψλ θαηαζθεπψλ
απνζθνπψληαο ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ αιιά,
παξάιιεια, θαη ηεο κεραληθήο, ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Έπεηηα,
κέζσ επεμεξγαζίαο θαη ζπζρέηηζεο απνηειεζκάησλ εμεηάζακε ηηο αιιαγέο ζηηο
επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα είδακε κε πνηνλ ηξφπν έρνπλ
επσθειεζεί απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα
επηθεληξψζεθε ζην αλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν ηκήκαηα
φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη επηπξφζζεηα εμεηάζακε θαη ηη δηαθνξέο
πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηα δχν θχια ηνπ ηκήκαηνο παξέκβαζεο.
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4.2 Γηδαζθαιία Project – Based Learning
Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο Project – Based Learning (PBL) έρεη σο θέληξν ηεο ηα έξγα,
δειαδή εξγαζίεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη εξσηήζεσλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα
εκπιαθνχλ άκεζα ζηελ επίιπζε θαη λα ιάβνπλ ηέηνηεο απνθάζεηο, ψζηε λα θηάζνπλ
ηνλ ζηφρν ηνπο. Έρνπλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ απηφλνκα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο ξεαιηζηηθφ κνληέιν (Tretten and
Zachariou, 1995).
Γπζηπρψο ηα πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζάπηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νδήγεζαλ
ζε πνιιαπιά κνληέια PBL, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην θνηλά απνδεθηφ απφ φινπο
κνληέιν. Δπνκέλσο, δχζθνια εθηηκάηαη ηη απνηειεί PBL θαη ηη φρη. Σα βαζηθά
εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο:
 Τπάξρνπλ θάπνηα ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ
ή φρη ζε κία κέζνδν δηδαζθαιίαο ψζηε απηή λα ζεσξεζεί PBL.
 Μπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κία ζεσξεηηθή γελίθεπζε ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ
πεξηιακβάλεη ε PBL.
 Τπάξρνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ κνληέισλ PBL θαη ησλ ππφινηπσλ
κνληέισλ; Καη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ηα κνληέια απηά είλαη ηκήκα ηεο PBL
(Brown,1992).
Χζηφζν έρνπλ βξεζεί 6 θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηνπο Han θαη Bhattacharya ηα νπνία δελ
νξίδνπλ ηελ PBL δηδαζθαιία, αιιά ηα ζρέδηα πνπ απηή πεξηιακβάλεη. Απηά είλαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά/θξηηήξηα είλαη ηα εμήο:
 Ζ πλεξγαζία, φπσο θαη ε επηθνηλσλία είλαη άκεζα εμαξηεκέλεο κε ηελ Project
δηδαζθαιία, θαζψο ζπκπεξηιακβάλνληαη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη αιιειεμάξηεζε
κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή.
 Απζεληηθφηεηα ζηηο εξγαζίεο θαη ζην ζέκα ηνπο. Οη εξγαζίεο νθείινπλ λα
έρνπλ θάπνηα ζπζρέηηζή κε ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ νη καζεηέο, ψζηε λα
είλαη ειθπζηηθέο θαη λα ηνπο δψζνπλ εθφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ζηελ κεηέπεηηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή.
 Πνιιαπινί ηξφπνη ηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα
κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κέζα απφ δηάθνξεο νδνχο, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηε ιχζε
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πνπ αλαδεηνχλ, θαζψο νη δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο θαη ηξφπνη ζθέςεηο κπνξνχλ
λα νδεγήζνπλ ζε παξαπάλσ απφ κία νδφ γηα ηε ζσζηή επίιπζε.
 Έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζέηεη σο επίθεληξν ηνπ ηνλ ίδην ην καζεηή. Ο
καζεηήο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ αξρηθά ζηελ επηινγή ηνπ
ζέκαηνο πνπ ζα απαζρνιεζεί αξγφηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα σζείηαη
λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο πνπ ν ίδηνο ζθέθηεθε. Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή
θάζε ηνπ πξάμεο, ν ίδηνο ζα κπνξέζεη ζην ηέινο λα παξαηεξήζεη ηηο ζσζηέο θαη
ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ηνπ θαη λα ζηνραζηεί πάλσ ζηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα ζηα νπνία νδεγήζεθε.
 Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ο ρξφλνο πνπ
απαηηείηαη φρη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ξνκπνηηθνχ ηνπο έξγνπ, αιιά
θαη γηα ηνλ έιεγρν, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπο ζα
πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ην θάζε άηνκν μερσξηζηά.
 Έλαο θαηλνηφκνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο είλαη απαξαίηεηνο γηα έλαλ κία
πξσηνπνξηαθή δηδαζθαιία. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη ζπρλή θαη απφ
δηάθνξεο πεγέο, δειαδή απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ. εκαληηθφ είλαη

λα θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ

αμηνινγήζεσλ ψζηε κεηά λα γίλεη ε θαιχηεξε απηνθξηηηθή ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή.
Καηά θαηξνχο βέβαηα έρνπλ ηεζεί δηάθνξα θξηηήξηα ή έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ηα ζηάδηα
αθφκα θαη νη νλνκαζίεο ηνπο, εηδηθά γηα ηελ ρξήζε ησλ δηαθφξσλ ξνκπνηηθψλ.
4.3 Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε
Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, αλ θαη είρε εκθαληζηεί πξνζσξηλά ζην εθπαηδεπηηθφ
πξνζθήλην ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 επαλήιζε ζηε
ζεσξεηηθή δνκή δηαθφξσλ δηδαζθαιηψλ. Μεγάιν ξφιν επέθεξε ε γλσζηηθήαλαπηπμηαθή ςπρνινγία ηεο Piaget, πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ κπηρεβηνξηζηηθή ζεψξεζε
ηφζν ζην θνηλσληθφ πιαίζην φζν θαη ζηελ δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή.
Γηα λα επηηχρεη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ρξεηάδεηαη θπζηθά , νη καζεηέο λα
ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ζχκθσλα κε ην πιάλν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο, νη νπνίεο πξέπεη
λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
 Πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κειψλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο.
 Αλνκνηνγέλεηα ζηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ψζηε λα ππάξρεη πιεζψξα απφςεσλ.
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 πιινγηθή επζχλε ηεο νκάδαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη αηνκηθή (Μαηζαγγνχξαο,
1998).
Ο δηδάζθαινο βεβαία, νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ψζηε νη νκάδεο
λα έρνπλ δηαξθή επηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί
αλεπηζχκεηνο αληαγσληζκφο. Όια ηα παηδηά ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη
είλαη ίζα ην έλα απέλαληη ζην άιιν θαη φηη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο
ζα θαηαθέξνπλ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Μέζα απφ ηε ζπλερή ζπιινγηθή εμάζθεζε ινηπφλ, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηηο
δεμηφηεηεο ηνπο. Οη βαζηθέο επηπηψζεηο ηεο δηδαζθαιίαο παξαηεξνχληαη ζε 3 ηνκείο,
ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ παηδηνχ, ηελ ςπρνινγία ηνπ θαη ην γλσζηηθφ ηνκέαο
(Μαηζαγγνχξαο, 1998).
Οη επηπηψζεηο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα είλαη νη εμήο:
 Ζ άκεζή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ην
πιήζνο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ νινέλα θαη απμάλεηαη θαη νη
αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο απνηεινχλ πιένλ ζπρλφ ή αθφκα θαη θπζηνινγηθέο
ζπκπεξηθνξέο.
 Ζ ζρνιηθή πεηζαξρία βειηηψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη θαζψο ηα θξνχζκαηα
αλππαθνήο θαηά ηηο ζρνιηθέο ψξεο κεηψλνληαη θαηά ηελ ειθπζηηθή
νκαδνζπλεξγαηηθή απαζρφιεζε.
 Γηεξεχλεζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο. Σα παηδηά ζηελ νκάδα είλαη ηζάμηα, θαη ε
θάζε νκάδα έρεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε ηηο άιιεο νκάδεο. Αθφκα πθίζηαηαη θαη
ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο φηαλ ε νκάδα ζα έξζεη ζε ζεκείν λα πάεη θάπνηα
απφθαζε πνπ δελ βξίζθεη φια ηα κέιε ζχκθσλα.
Όζν αθνξά ησλ ςπρνινγηθφ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηνπο Johnson θαη Ahlgren ην 1976, νη
καζεηέο έρνπλ κεησκέλα επίπεδα άγρνπο θαζψο αηζζάλνληαη αλεμάξηεηνη θαη
ππεχζπλνη. Απηφ ηνπο σζεί ζην λα δηαηππψζνπλ θαιχηεξα ηε γλψκε ηνπο κπξνζηά
ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ηεο.
Αθφκα ην επίπεδν ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ απμάλνληαη, θαζψο κέζα ζηελ
νκάδα κπνξνχλ λα δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηελ ζθνπηά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Όια
ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφηεξν θιίκα απνδνρήο πνπ ν δάζθαινο
δεκηνπξγεί θαιιηεξγνχλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ζην παηδί (Elliot et all, 2008).
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Σέινο, ππάξρνπλ νη επηπηψζεηο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα. Ζ Piaget θαζψο θαη άιινη
εθπαηδεπηηθνί θαη ςπρνιφγνη ζεσξνχλ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο απαξαίηεηεο ψζηε ην
παηδί λα θηάζεη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν γλψζεο αιιά θαη ζθέςεο. Ζ επηθνηλσλία
κέζα ζηελ νκάδα απνηειεί έλα είδνο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο, πξάγκα ην νπνίν ν καζεηήο
εμαζθεί καδί κε ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη άιιεο ηθαλφηεηεο, φπσο απηή ηεο αλάιπζεο
θαη ηεο αμηνιφγεζεο έξγσλ δηθψλ ηνπ αιιά θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ.
Μεγάιε βειηίσζε παξαηεξείηαη θαη ζηνλ γισζζηθφ πινχην πνπ επηθέξεη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη
ιεθηηθή επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα, ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη ηνλ δάζθαιν. Αθφκα
θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλνδεχεηαη απφ κία ιεθηηθή παξνπζίαζε.
Δπνκέλσο ν καζεηήο κέζα απφ δηεξεχλεζε θαη θαηάιιειε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ
καζαίλεη φρη κφλν λέεο έλλνηεο θαη ιέμεηο αιιά θαη ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηβάιινλ φπνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη (Elliot et all, 2008).
Αλακελφκελν είλαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία λα επεξεάδεη θαη ηελ αθαδεκατθή
πνξεία

ηνπ

καζεηή.

Σν

κεγάιν

πιήζνο

ησλ

αληηπαξαζέζεσλ

θαη

ησλ

αιιεινζπγθξνχζεσλ ζε φ,ηη αλαθνξά ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ:
 Καηαδεηθλχνπλ ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ελφο πξνβιήκαηνο πνπ έλαο κφλν
καζεηήο κπνξεί λα κελ αληηιακβαλφηαλ.
 Δλδπλακψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο φζν θαη γηα ηελ
ζπλνκηιία κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ πηζαλφλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ
ηηο δηθέο ηνπο.
 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα δηαηππψζεη ηε δηθηά ηνπ άπνςε θαη ιχζε
κέζα απφ κία ζπλζεηηθή δηαδηθαζία ζθέςεο θαη δηεξεχλεζεο.
 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα θάλεη ζπζρεηίζεηο, ππνζέζεηο θαη
επαιήζεπζεο ηεο δηθηάο ηνπ άπνςεο θαη ζθέςεο ζε ζρέζε κε ησλ άιισλ.
4.4 πλεξγαηηθή έξεπλα δξάζεο
Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο ηχπνο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο πνπ γίλεηαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κφλν ή ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηα εξεπλεηηθή νκάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί
– εξεπλεηέο, ινηπφλ, πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή γχξσ ηνπο, λα
εληνπίζνπλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά θαη λα δηαγλψζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε
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δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. εκαληηθφηεξν, φκσο, έξγν ηνπο είλαη νη δηαδηθαζίεο
θαη νη ηξφπνη επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν εληφπηζαλ.
Σν είδνο απηήο ηεο έξεπλαο πξσηνεκθαλίζηεθε, αξρηθά, κεηά ηε πξψηε κεηαπνιεκηθή
πεξίνδν ζηηο Ζ.Π.Α., σζηφζν εηζήιζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ηέιε ηνπ 1960. Γηάθνξνη
νξηζκνί γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο έρνπλ δνζεί. Έλαο είλαη απηφο ηνπ
Lomax ην 1990 φπνπ ιέεη: «Ζ έξεπλα δξάζεο είλαη έλαο ηξφπνο λα νξίζνπκε θαη λα
εθαξκφζνπκε ηε ζρεηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη
κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο
καο ππφζηαζεο, αιιά ζπάληα επηδξνχλ ζηελ πξαθηηθή καο. Ζ έξεπλα δξάζεο μεθηλά ζε
κηθξή θιίκαθα κε έλα πξφζσπν πνπ επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ/ηεο ζηελ πξαθηηθή
ηνπ/ηεο. Κεξδίδεη νξκή κέζσ ηεο εκπινθήο άιισλ αηφκσλ σο ζπλεξγαηψλ.
Δμαπιψλεηαη θαζψο ηα άηνκα ζηνράδνληαη πάλσ ζηε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο
νξίδνληαο σο βαζηθή αξρή ηνπο λα κνηξάδνληαη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηελ πξαθηηθή
πνπ αθνινπζεί ν θαζέλαο. Μπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε δηακφξθσζε κηαο απηνθξηηηθήο
θνηλφηεηαο: επαγγεικαηίεο κε δηεπξπκέλεο ηθαλφηεηεο, κε ηελ θαιχηεξε έλλνηα ηνπ
φξνπ».
Χζηφζν ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαηηθή έξεπλα
δξάζεο:
 Ο ζπλεξγαηηθφο ραξαθηήξαο πνπ ηελ δηέπεη, αθνχ ηφζν γηα ηελ εχξεζε ηεο
ιχζεο φζν θαη γηα ηελ αιιαγή ζα ρξεηαζηεί ε ζπλεηζθνξά ησλ ππφινηπσλ
εξεπλεηψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ άιισλ δαζθάισλ, αθφκε θαη ησλ γνλέσλ.
 Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο. Ζ ζεσξία δελ πξέπεη λα κέλεη
απξφζηηε θαη αζχλδεηε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά λα παίξλεη
πξαθηηθή κνξθή ζηελ έξεπλα θαη ηελ επίιπζε πνπ ζα δνζεί.
 Μία θπθιηθή δηαδηθαζία ε νπνία είλαη αηέξκνλε. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ
λα θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα, ζηε ζπλέρεηα πξνηείλνπλ κία ιχζε κε ζθνπφ ηελ
αιιαγή θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξάλε ζηε βειηίσζε, δειαδή ηεο επίιπζε θάπνηαο
δπζιεηηνπξγίαο πνπ βξήθαλ ζηε ιχζε ηνπο Έηζη ν θχθινο πξφβιεκα-ιχζεβειηίσζε, δελ ζηακαηάεη πνηέ.
Ζ

πξνζαξκνγή

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

ζεσξηψλ

πάλσ

ζηελ

ζεκεξηλή

πξαγκαηηθφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαζεσξνχλ ζεσξίεο πνπ έρνπλ ήδε εηπσζεί
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δνθηκάδνληαο ηεο ζηελ πξάμε, ψζηε λα ηηο πξνζαξκφζνπλ θαηάιιεια γηα ηηο
θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη αιιαγέο ηνπ ζήκεξα πνπ πθίζηαληαη ζηελ εθπαίδεπζε.
 Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθή ή ε εξεπλεηηθή νκάδα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία
ζπλεξγαηηθή έξεπλα δξάζεο, αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θξίζεο ηνπο αιιά θαη
ηελ θξηηηθή καηηά, επνκέλσο βειηηψλνληαη θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ηνκέα
(Elliot, 1991).
4.5 Πεξηπησζηαθή κειέηε
Ζ πεξηπησζηαθή κειέηε (Case study) αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ ζε
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Σέηνηνπ είδνπο κειέηεο ζηνρεχνπλ ζηελ
αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο ησλ αηφκσλ ψζηε λα
κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ θάπνηεο γεληθεχζεηο ζηελ επξχηεξε δψλε πνπ ε
νκάδα απηή αλήθεη. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ε νπνία
ζπλήζσο απνηειεί ζπάλην θαηλφκελν, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε κηθξή θαζνιηθφηεηα ηεο
αιήζεηαο.
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο είλαη ηα εμήο:
 Ζ κειέηε γίλεηαη ζε έλα απζηεξά ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, επνκέλσο ηα
απνηειέζκαηα είλαη αθξηβή θαη πνηνηηθά.
 Καζψο ην δείγκα είλαη ζπγθξηκέλν, κπνξεί εχθνια λα παξαηεξεζεί ε εμέιημε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.
 Σν κηθξφ δείγκα θάλεη ηελ έξεπλα πην εχθνιε, γξήγνξε επνκέλσο θαη
νηθνλνκηθή.
Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πεξηπησζηνινγίαο είλαη:
 Αθξηβψο επεηδή ην δείγκα είλαη κηθξφ δελ αληηπξνζσπεχεη πάληα ην
κεγαιχηεξν ζχλνιν ζην νπνίν αλήθεη.
 Σν γεγνλφο φηη ςάρλνπκε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά/πιαίζηα θαζηζηά ηελ
έξεπλα αξγή, επνκέλσο ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα κελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα.
Πνιινί

ππνζηεξίδνπλ

φηη

ε

κειέηε

ησλ

πεξηπηψζεσλ

απνηειεί

κία

«ςεπδνεπηζηεκνληθή» κέζνδν θαζψο βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ππνθεηκεληθέο θξίζεηο ησλ
ίδησλ ησλ εξεπλεηψλ. Αθφκα ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο
απνηειεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηζηαζηαθέο έξεπλεο, αθνχ ακθηζβεηείηαη ε
εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Κπξίσο ηέηνηεο κειέηεο πθίζηαληαη ζε θάπνηα
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ηδηάδνπζα κνξθή νκάδαο, ε νπνία αλ θαη απνηειεί ελδηαθέξνλ γηα πνιινχο εξεπλεηέο,
δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη ην φιν (Παξαζθεπφπνπινο, 1993).
Β) Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο
Δηζαγσγή
Σα ηξία ζελάξηα πνπ πινπνηήζεθαλ, δνκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
εθπαηδεπνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε θαζνξηζκέλε ειηθηαθή νκάδα θαη εθπαηδεπηηθή
βαζκίδα, απηή ηεο έθηεο (Σ’) ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. Όιεο νη εθπαηδεπηηθέο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ αλαιχνληαη αλαθέξνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ
δεκνηηθνχ θαη έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε ηα ζελάξηα λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα.
Σα ζέκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα αθνξνχλ θπξίσο
παξαλνήζεηο κεηαμχ βαζηθψλ ελλνηψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ζχγρξνλα δεηήκαηα
φπνπ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ θαζεκεξηλφηεηαο θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη
ζέκαηα γηα ηα νπνία θξίλεηαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζα έπξεπε λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε
ηνπο.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο δφζεθε θαη ζηα δχν ηκήκαηα (ηκήκα παξέκβαζεο
θαη ηκήκα ειέγρνπ) έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα γλσξίζνπκε ην πξνθίι ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
ηε ζπλέρεηα, ελεκεξψζεθαλ φινη νη καζεηέο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη
θαη μεθίλεζε ε έξεπλα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ pre test θαη απφ ηα δχν ηκήκαηα. Ζ
δνκή θαη νη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηα δχν pre test αληαπνθξίλνληαη άκεζα
ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέινπκε λα επηηεπρζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο.
Μεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ pre test, ην νπνίν αθνξά ζηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο θαη κνξθέο ελέξγεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ειηαθή θαη αηνιηθή κνξθή
ελέξγεηαο, μεθίλεζε ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζην ηκήκα παξέκβαζεο, ελψ ην ηκήκα ειέγρνπ αθνινχζεζε
ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, φπσο απηή πξνηείλεηαη, απνθιεηζηηθά κέζα απφ ην
βηβιίν.
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Έπεηηα, πξνρσξήζακε ζηελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, ην
νπνίν θαη πάιη δηαπξαγκαηεπφηαλ ηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ θαη κνξθψλ ελέξγεηαο, αιιά απηή ηε θνξά επηθεληξσζήθακε ζηελ αηνιηθή
ελέξγεηα.
Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, νη καζεηέο θαη
ησλ δχν ηκεκάησλ ζπκπιήξσζαλ αηνκηθά ην post test ζηελ αίζνπζα ησλ ππνινγηζηψλ.
Σα post test είραλ θαηαζθεπαζηεί ζε έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο, ην
Socrative, πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγνχλ θνπίδ θαη άιιεο
εθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο γηα ηελ ηάμε ηνπο, θαζψο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο
απαληήζεηο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηα post test
ζπλδένληαη κε ηα pre test, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαγξάςνπκε ηηο δηαθνξέο
πνπ πξνέθπςαλ φζνλ αθνξά ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο.
Αθνινχζεζε ε άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηά
ηνπο κέζα απφ κηα επράξηζηε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη καζεηέο επέζηξεςαλ ζηελ
ηάμε θαη ζηηο νκάδεο ηνπο, φπνπ επαλέιαβαλ ην ίδην test ζην Kahoot, ην νπνίν είλαη
έλα δσξεάλ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
δεκηνπξγνχλ εχθνια θαη γξήγνξα παηγληψδε θνπίδ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
καζεηψλ ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηάμεο. Σν θνπίδ πξνβιήζεθε ζηελ ηάμε θαη θάζε
νκάδα απαληνχζε κέζα απφ ηε δηθή ηεο ζπζθεπή tablet.
Ζ ίδηα πνξεία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, αθνινπζήζεθε θαη θαηά ηελ πινπνίεζε
ηνπ ηξίηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. ε απηφ ην ζελάξην αζρνιεζήθακε κε ηεο έλλνηα
ηνπ θσηφο θαη ησλ ρξσκάησλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζε κνξθή ξένληνο
θεηκέλνπ θαη ηα ηξία εθπαηδεπηηθά ζελάξηα.
4.6 Τινπνίεζε 1νπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ: Η ειηαθή ελέξγεηα
4.6.1 Πεξηγξαθή 1νπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζε κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ
Δθπαηδεπηηθφ ζελάξην 1: «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Ζιηαθή ελέξγεηα»
Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζε κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ
Σίηινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
Ζ ειηαθή ελέξγεηα
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Δθπαηδεπηηθό πξόβιεκα
Οη καζεηέο έρνπλ δηακνξθψζεη ήδε αληηιήςεηο κε βάζε ηηο αηζζεηεξηαθέο ηνπο
εκπεηξίεο απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα έλλνηεο θαη θαηλφκελα ησλ
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ
καζεηψλ δηαθέξνπλ απφ ηηο απφςεηο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηεο ζρνιηθήο ηεο
εθδνρήο. Ζ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο, επεηδή είλαη αθεξεκέλε, δχζθνια πξνζεγγίδεηαη
απφ ηα παηδηά. Δπηπξφζζεηα, ηδηαίηεξα αζαθέο είλαη ζην κπαιφ ηνπο ην γεγνλφο ηεο
δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε άιιεο κνξθέο, αιιά θαη
ηεο εθκεηάιιεπζήο ηεο πξνο φθεινο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλεο ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ έρνπλ
αλαπηχμεη νη καζεηέο:
 Ζ ελέξγεηα ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε έκςπρα αληηθείκελα (Driver R.,
Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., 2000, ζει.259).
 Ζ ελέξγεηα είλαη έλαο αηηηαθφο παξάγνληαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζε
νξηζκέλα αληηθείκελα (Driver R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson
V., 2000, ζει.259).
 Ζ ελέξγεηα είλαη θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δχλακε θαη ηελ θίλεζε (Driver R.,
Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V., 2000, ζει.259).
 Ζ ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη ή θζίλεη (Αλησλίνπ Α. http://www.eyliko.gr/PortalLibrary/Alternative%20students%20conceptions.pdf ).
 Ζ ελέξγεηα θαηαζηξέθεηαη θαζψο κεηαζρεκαηίδεηαη απφ κηα κνξθή ζε άιιε
(Αλησλίνπ Α., http://www.eyliko.gr/PortalLibrary/Alternative%20students%20conceptions.pdf )
Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο αλέδεημαλ ηελ αλάγθε ελαιιαθηηθψλ θαη παξάιιεια πην
απνηειεζκαηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία θαη
απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ.

ηόρνη εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Γλώζεηο:
Όζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα απνθνκίζνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
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παξέκβαζή, νη καζεηέο θαινχληαη λα:
 αλαθηήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο, φπσο ελέξγεηα, κνξθέο ελέξγεηαο, πεγέο
ελέξγεηαο, αξρή δηαηήξεζεο ελέξγεηαο, κεηαηξνπέο ελέξγεηαο.
 θαηαλνήζνπλ λέεο έλλνηεο, φπσο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ειηαθή
ελέξγεηα.
 θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειηαθνχ απηνθηλήηνπ.
 γεληθεχνπλ θαη ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηεο ειηαθήο κε ην ειηαθφ απηνθίλεην.
 αληηιεθζνχλ πνηεο είλαη νη κνξθέο ελέξγεηαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ ειηαθνχ απηνθίλεηνπ θαη κε πνην ηξφπν απηέο αμηνπνηνχληαη.
 δεκηνπξγνχλ θαηαζθεπέο πνπ αμηνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
 ζπλδένπλ λέεο θαη παιαηέο γλψζεηο κε εηθφλεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
 δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο – εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ειηαθνχ απηνθηλήηνπ.
 λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο.
 αλαγλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ αλαλεψζηκσλ θαη
κε πεγψλ ελέξγεηαο.
Γεμηόηεηεο:
Οη δεμηφηεηεο

πνπ ζηνρεχεη ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα

θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο είλαη λα κπνξνχλ:
 λα παξαηεξνχλ, λα εξεπλνχλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ
φ,ηη δηαζέζηκν πιηθφ ππάξρεη θαη λα θηάλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα.
 λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη επνηθνδνκεηηθά κε ηα κέιε κηαο
θνηλφηεηαο ή κηαο νκάδαο.
 λα ζπλνςίδνπλ θπζηθά θαηλφκελα, λα ηα εξκελεχνπλ θαη λα ηα ζπλδένπλ κε
ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
 λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη.
 λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθήο ζθέςε, λα επηιχνπλ
πξνβιήκαηα (αλαιπηηθή ζθέςε, αθαηξεηηθή ζθέςε, κνληεινπνίεζε ιχζεσλ),
λα δηαρεηξίδνληαη ηε λέα κάζεζε, λα αλαπηχζζνπλ απηελέξγεηα θαη λα
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αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο.
 λα εξγάδνληαη κε θχιια εξγαζίαο κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν.
 λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγνχλ κεηξήζεηο, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα
ζπζρεηίδνπλ δεδνκέλα.
 λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνχλ πξσηφηππεο θαηαζθεπέο κε απιά ζρέδηα
(prototyping).
 λα δεκηνπξγήζνπλ απιέο θαη πην ζχλζεηεο θαηαζθεπέο κε ηα πξνηεηλφκελα
παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
 λα απνθηήζνπλ βαζηθέο

δεμηφηεηεο

πξνγξακκαηηζκνχ

(coding)

ηνπ

πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο WeDo 2.0 (Block Programming).
ηάζεηο:
Μεηά ην πέξαο ηνπ καζεζηαθνχ ζελαξίνπ ηίζεηαη ζαλ ζηφρνο, νη καζεηέο λα
απνθηήζνπλ ζηάζεηο φπσο:
 ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ ζηελ εμαγσγή έγθπξσλ
ζπκπεξαζκάησλ.
 ε αμηνιφγεζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ.
 ε εμνηθείσζε κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ε δηαπίζησζε φηη ε κάζεζε είλαη
πξντφλ ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο.
 ε εμνηθείσζε κε ηε κέζνδν εθπαίδεπζεο STEM.
 ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελεξγεηαθά πξνβιήκαηα
ζηε ζχγρξνλε επνρή.
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Υαξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο ησλ καζεηώλ
Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Οη καζεηέο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ηεο Φπζηθήο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε (ιφγσ ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί απφ ην
κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ελφηεηαο ελέξγεηα αιιά θαη
ζηελ

Δ’

δεκνηηθνχ).

Δπίζεο,

έρνπλ

αξθεηά

θαιή

γλψζε

ππνινγηζηψλ

(παξαθνινπζνχλ καζήκαηα Σ.Π.Δ. απφ ηελ Γ’ Γεκνηηθνχ), θαη είλαη εμνηθεησκέλνη
κε ηε ρξήζε αξθεηψλ ινγηζκηθψλ αιιά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Έρεη πξνεγεζεί
ζπδήηεζε γηα ηελ ηάζε θαη ηελ ηζρχ. Σέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο STEM, αιιά θαη ε γιψζζα Scratch® θαη ζε άιια
καζήκαηα.
Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά:
Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηηο
κεηαηξνπέο ζε άιιεο κνξθέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα ην
πεξηερφκελν ηεο παξέκβαζεο λα ηνπο είλαη αξθεηά νηθείν. Χζηφζν, ελδέρεηαη λα
έρνπλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο, ιφγσ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ησλ πξν
απαηηνχκελσλ ελλνηψλ ζηελ παξνχζα ζεκαηνινγία.
Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε αθνξά καζεηέο θαη ησλ δχν θχισλ, ειηθίαο 11-12 εηψλ
πεξίπνπ.
Αλάγθεο ησλ Μαζεηώλ
 Αλάγθε Γηεξεύλεζεο:
Ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο ζρεηηθά κε θαηλφκελα πνπ αληηκεησπίδνπλ
θαζεκεξηλά. Απνθπγή αίζζεζεο άγλνηαο γηα ην ηη ζπκβαίλεη.
 Αλάγθε Καηαλόεζεο:
Απφθηεζε γλψζεο ή θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απνθπγή παξαλνήζεσλ,
ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ή αηζζεκάησλ ζχγρπζεο.
 Αλάγθε Αλάπηπμεο Κξηηηθήο & Γεκηνπξγηθήο θέςεο:
Δλαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξσηφηππε ζθέςε, λέεο ή
ελδηαθέξνπζεο ηδέεο. Απνθπγή ζπλεζηζκέλσλ ηξφπσλ ζθέςεο.
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 Αλάγθε Δλεξγνύ πκκεηνρήο:
Δλαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ θαη απαηηνχλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ καζεζηαθή πνξεία.
 Αλάγθε Δπηθνηλσλίαο & πλεξγαζίαο:
Δλαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Με ηελ επηθνηλσλία θαη ην δηάινγν
θαιιηεξγείηαη θιίκα δεκηνπξγίαο, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο.
 Αλάγθε σζηήο Αμηνιόγεζεο:
Παξνρή πιήξνπο θαη αθξηβνχο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ είηε
απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο.
Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε
Δθπαηδεπηηθό ζελάξην 1
«Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Ηιηαθή ελέξγεηα»
ηελ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθε ην εξεπλεηηθά εμειηζζφκελν
δηδαθηηθφ κνληέιν Schmidkunz θαη Lindemann (1992). Οπζηαζηηθά αθνινπζείηαη ε
επηζηεκνληθή κεζνδνινγία, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηαηξηάδεη απφιπηα ζηε ξνή ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ νκαδηθά ζε θχιια εξγαζίαο αθνινπζψληαο ηα
βαζηθά ζηάδηα ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο:
 Δξέζηζκα - Παξαηήξεζε
 Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ
 Πεηξακαηηθή Δθαξκνγή
 πκπεξάζκαηα
 Γελίθεπζε
Ζ εμνηθείσζε κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο ηελ
απηφλνκε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ.
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Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Φάζε 1ε Δξέζηζκα – Παξαηήξεζε
Αθνχ ηα παηδηά ρσξηζηνχλ ζε 3 νκάδεο, δίλεηαη ζηελ θαζεκία απφ έλα θχιιν
εξγαζίαο γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα. ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο παξαηεξνχλ έλα
έηνηκν απηνθίλεην Lego, ην νπνίν θηλείηαη κε κπαηαξίεο.

Δηθόλα 11: Απηνθίλεην Lego κε κπαηαξίεο

Έπεηηα, θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηελ νκάδα ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζηα εμήο
εξσηήκαηα:
 Πνηα πεγή ελέξγεηαο πηζηεχνπλ πσο ρξεζηκνπνηεί ην απηνθίλεην γηα ηελ
θίλεζή ηνπ;
 Με πνηνλ ηξφπν ηελ αμηνπνηεί γηα λα θηλεζεί;
 Δίλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ή φρη;
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Δηθόλα 12: Τα παηδηά ζπδεηνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο

Οη εξσηήζεηο απνζθνπνχλ ζην λα εμεηάζνπκε ηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο
απέλαληη ζηελ ελέξγεηα, ζηηο πεγέο θαη κνξθέο ελέξγεηαο, ζε αλαλεψζηκεο θαη κε
αλαλεψζηκεο πεγέο θαη κνξθέο ελέξγεηαο.
Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνρεχνπκε ζην λα αλαδεηρζεί ε ζχγρπζε αλάκεζα
ζηηο έλλνηεο «πεγή» θαη «κνξθή», θαζψο θαη αλάκεζα ζηηο «αλαλεψζηκεο» θαη «κε
αλαλεψζηκεο» πεγέο θαη κνξθέο ελέξγεηαο.
Μφιηο νινθιεξψζνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ηνπο, αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε γηα ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο
θαη εκπεηξίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ κε ηηο έλλνηεο πνπ αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Οη
ηδέεο ηεο θάζε νκάδαο θαηαγξάθνληαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε ζθνπφ λα γίλεη
κηα ζχλνςε ησλ ηδεψλ θαη ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ έπεηηα ζηε
δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ. (Γηάξθεηα: 20 ιεπηά)
Φάζε 2ε Γηαηύπσζε ππνζέζεσλ
ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο δηαηππψλνπλ ζηα θχιια εξγαζίαο ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο
ππνζέζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κε γλψκνλα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο
απφ ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα. Καινχληαη λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε:
 Πνηα άιιε πεγή ελέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην απηνθίλεην γηα
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λα θηλεζεί;
 Με πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ηελ αμηνπνηήζεη γηα λα θηλεζεί;

Δηθόλα 13: Τα παηδηά ζθέθηνληαη θαη δηαηππώλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο

Οη εξσηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν νη καζεηέο λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο παξαηεξήζεηο
ηνπο θαη λα ζθεθηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ,
θαηαιήγνληαο ζε κηα πινπνηήζηκε πξφηαζε, ηελ νπνία ζα εθαξκφζνπλ ζηε ζπλέρεηα.
Αλακέλνπκε, θαζψο έρεη πξνεγεζεί ζπδήηεζε γηα ηηο αλαλεψζηκεο θαη κε
αλαλεψζηκεο πεγέο, νη νκάδεο λα πξνηείλνπλ ηνλ ήιην σο πεγήο ελέξγεηαο.
(Γηάξθεηα: 20 ιεπηά)
Φάζε 3ε Πεηξακαηηθή εθαξκνγή
Δδψ νη καζεηέο, αξρηθά, ζρεδηάδνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο έλα κνληέιν απηνθηλήηνπ
πνπ ζα αμηνπνηεί ηελ πξφηαζή ηνπο θαη ην παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηά ηεο ηάμεο
κε ζθνπφ λα ζπδεηεζνχλ ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηε ζπλέρεηα,
ην θαηαζθεπάδνπλ έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο ην παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
LEGO Simple & Powered Machines θαη Solar Energy Add-on pack θαη LEGO
WeDO 2.0.
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Δηθόλα 14: Τνπβιάθηα Lego γηα θαηαζθεπή ειηαθνύ απηνθηλήηνπ

Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνχλ πεηξάκαηα νκαδηθά γηα λα ειέγμνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο
θαη ηαπηφρξνλα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο πνπ
ππάξρνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο.
Πην αλαιπηηθά, ε θάζε νκάδα ζρεδηάδεη έλα ειηαθφ απηνθίλεην, ην νπνίν ζα θηλείηαη
κε ηε βνήζεηα ηνπ ήιηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε ελφο θσηνβνιηατθνχ
ζηνηρείνπ. Αθνχ ην έρεη ζρεδηάζεη ζην ραξηί, έλαο εθπξφζσπνο θάζε θνξά εμεγεί
ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πψο αθξηβψο ζα ιεηηνπξγεί ην κνληέιν. ε απηφ ην ζεκείν
ζέινπκε λα δνχκε πψο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη
θαηά πφζν είλαη εμνηθεησκέλνη ζηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ θαηαζθεπψλ κε απιά
ζρέδηα.

Δηθόλα 15: Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ ην ειηαθό ηνπο απηνθίλεην
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ε επφκελν βήκα, μεθηλνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειηαθνχ απηνθηλήηνπ, έρνληαο ζηε
δηάζεζή ηνπο ην παθέην κε ηα Lego θαη ηηο νδεγίεο, αιιά είλαη ειεχζεξνη λα
δεκηνπξγήζνπλ ην κνληέιν ηνπο, φπσο εθείλνη επηζπκνχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ξφιν
θαζνδεγεηηθφ θαη δελ παξεκβαίλεη ζην έξγν ησλ παηδηψλ, παξά κφλν αλ πξνθχςεη
κεγάιε αλάγθε.

Δηθόλα 16: Τα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ ην ειηαθό απηνθίλεην

Μφιηο νινθιεξψζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξνρσξνχλ ζηα παξαθάησ πεηξάκαηα:
 Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ
παξάγεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπ κεηξεηή
ελέξγεηαο.
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Δηθόλα 17: Φσηνβνιηατθν ζηνηρείν θαη κεηξεηήο

 χγθξηζε ηεο κέηξεζήο ηνπο κε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ
παξάγεηαη απφ ηελ ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο (κπαηαξίεο) θαη θαηαγξαθή
ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο.

Δηθόλα 18: Παξαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο ηεο κπαηαξίαο

 Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειηαθνχ απηνθηλήηνπ κε ζθνπφ λα δηαζρίζεη
απφζηαζε ελφο κέηξνπ θαη κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ πνπ θάλεη γηα
λα νινθιεξψζεη ηε δηαδξνκή.
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Δηθόλα 19: Πξνγξακκαηηζκόο ειηαθνύ απηνθηλήηνπ

 Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ πνπ θάλεη γηα λα δηαζρίζεη απφζηαζε
ελφο κέηξνπ ην ειεθηξνθίλεην απηνθίλεην κε κπαηαξίεο.

Δηθόλα 20: Τα παηδηά κεηξνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ηνλ ρξόλν πνπ θάλεη ην ειεθηξνθίλεην
απηνθίλεην κε κπαηαξίεο.

 χγθξηζε ηεο απφδνζεο ηνπ ειηαθνχ απηνθηλήηνπ κε ην αληίζηνηρν
ειεθηξνθίλεην κε κπαηαξίεο.
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Δηθόλα 21: Τα παηδηά κεηξνύλ θαη ζπγθξίλνπλ ηελ απόδνζε ηνπ ειηαθνύ απηνθηλήηνπ κε ηελ
απόδνζε ηνπ ειεθηξνθίλεηνπ κε κπαηαξίεο

Έπεηηα απφ ηα πεηξάκαηα νη νκάδεο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ μεθηλνχλ ηε
ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηηο θαηαγξαθέο πνπ πξνέθπςαλ. Σαπηφρξνλα έρνπλ
ζηε δηάζεζε ηνπο ηα tablet πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
ζέκα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο.
Μέζα απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ πεηξακαηηζκνχο ζηνρεχνπκε ζην λα θαηαλνήζνπλ
νη καζεηέο πψο κηα αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, φπσο ν ήιηνο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί
απφ ηνλ άλζξσπν θαη λα πξνζθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Αθφκε, καο ελδηαθέξεη λα
γλσξίζνπλ ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, θαζψο θαη πνηα
πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα κπνξεί λα έρεη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο
ελέξγεηαο. (Γηάξθεηα: 90 ιεπηά)
Φάζε 4ε πκπεξάζκαηα
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο αλαδήηεζεο
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα, νη νκάδεο πξνρσξνχλ ζηελ εμαγσγή
ησλ ηειηθψλ ηνπο ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία ηα θαηαγξάθνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο.
Ζ ζχλνςε αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ έπεηηα απφ ηε ζχγθξηζε ηεο
απφδνζεο ησλ δχν νρεκάησλ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε θάζε νκάδα ρσξίο ηε
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βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο απηφο ζα παξέκβεη ζπκβνπιεπηηθά ζην επφκελν
βήκα, φπνπ ζα ειέγμνπλ κέζα απφ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ηελ
νξζφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο.
Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη ζηνλ
δηαδξαζηηθφ πίλαθα, κε ζθνπφ ζηελ επφκελε θάζε λα πξνθχςεη κηα γελίθεπζε θαη
ζχλδεζε κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Οη νκάδεο ειέγρνπλ ηηο ζπλνςηζκέλεο θαηαγξαθέο πνπ κφιηο πξαγκαηνπνίεζαλ ζην
θχιιν εξγαζίαο θαη φπνπ ρξεηάδεηαη δηνξζψλνπλ. (Γηάξθεηα: 25 ιεπηά)
Φάζε 5ε Γελίθεπζε
ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο επηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε γελίθεπζε
ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζηνράδνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα
ζπλδέζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή.
Καηαγξάθνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα νη
νκάδεο κε ζπληνληζηή ηνλ εθπαηδεπηηθφ μεθηλνχλ κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία
παξνπζηάδνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο γεληθεχζεηο.
Ζ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ζηα νπνία νη καζεηέο θαηέιεμαλ κε ηελ
πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε δίλεη ηε δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη
δεκηνπξγεί παξάιιεια επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο, ζην
νπνίν νη καζεηέο θαηέιεμαλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θάζε θνξά πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην
ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε.
Σέινο, εληνπίδνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνηείλνπλ βειηηψζεηο γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία πην
εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή. (Γηάξθεηα: 20 ιεπηά)
Ρόινη εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ
ηελ παξνχζα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ην θέληξν ειέγρνπ αιιάδεη, κε ηνπο καζεηέο
λα βξίζθνληαη πιένλ ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (πνπ φκσο δελ παχνπλ
λα δηεπθνιχλνληαη θαη λα ζηεξίδνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην). Έηζη, ν ξφινο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε επηθεληξψλεηαη ζηα
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αθφινπζα:
 Να δνκήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ
πξνεγνχκελε ζρεκαηηθή γλψζε, ην ελδηαθέξνλ, ηελ παξαηήξεζε, ηελ
πεξηέξγεηα, ηελ αλεζπρία αιιά θαη ηελ ακθηβνιία θαη λα ζέζεη ηε κάζεζε σο
ηδηαίηεξν θαη πξνζσπηθφ «πξφβιεκα» ησλ καζεηψλ.
 Να παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο ηνπο ζηφρνπο πξνο επίηεπμε θαη ηα
αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απφ ηελ παξνχζα εθπαηδεπηηθή
παξέκβαζε.
 Να αλαδεηήζεη, λα επηιέμεη θαη λα νξγαλψζεη ην πιηθφ.
 Να παξνπζηάζεη θαη λα αλαζέζεη ην πιηθφ ζηνπο καζεηέο.
 Να παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε
παξαλνήζεηο πνπ ππάξρνπλ, θαζψο επίζεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
 Να βνεζάεη ηνπο καζεηέο ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία δίλνληάο ηνπο ηελ
απαξαίηεηε θαζνδήγεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Να ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ζε ηερληθά, δηαδηθαζηηθά ή άιιεο θχζεσο
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.
 Να αμηνινγήζεη κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ηελ
αηνκηθή θαη νκαδηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ.
O ξόινο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο κέιε κίαο νκάδαο είλαη:


Να είλαη ζπλεπήο ζηα θαζήθνληα ηνπο, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο.
 Να κειεηνχλ πξνζεθηηθά ηα ζέκαηα πνπ έρεη νξίζεη ν εθπαηδεπηηθφο.
 Μέζσ ηεο επηθνηλσλίαο/ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο, λα
ζπδεηνχλ φ,ηη δηάβαζαλ, λα ζρνιηάδνπλ φ,ηη παξαηεξνχλ γχξσ ηνπο, λα αθνχλ
ηηο γλψκεο ησλ άιισλ θαη λα θαηαζέηνπλ ηεθκεξησκέλα ηηο απφςεηο ηνπο. Έηζη
εκβαζχλνπλ ζην ζέκα πεξηζζφηεξν, ιχλνπλ ηπρφλ απνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη
θηάλνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, δειαδή ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο πξνο
επεμεξγαζία.
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 Να αλαδεηνχλ θαη νη ίδηνη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, είηε κε ηελ
παξαηήξεζε είηε κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ.
 Να θξαηνχλ ζεκεηψζεηο, λα θαηαγξάθνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο.
 Να θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα, είηε αηνκηθά είηε ιεηηνπξγψληαο
ζπλεξγαηηθά θαη λα αλαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ πνπ έρεη ζέζεη ν
εθπαηδεπηηθφο.
 Να ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (κέζσ ηεο απηφαμηνιφγεζεο θαη έηεξν-αμηνιφγεζεο).
Δξγαιεία – ππεξεζίεο θαη πόξνη

Hardware
 Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο
 Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο
 Tablet
 Παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Simple & Powered Machines θαη
Solar Energy Add-on pack θαη LEGO WeDO 2.0

Software
 Socrative
 Kahoot
 Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome)
 Power Point

Resources
 Βίληεν
 Έληππν πιηθφ πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ν εθπαηδεπηήο
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4.7 Τινπνίεζε 2νπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ: Η αηνιηθή ελέξγεηα
4.7.1 Πεξηγξαθή 2νπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζε κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 2νπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη ην δεχηεξν ζελάξην απνηειεί νπζηαζηηθά ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ θαη
γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα παξαιείςνπκε:
 Σν εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα
 Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ
 Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε
 Οη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
Σα παξαπάλσ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηα ίδηα.
Δθπαηδεπηηθφ ζελάξην 2: «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Αηνιηθή ελέξγεηα»
Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζε κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ
Σίηινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο:
Ζ αηνιηθή ελέξγεηα
ηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Γλώζεηο:
Οη γλψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα απνθνκίζνπλ νη καζεηέο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
παξέκβαζή αθνξνχλ ηελ:
 αλάθηεζε βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο ελέξγεηα, κνξθέο ελέξγεηαο, πεγέο
ελέξγεηαο, αξρή δηαηήξεζεο ελέξγεηαο, κεηαηξνπέο ελέξγεηαο.
 θαηαλφεζε λέσλ ελλνηψλ, φπσο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε αηνιηθή
ελέξγεηα.
 θαηαλφεζε ιεηηνπξγίαο αλεκνγελλήηξηαο.
 γελίθεπζε θαη ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κε ηνλ
αλεκφκπιν θαη ηελ αλεκνγελλήηξηα.
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 αληίιεςε ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο
αλεκνγελλήηξηαο θαη κε πνην ηξφπν απηέο αμηνπνηνχληαη.
 δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ πνπ αμηνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
 ζχλδεζε λέσλ θαη παιαηψλ γλψζεσλ κε εηθφλεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
 δηαηχπσζε ππνζέζεσλ – εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο.
 έιεγρνο ησλ δπλαηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ
ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο.
 αλαγλψξηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηα κεηνλεθηεκάησλ ησλ αλαλεψζηκσλ
θαη κε πεγψλ ελέξγεηαο.
Γεμηόηεηεο:
Οη δεμηφηεηεο πνπ ζηνρεχεη ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα
θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο είλαη λα κπνξνχλ:
 λα παξαηεξνχλ, λα εξεπλνχλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ
φηη δηαζέζηκν πιηθφ ππάξρεη θαη λα θηάλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα.
 λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη επνηθνδνκεηηθά κε ηα κέιε κηαο
θνηλφηεηαο ή κηαο νκάδαο.
 λα ζπλνςίδνπλ θπζηθά θαηλφκελα, λα ηα εξκελεχνπλ θαη λα ηα ζπλδένπλ κε
ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
 λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη.
 λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθήο ζθέςε, λα επηιχνπλ
πξνβιήκαηα (αλαιπηηθή ζθέςε, αθαηξεηηθή ζθέςε, κνληεινπνίεζε ιχζεσλ),
λα δηαρεηξίδνληαη ηε λέα κάζεζε, λα αλαπηχζζνπλ απηελέξγεηα θαη λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο.
 λα εξγάδνληαη κε θχιια εξγαζίαο κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν
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 λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγνχλ κεηξήζεηο, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα
ζπζρεηίδνπλ δεδνκέλα
 λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνχλ πξσηφηππεο θαηαζθεπέο κε απιά ζρέδηα
(prototyping)
 λα δεκηνπξγήζνπλ απιέο θαη πην ζχλζεηεο θαηαζθεπέο κε ηα πξνηεηλφκελα
παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
 λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ (coding) ηνπ
πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Scratch® for WeDo 2.0.
 λα ζπλδένπλ ηε γιψζζαο Scratch κε ην παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
Lego WeDo 2.0
 λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εηδηθά block πξνγξακκαηηζκνχ γηα έιεγρν ηνπ
θηλεηήξα θαη ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ παθέηνπ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο Lego
WeDo 2.0 κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο γιψζζαο Scratch.
 λα ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ
απηνκαηηζκνχ.
ηάζεηο:
Μεηά ην πέξαο ηνπ καζεζηαθνχ ζελαξίνπ ηίζεηαη ζαλ ζηφρνο, νη καζεηέο λα
απνθηήζνπλ ζηάζεηο φπσο:
 ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ ζηελ εμαγσγή έγθπξσλ
ζπκπεξαζκάησλ.
 ε αμηνιφγεζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ.
 ε εμνηθείσζε κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ε δηαπίζησζε φηη ε κάζεζε είλαη
πξντφλ ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο.
 ε εμνηθείσζε κε ηε κέζνδν εθπαίδεπζεο STEM.
 ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελεξγεηαθά
πξνβιήκαηα ζηε ζχγρξνλε επνρή.
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Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Φάζε 1ε Δξέζηζκα – Παξαηήξεζε
Σα παηδηά θαη ζε απηφ ην ζελάξην δηαηεξνχλ ηηο 3 νκάδεο θαη δίλεηαη ζηελ θαζεκία
απφ έλα θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο
παξαηεξνχλ

έλα

βίληεν

ζρεηηθά

κε

ην

ηζηηνθφξν

https://www.youtube.com/watch?v=DBUOuTAWO3A

Δηθόλα 22: Τα παηδηά παξαηεξνύλ ην βίληεν κε ηα ηζηηνθόξα

Έπεηηα, θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηελ νκάδα ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζηα εμήο
εξσηήκαηα:
 Πνηα πεγή ελέξγεηαο πηζηεχνπλ πσο ρξεζηκνπνηεί ην ηζηηνθφξν γηα ηελ
θίλεζή ηνπ;
 Με πνηνλ ηξφπν ηελ αμηνπνηεί γηα λα θηλεζεί;
 Δίλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ή φρη;
Με ην εηζαγσγηθφ εξέζηζκα επηδηψθεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ελδηαθέξνληνο
ησλ καζεηψλ ζην θαηλφκελν πνπ ζα κειεηεζεί (αηνιηθή ελέξγεηα) θαη ε αλαγσγή
ηνπ ζε πξφβιεκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί πεηξακαηηθά.
Μέζα απφ ηηο εξσηήζεηο θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηνρεχνπκε θαη πάιη
ζηελ αλάδεημε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο γηα ηηο εκπιεθφκελεο έλλνηεο ηεο
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Φπζηθήο αιιά θαη ζηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ πξψηκσλ αληηιήςεσλ.
Μφιηο νινθιεξψζνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ηνπο, αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ
ηάμε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε γηα ηηο πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ κε ηελ έλλνηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Οη
ηδέεο ηεο θάζε νκάδαο θαηαγξάθνληαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε ζθνπφ λα γίλεη
κηα ζχλνςε ησλ ηδεψλ θαη ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ έπεηηα ζηε
δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ. (Γηάξθεηα: 20 ιεπηά)
Φάζε 2ε Γηαηύπσζε ππνζέζεσλ
Έπεηηα, νη νκάδεο δηαηππψλνπλ ζηα θχιια εξγαζίαο ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο ππνζέζεηο
κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κε γλψκνλα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο απφ ηελ
πξψηε δξαζηεξηφηεηα. Καινχληαη λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά:
 Με πνηνπο άιινπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε
πεγή ελέξγεηαο απφ ηνπο αλζξψπνπο;
Ζ εξψηεζε έρεη σο ζηφρν νη καζεηέο λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο
θαη λα ζθεθηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο απφ
ηνλ άλζξσπν, θαηαιήγνληαο ζε κηα πινπνηήζηκε πξφηαζε, ηελ νπνία ζα
εθαξκφζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Αλακέλνπκε, θαζψο έρεη πξνεγεζεί ζπδήηεζε γηα ηελ
αηνιηθή ελέξγεηα, νη νκάδεο λα πξνηείλνπλ ηνλ αλεκφκπιν θαη ηελ αλεκνγελλήηξηα.
(Γηάξθεηα: 20 ιεπηά)
Φάζε 3ε Πεηξακαηηθή εθαξκνγή
Δδψ νη καζεηέο, αξρηθά, ζρεδηάδνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο έλα κνληέιν
αλεκνγελλήηξηαο πνπ ζα αμηνπνηεί ηελ πξφηαζή ηνπο θαη ην παξνπζηάδνπλ ζηελ
νινκέιεηά ηεο ηάμεο, αηηηνινγψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (κέγεζνο πηεξπγίσλ,
χςνο θαηαζθεπήο, επηινγή ηνπνζεζίαο) θαη αλαθέξνληαο φζα απφ ηα βαζηθά ηεο
κέξε γλσξίδνπλ.
Έρνπκε σο πξψην καο ζηφρν λα ζπδεηεζνχλ ε ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο, νη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη ηα βαζηθά ηεο κέξε.
ηε ζπλέρεηα, ηελ θαηαζθεπάδνπλ έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο ην παθέην
εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Education Renewable Energy Add-on Set
Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνχλ πεηξάκαηα νκαδηθά γηα λα ειέγμνπλ ηηο ππνζέζεηο
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ηνπο θαη ηαπηφρξνλα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο
εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο.
Πην αλαιπηηθά, ε θάζε νκάδα ζρεδηάδεη ζην ραξηί ηελ αλεκνγελλήηξηά ηεο,
επηιέγνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία( βνπλφ, ιφθν ή ζάιαζζα), ην κέγεζφο
ηεο, ηνλ αξηζκφ ησλ πηεξπγίσλ ηεο, αιιά θαη θαηαγξάθνληαο φζα απφ ηα βαζηθά
ηεο κέξε γλσξίδεη. Αθνχ ηελ έρεη ζρεδηάζεη ζην ραξηί, έλαο εθπξφζσπνο θάζε θνξά
εμεγεί ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο πψο αθξηβψο ζα ιεηηνπξγεί ην κνληέιν, αιιά θαη
αηηηνινγεί, φζν κπνξεί, ηελ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (κέγεζνο πηεξπγίσλ,
χςνο θαηαζθεπήο, επηινγή ηνπνζεζίαο) θαη αλαθέξεη φζα απφ ηα βαζηθά ηεο κέξε
γλσξίδεη.

Δηθόλα 23: Prototyping αλεκνγελλήηξηαο

ε απηφ ην ζεκείν ζέινπκε λα δνχκε πψο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα
ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη θαηά πφζν είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ
θαηαζθεπψλ κε απιά ζρέδηα. Δπίζεο, ζέινπκε λα δνχκε θαηά πφζν γλσξίδνπλ ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ηεο, αιιά θαη ηα βαζηθά ηεο κέξε.
Πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπο πεηξακαηηζκνχο δεηάκε απφ θάζε νκάδα
λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξία πξάγκαηα πνπ έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ.
Έηζη, ε πξψηε νκάδα αζρνιείηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ε δεχηεξε
κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη θαη’ επέθηαζε
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ηελ απφδνζή ηεο θαη ε ηξίηε κε ηα κέξε ηεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή γίλεηαη ζηελ
ηάμε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη νκάδεο απνζεθεχνπλ ζε έλα
αξρείν φζεο πιεξνθνξίεο ζεσξνχλ πσο είλαη ζεκαληηθέο ψζηε λα ηηο κνηξαζηνχλ
ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδήηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ε θάζε νκάδα
παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο, νη νπνίεο θαη θαηαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά
ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη δηεπθξηλίδνληαη ηπρφλ απνξίεο.
ε επφκελν βήκα, μεθηλνχλ ηελ θαηαζθεπή ηεο αλεκνγελλήηξηαο, έρνληαο ζηε
δηάζεζή ηνπο ην παθέην κε ηα Lego, αιιά απηή ηε θνξά δελ ππάξρνπλ νδεγίεο θαη
είλαη ειεχζεξνη λα δεκηνπξγήζνπλ ην κνληέιν ηνπο, φπσο εθείλνη επηζπκνχλ,
επηιχνληαο φπνην πξφβιεκα πξνθχςεη. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ξφιν θαζνδεγεηηθφ
θαη δελ επεκβαίλεη ζην έξγν ησλ παηδηψλ, παξά κφλν αλ πξνθχςεη κεγάιε αλάγθε.

Δηθόλα 24: Τα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ ηελ ξνκπνηηθή αλεκνγελλήηξηα

Μφιηο νινθιεξψζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο πξνρσξνχλ ζηα παξαθάησ πεηξάκαηα:
 Πξνγξακκαηηζκφο

ηεο

αλεκνγελλήηξηαο

έηζη

ψζηε λα

θηλείηαη

5

δεπηεξφιεπηα πξνο ηα δεμηά θαη 5 πξνο ηα αξηζηεξά.
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Δηθόλα 25: Πξνγξακκαηηζκόο πεξηζηξνθήο ηεο ξνκπνηηθήο αλεκνγελλήηξηαο

 Πξνγξακκαηηζκφο ηεο αλεκνγελλήηξηαο, έηζη ψζηε λα παξάγεη θάπνηνλ ήρν
θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηεο.

Δηθόλα 26: Πξνγξακκαηηζκόο παξαγσγήο ήρνπ θαηά ηελ πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ ηεο
ξνκπνηηθήο αλεκνγελλήηξηαο

 Σνπνζέηεζε ηνπ αλεκηζηήξα (πηζηνιάθη ζηεγλψκαηνο) ζε απφζηαζε
πεξίπνπ κηζνχ κέηξνπ απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα ζηε ρακειή ζθάια, κέηξεζε
θαη θαηαγξαθή ηεο ηζρχνο θαη ηεο ηάζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ κεηξεηή.
 Αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αλεκηζηήξα ζηελ επφκελε ζθάια, κέηξεζε θαη
θαηαγξαθή ηεο ηζρχνο θαη ηεο ηάζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ κεηξεηή.
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 Αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αλεκηζηήξα ζηε κέγηζηε ηζρχ ηνπ θαη ηνπνζέηεζή
ηνπ ζε αξθεηά θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα, κέηξεζε θαη
θαηαγξαθή ησλ ηηκψλ ηνπ κεηξεηή
 Αθαίξεζε ελφο πηεξπγίνπ απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα θαη επαλάιεςε ηεο
κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο απφδνζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο.

Δηθόλα 27: Τα παηδηά κεηξνύλ ηελ απόδνζε ηεο ξνκπνηηθήο αλεκνγελλήηξηαο

 Σνπνζέηεζε ηεο ιάκπαο ζηελ ξνκπνηηθή αλεκνγελλήηξηα θαη ιεηηνπξγία
ηνπ αλεκηζηήξα ζηηο ηξεηο ζθάιεο κε ζθνπφ λα αλάςεη ην ιακπάθη.
 χγθξηζε φισλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ
απφδνζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο.
 Καηαγξαθή ηνπ είδνπο ηεο ελέξγεηαο πνπ αμηνπνηεί ε αλεκνγελλήηξηα θαη
ηνπ είδνπο πνπ ηελ κεηαηξέπεη.
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Δηθόλα 28: Τα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ αέξα θάλνπλ ην ιακπάθη λα αλάςεη

Έπεηηα απφ ηα πεηξάκαηα νη νκάδεο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ μεθηλνχλ ηε
ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηηο θαηαγξαθέο πνπ πξνέθπςαλ.
Μέζα απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ πεηξακαηηζκνχο ζηνρεχνπκε ζην λα θαηαλνήζνπλ
νη καζεηέο πψο κηα αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, φπσο είλαη ν άλεκνο, κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί απφ ηνλ άλζξσπν θαη λα πξνζθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Αθφκε, καο
ελδηαθέξεη λα γλσξίζνπλ ηελ αλεκνγελλήηξηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρξήζε ηεο, θαζψο θαη πνηα πιενλεθηήκαηα αιιά
θαη κεηνλεθηήκαηα κπνξεί λα έρεη ε εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο.
(Γηάξθεηα: 135 ιεπηά)
Φάζε 4ε πκπεξάζκαηα
Με ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ πεηξακάησλ νη νκάδεο πξνρσξνχλ ζηελ
εμαγσγή ησλ ηειηθψλ ηνπο ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία θαη θαηαγξάθνπλ ζην θχιιν
εξγαζίαο.
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε θάζε νκάδα ρσξίο
ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο απηφο ζα παξέκβεη δηνξζσηηθά ζην επφκελν
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βήκα, φπνπ ζα ειέγμνπλ κέζα απφ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηελ
νξζφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο.
Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ έπεηηα απφ ηε
ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο φισλ ησλ ηηκψλ ηνπ κεηξεηή ηεο αλεκνγελλήηξηαο.
Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη ζηνλ
δηαδξαζηηθφ πίλαθα, κε ζθνπφ ζηελ επφκελε θάζε λα πξνθχςεη κηα γελίθεπζε θαη
ζχλδεζε κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Οη νκάδεο ειέγρνπλ ηηο ζπλνςηζκέλεο θαηαγξαθέο πνπ κφιηο πξαγκαηνπνίεζαλ ζην
θχιιν εξγαζίαο θαη φπνπ ρξεηάδεηαη δηνξζψλνπλ. (Γηάξθεηα: 25 ιεπηά)
Φάζε 5ε Γελίθεπζε
ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο επηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε
γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζηνράδνληαη θαη
πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε παξαδείγκαηα απφ ηελ
θαζεκεξηλή δσή.
Καηαγξάθνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα νη
νκάδεο κε ζπληνληζηή ηνλ εθπαηδεπηηθφ μεθηλνχλ κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία
παξνπζηάδνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο γεληθεχζεηο.
Ζ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ζηα νπνία νη καζεηέο θαηέιεμαλ κε ηελ
πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε, κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, δίλεη ηε
δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη δεκηνπξγεί παξάιιεια επθαηξίεο γηα
αζπλείδεηε αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο, ζην νπνίν νη καζεηέο θαηέιεμαλ ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θάζε θνξά πνπ νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή
ηνπο δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε.
Σέινο, εληνπίδνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνηείλνπλ βειηηψζεηο γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία πην
εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή.
(Γηάξθεηα: 20 ιεπηά)
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Δξγαιεία – Τπεξεζίεο θαη πόξνη

Hardware
 Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο
 Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο
 Tablet
 ηεγλσηήξαο καιιηψλ
 Παθέην εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο LEGO Simple & Powered Machines θαη
Solar Energy Add-on pack
Software
 Socrative
 Kahoot
 Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome)
 Power Point
 Scratch for WeDO 2.0
Resources
 Βίληεν
 Έληππν πιηθφ πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ν εθπαηδεπηήο

4.8 Τινπνίεζε 3νπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ: Φσο θαη Υξώκαηα
4.8.1 Πεξηγξαθή 3νπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζε κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 3νπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη ην ηξίην ζελάξην δηαπξαγκαηεχεηαη, νπζηαζηηθά, κηα εληειψο
θαηλνχξηα έλλνηα, φπσο είλαη ην θσο γηα ηα παηδηά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αθηεξψζεθε
πξηλ ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή κηα δηδαθηηθή ψξα κε ζεσξία θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ
ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην πνπ επηθεληξψλνληαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ καηηνχ. Δπίζεο
ρξεηάζηεθε λα γίλεη θαη έλα εηζαγσγηθφ κάζεκα ζρεηηθά κε ηελ αλνηρηή ππνινγηζηηθή
πιαηθφξκαο Αrduino κε ρξήζε scratch for Αrduino.
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Παξφια απηά εμαθνινπζνχκε λα εξγαδφκαζηε ζχκθσλα κε ην εμειηζζφκελν
επηζηεκνληθφ κνληέιν θαη δελ αιιάδεη θάηη φζνλ αθνξά:
 Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ
 Σνπο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
Δθπαηδεπηηθφ ζελάξην 3: «Φσο θαη Υξψκαηα»
Πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζε κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ
Σίηινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Φσο θαη Υξψκαηα
Σν εθπαηδεπηηθό πξόβιεκα
Οη καζεηέο έρνπλ δηακνξθψζεη ήδε αληηιήςεηο κε βάζε ηηο αηζζεηεξηαθέο
ηνπο εκπεηξίεο απφ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα έλλνηεο θαη
θαηλφκελα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη
αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ δηαθέξνπλ απφ ηηο απφςεηο ηεο
επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηεο ζρνιηθήο ηεο εθδνρήο. Ζ έλλνηα ηνπ θσηφο,
επεηδή είλαη αθεξεκέλε, δχζθνια πξνζεγγίδεηαη απφ ηνπο καζεηέο.
Δπηπξφζζεηα ηδηαίηεξα αζαθέο είλαη ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ ην γεγνλφο ηεο
χπαξμεο δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ε φξαζε
καο.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλεο ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ
έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο:
 Σν θσο θαη ην ειεθηξηθφ θσο είλαη ην ίδην. (Driver R., Guesne E.,
Tiberghien A.)
 Σν θσο απιά θσηίδεη ην αληηθείκελν θαη ην βιέπνπκε θαη δελ
ηαμηδεχεη απφ ην αληηθείκελν πξνο ην κάηη. (Driver R., Guesne E.,
Tiberghien A).
 Σν θσο δελ δηαηεξείηαη αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε
κε θάπνην πιηθφ κέζν. (Driver R., Guesne E., Tiberghien A.)
 Σν θσο δελ πθίζηαηαη, εθηφο θαη αλ είλαη αξθεηά έληνλν ψζηε λα
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παξάγεη αηζζεηά. (Driver R., Guesne E., Tiberghien A.)
 Σν ιεπθφ θσο δελ είλαη κηα κίμε ησλ ρξσκάησλ ηνπ θσηφο. (Driver
R., Squires A., Rushworth P., Wood-Robinson V.)
 Σν ρξψκα είλαη κία θπζηθή ηδηφηεηα ησλ ζσκάησλ θαη φρη ην
απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ θσηφο κε ηα αληηθείκελα.
(Ραβάλεο Κ.)
 Σα κάηηα καο βιέπνπλ ην ρξψκα ελφο αληηθεηκέλνπ θαη φρη ην ρξψκα
ηνπ αλαθιψκελνπ θσηφο . (Driver R., Squires A., Rushworth P., WoodRobinson V.)
Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο αλέδεημαλ ηελ αλάγθε ελαιιαθηηθψλ θαη
παξάιιεια

πην

απνηειεζκαηηθψλ

κνξθψλ

δηδαζθαιίαο

πάλσ

ζηε

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία θαη απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηε ζρεδίαζε θαη
ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ.
ηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ
Γλώζεηο
Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα:
 γλσξίδνπλ φηη ην ιεπθφ θσο αλαιχεηαη ζε φια ηα ππφινηπα ρξψκαηα
 θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηνπ ρξψκαηνο.
 γλσξίδνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νθζαικνχ.
 ζπζρεηίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ κε ηε ιεηηνπξγία
ελφο αηζζεηήξα ρξψκαηνο.
 πεξηγξάθνπλ κε απιά ιφγηα ηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο.
Γεμηόηεηεο:
Οη δεμηφηεηεο πνπ ζηνρεχεη ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα
θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο είλαη λα κπνξνχλ:
 λα παξαηεξνχλ, λα εξεπλνχλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα αλαιχνπλ, λα
αμηνινγνχλ φ,ηη δηαζέζηκν πιηθφ ππάξρεη θαη λα θηάλνπλ ζε
ζπκπεξάζκαηα.
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 λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη επνηθνδνκεηηθά κε ηα κέιε
κηαο θνηλφηεηαο ή κηαο νκάδαο.
 λα ζπλνςίδνπλ θπζηθά θαηλφκελα, λα ηα εξκελεχνπλ θαη λα ηα
ζπλδένπλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
 λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη.
 λα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθήο ζθέςε, λα επηιχνπλ
πξνβιήκαηα (αλαιπηηθή ζθέςε, αθαηξεηηθή ζθέςε, κνληεινπνίεζε
ιχζεσλ), λα δηαρεηξίδνληαη ηε λέα κάζεζε, λα αλαπηχζζνπλ
απηελέξγεηα θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο.
 λα εξγάδνληαη κε θχιια εξγαζίαο κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν
 λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγνχλ κεηξήζεηο, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα
ζπζρεηίδνπλ δεδνκέλα
 λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγνχλ πξσηφηππεο θαηαζθεπέο κε απιά
ζρέδηα (prototyping).
 λα δεκηνπξγήζνπλ απιέο θαη πην ζχλζεηεο θαηαζθεπέο κε ηα
πξνηεηλφκελα παθέηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο
 λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ (coding) ηνπ
πξνγξακκαηηζηηθνχ. πεξηβάιινληνο Scratch for Arduino.
ηάζεηο:
Μεηά ην πέξαο ηνπ καζεζηαθνχ ζελαξίνπ ηίζεηαη ζαλ ζηφρνο, νη καζεηέο λα
απνθηήζνπλ ζηάζεηο φπσο:
 ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ ζηελ εμαγσγή
έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ.
 ε αμηνιφγεζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ.
 ε εμνηθείσζε κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ε δηαπίζησζε φηη ε κάζεζε
είλαη πξντφλ ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο.
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 ε εμνηθείσζε κε ηε κέζνδν εθπαίδεπζεο STEM.
 ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελεξγεηαθά
πξνβιήκαηα ζηε ζχγρξνλε επνρή.
Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Φάζε 1ε Δξέζηζκα – Παξαηήξεζε
Αθνχ ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 4 λέεο νκάδεο, δίλεηαη ζηελ θαζεκία απφ έλα
θχιιν εξγαζίαο γηα ην θσο θαη ηα ρξψκαηα. ε επφκελν βήκα κνηξάδνπκε ζε
θάζε νκάδα πιηθά (ιακπηήξεο led δηαθφξσλ ρξσκάησλ, θαιψδηα,
κηθξνειεγθηή Arduino, πιαθέηα επέθηαζεο) κε ζθνπφ νη καζεηέο λα ηα
παξαηεξήζνπλ. Έπεηηα, νη νκάδεο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
απαληήζνπλ ζηα εμήο εξσηήκαηα:
 Πνηα απφ ηα δηαζέζηκα πιηθά ηνπο είλαη θσηεηλέο πεγέο;
 Πνην πηζηεχνπλ πσο ζα είλαη ην ρξψκα ηνπ θσηφο ηεο θάζε πεγήο πνπ
έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο;

Δηθόλα 29: Λακπηήξεο led δηαθόξσλ ρξσκάησλ θαη πιαθέηα Arduino

Οη εξσηήζεηο απνζθνπνχλ ζην λα εμεηάζνπκε ηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη
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καζεηέο απέλαληη ζηελ έλλνηα ηνπ θσηφο θαζψο θαη ζηηο θσηεηλέο πεγέο.
Θέινπκε λα αλαδεηρζνχλ νη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ηνπο θαη κέζα απφ ηηο
απαληήζεηο ηνπο ζηνρεχνπκε ζην λα αλαδεηρζεί ε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο έλλνηαο
ηνπ θσηφο θαη ησλ ρξσκάησλ πνπ εθπέκπεη κηα θσηεηλή πεγή.
Μφιηο νινθιεξψζνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ηνπο, αθνινπζεί ζπδήηεζε
ζηελ ηάμε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε γηα ηηο
πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ πηζαλφλ έρνπλ κε ηηο έλλνηεο πνπ
αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Οη ηδέεο ηεο θάζε νκάδαο θαηαγξάθνληαη ζηνλ
δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε ζθνπφ λα γίλεη κηα ζχλνςε ησλ ηδεψλ θαη ησλ
παξαηεξήζεψλ ηνπο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ έπεηηα ζηε δηαηχπσζε ησλ
εξεπλεηηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ. (Γηάξθεηα: 20 ιεπηά)
Φάζε 2ε Έιεγρνο ππνζέζεσλ
ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο δηαηππψλνπλ ζηα θχιια εξγαζίαο ηηο εξεπλεηηθέο
ηνπο ππνζέζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κε γλψκνλα ηηο
παξαηεξήζεηο

ηνπο

απφ ηελ

πξψηε δξαζηεξηφηεηα.

Καινχληαη

λα

δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε:
 Πνχ πηζηεχνπλ πσο νθείιεηαη ην ρξψκα θάζε θσηεηλήο πεγήο πνπ
αλέθεξαλ παξαπάλσ;
 ε

πνηεο

εθαξκνγέο

ζα

κπνξνχζακε

λα

αμηνπνηήζνπκε

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηεηλψλ απηψλ πεγψλ;
 Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζηαζεξά θαη ηζρχνπλ πάληα; Τπάξρνπλ
θαηά ηε γλψκε ηνπο άιινη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηα
επεξεάζνπλ;
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Δηθόλα 30: Τα παηδηά ζπδεηνύλ θαη δηαηππώλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο

Οη εξσηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν νη καζεηέο λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην
θαηλφκελν πνπ πξφθεηηαη λα κειεηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Απαληνχλ έπεηηα απφ
ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απφςεσλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Μφιηο
νινθιεξψζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο, ν δάζθαινο πξνθαιεί ηε ζπδήηεζε ζηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμε, ε νπνία βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ πξψηκσλ αληηιήςεσλ ησλ
καζεηψλ. Αλ νη καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζνπλ ππνζέζεηο, θαζψο
δελ έρνπλ μαλά έξζεη ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο κε
ηελ έλλνηα ηνπ θσηφο, δελ πηέδνληαη λα δψζνπλ απαληήζεηο. Πξηλ ηελ
πεηξακαηηθή εθαξκνγή φιεο νη ππνζέζεηο ησλ νκάδσλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ
δηαδξαζηηθφ πίλαθα, ψζηε λα δνπλ ζηε ζπλέρεηα αλ νη θαηαγξαθέο πνπ ζα
θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο θάζεο αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο.
(Γηάξθεηα: 25 ιεπηά)
Φάζε 3ε Πεηξακαηηθή εθαξκνγή
Ζ ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε έρεη ζαθή θαη αλαιπηηθφ ραξαθηήξα
νδεγηψλ, θαζψο νη καζεηέο δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κέρξη ηψξα κε ηελ
αλνηρηή ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα Αrduino κε ρξήζε scratch for Αrduino.
(S4A)
Αξρηθά, δίλνληαη νδεγίεο ζε θάζε νκάδα θαη πάλσ ζην θχιιν εξγαζίαο
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ππάξρεη θαη εηθφλα πνπ ηνπο βνεζά ζρεηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ
πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ. Έπεηηα νη καζεηέο εηνηκάδνπλ ηελ δηάηαμε κε
Arduino θαη ηνπνζεηνχλ θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα ρξσκαηηζηά led πνπ έρνπλ
ζηε δηάζεζή ηνπο. Μφιηο νινθιεξψζνπλ ηε δηάηαμε ηνπο, πξνγξακκαηίδνπλ
ζε S4A ψζηε λα θσηνβνιεί ην θάζε ιακπάθη γηα πέληε δεπηεξφιεπηα.

Δηθόλα 31: Τα παηδηά πξαγκαηνπνηνύλ ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε θαη
πξνγξακκαηίδνπλ ώζηε ηα ιακπάθηα λα θσηνβνινύλ.

ε επφκελν βήκα θαηαγξάθνπλ ην ρξψκα πνπ εθπέκπεη ην θάζε led θαη
βιέπνπλ αλ ε θαηαγξαθή ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηελ ππφζεζε πνπ είραλ θάλεη.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο νη καζεηέο θαινχληαη λα
ηνπνζεηήζνπλ κπξνζηά απφ ηα κάηηα ηνπο κηα δηαθάλεηα αληίζηνηρνπ
ρξψκαηνο κε θάζε led πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζην πξνεγνχκελν βήκα( ηελ
θφθθηλε γηα ην θφθθηλν led θ.ιπ.) θαη λα θαηαγξάςνπλ ηη παξαηεξνχλ ζρεηηθά
κε ην ρξψκα πνπ βιέπνπλ.
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Δηθόλα 32: Οη ρξσκαηηζηέο δηαθάλεηεο γηα ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή

Φάζε 4ε πκπεξάζκαηα
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο νη νκάδεο πξνρσξνχλ ζηελ
εμαγσγή ησλ ηειηθψλ ηνπο ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία θαη θαηαγξάθνπλ ζην
θχιιν εξγαζίαο.
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε θάζε νκάδα
ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Ζ ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ ,έπεηηα
απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ρξψκαηνο θάζε Led ζε θαζεκία απφ ηηο δχν
πεξηπηψζεηο( κέζα απφ ηε δηαθάλεηα ή ρσξίο ηε δηαθάλεηα). ε απηφ ην
ζεκείν ζέινπκε λα δνχκε αλ νη καζεηέο θαηαλφεζαλ πσο ην θσο,
ρξσκαηίδεηε θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα θαη απφ ηελ επηθάλεηα πνπ ζπλαληά
ζηελ πνξεία ηνπ.
Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη
ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, κε ζθνπφ ζηελ επφκελε θάζε λα πξνθχςεη κηα
γελίθεπζε θαη ζχλδεζε κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
(Γηάξθεηα: 25 ιεπηά)
Φάζε 5ε Γελίθεπζε
ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο επηδηψθεηαη ε εκπέδσζε θαη ε
γελίθεπζε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζηνράδνληαη
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θαη πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο κε παξαδείγκαηα απφ
ηελ θαζεκεξηλή δσή.
Καηαγξάθνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα
νη νκάδεο κε ζπληνληζηή ηνλ εθπαηδεπηηθφ μεθηλνχλ κηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία
παξνπζηάδνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο γεληθεχζεηο.
Ζ γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ζηα νπνία νη καζεηέο θαηέιεμαλ κε ηελ
πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε, κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, δίλεη
ηε δηάζηαζε ηεο επξχηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη δεκηνπξγεί παξάιιεια
επθαηξίεο γηα αζπλείδεηε αλάθιεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο, ζην νπνίν νη
καζεηέο θαηέιεμαλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θάζε θνξά πνπ νη καζεηέο
αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηελ εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην
ζπκπέξαζκα ζπλδέζεθε.
Σέινο, εληνπίδνπλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πξνηείλνπλ βειηηψζεηο γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία
πην εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή. (Γηάξθεηα: 20 ιεπηά)
Φάζε 6ε Δθαξκνγή – Δπέθηαζε
Γεκηνπξγία θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε (εθαξκνγή Internet of Things)
Μία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία STEM είλαη ην Internet of
Things1 (IOT). Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet of things) απνηειεί ην
δίθηπν επηθνηλσλίαο πιεζψξαο ζπζθεπψλ, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, απηνθηλήησλ
θαζψο θαη θάζε αληηθεηκέλνπ πνπ ελζσκαηψλεη ειεθηξνληθά κέζα, ινγηζκηθφ,
αηζζεηήξεο θαη ζπλδεζηκφηεηα ζε δίθηπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ζχλδεζε θαη
ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ.
ε απηφ ην πιαίζην επηιέρζεθε λα αλαπηπρζεί κία απιή εθαξκνγή απφ ηνπο
καζεηέο σο επέθηαζε ζε απηά πνπ είραλ θαηαθηήζεη απφ ην ζρέδην καζήκαηνο
γηα ην θσο θαη απφ ηε γλσξηκία ηνπο κε ηελ αλνηθηή ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα
Arduino.
Ζ εθαξκνγή πνπ επηιέρζεθε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε
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θπθινθνξίαο κε ρξήζε Arduino θαη πξνγξακκαηηζκφ ζε S4A.
Σα πιηθά πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη καζεηέο ήηαλ ην εμήο:
 arduino,
 breadboard,
 θαιψδηα,
 ππθλσηέο,
 ιακπάθηα Led
Οη

καζεηέο

παξαηεξψληαο

ην

ζρεδηάγξακκα

ζην

θχιιν

εξγαζίαο

θαηαζθεχαζαλ ηε δηάηαμε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θαη ην πξνγξακκάηηζαλ,
έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε
αληίιεςε ησλ ρξσκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.

Δηθόλα 33: Γηάηαμε θαη πξνγξακκαηηζκόο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε

Δξγαιεία – Τπεξεζίεο θαη πόξνη
Hardware
 Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο
 Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο
 Tablet
 Αλνηρηή ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα Αrduino (κηθξνειεγθηήο,
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breadboard, ππθλσηέο, θαιψδηα, πιαθέηα επέθηαζεο)
 Led δηαθφξσλ ρξσκάησλ
Software
 Socrative
 Kahoot
 Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome)
 Power Point
 Scratch for Αrduino
Resources
 Βίληεν
 Έληππν πιηθφ πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ν εθπαηδεπηήο

4.9 Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ
Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ (βι.ζει.54-55), κεηά ην
πέξαο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, αθνινπζνχζε αηνκηθή αμηνιφγεζε ζην
εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Ζ αμηνιφγεζε, αξρηθά, γηλφηαλ ζην Socrative θαη ζηε
ζπλέρεηα νη καζεηέο είραλ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε πξαγκαηνπνηψληαο ζε νκάδεο ην
ίδην test αιιά κε ηε κνξθή παηρληδηνχ ζην Kahoot.

Δηθόλα 34: Αηνκηθή αμηνιόγεζε ζην Socrative

Δηθόλα 35: Οκαδηθή αμηνιόγεζε ζην Kahoot
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΔΤΝΑ - ΔΠΔΚΣΑΔΙ
ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη ε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηξηψλ ζελαξίσλ ζηα
νπνία έδσζαλ απαληήζεηο ηα δχν ηκήκαηα θαη έπεηηα, ζα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ
ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ
ζηηο βαζκνινγίεο κεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ.
5.1 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή
ηελ ελφηεηα απηή ζα πεξηγξαθνχλ ηα πξνθίι ησλ παηδηψλ ησλ δχν ηκεκάησλ
(Διέγρνπ θαη Παξέκβαζεο), φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν ηκεκάησλ ζηα 3
ζελάξηα.
5.1.1 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε – Πξνθίι Σ1
Απφ ηνλ Πίλαθα 4 θαη Γξάθεκα 1, βιέπνπκε πσο ην 64.9% ηνπ δείγκαηνο είλαη
θνξίηζηα, ελψ ην 35.7% αγφξηα.
Φύλο
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Αγόξηα

5

35.7

35.7

35.7

Κνξίηζηα

9

64.3

64.3

100.0

Total

14

100.0

100.0

Πίλαθαο 4:Φύιν

100
Γξάθεκα 1: Φύιν

ηνλ Πίλαθα 5, βιέπνπκε πσο ν κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη 11.36
ρξφληα.
Statistics
Ηιηθία
N

Valid

14

Missing

0

Mean

11.36

Std. Deviation

.497

Πίλαθαο 5: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «ειηθία»

ηνλ Πίλαθα 6 θαη Γξάθεκα 2, παξαηεξνχκε φηη ην tablet, απνηειεί ην 41.9% ησλ
επηινγψλ, ν Ζ/Τ ην 35.5%, ελψ ην θηλεηφ ην 22.6%. Άξα νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο
είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία.

ην ζπίηη ζνπ δηαζέηεηο:
Valid

Valid

Frequency

Percent

Η/Τ

11

35.5

Σάκπιεη

13

41.9

Κηλεηό

7

22.6

Total

31

100.0

Πίλαθαο 6: Πνζνζηό ζπζθεπώλ πνπ δηαζέηνπλ ζπίηη ηνπο νη καζεηέο

το ςπίτι ςου διακζτεισ
22,6

Valid

Κινθτό

41,9

Σάμπλετ
35,5

Η/Τ
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Γξάθεκα 2: Πνζνζηό ζπζθεπώλ πνπ δηαζέηνπλ ζπίηη ηνπο νη καζεηέο
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ηνλ Πίλαθα 7 θαη Γξάθεκα 3, βιέπνπκε ηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ζην πνζφ ησλ
εβδνκαδηαίσλ σξψλ ρξήζεσο θάζε ζπζθεπήο (1-θαζφινπ, 5-πάλσ απφ 4 ψξεο). Όπσο
θαίλεηαη ινηπφλ, θνληά ζην κέζν είλαη ε ηηκέο γηα ην tablet (2.79), δειαδή κέρξη 2
ψξεο. Σν θηλεηφ κε ηηκή 1.58, θαίλεηαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ απφ θαζφινπ, έσο θαη 1
ψξα ηελ εβδνκάδα, ελψ ηνλ Ζ/Τ 1 κε 2 ψξεο.

Statistics
Πόζε ώξα
Πόζε ώξα

ηελ

Πόζε ώξα

ηελ

εβδνκάδα

ηελ

εβδνκάδα

αζρνιείζαη

εβδνκάδα

αζρνιείζαη

κε ην

αζρνιείζαη

κε ηνλ Η/Τ

Σάκπιεη

κε ην θηλεηό

Mean

2.57

2.79

1.58

Std.

1.505

1.311

0.793

Deviation

Πίλαθαο 7: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «πόζεο ώξεο ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε ζπζθεπή»

Εβδομαδιαίεσ ώρεσ αςχολίασ
Πόςθ ώρα τθν εβδομάδα…
Πόςθ ώρα τθν εβδομάδα…
Πόςθ ώρα τθν εβδομάδα…

1,58

0,793

1,311
1,505

2,79
2,57

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Mean

Std. Deviation

Γξάθεκα 3: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «πόζεο ώξεο ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε ζπζθεπή»
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ηνλ Πίλαθα 8, βιέπνπκε ηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ζην πφζν εμνηθεησκέλνη είλαη
νη ρξήζηεο κε ηνλ Ζ/Τ (1-θαζφινπ, 5-πάξα πνιχ). Με ηε ηηκή λα ηείλεη ζην 5,
θαηαιαβαίλνπκε πσο ππάξρεη πνιχ κεγάιε εμνηθείσζε.
Statistics
Πόζν εμνηθεησκέλνο/-ε είζαη κε ηε
ρξήζε Η/Τ
N

Valid

14

Missing

28

Mean

4.71

Std. Deviation

2.585

Πίλαθαο 8: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «πόζν εμνηθεησκέλνο/-ε είζαη κε ηε ρξήζε Η/Υ»

Απφ ηνλ Πίλαθα 9 θαη Γξάθεκα 4 παξαηεξνχκε φηη ηα Μαζεκαηηθά απνηεινχλ ην
47.1% ησλ επηινγψλ, κε ηε Φπζηθή λα αθνινπζεί κε ην 29.4%. Ζ Ηζηνξία απνηειεί ην
17.6% ησλ επηινγψλ, ελψ ε Γεσγξαθία, κφιηο ην 5.9%.
Πνην από ηα παξαθάησ καζήκαηα πξνηηκάο
Valid
Frequency

Percent

Φπζηθά

5

29.4

Μαζεκαηηθά

8

47.1

Ιζηνξία

3

17.6

Γεσγξαθία

1

5.9

Total

17

100.0

Valid

Πίλαθαο 9: Πνζνζηό επηινγώλ ζηα καζήκαηα πξνηίκεζεο

Ποιο από τα παρακάτω
μακιματα προτιμάσ
Valid

5,9
17,6

Ιςτορία

47,1
29,4

Φυςικά
0,0

20,0

40,0

60,0

Γξάθεκα 4: Πνζνζηό επηινγώλ ζηα καζήκαηα πξνηίκεζεο
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Απφ ηνλ Πίλαθα 10, παξαηεξνχκε ηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ζην αλ νη
εξσηεζέληεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (1-θαζφινπ, 5-πάξα πνιχ). Με
ηελ ηηκή λα είλαη ζην 2.64 θαηαιαβαίλνπκε φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ κηα κέηξηα
ελαζρφιεζε.
Statistics
Έρεηο αζρνιεζεί κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό;
N

Valid

14

Missing

28

Mean

2.64

Std. Deviation

1.499

Πίλαθαο 10: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηεο ελαζρόιεζεο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Απφ ηνλ Πίλαθα 11 θαη Γξάθεκα 5 παξαηεξνχκε φηη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ
Scratch απνηειεί ην 45% ησλ επηινγψλ, ην site Code.org ην 20% θαη ην EV3
Programmer ην 10%. Δπίζεο ην 25% ησλ επηινγψλ έρεη ε απάληεζε «θακία».

Γλσξίδεηο θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ;
Valid

Valid

Frequency

Percent

Scratch

9

45.0

EV3

2

10.0

Code.org

4

20.0

Κακία

5

25.0

Total

20

100.0

Programmer

Πίλαθαο 11: Πνζνζηό επηινγώλ ζηελ εξώηεζε «γλσξίδεηε θάπνηα γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ»
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Valid

Γνωρίηεισ κάποια γλώςςα
προγραμματιςμοφ;
25,0
20,0

Καμία
Code.org
EV3 Programmer
Scratch

10,0
45,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Γξάθεκα 5: Πνζνζηό επηινγώλ ζηελ εξώηεζε « γλσξίδεηε θάπνηα γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ»

Απφ ηνλ Πίλαθα 12, παξαηεξνχκε φηη ην 71.4% ηνπ δείγκαηνο δελ είρε θηηάμεη θάπνηα
ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ζην παξειζφλ, ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν 28.6%.

Έρεηο θηηάμεη ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ζην
παξειζόλ;
Valid

Valid

Frequency

Percent

Ναη

4

28.6

Όρη

10

71.4

Total

14

100.0

Πίλαθαο 12: Πνζνζηό αηόκσλ πνπ έρνπλ θηηάμεη ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ζην παξειζόλ

ηνλ Πίλαθα 13 θαη Γξάθεκα 6 βιέπνπκε πσο απφ ηα 4 άηνκα πνπ είραλ θηηάμεη
θάπνηα ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ζην παξειζφλ, ην 50% ησλ επηινγψλ έρεη θηηάμεη
θάπνην είδνο ξνκπφη. Κηλεηήξεο θαη ακάμηα, κνηξάδνληαη ηζφπνζα ην ππφινηπν 50%.
Ση θαηαζθεπή έρεηο θηηάμεη;
Valid

Valid

Frequency

Percent

Ρνκπόη

2

50.0

Κηλεηήξεο

1

25.0

Ακάμηα

1

25.0

Total

4

100.0

Πίλαθαο 13: Πνζνζηό επηινγώλ ζηελ εξώηεζε «ηη θαηαζθεπή έρεηο θηηάμεη»
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Valid

Σι καταςκευι ζχεισ φτιάξει;
Αμάξια

25,0

Κινιτιρεσ

25,0
50,0

Ρομπότ
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Γξάθεκα 6: Πνζνζηό επηινγώλ ζηελ εξώηεζε «ηη θαηαζθεπή έρεηο θηηάμεη»

ηνλ Πίλαθα 14 θαη Γξάθεκα 7 παξαηεξνχκε φηη ε απάληεζε «δελ έρσ
ρξεζηκνπνηήζεη θαλέλα» θαηαιακβάλεη ην 55.6% ησλ επηινγψλ. Σν Lego Mindstorms
EV3 ην 22.2% θαη ην Lego Mindstorms NXT ην 16.7%. Σέινο, ην WeDo 1.0/2.0
θαηαιακβάλεη ην 5.6% ησλ επηινγψλ.
Έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθό
παθέην ξνκπνηηθήο από ηα παξαθάησ;
Valid

Valid

Frequency

Percent

3

16.7

WeDo 1.0/2.0

1

5.6

Lego

4

22.2

10

55.6

18

100.0

Lego
Mindstorms
NXT

Mindstorms
EV3
Γελ έρσ
ρξεζηκνπνηήζεη
θαλέλα
Total

Πίλαθαο 14: Πνζνζηό επηινγώλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ ξνκπνηηθήο
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Ζχεισ χρθςιμοποιιςει κάποιο εκπαιδευτικό
πακζτο ρομποτικισ από τα παρακάτω;
55,6

Valid

Δεν ζχω
22,2

Lego Mindstorms EV3
5,6

WeDo 1.0/2.0

16,7

Lego Mindstorms NXT
0,0

20,0

40,0

60,0

Γξάθεκα 7: Πνζνζηό επηινγώλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ ξνκπνηηθήο

5.1.2 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε – πξνθίι Σ2
ηνλ Πίλαθα 15 θαη Γξάθεκα 8, παξαηεξνχκε φηη ην 57.1% ηνπ δείγκαηνο είλαη
αγφξηα θαη ην 42.9% θνξίηζηα.

Φύλο
Frequenc

Valid

Valid

Cumulative

y

Percent

Percent

Percent

Αγόξηα

8

57.1

57.1

57.1

Κνξίηζη

6

42.9

42.9

100.0

14

100.0

100.0

α
Total

Πίλαθαο 15: Φύιν
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Γξάθεκα 8: Φύιν

ηνλ Πίλαθα 16 βιέπνπκε πσο ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη 11.21 ρξφληα.
Statistics
Ηιηθία
N

Valid

14

Missing

0

Mean

11.21

Std. Deviation

.426

Πίλαθαο 16: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «ειηθία»

ηνλ Πίλαθα 17 θαη Γξάθεκα 9 παξαηεξνχκε φηη ην tablet, απνηειεί ην 34.3% ησλ
επηινγψλ, νκνίσο ν Ζ/Τ, ελψ ην θηλεηφ ην 31.4%.
ην ζπίηη ζνπ δηαζέηεηο:
Valid
Frequency

Percent

Η/Τ

12

34.3

Σάκπιεη

12

34.3

Κηλεηό

11

31.4

Total

35

100.0

Valid

Πίλαθαο 17: Σπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ ζην ζπίηη ηνπο νη καζεηέο

το ςπίτι ςου διακζτεισ:
31,4

Valid

Κινθτό

Σάμπλετ

34,3

Η/Τ

34,3
30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

Γξάθεκα 9: Σπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ ζην ζπίηη ηνπο νη καζεηέο

ηνλ Πίλαθα 18 θαη Γξάθεκα 10 βιέπνπκε ηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ζην πνζφ
ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ ρξήζεσο θάζε ζπζθεπήο (1-θαζφινπ, 5-πάλσ απφ 4 ψξεο).
Όπσο θαίλεηαη, ινηπφλ, θνληά ζην κέζν είλαη ε ηηκέο γηα ην tablet (3.07) θαη γηα ηνλ
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Ζ/Τ(3.07), δειαδή κέρξη 2 ψξεο. Σν θηλεηφ κε ηηκή 2.31 θαίλεηαη λα ην
ρξεζηκνπνηνχλ απφ κηα έσο θαη 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα.

Statistics
Πόζε ώξα

Πόζε ώξα

Πόζε ώξα

ηελ

ηελ

ηελ

εβδνκάδα

εβδνκάδα

εβδνκάδα

αζρνιείζαη

αζρνιείζαη

αζρνιείζαη

κε ην

κε ην

κε ηνλ Η/Τ

θηλεηό

Σάκπιεη

Mean

3.07

2.31

3.07

Std.

1.439

1.548

1.328

Deviation

Πίλαθαο 18: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «πόζεο ώξεο ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε ζπζθεπή»

Εβδομαδιαίεσ ώρεσ αςχολίασ
Πόςθ ώρα τθν…
Πόςθ ώρα τθν…
Πόςθ ώρα τθν…

1,328
1,548 2,31
1,439

0,000
Mean

2,000

3,07
3,07

4,000

Std. Deviation

Γξάθεκα 10: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «πόζεο ώξεο ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε ζπζθεπή»

ηνλ Πίλαθα 19 βιέπνπκε ηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ζην πφζν εμνηθεησκέλνη
είλαη νη ρξήζηεο κε ηνλ Ζ/Τ (1-θαζφινπ, 5-πάξα πνιχ). Με ηε ηηκή λα ηείλεη ζην 4
θαηαιαβαίλνπκε πσο ππάξρεη αξθεηά κεγάιε εμνηθείσζε.
Statistics
Πόζν εμνηθεησκέλνο/-ε είζαη κε ηε
ρξήζε Η/Τ
N

Valid

14

Missing

28

Mean

4.14

Std. Deviation

.663

Πίλαθαο 19: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο «Πόζν εμνηθεησκέλνο/-ε είζαη κε ηε ρξήζε Η/Υ»
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Απφ ηνλ Πίλαθα 20 θαη Γξάθεκα 11 παξαηεξνχκε φηη ηα Μαζεκαηηθά απνηεινχλ ην
40% ησλ επηινγψλ, κε ηε Φπζηθή λα αθνινπζεί κε ην 20%, ηζφπνζα κε ηε Γιψζζα
(20%). Ζ Ηζηνξία απνηειεί ην 6.7% ησλ επηινγψλ, ελψ ε Γεσγξαθία ην 13.3%.
Πνην από ηα παξαθάησ καζήκαηα
πξνηηκάο
Valid

Valid

Frequency

Percent

Γιώζζα

3

20.0

Φπζηθά

3

20.0

Μαζεκαηηθά

6

40.0

Ιζηνξία

1

6.7

Γεσγξαθία

2

13.3

Total

15

100.0

Πίλαθαο 20: Πνζνζηό επηινγώλ ζηα καζήκαηα πξνηίκεζεο

Ποιο από τα παρακάτω μακιματα
προτιμάσ
Valid

Γεωγραφία

6,7

Μακθματικά

13,3
40,0

20,0
20,0

Γλώςςα
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Γξάθεκα 11: Πνζνζηό επηινγώλ ζηα καζήκαηα πξνηίκεζεο

Απφ ηνλ Πίλαθα 21 παξαηεξνχκε ηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ζην αλ νη
εξσηεζέληεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (1-θαζφινπ, 5-πάξα πνιχ). Με
ηελ ηηκή λα είλαη ζην 3.93 θαηαιαβαίλνπκε φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ αζρνιεζεί πνιχ.
Statistics
Έρεηο αζρνιεζεί κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό;
N

Valid

14

Missing

28

Mean

3.93

Std. Deviation

.475

Πίλαθαο 21: Μέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηεο ελαζρόιεζεο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό
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Απφ ηνλ Πίλαθα 22 θαη Γξάθεκα 12 παξαηεξνχκε φηη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ
Scratch απνηειεί ην 36.7% ησλ επηινγψλ, ην site Code.org ην 33.3% θαη ην LightBot
ην 13.3%. Δπίζεο, ην 10% ησλ επηινγψλ έρεη ε απάληεζε «θακία». Οη επηινγέο WeDo
θαη TheFoos έρνπλ απφ 3.3% ε θαζεκία.

Γλσξίδεηο θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ;

Valid

Frequency

Valid Percent

Scratch

11

36.7

Code.org

10

33.3

LightBot

4

13.3

Κακία

3

10.0

WeDo

1

3.3

TheFoos

1

3.3

Total

30

100.0

Πίλαθαο 22: Πνζνζηό επηινγώλ ζηελ εξώηεζε «γλσξίδεηε θάπνηα γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ»

Valid

Γνωρίηεισ κάποια γλώςςα
προγραμματιςμοφ;
3,3
3,3

WeDo
LightBot
Scratch
0,0

10,0

10,0

13,3

33,3
20,0

30,0

36,7
40,0

Γξάθεκα 12: Πνζνζηό επηινγώλ ζηελ εξώηεζε «γλσξίδεηε θάπνηα γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ»

Απφ ηνλ Πίλαθα 23 παξαηεξνχκε φηη ην 85.7% ηνπ δείγκαηνο είρε θηηάμεη θάπνηα
ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ζην παξειζφλ, ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν 14.3%.
Έρεηο θηηάμεη ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ζην
παξειζόλ;
Valid

Valid

Frequency

Percent

Ναη

12

85.7

Όρη

2

14.3

Total

14

100.0

Πίλαθαο 23: Πνζνζηό αηόκσλ πνπ έρνπλ θηηάμεη ξνκπνηηθή θαηαζθεπή ζην παξειζόλ
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ηνλ Πίλαθα 24 θαη Γξάθεκα 13 παξαηεξνχκε φηη ην 41.6% ησλ επηινγψλ
απνηειείηαη απφ ηα ακάμηα θαη ηε γελλήηξηα ζεηζκψλ (20.8% ην θαζέλα), ελψ
αθνινπζεί ην BeeBot κε ην 16.7% ησλ επηινγψλ. Σν ππφινηπν 41.7% κνηξάδεηαη
κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ 8 επηινγψλ, φπνπ φιεο έρνπλ απφ 8.3% θαη θάησ.
Ση ξνκπνηηθή θαηαζθεπή αθξηβώο;
Valid

Valid

Frequency

Percent

Ρνκπόη

1

4.2

Ακάμηα

5

20.8

Γελλήηξηα

5

20.8

1

4.2

Κξνθόδεηιν

2

8.3

Γειθίλη

1

4.2

Διηθόπηεξν

1

4.2

Αεξνπιάλν

1

4.2

πίηη

1

4.2

BeeBot

4

16.7

Μεράληκα

2

8.3

Total

24

100.0

ζεηζκώλ
Ρόδα
Λνύλαπαξθ

Πίλαθαο 24: Πνζνζηό επηινγώλ ζηελ εξώηεζε «ηη θαηαζθεπή έρεηο θηηάμεη»

Σι ρομποτικι καταςκευι ακριβώσ;
8,3

Μθχάνιμα

16,7
4,2
4,2
4,2
4,2

Valid

πίτι
Ελικόπτερο

8,3

Κροκόδειλο
4,2

20,8
20,8

Γεννιτρια ςειςμών
4,2

Ρομπότ
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Γξάθεκα 13: Πνζνζηό επηινγώλ ζηελ εξώηεζε «ηη θαηαζθεπή έρεηο θηηάμεη»
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ηνλ Πίλαθα 25 θαη Γξάθεκα 14 παξαηεξνχκε φηη ε απάληεζε «δελ έρσ
ρξεζηκνπνηήζεη θαλέλα» θαηαιακβάλεη κφιηο ην 5.9% ησλ επηινγψλ. Σν WeDo
1.0/2.0 θαηαιακβάλεη ην 58.8% θαη ην Lego Mindstorms NXT ην 23.5%. Σέινο, ην
Simple & Powered Machines ην 11.8% ησλ επηινγψλ.
Έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθό
παθέην ξνκπνηηθήο από ηα παξαθάησ;
Valid

Valid

Frequency

Percent

4

23.5

2

11.8

WeDo 1.0/2.0

10

58.8

Γελ έρσ

1

5.9

17

100.0

Lego
Mindstorms
NXT
Simple &
Powered
Machines

ρξεζηκνπνηήζεη
θαλέλα
Total

Πίλαθαο 25: Πνζνζηό επηινγώλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ ξνκπνηηθήο

Ζχεισ χρθςιμοποιιςει κάποιο
εκπαιδευτικό πακζτο ρομποτικισ, από
τα παρακάτω;

Valid

Δεν ζχω

5,9
58,8

WeDo 1.0/2.0
Simple & Powered Machines
Lego Mindstorms NXT

11,8
23,5
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Γξάθεκα 14: Πνζνζηό επηινγώλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ ξνκπνηηθήο

5.1.3 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε – ελάξηα Σ1 ηκήκα ειέγρνπ
ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 26 θαη 27, θαζψο θαη ζηo Γξάθεκα 15 παξαηίζεηαη ε γεληθή
εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ post test ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ γηα ην 1ν θαη ην 2ν
ζελάξην. Παξαηεξνχκε πσο απφιπηε επηηπρία ππήξρε ζε 4 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο
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2,6,10 θαη 15). Δπίζεο,11 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 1,3,4,5,7,9,12,13,17,18 θαη 20) έρνπλ
πνζνζηφ ιαζψλ θάησ απφ 30%, ελψ 5 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 8,11,14,16 θαη 19)
εκθαλίδνπλ πνζνζηφ ιαζψλ άλσ ηνπ 30%, κε ηηο εξσηήζεηο 11 θαη 19 λα έρνπλ ηα
κεγαιχηεξα πνζνζηά απνηπρίαο (92.86% ε θάζε κία).
Ερώτθςθ

ωςτό

Λάκοσ

Η ενζργεια…

92,86%

7,14%

100%

0%

Ποιο από τα παρακάτω είναι πθγι ενζργειασ;

71,43%

28,57%

Ποια πθγι από τισ παρακάτω είναι μθ ανανεώςιμθ;

78,57%

21,43%

Ποια πθγι από τισ παρακάτω είναι ανανεώςιμθ;

85,71%

14,29%

Ο άνκρωποσ αξιοποιεί τον ιλιο για να…

100%

0%

Ο άνκρωποσ αξιοποιεί τον άνεμο για…

78,57%

21,43%

Η αιολικι ενζργεια δεν ςυνδζεται με…

64,29%

35,71%

Ποφ ςυναντάμε ςυνικωσ τισ ανεμογεννιτριεσ ςτθν Ελλάδα;

71,43%

28,57%

Πώσ πρζπει να τοποκετείται ζνα φωτοβολταϊκό ςτοιχείο ςε
ζνα ςπίτι;

100%

0%

Ποιο από τα παρακάτω είναι μορφι ενζργειασ;

Πίλαθαο 26: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ ζελαξίνπ

Ερώτθςθ

ωςτό

Λάκοσ

Ποιο είναι το βαςικό ςτοιχείο ενόσ φωτοβολταϊκοφ;

7,14%

92,86%

Μια ανεμογεννιτρια μετατρζπει τθν αιολικι ενζργεια ςε…

85,71% 14,29%

Σι από τα παρακάτω δεν ζχει μια ανεμογεννιτρια;
Ζνα φωτοβολταϊκό ςτοιχείο μετατρζπει τθν θλιακι ενζργεια
ςε…
Σι μποροφμε να κάνουμε για εξοικονόμθςθ ενζργειασ;
Οι ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ είναι ωφζλιμεσ για το
περιβάλλον, γιατί…
Πόςα είδθ ανεμογεννιτριασ γνωρίηετε ότι υπάρχουν;
Κάποιοι χρθςιμοποιοφν μθ ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ,
υποςτθρίηοντασ ότι…
Ποφ ζχουν οι ανεμογεννιτριεσ τθ μζγιςτθ απόδοςθ;

85,71% 14,29%

Ποιο είναι το μειονζκτθμα τθσ αιολικισ Ενζργειασ;

85,71% 14,29%

50%

50%

100%

0%

57,14% 42,86%
71,43% 28,57%
84,62% 15,38%
7,14%

92,86%

Πίλαθαο 27: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ ζελαξίνπ
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Γξάθεκα 15: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1νπ θαη 2νπ ζελαξίνπ

Οκνίσο, ζηνπο Πίλαθεο 28 θαη 29, θαζψο θαη ζην Γξάθεκα 16, παξαηίζεηαη ε
αληίζηνηρε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, γηα ηηο απαληήζεηο ηνπ post testζην
3ν ζελάξην. Δθ πξψηεο φςεσο, εληνπίδνληαη πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο απφ
φηη ζηα δχν πξψηα. Πην αλαιπηηθά, ζε 11 απφ ηηο 20 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 2,5,6,8,
9,12,13,14,15,17 θαη 18), ηα παηδηά απάληεζαλ κε πνζνζηά ιάζνπο θάησ ησλ 30
πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. ηηο ππφινηπεο 9 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 1,3,4,7,10,11,16,19 θαη
20), ηα πνζνζηά ιάζνπο ήηαλ πάλσ απφ 30% ζε θάζε κία, κε ηηο εξσηήζεηο 1,7 θαη 11
λα έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ιαζψλ, ηεο ηάμεο ηνπ 78.57%.
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Ερώτθςθ

ωςτό

Λάκοσ

Σν θσο νξίδεηαη θαιύηεξα σο…
Σν θσο δελ κπνξεί θαζόινπ λα δηαπεξάζεη πιηθά
ζώκαηα πνπ είλαη…
Έλα από ηα πην ραξαθηεξηζηηθά εηεξόθσηα ζώκαηα
είλαη…
Η πην γλσζηή απηόθσηε ηερλεηή πεγή είλαη…

21,43%

78,57%

85,71%

14,29%

42,86%

57,14%

42,86%

57,14%

Σν θσο δηαδίδεηαη επζύγξακκα.

92,86%

7,14%

Έλα από ηα πην γλσζηά δηαθαλή πιηθά ζώκαηα είλαη…
Όηαλ ην θσο ζπλαληά έλα αδηαθαλέο αλνηρηόρξσκν
ζώκα…
Σν ιεπθό θσο είλαη…

71,43%

28,57%

21,43%

78,57%

71,43%

28,57%

Η ιεπθή αθηίλα ηνπ θσηόο αλαιύεηαη ζε…
Σν ιεπθό θσο επίζεο ζπληίζεηαη θαη κε ηελ αλάκεημε ζε
θαηάιιειε αλαινγία ησλ…

78,57%

21,43%

57,14%

42,86%

Πίλαθαο 28: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 3νπ ζελαξίνπ

Ερώτθςθ
Σν γεγνλόο όηη βιέπνπκε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γύξσ
καο νθείιεηαη θπξίσο…
Σν θαινθαίξη θνξάκε θπξίσο αλνηρηόρξσκα ξνύρα
γηαηί…
Μηα θξύα κέξα ηνπ ρεηκώλα αιιά κε ειηνθάλεηα ζα
επηιέμσ λα θνξέζσ…
Η δεκηνπξγία ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ νθείιεηαη θπξίσο…
Οη εηθόλεο πνπ βιέπνπκε γύξσ καο κεηαθέξνληαη ζηνλ
εγθέθαιό καο κέζσ…
Σν είδσιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βιέπνπκε ζρεκαηίδεηαη
αληεζηξακκέλν.
Οη θαθνί πνπ είλαη παρύηεξνη ζην κέζν θαη ιεπηόηεξνη
ζηα άθξα νλνκάδνληαη…
Όηαλ πνιιέο αθηίλεο θσηόο πέζνπλ πάλσ ζε έλαλ
απνθιίλνληα θαθό, ηόηε…
Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ θαθώλ ζε ζπγθιίλνληεο θαη
απνθιίλνληεο νθείιεηαη…
Μηα βαζηθή νκνηόηεηα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη
ηνπ καηηνύ καο είλαη…

ωςτό

Λάκοσ

21,43%

78,57%

92,86%

7,14%

85,71%

14,29%

78,57%

21,43%

85,71%

14,29%

35,71%

64,29%

78,57%

21,43%

85,71%

14,29%

50%

50%

35,71%

64,29%

Πίλαθαο 29: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 3νπ ζελαξίνπ
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Γξάθεκα 16: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο 3νπ ζελαξίνπ

Οη κέζεο βαζκνινγίεο γηα φια ηα ηεζη ηνπ ηκήκαηνο η1 δίλνληαη παξαθάησ ζηνλ
Πίλαθα 30. Όπσο παξαηεξνχκε νη βαζκνινγίεο ζηα Post tests είλαη απμεκέλεο ζε
ζρέζε κε ηα Pre tests (ζηα πξψηα δχν ζελάξηα ε δηαθνξά είλαη πνιχ κηθξή).

Statistics
Βαζκνινγία [Pre

Βαζκνινγία

Βαζκνινγία [Pre

Βαζκνινγία

1&2, η1]

[Post 1&2, η1]

3, η1]

[Post 3, η1]

Valid

14

14

14

14

Missing

0

0

0

0

Mean

69,2500

72,1429

49,5714

61,7857

Std. Deviation

7,52879

10,32441

12,64129

15,88506

N

Πίλαθαο 30: Μέζεο βαζκνινγίεο όισλ ησλ ζελαξίσλ
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5.1.4 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε – ελάξηα Σ2 ηκήκα παξέκβαζεο
Όζνλ αθνξά ην ηκήκα παξέκβαζεο ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 31 θαη 32, θαζψο θαη
ζην Γξάθεκα 17, παξαηίζεηαη ε γεληθή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηκήκαηνο
απηνχ γηα ην 1ν θαη 2ν ζελάξην. Παξαηεξνχκε πσο απφιπηε επηηπρία ππάξρεη ζε 3
εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 1,6 θαη 15), ελψ ζε 10 απφ ηηο 20 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο
2,3,4,7,8,10,12,13,16 θαη 20), ηα πνζνζηά ιάζνπο είλαη θάησ απφ 30%. Δπίζεο, νη
ππφινηπεο 7 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 5,9,11,14,17,18 θαη 19), εκθαλίδνπλ πνζνζηά
ιάζνπο, άλσ ηνπ 30%, κε ηελ εξψηεζε 14, λα ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ιάζνο απαληήζεσλ (71.43%).
Ερώτθςθ

ωςτό

Λάκοσ

Η ελέξγεηα…

100,00%

0,00%

Πνην από ηα παξαθάησ είλαη κνξθή ελέξγεηαο;

92,86%

7,14%

Πνην από ηα παξαθάησ είλαη πεγή ελέξγεηαο;

78,57%

21,43%

Πνηα πεγή από ηηο παξαθάησ είλαη κε αλαλεώζηκε;

78,57%

21,43%

Πνηα πεγή από ηηο παξαθάησ είλαη αλαλεώζηκε;

57,14%

42,86%

Ο άλζξσπνο αμηνπνηεί ηνλ ήιην γηα λα…

100,00%

0,00%

Ο άλζξσπνο αμηνπνηεί ηνλ άλεκν γηα…

85,71%

14,29%

Η αηνιηθή ελέξγεηα δελ ζπλδέεηαη κε…

71,43%

28,57%

Πνύ ζπλαληάκε ζπλήζσο ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Διιάδα;

64,29%

35,71%

85,71%

14,29%

Πώο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλα θσηνβνιηατθό ζηνηρείν ζε έλα ζπίηη;
νπ

νπ

Πίλαθαο 31: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1 θαη 2 ζελαξίνπ

Ερώτθςθ
Πνην είλαη ην βαζηθό ζηνηρείν ελόο θσηνβνιηατθνύ;
Μηα αλεκνγελλήηξηα κεηαηξέπεη ηελ αηνιηθή
ελέξγεηα ζε…
Ση από ηα παξαθάησ δελ έρεη κηα αλεκνγελλήηξηα;
Έλα θσηνβνιηατθό ζηνηρείν κεηαηξέπεη ηελ ειηαθή
ελέξγεηα ζε…
Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο;
Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη σθέιηκεο γηα
ην πεξηβάιινλ, γηαηί…
Πόζα είδε αλεκνγελλήηξηαο γλσξίδεηε όηη
ππάξρνπλ;
Κάπνηνη ρξεζηκνπνηνύλ κε αλαλεώζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο, ππνζηεξίδνληαο όηη…
Πνύ έρνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο ηε κέγηζηε απόδνζε;
Πνην είλαη ην κεηνλέθηεκα ηεο αηνιηθήο Δλέξγεηαο;

ωςτό
50,00%

Λάκοσ
50,00%

85,71%

14,29%

85,71%

14,29%

28,57%

71,43%

100,00%

0,00%

78,57%

21,43%

64,29%

35,71%

76,92%

30,77%

42,86%
92,86%

57,14%
7,14%

Πίλαθαο 32: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1νπ θαη 2νπ ζελαξίνπ
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Γξάθεκα 17: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1 νπ θαη 2νπ ζελαξίνπ

Σέινο, ζηνπο Πίλαθεο 33 θαη 34, θαζψο θαη ζην Γξάθεκα 18 παξαηίζεηαη ε γεληθή
εηθφλα ηνπ ηκήκαηνο παξέκβαζεο γηα ηηο απαληήζεηο ηνπ post test ζην 3ν ζελάξην.
Παξαηεξνχκε πσο ζε 2 εξσηήζεηο (5 θαη 12) ππήξραλ κφλν ζσζηέο απαληήζεηο
(100%), ελψ ζε 12 απφ ηηο 20 εξσηήζεηο, (εξσηήζεηο 2,3,6,8,9,11,13,14,17,18,19 θαη
20) ηα πνζνζηά ιαζψλ βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξν επίπεδν απφ ην 30%. ηηο ππφινηπεο 6
εξσηήζεηο ηα ιάζε εκθαλίδνληαη κε πνζνζηά άλσ ηνπ 30%, κε ηελ εξψηεζε 4, λα
εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιάζνπο (64.29%).
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Ερώτθςθ

ωςτό

Λάκοσ

Σν θσο νξίδεηαη θαιύηεξα σο…

57,14%

42,86%

71,43%

28,57%

78,57%

21,43%

Η πην γλσζηή απηόθσηε ηερλεηή πεγή είλαη…

35,71%

64,29%

Σν θσο δηαδίδεηαη επζύγξακκα.

100,00%

0,00%

Έλα από ηα πην γλσζηά δηαθαλή πιηθά ζώκαηα είλαη…

85,71%

14,29%

Όηαλ ην θσο ζπλαληά έλα αδηαθαλέο αλνηρηόρξσκν ζώκα…

64,29%

35,71%

Σν ιεπθό θσο είλαη…

71,43%

28,57%

Η ιεπθή αθηίλα ηνπ θσηόο αλαιύεηαη ζε…

71,43%

28,57%

Σν ιεπθό θσο επίζεο ζπληίζεηαη θαη κε ηελ αλάκεημε ζε
θαηάιιειε αλαινγία ησλ…

57,14%

42,86%

Σν θσο δελ κπνξεί θαζόινπ λα δηαπεξάζεη πιηθά ζώκαηα
πνπ είλαη…
Έλα από ηα πην ραξαθηεξηζηηθά εηεξόθσηα ζώκαηα
είλαη…

Πίλαθαο 33: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 3νπ ζελαξίνπ

Δξώηεζε

ωςτό

Λάκοσ

Σν γεγνλόο όηη βιέπνπκε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα γύξσ καο
νθείιεηαη θπξίσο…

85,71%

14,29%

Σν θαινθαίξη θνξάκε θπξίσο αλνηρηόρξσκα ξνύρα γηαηί…

100,00%

0,00%

Μηα θξύα κέξα ηνπ ρεηκώλα αιιά κε ειηνθάλεηα ζα
επηιέμσ λα θνξέζσ…

78,57%

21,43%

Η δεκηνπξγία ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ νθείιεηαη θπξίσο…

92,86%

7,14%

57,14%

42,86%

50,00%

50,00%

78,57%

21,43%

92,86%

7,14%

71,43%

28,57%

92,86%

7,14%

Οη εηθόλεο πνπ βιέπνπκε γύξσ καο κεηαθέξνληαη ζηνλ
εγθέθαιό καο κέζσ…
Σν είδσιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βιέπνπκε ζρεκαηίδεηαη
αληεζηξακκέλν.
Οη θαθνί πνπ είλαη παρύηεξνη ζην κέζν θαη ιεπηόηεξνη ζηα
άθξα νλνκάδνληαη…
Όηαλ πνιιέο αθηίλεο θσηόο πέζνπλ πάλσ ζε έλαλ
απνθιίλνληα θαθό, ηόηε…
Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ θαθώλ ζε ζπγθιίλνληεο θαη
απνθιίλνληεο νθείιεηαη…
Μηα βαζηθή νκνηόηεηα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ηνπ
καηηνύ καο είλαη…

Πίλαθαο 34: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 3νπ ζελαξίνπ
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Γξάθεκα 18: Απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 3νπ ζελαξίνπ

Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα φια ηα ηεζη ζηα νπνία ζπκκεηείραλ ηα παηδηά
ηνπ ηκήκαηνο παξέκβαζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 35. Όπσο βιέπνπκε,
νη δηαθνξέο εδψ κεηαμχ ησλ Pre θαη Post test θαίλνληαη αξθεηά ζεκαληηθέο.

Statistics
Βαζκνινγία

Βαζκνινγία

Βαζκνινγία

Βαζκνινγία

[Pre 1&2, η2]

[Post 1&2, η2]

[Pre 3, η2]

[Post 3, η2]

Valid

14

14

14

14

Missing

0

0

0

0

Mean

56,0714

77,1429

55,5714

74,6429

Std. Deviation

14,99982

12,35910

13,54033

20,04459

N

Πίλαθαο 35: Μέζεο βαζκνινγίεο όισλ ησλ ζελαξίσλ
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5.2 Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή
ηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα γίλνπλ έιεγρνη κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο βαζκνινγίεο ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ειέγμνπκε θαηά πφζν ππάξρεη δηαθνξά ζηνπο
βαζκνχο ησλ παηδηψλ ηνπ ηκήκαηνο η2 (ηκήκα παξέκβαζεο), σο πξνο ην Pre θαη ην
Post ηεζη θαη γηα ηα 3 ζελάξηα. Υάξηλ πιεξφηεηαο θαη ακεζφηεξεο ζχγθξηζεο ζα
θάλνπκε αθξηβψο ηνπο ίδηνπο ειέγρνπο γηα ην ηκήκα η1 (ηκήκα ειέγρνπ).
Σν θαηαιιειφηεξν ηεζη πνπ αξκφδεη ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα είλαη ην κε
παξακεηξηθφ ηεζη Wilcoxon, ην νπνίν είλαη ην κε παξακεηξηθφ αλάινγν ηνπ Paired
Samples t-test. Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ηεζη έγηλε ιφγσ ηνπ κηθξνχ πιήζνπο ησλ παηδηψλ
θάζε ηκήκαηνο (14 παηδηά γηα θάζε ηκήκα), θαζψο ζε ηφζν κηθξφ δείγκα ηα
παξακεηξηθά ηεζη είλαη πνιχ επίθνβα. Σν ηεζη Wilcoxon έρεη σο κεδεληθή ππφζεζε
ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ ηηκψλ, ε νπνία απνξξίπηεηαη φηαλ Asymp. Sig<0.05.
5.2.1 Έιεγρνη ππνζέζεσλ ηκήκα ειέγρνπ
ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 36-38, παξαηίζεληαη φια ηα ρξήζηκα απνηειέζκαηα ηνπ
ηεζη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα 36 βιέπνπκε ην φηη ππάξρεη κία δηαθνξά
πεξίπνπ ηξηψλ κνλάδσλ ζηηο βαζκνινγίεο ησλ δχν ηεζη γηα ηα πξψηα δχν ζελάξηα. Ζ
δηαθνξά απηή ππνδεηθλχεη κία κηθξή αχμεζε ζηε βαζκνινγία ζην Post test, ε νπνία
φκσο απφ ηνλ Πίλαθα 37, θαίλεηαη φηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Asymp.
Sig=0.346>0.05). Ο Πίλαθαο 38 δείρλεη ην πιήζνο ησλ θνξψλ πνπ ε βαζκνινγία
θάπνηνπ παηδηνχ ζην Pre test ήηαλ κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ Post test,
φπσο επίζεο θαη ηηο ηζνβαζκίεο.

Descriptive Statistics
N

Mean

Βαζκνινγία [Pre 1&2, η1]

14

69,2500

Βαζκνινγία [Post 1&2, η1]

14

72,1429

Πίλαθαο 36: Μέζεο Βαζκνινγίεο ζηα Pre θαη Post ηεζη γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα

122

Ranks
N
Βαζκνινγία [Post 1&2,

Negative Ranks

Mean Rank

Sum of Ranks

7

a

5,36

37,50

b

9,64

67,50

η1] - Βαζκνινγία [Pre

Positive Ranks

7

1&2, η1]

Ties

0

Total

14

c

a. Βαζκνινγία [Post 1&2, η1] < Βαζκνινγία [Pre 1&2, η1]
b. Βαζκνινγία [Post 1&2, η1] > Βαζκνινγία [Pre 1&2, η1]
c. Βαζκνινγία [Post 1&2, η1] = Βαζκνινγία [Pre 1&2, η1]

Πίλαθαο 37: Καηακέηξεζε πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο νη βαζκνινγίεο ησλ δύν πξώησλ
ζελαξίσλ ζην Pre ηεζη, ήηαλ κηθξόηεξεο, κεγαιύηεξεο ή ίζεο κε απηέο ησλ Post.

Test Statisticsa
Βαζκνινγία
[Post 1&2, η1] Βαζκνινγία [Pre
1&2, η1]
b

Z

-,943

Asymp. Sig. (2-tailed)

,346

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Πίλαθαο 38: Έιεγρνο ηζόηεηαο κέζσλ Βαζκνινγηώλ γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα. κε θξηηήξην
Wilcoxon

ηε ζπλέρεηα, ζην γξάθεκα 19 παξαηεξνχκε πσο θαη ζηα δχν ηκήκαηα ππήξμε
βειηίσζε κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο. Όκσο θαίλεηαη πσο ζην ηκήκα ειέγρνπ ην
πνζνζηφ ηεο βειηίσζεο (ζρεδφλ 3%) ήηαλ πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ
ηκήκαηνο παξέκβαζεο (21%). Αθφκε, βιέπνπκε πσο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο
ηνπ post test ηνπ ηκήκαηνο παξέκβαζεο (77,14%) είλαη πην πςειφ ζε ζρέζε κε εθείλν
ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ (72,14%).
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Μακθςιακά αποτελζςματα 1ου και 2ου
ςεναρίου ςτα 2 τμιματα
100
80

77,14

72,14

69,25
56,07

60
40
20
0

Pre 1&2

Post 1&2

Σμιμα Ελζγχου

Σμιμα Παρζμβαςθσ

Γξάθεκα 19: Σύγθξηζε καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν ηκεκάησλ γηα ηα δύν πξώηα
ζελάξηα

Δληειψο αλάινγα πξάηηνπκε θαη γηα ην ηξίην ζελάξην ζην ηκήκα ειέγρνπ. Παξαθάησ
ζηνλ Πίλαθα 39 βιέπνπκε θαη πάιη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε κέζε βαζκνινγία πνπ είλαη
ηεο ηάμεο ησλ 12 κνλάδσλ. ηνλ Πίλαθα 40 θαίλεηαη πσο απηή ε δηαθνξνπνίεζε δελ
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Asymp. Sig=0.054>0.05), ελψ ζηνλ Πίλαθα 41 θαίλεηαη
ην πιήζνο ησλ θνξψλ πνπ ππεξηζρχεη ε βαζκνινγία ηνπ Post ηεζη, έλαληη ηνπ Pre.
Descriptive Statistics
N

Mean

Βαζκνινγία [Pre 3, η1]

14

49,5714

Βαζκνινγία [Post 3, η1]

14

61,7857

Πίλαθαο 39: Μέζεο Βαζκνινγίεο ζηα Pre θαη Post ηεζη γηα ην 3ν ζελάξην

Ranks
N
Βαζκνινγία [Post 3, η1] Βαζκνινγία [Pre 3, η1]

Negative Ranks
Positive Ranks

Mean Rank

Sum of Ranks

4

a

4,50

18,00

9

b

8,11

73,00

c

Ties

1

Total

14

a. Βαζκνινγία [Post 3, η1] < Βαζκνινγία [Pre 3, η1]
b. Βαζκνινγία [Post 3, η1] > Βαζκνινγία [Pre 3, η1]
c. Βαζκνινγία [Post 3, η1] = Βαζκνινγία [Pre 3, η1]

Πίλαθαο 40: Καηακέηξεζε πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο νη βαζκνινγίεο ηνπ 3νπ ζελαξίνπ ζην Pre
ηεζη, ήηαλ κηθξόηεξεο, κεγαιύηεξεο ή ίζεο κε απηέο ηνπ Post.
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Test Statisticsa
Βαζκνινγία
[Post 3, η1] Βαζκνινγία [Pre
3, η1]
b

Z

-1,924

Asymp. Sig. (2-tailed)

,054

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Πίλαθαο 41: Έιεγρνο ηζόηεηαο κέζσλ Βαζκνινγηώλ γηα ην 3ν ζελάξην, κε θξηηήξην Wilcoxon

ηε ζπλέρεηα, ζην γξάθεκα 20 παξαηεξνχκε πσο θαη ζηα δχν ηκήκαηα ππήξμε κεγάιε
βειηίσζε κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο. ην ηκήκα ειέγρνπ ην πνζνζηφ ηεο
βειηίσζεο (πεξίπνπ 12%) ήηαλ θαη πάιη κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ ηκήκαηνο
παξέκβαζεο (ζρεδφλ 20%). Αθφκε, βιέπνπκε πσο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ
post test ηνπ ηκήκαηνο παξέκβαζεο (74,64%) είλαη αξθεηά πην πςειφ ζε ζρέζε κε
εθείλν ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ (61,78%).

Μακθςιακά αποτελζςματα 3ου ςεναρίου για τα 2
τμιματα
74,64

80
60

55,57

49,57

61,78

40
20
0
Pre 3

Post 3
Σμιμα Ελζγχου

Σμιμα Παρζμβαςθσ

Γξάθεκα 20: Σύγθξηζε καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν ηκεκάησλ γηα ην 3ν ζελάξην

5.2.2 Έιεγρνη ππνζέζεσλ ηκήκα παξέκβαζεο
Δξγαδφκελνη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζηελ νκάδα παξέκβαζεο παξαηεξνχκε απφ ηνπο
Πίλαθεο 42-44 κία δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 21 κνλάδσλ κεηαμχ ηνπ Pre θαη ηνπ Post
ηεζη γηα ηα πξψηα δχν ζελάξηα, ε νπνία κάιηζηα είλαη θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
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(Asymp Sig=0.001<0.05), κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Post ηεζη λα είλαη ζε 13 απφ ηηο 14
πεξηπηψζεηο πςειφηεξα απ φηη ζηα Pre.
Descriptive Statistics
N

Mean

Βαζκνινγία [Pre 1&2, η2]

14

56,0714

Βαζκνινγία [Post 1&2, η2]

14

77,1429

Πίλαθαο 42: Μέζεο Βαζκνινγίεο ζηα Pre θαη Post ηεζη γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα

Ranks
N
Βαζκνινγία [Post 1&2, η2] Βαζκνινγία [Pre 1&2, η2]

Negative Ranks
Positive Ranks

1

Mean Rank

Sum of Ranks

1,00

1,00

8,00

104,00

a

13

b

c

Ties

0

Total

14

a. Βαζκνινγία [Post 1&2, η2] < Βαζκνινγία [Pre 1&2, η2]
b. Βαζκνινγία [Post 1&2, η2] > Βαζκνινγία [Pre 1&2, η2]
c. Βαζκνινγία [Post 1&2, η2] = Βαζκνινγία [Pre 1&2, η2]

Πίλαθαο 43: Καηακέηξεζε πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο νη βαζκνινγίεο ησλ δύν πξώησλ
ζελαξίσλ ζην Pre ηεζη, ήηαλ κηθξόηεξεο, κεγαιύηεξεο ή ίζεο κε απηέο ησλ Post.

Test Statisticsa
Βαζκνινγία
[Post 1&2, η2] Βαζκνινγία [Pre
1&2, η2]
b

Z

-3,240

Asymp. Sig. (2-tailed)

,001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Πίλαθαο 44: Έιεγρνο ηζόηεηαο κέζσλ Βαζκνινγηώλ γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα. κε θξηηήξην
Wilcoxon

Οκνίσο γηα ην 3ν ζελάξην ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ππάξρεη κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 19 κνλάδσλ (Asymp Sig=0.001<0.05) κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπ
Post ηεζη θαη πάιη λα ππεξηεξνχλ, θαζψο ζηηο 13 απφ ηηο 14 πεξηπηψζεηο ήηαλ
αλψηεξεο, εθηφο κίαο πεξίπησζεο ηζνβαζκίαο.
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Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Βαζκνινγία [Pre 3, η2]

14

55,5714

13,54033

36,00

78,00

Βαζκνινγία [Post 3, η2]

14

74,6429

20,04459

40,00

100,00

Πίλαθαο 45: Μέζεο Βαζκνινγίεο ζηα Pre θαη Post ηεζη, γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα

Ranks
N
Βαζκνινγία [Post 3, η2] Βαζκνινγία [Pre 3, η2]

Negative Ranks
Positive Ranks

0

Mean Rank

Sum of Ranks

,00

,00

7,00

91,00

a

13

b

c

Ties

1

Total

14

a. Βαζκνινγία [Post 3, η2] < Βαζκνινγία [Pre 3, η2]
b. Βαζκνινγία [Post 3, η2] > Βαζκνινγία [Pre 3, η2]
c. Βαζκνινγία [Post 3, η2] = Βαζκνινγία [Pre 3, η2]

Πίλαθαο 46: Καηακέηξεζε πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο νη βαζκνινγίεο ησλ δύν πξώησλ
ζελαξίσλ ζην Pre ηεζη, ήηαλ κηθξόηεξεο, κεγαιύηεξεο ή ίζεο κε απηέο ησλ Post.

Test Statisticsa
Βαζκνινγία
[Post 3, η2] Βαζκνινγία [Pre
3, η2]
b

Z

-3,183

Asymp. Sig. (2-tailed)

,001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Πίλαθαο 47: Έιεγρνο ηζόηεηαο κέζσλ Βαζκνινγηώλ γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα. κε θξηηήξην
Wilcoxon

5.2.3 Έιεγρνο γηα ηα 3 ζελάξηα ζην ηκήκα παξέκβαζεο ζηε βάζε ηνπ θύινπ
Υξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη Mann-Whitney ζηελ νκάδα παξέκβαζεο φζνλ αθνξά ζηελ
απφδνζε ησλ δχν θχισλ παξαηεξνχκε απφ ηνπο Πίλαθεο 48 θαη 49 κία δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ Pre θαη ηνπ Post ηεζη γηα ηα πξψηα δχν ζελάξηα ηφζν γηα ηα αγφξηα, φζν
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θαη γηα ηα θνξίηζηα, ε νπνία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Asymp Sig>0.05).
Παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο κέζεο βαζκνινγίαο θαη γηα ηα δχν θχια.
Descriptive Statistics
N

Mean

Βαζκνινγία [Pre 1&2, η2]-Αγόξη

8

54.87

Βαζκνινγία [Pre 1&2, η2]-Κνξίηζη

6

57.66

Βαζκνινγία [Post 1&2, η2]-Αγόξη

8

82.50

Βαζκνινγία [Post 1&2, η2]-Κνξίηζη

6

85.00

Πίλαθαο 48: Μέζεο Βαζκνινγίεο ζηα Pre θαη Post ηεζη γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα ζηε βάζε
ηνπ θύινπ

Test Statistics
Βαζκνινγία [Pre Βαζκνινγία [Post
1&2, η2]

1&2, η2]

Z

-,517

-1,838

Asymp. Sig. (2-tailed)

,605

,066

a. Grouping Variable: Φύιν

Πίλαθαο 49: Έιεγρνο ηζόηεηαο κέζσλ Βαζκνινγηώλ γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα κε θξηηήξην
Mann-Whitney

ηε ζπλέρεηα, ζην γξάθεκα 21 παξαηεξνχκε πσο θαη ζηα δχν θχια ππήξμε κεγάιε
βειηίσζε κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο. Σφζν ζηα θνξίηζηα, φζν θαη ζηα αγφξηα ην
πνζνζηφ ηεο βειηίσζεο ήηαλ ζρεδφλ ην ίδην (πεξίπνπ 27%). Αθφκε, βιέπνπκε πσο ην
ζπλνιηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ post test ησλ θνξηηζηψλ (85% ) είλαη ειάρηζηα πην
πάλσ ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ αγνξηψλ (82,5%).
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Γξάθεκα 21: Μέζεο Βαζκνινγίεο ζηα Pre θαη Post ηεζη γηα ηα δύν πξώηα ζελάξηα ζηε βάζε
ηνπ θύινπ

Υξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη Mann-Whitney ζηελ νκάδα παξέκβαζεο φζνλ αθνξά ζηελ
απφδνζε ησλ δχν θχισλ παξαηεξνχκε απφ ηνπο Πίλαθεο 50 θαη 51 κία δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ Pre θαη ηνπ Post ηεζη γηα ην ηξίην ζελάξην ηφζν γηα ηα αγφξηα, φζν θαη γηα
ηα θνξίηζηα, ε νπνία δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Asymp Sig>0.05). Παξαηεξείηαη
αχμεζε ηεο κέζεο βαζκνινγίαο θαη γηα ηα δχν θχια.
Descriptive Statistics
N

Mean

Βαζκνινγία [Pre 3]-Αγόξη

8

59,50

Βαζκνινγία [Pre 3]-Κνξίηζη

6

50,33

Βαζκνινγία [Post 13]-Αγόξη

8

78,75

Βαζκνινγία [Post 3]-Κνξίηζη

6

69,17

Πίλαθαο 50: Μέζεο Βαζκνινγίεο ζηα Pre θαη Post ηεζη γηα ην ηξίην ζελάξην ζηε βάζε ηνπ
θύινπ

Test Statistics
Βαζκνινγία [Pre 3]

Βαζκνινγία [Post 3]

Z

-,846

-1,049

Asymp. Sig. (2-tailed)

,398

,294

a. Grouping Variable: Φύιν

Πίλαθαο 51: Έιεγρνο ηζόηεηαο κέζσλ Βαζκνινγηώλ γηα ην ηξίην θξηηήξην κε θξηηήξην MannWhitney
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ηε ζπλέρεηα, ζην γξάθεκα 22 παξαηεξνχκε θαη πάιη πσο θαη ζηα δχν θχια ππήξμε
κεγάιε βειηίσζε κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο. Σφζν ζηα θνξίηζηα, φζν θαη ζηα
αγφξηα ην πνζνζηφ ηεο βειηίσζεο δελ παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθνξά (πεξίπνπ 20%).
Χζηφζν, βιέπνπκε πσο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπ post test ησλ αγνξηψλ
(78,75% ) είλαη αξθεηά πην πάλσ ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ θνξηηζηψλ (69,17%).

100
78,75

80
59,5

69,17

50,33

60
40
20
0
Pre 3

Post 3
Αγόρια

Κορίτςια

Γξάθεκα 22: Μέζεο Βαζκνινγίεο ζηα Pre θαη Post ηεζη, γηα ην ηξίην ζελάξην, ζηε βάζε ηνπ
θύινπ

5.3 Αμηνιόγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο από ηνπο καζεηέο
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 14
καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 8 είλαη αγφξηα (57,1%) θαη ηα 6 είλαη θνξίηζηα (42,9%),
φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην πην θάησ γξάθεκα.

Γξάθεκα 23: Φύιν καζεηώλ

Με εμαίξεζε έλαλ καζεηή πνπ απάληεζε κφλν ‘Φσο’ θαη έλαλ άιινλ πνπ δήισζε πσο
δε ζπκάηαη, φινη νη ππφινηπνη καζεηέο απάληεζαλ πσο εξγάζηεθαλ ζηα θεθάιαηα ηεο
130

θπζηθήο πνπ αθνξνχζαλ ην θσο (ειεθηξηζκφο) θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
(αηνιηθή, ειηαθή).
Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ηνλ κέρξη ηψξα ηξφπν εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζην
κάζεκα ηεο θπζηθήο. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαηαδεηθλχεηαη πσο ην κάζεκα
βαζηδφηαλ ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα (71,4%).

Μόλν από ηα βηβιία, βιέπνληαο ηε ζεσξία θαη

πρλόηεηα

Πνζνζηό

10

71,4

3

21,4

1

7,1

14

100,0

θάλνληαο ηηο αζθήζεηο
Από ηα βηβιία θαη από ην δηαδίθηπν,
βιέπνληαο ζεσξία θαη θάλνληαο αζθήζεηο
Από ηα βηβιία, ην δηαδίθηπν θαη
πξαγκαηνπνηώληαο πεηξάκαηα εθηόο βηβιίνπ
ύλνιν

Πίλαθαο 52: Τξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο έσο ηώξα

Γξάθεκα 24: Τξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο έσο ηώξα

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ηξφπνο εξγαζίαο ηψξα ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο είρε
θάηη δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ δνχιεπαλ νη καζεηέο έσο ηψξα
ζην κάζεκα, νη απαληήζεηο θαηαδεηθλχνπλ πσο πξνζηέζεθε ε νκαδηθή εξγαζία κέζα
απφ πεηξάκαηα, ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο θαη νξηζκέλνη καζεηέο πξφζζεζαλ πσο
πξνγξακκάηηδαλ κε scratch for WeDo, αιιά θαη απαληψληαο ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο
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θαη θχιια αμηνιφγεζεο. Γχν καζεηέο δήισζαλ πσο νη θαηαζθεπέο θαη ηα πεηξάκαηα
θαζηζηνχζαλ ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ.
ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ
λέν ηξφπν εξγαζίαο. ηνλ πην θάησ πίλαθα θαη γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη
ησλ απαληήζεψλ ηνπο.
Αξρηθά, παξαηεξείηαη πσο ζε πνιχ πξνο πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ νη καζεηέο
πξνηηκνχλ ηνλ λέν ηξφπν δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν, πσο βξήθαλ
ελδηαθέξνπζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έθαλαλ θαη πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο
εξγαζίαο/δηδαζθαιίαο ηνπο βνήζεζε λα κάζνπλ θαιχηεξα ηηο λέεο έλλνηεο.
Δπίζεο, ν ηξφπνο απηφο δελ ηνπο δπζθφιεςε ζρεδφλ θαζφινπ. Χζηφζν, έρεη
ελδηαθέξνλ ην φηη ε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ραξαθηεξίζηεθε
κέηξηα έσο θαιή.
Μέζνο

Σππηθή

όξνο

απόθιηζε

Πόζν ζνπ άξεζε ν ηξόπνπο πνπ εξγάζηεθεο ζηα 3 θεθάιαηα

4,00

,392

Πόζν ελδηαθέξνπζεο ζα ραξαθηήξηδεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο

4,08

,494

4,00

,961

4,71

,611

1,71

,726

4,43

,514

3,64

,633

πνπ έθαλεο
Δίζαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζηελ νκάδα
πνπ εξγάζηεθεο
Πόζν πξνηηκάο ηνλ ηξόπν πνπ εξγάζηεθεο ζηα 3 απηά
θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πνπ ζπλήζσο εξγαδόζνπλ
ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο
ε δπζθόιεςε ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο
εξγαζίαο/δηδαζθαιίαο
ε βνήζεζε ν ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο εξγαζίαο/δηδαζθαιίαο
γηα λα κάζεηο θαιύηεξα ηηο λέεο έλλνηεο
Η ζπλεξγαζία ζνπ κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο πόζν
θαιή ήηαλ

Πίλαθαο 53: Απόςεηο καζεηώλ γηα ηνλ λέν ηξόπν εξγαζίαο/δηδαζθαιίαο
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Η ςυνεργαςία ςου με τα υπόλοιπα μζλθ
τθσ ομάδασ πόςο καλι ιταν

3,64

ε βοικθςε ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ
εργαςίασ/διδαςκαλίασ για να μάκεισ…

4,43

ε δυςκόλεψε ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ
εργαςίασ/διδαςκαλίασ

1,71

Πόςο προτιμάσ τον τρόπο που
εργάςτθκεσ ςτα 3 αυτά κεφάλαια ςε…

4,71

Είςαι
ικανοποιθμζνοσ
από
τθ
ςυμμετοχι ςου ςτθν ομάδα που…

4

Πόςο ενδιαφζρουςεσ κα χαρακτιριηεσ
τισ δραςτθριότθτεσ που ζκανεσ

4,08

Πόςο ςου άρεςε ο τρόπουσ που
εργάςτθκεσ ςτα 3 κεφάλαια

4
0

1

2

3

4

5

Γξάθεκα 25: Απόςεηο καζεηώλ γηα ηνλ λέν ηξόπν εξγαζίαο/δηδαζθαιίαο

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο άξεζαλ πεξηζζφηεξν
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εξγαζίαο/δηδαζθαιίαο ήηαλ ηα εμήο: α) ε εξγαζία ζε
νκάδεο, β) ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ, γ) νη θαηαζθεπέο, ηδίσο φηαλ πξνγξακκάηηδαλ
απηέο ηηο θαηαζθεπέο, δ) ε κε ρξήζε βηβιίσλ, ε) ε εθκάζεζε λέσλ ελλνηψλ παξάιιεια
κε ηε δηαζθέδαζε. Έλαο καζεηήο δήισζε πσο ηνπ άξεζε ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεηξακάησλ.
7
6
6
5
4

4

4

Μθ χριςθ
βιβλίων

Διαςκζδαςθ
και μάκθςθ

4
3
2
2
1
0
Εργαςία ςε
ομάδεσ

Πειράματα

Καταςκευζσ

Γξάθεκα 26: Σηνηρεία ηνπ λένπ ηξόπνπ εξγαζίαο/δηδαζθαιίαο πνπ άξεζαλ ζηνπο καζεηέο
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Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ην αλ ππήξρε θάπνηα αμηνιφγεζε κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. Έλαο καζεηήο απάληεζε αξλεηηθά ζε απηήλ ηελ
εξψηεζε, ελψ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ θαηαδεηθλχνληαη νη εμήο
ηξφπνη αμηνιφγεζεο: α) αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο / Δξσηεκαηνιφγην ζηελ
αίζνπζα ππνινγηζηψλ / Quiz εξσηήζεσλ, β) παηρλίδη Kahoot, γ) παηρλίδη Socrative.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

8

2

Quiz/Test

Kahoot

Socrative

Γξάθεκα 27: Τξόπνη αμηνιόγεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε θεθαιαίνπ

Σέινο, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηξία ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ
θπξηαξρνχζαλ ήηαλ ε ραξά θαη ε έθπιεμε, αθνινπζνχκελα απφ ηελ αγσλία θαη έπεηηα
ηνλ ελζνπζηαζκφ.

πρλόηεηα
Αγσλία

5

Αλππνκνλεζία

2

Γηαζθέδαζε

1

Δλδηαθέξνλ

3

Ηξεκία

2

Λαρηάξα

2

Πξνζκνλή

2

Υαξά

6

Έθπιεμε

6

Δλζνπζηαζκόο

4

Δπηπρία

2

Ξεγλνηαζηά

1
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Ξεγναςιά

1

Ευτυχία

2
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4

Ζκπλθξθ

6
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6
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2
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2

Ηρεμία

2
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3
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1
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2
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5
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Γξάθεκα 28: Σπλαηζζήκαηα καζεηώλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία

5.4 πκπεξάζκαηα
ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κία ζχλνςε φιεο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε γηα ηελ
παξνχζα εξγαζία.
Σν δείγκα καο απνηεινχληαλ απφ δχν ηκήκαηα ηεο έθηεο δεκνηηθνχ 14σλ παηδηψλ ην
θαζέλα, απνηεινχκελα ζπλνιηθά απφ 13 αγφξηα θαη 15 θνξίηζηα.
Σν πξψην ηκήκα (η1) νξίζηεθε σο ηκήκα ειέγρνπ θαη απάληεζε ηκεκαηηθά ζε 2 ηεζη
απφ δχν θνξέο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο (pre & post test). Οη απαληήζεηο απφ ηα
αξρηθά ηεζη ζπιιέρζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ κε ηηο απαληήζεηο ησλ ηειηθψλ ηεζη θαη σο
ζπκπέξαζκα δελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο
βαζκνινγίεο ηνπ «πξηλ» θαη ηνπ «κεηά».
Σν δεχηεξν ηκήκα (η2) νξίζηεθε σο ηκήκα παξέκβαζεο θαη αθνινχζεζε αθξηβψο
ηελ αλάινγε δηαδηθαζία, ζπκπιεξψλνληαο ηα 2 πξψηα test αξρηθά, ελψ έπεηηα απφ
δηδαζθαιία ησλ ίδησλ δεηεκάησλ κε δηαθνξεηηθφ - κε παξαδνζηαθφ ηξφπν (ρξήζε
παθέησλ ξνκπνηηθήο) ζπκπιήξσζε επίζεο ηα 2 ηειηθά test.
Σα απνηειέζκαηα θαη πάιη ζπγθξίζεθαλ θαη πξνέθπςαλ πνιχ ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ησλ βαζκψλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζε ζρέζε κε ηηο βαζκνινγίεο πνπ
επέδεημαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπο.
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Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ζην ηκήκα παξέκβαζεο εμεηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ζηα ηξία
ζελάξηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ θάπνηεο κηθξέο
δηαθνξνπνηήζεηο ηεο βαζκνινγίαο πξηλ θαη κεηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ έρνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη καζεηέο δήισζαλ πσο ε κε ρξήζε βηβιίσλ θαη αλη’
απηνχ ε εξγαζία ζε νκάδεο, ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαη ε δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ
θαζηζηνχζε ην κάζεκα αξθεηά ελδηαθέξνλ.
Έηζη, φπσο δήισζαλ, κπνξνχζαλ λα κάζνπλ λέεο έλλνηεο κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν.
Απηφ αηηηνινγεί κάιινλ θαη ην γεγνλφο φηη ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζία ήηαλ (κε θζίλνπζα ζεηξά) ε ραξά, ε
έθπιεμε, ε αγσλία θαη ν ελζνπζηαζκφο.
5.5 Μειινληηθέο επεθηάζεηο
Ζ βηβιηνγξαθία, ε επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία θαη νη εξεπλεηηθέο κειέηεο, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή
κειέηε, θαηέδεημαλ πσο κέρξη θαη ζήκεξα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θπξίσο ζηελ
Διιάδα, ππάξρεη έιιεηςε εξεπλεηηθψλ κειεηψλ πνπ λα θαηαγξάθνπλ ηε ρξήζε
εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ ξνκπνηηθήο, ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηελ
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τπάξρεη, ινηπφλ, ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ε νπνία
νθείιεη λα είλαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη επηθεληξσκέλε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο.
Σα ηξία ζελάξηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηεπνκέλσλ ηφζν ζην
κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, αιιά θαη ζε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα φπσο
γιψζζα, γεσγξαθία θαη καζεκαηηθά. Αθφκε, θαζψο ην δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηεινχληαλ κφλν απφ κηα κηθξή νκάδα καζεηψλ ηεο η
δεκνηηθνχ, ζεσξείηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε κηαο επξείαο θιίκαθαο έξεπλαο ζε
παλειιαδηθφ επίπεδν θαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο πνπ λα δηεξεπλά ηε
δηείζδπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε ζηάζε ησλ
καζεηψλ θαη ζέκαηα γλσζηηθά, θνηλσληθά θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθά.
Δπνκέλσο, πξνηείλσ λα δηεξεπλεζνχλ θαη παξάγνληεο φπσο ην νηθνλνκηθφ - θνηλσληθφ
επίπεδν ησλ καζεηψλ, ε ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή
θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη άιια δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε λα
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παξέρνληαη νινθιεξσκέλα θαη εχθνια ζπγθξίζηκα ζηνηρεία γηα ην πψο αληηκεησπίδεη
ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή ε ειιεληθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο.
Χο πξνέθηαζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επαλαιεθζεί
ζε λέν πιαίζην, ην νπνίν ζα ππεξβαίλεη ηα φξηα κηαο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ζα
ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζε
νκάδεο ειέγρνπ. Απηφ ζα βνεζήζεη λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο παξάγνληεο πνπ δπλεηηθά
επεξεάδνπλ ηελ έξεπλα, φπσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, νη ζρέζεηο
ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηνπ
ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα γίλεη ε κειέηε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ θαη ν ξφινο
ηνπο.
Σέινο, επεηδή ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηηο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ ζηηο επηδφζεηο
ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην ηκήκα
παξέκβαζεο, ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε θαη λα κεηξήζνπκε δηαθνξέο θαη ζε άιια
ραξαθηεξηζηηθά φπσο θίλεηξα, ζπκκεηνρή θαη ζπγθέληξσζε ηφζν ζην ηκήκα ειέγρνπ,
φζν θαη ζην ηκήκα παξέκβαζεο. Θα ήηαλ σθέιηκν ζε επφκελν βήκα λα ππάξρεη
παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε γηα ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθκάζεζεο πνπ αθνινχζεζε
ην ηκήκα ειέγρνπ θαη έπεηηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνλ ηξφπν εθκάζεζεο
πνπ αθνινχζεζε ην ηκήκα παξέκβαζεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Σν εξσηεκαηνιόγην γηα ην πξνθίι ηνπ δείγκαηνο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Pre test γηα ην 1ν θαη ην 2ν ζελάξην

ΟΝΟΜΑ
ΣΜΖΜΑ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

1. Ση ζθέθηεζηε φηαλ αθνχηε ηελ έλλνηα ελέξγεηα. Δπηιέμηε κηα απάληεζε, ε
νπνία ζεσξείηε πσο είλαη ε θαιχηεξε.
 Ζ ζπλνιηθή ελέξγεηα δηαηεξείηαη. Ζ ελέξγεηα νχηε δεκηνπξγείηαη , νχηε
εμαθαλίδεηαη, κεηαηξέπεηαη φκσο δηαξθψο, ζε θάζε αιιαγή ζηε θχζε απφ κηα
κνξθή ζε κηα άιιε.
 Δλέξγεηα είλαη έλαο αηηηαθφο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε
έκςπρα αληηθείκελα θαη βξίζθεηαη πάληα απνζεθεπκέλε ζε απηά.
 Δλέξγεηα είλαη νηηδήπνηε ζπλδέεηαη κε ηελ θίλεζε θαη ηε δχλακε.
2. Θπκεζείηε πνηεο κνξθέο ελέξγεηαο γλσξίδεηε. Καηαγξάςηε φζεο πεξηζζφηεξεο
κπνξείηε.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Αλαθέξεηε φζεο πεγέο ελέξγεηαο γλσξίδεηε.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Κπθιψζηε φπνηεο απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο ζεσξείηε πσο αλαθέξνληαη ζηηο
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
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5. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε πσο ν άλζξσπνο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί/
αμηνπνηήζεη ηνλ άλεκν θαη ηνλ ήιην;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Αλαθέξεηε θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αλαλεψζηκεο θαη κε
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………..
7. α) Γλσξίδεηε ηη είλαη θαη πψο ιεηηνπξγεί έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
β) Πνχ θαη πψο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη; Δμεγήζηε γηα πνην ιφγν.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..................................
8. Γλσξίδεηε ηη είλαη θαη πψο ιεηηνπξγεί κηα αλεκνγελλήηξηα;
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9. Δπηιέμηε πνηα ζεσξείηε πσο είλαη ε θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε
κηαο αλεκνγελλήηξηαο. Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
 Οπνπδήπνηε ζε κηα πφιε
 ε πεδηάδα
 ε βνπλφ
 Μέζα ζηε ζάιαζζα
 ε θακία ηνπνζεζία απφ ηηο παξαπάλσ
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Πψο ζα κπνξνχζακε λα ζπλδπάζνπκε εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο κε αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο; Καηαγξάςηε κεξηθέο ηδέεο ζαο.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Φύιιν εξγαζίαο γηα ην 1ν ζελάξην «Ηιηαθή ελέξγεηα»
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Πεξίιεςε
Πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο κεραληθήο, ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ ζην δεκνηηθφ

Λνπθία Γξππαίνπ
l.grypaiou@al.edu.gr

Α. ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ

Παξαηεξήζηε ην κνληέιν απηνθηλήηνπ πνπ ζαο δίλεηαη. πδεηήζηε ζηελ νκάδα θαη
απαληήζηε:
1. Πνηα πεγή ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θίλεζή ηνπ;
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2. Με πνηνλ ηξφπν αμηνπνηεί ηελ ελέξγεηα απηή έηζη ψζηε λα θηλεζεί;

3. Δίλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ή φρη;

Β. ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
1. Τπάξρεη θάπνηα άιιε πεγή ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ θίλεζή ηνπ;

2. Με πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ηελ αμηνπνηήζεη γηα λα θηλεζεί;
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Γ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
1. ρεδηάζηε έλα κνληέιν απηνθηλήηνπ πνπ ζα αμηνπνηεί ηελ πξφηαζή ζαο. (Σν
κνληέιν ζαο δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ιεπηνκεξέο).
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2. Παξνπζηάζηε ην κνληέιν ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζπδεηήζηε ηε
ιεηηνπξγία
ηνπ
θαη
ηα
επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.
3. Υξεζηκνπνηήζηε ην κεηξεηή ελέξγεηαο θαη ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν γηα λα
κεηξήζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ παξάγεηαη. ηε ζπλέρεηα,
θαηαγξάςηε
ην
πνζφ
πνπ
έδεημε
ν
κεηξεηήο
ελέξγεηαο.

4. πγθξίλεηε ηε κέηξεζή ζαο κε ηε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ
παξάγεηαη απφ ηελ ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο (κπαηαξίεο). Ση παξαηεξείηε;

5. Καηαζθεπάζηε ην κνληέιν απηνθηλήηνπ πνπ πξνηείλεηαη απφ ην παθέην
εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο. πγθξίλεηε ηελ απφδνζή ηνπ κε ην αληίζηνηρν
ειεθηξνθίλεην κε κπαηαξίεο. Ση παξαηεξείηε;

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο απφ ηε ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ησλ δχν νρεκάησλ
θαη ζπδεηήζηε ηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.

Δ. ΓΔΝΗΚΔΤΖ
πλδέζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή,
δηαηππψζηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη θάλεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Φύιιν εξγαζίαο γηα ην 2ν ζελάξην «Αηνιηθή ελέξγεηα»

Πεξίιεςε
Πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο κεραληθήο, ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ ζην δεκνηηθφ

Λνπθία Γξππαίνπ
l.grypaiou@al.edu.gr
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Α. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ

Παξαηεξήζηε ην βίληεν https://www.youtube.com/watch?v=DBUOuTAWO3A
πδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο, αληαιιάμηε ηηο απφςεηο ζαο θαη απαληήζηε ζηηο
εξσηήζεηο:
1. Πνηα πεγή ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θίλεζή ηνπ ην ηζηηνθφξν;

2. Με

πνηνλ

ηξφπν

αμηνπνηεί

απηή

ηελ

ελέξγεηα

γηα

λα

θηλεζεί;

3. Δίλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ή φρη;

Β. ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
Με πνηνπο άιινπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε πεγή
ελέξγεηαο απφ ηνπο αλζξψπνπο;
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Γ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
1. ρεδηάζηε έλα κνληέιν αλεκνγελλήηξηαο , αηηηνινγψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο( κέγεζνο πηεξπγίσλ, χςνο θαηαζθεπήο, επηινγή ηνπνζεζίαο) θαη ζεκεηψζηε
φζα απφ ηα βαζηθά κέξε ηεο γλσξίδεηε.
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2. Παξνπζηάζηε ην κνληέιν ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζπδεηήζηε ηε
ιεηηνπξγία

ηνπ

θαη

ηα

επηκέξνπο

ραξαθηεξηζηηθά

ηνπ.

3. Καηαζθεπάζηε ηε ξνκπνηηθή αλεκνγελλήηξηα αμηνπνηψληαο ηελ πξφηαζή ζαο.
4. Σνπνζεηήζηε ηνλ αλεκηζηήξα ζε απφζηαζε πεξίπνπ κηζνχ κέηξνπ απφ ην
κνληέιν θαη μεθηλήζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε ρακειή ζθάια. Ση παξαηεξείηε;
5. (εκεηψζηε ηελ ηζρχ θαη ηελ ηάζε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ κεηξεηή.)

6. Απμήζηε ηελ έληαζε ηνπ αλεκηζηήξα θαη ζεκεηψζηε ηηο ηηκέο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ κεηξεηή. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ηνλ αλεκηζηήξα πην
θνληά ζηελ αλεκνγελλήηξηα, κε ηε κέγηζηε ηζρχ ηνπ. Ση παξαηεξείηε ζηηο ηηκέο
πνπ αλαγξάθνληαη ηψξα ζηνλ κεηξεηή;

7. Αθαηξέζηε έλα απφ ηα πηεξχγηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη επαλαιάβεηε ην
πξνεγνχκελν βήκα. Ση άιιαμε ζε ζρέζε κε πξηλ ζηηο ηηκέο ηνπ κεηξεηή;
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8. Ση είδνπο ελέξγεηα αμηνπνίεζε ε αλεκνγελλήηξηα θαη ζε ηη είδνπο ελέξγεηα ηε
κεηέηξεςε;

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο απφ ηνπο πεηξακαηηζκνχο ζαο θαη ζπδεηήζηε ηα
ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.

Δ. ΓΔΝΗΚΔΤΖ
πλδέζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή,
δηαηππψζηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη θάλεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: Post test γηα ην 1ν θαη 2ν ην ζελάξην
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ: Pre test γηα ην 3ν ζελάξην «Φσο θαη Υξώκαηα»

ΟΝΟΜΑ
ΣΜΖΜΑ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

1. Ση ζθέθηεζηε φηαλ αθνχηε ηε ιέμε θσο; Πεξηγξάςηε κε ιίγα ιφγηα ηε
ζθέςε ζαο:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. ίγνπξα έρεηε δεη θάπνηα ζηηγκή νπξάλην ηφμν. Πξνζπαζήζηε λα
εμεγήζεηε κε ιίγα ιφγηα πψο δεκηνπξγνχληαη ηα δηαθνξεηηθά ρξψκαηά
ηνπ.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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3. Σν θσο κπνξεί λα δηαπεξάζεη νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ζπλαληά ζηελ
πνξεία ηνπ; Δμεγήζηε:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………...............................................................................................
4. Πνηα ρξψκαηα δηαθξίλεηε ζηελ παξαθάησ εηθφλα;

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………..........................................
5. Α) Γλσξίδεηε ηη είλαη κηα θσηεηλή πεγή;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Β) Αλαθέξεηε κεξηθέο θσηεηλέο πεγέο πνπ βιέπεηε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Α) Πψο πηζηεχεηε φηη δεκηνπξγείηαη ην ιεπθφ θσο πνπ βιέπνπκε ζην
πεξηβάιινλ καο;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Β) Πψο πηζηεχεηε φηη πξνθχπηνπλ ηα δηαθνξεηηθά ρξψκαηα πνπ βιέπνπκε
ζην πεξηβάιινλ καο;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7. Όηαλ ην θσο πεξλά κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιηθά, αιιάδεη πνξεία. Πψο
νλνκάδεηαη απηφ ην θαηλφκελν; Γλσξίδεηε πνχ νθείιεηαη;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. Γλσξίδεηε γηαηί ην θαινθαίξη θνξάκε αλνηρηφρξσκα ξνχρα; Δμεγήζηε:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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9. Γλσξίδεηε πψο ιεηηνπξγεί ε φξαζε καο; Δμεγήζηε:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η: Φύιιν εξγαζίαο γηα ην 3ν ζελάξην «Φσο θαη Υξώκαηα»

Πεξίιεςε
Πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο κεραληθήο, ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ ζην δεκνηηθφ

Λνπθία Γξππαίνπ
l.grypaiou@al.edu.gr
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Α. ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ
Παξαηεξήζηε ηα πιηθά πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο. πδεηήζηε ζηελ νκάδα θαη
απαληήζηε:
1.Πνηα είλαη ε θσηεηλή πεγή / νη θσηεηλέο πεγέο;

2. Παξαηεξήζηε μαλά ηηο θσηεηλέο πεγέο. Πνην πηζηεχεηε φηη ζα είλαη ην ρξψκα
πνπ ζα εθπέκπεη θαζεκία απφ ηηο θσηεηλέο πεγέο πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο;

Β. ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
1.

Πνχ πηζηεχεηε πσο νθείιεηαη ην ρξψκα θάζε θσηεηλήο πεγήο πνπ αλαθέξαηε;

2.
ε πνηεο εθαξκνγέο ζα κπνξνχζακε λα αμηνπνηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θσηεηλψλ απηψλ πεγψλ;

3.
Πηζηεχεηε πσο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζηαζεξά θαη ηζρχνπλ πάληα;
Τπάξρνπλ θαηά ηε γλψκε ζαο άιινη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηα
επεξεάζνπλ;
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Γ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
1. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο θαη εηνηκάζηε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ αθνινπζεί κε
ην Arduino θαη θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) ρξσκαηηζηά led πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο.
Πξνγξακκαηίζηε ζε S4A ψζηε λα θσηνβνιεί γηα 5 δεπηεξφιεπηα.

2. Καηαγξάςηε ην ρξψκα ην νπνίν εθπέκπεη θάζε led. Ζ θαηαγξαθή ζαο
αληαπνθξίλεηαη ζηελ ππφζεζή ζαο;

3.Σνπνζεηήζηε κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο ηε δηαθάλεηα αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο κε θάζε
led πνπ ρξεζηκνπνηείηε (ηελ θφθθηλε γηα ην θφθθηλν led θ.ιπ.). Ση παξαηεξείηε;

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ρξψκαηνο θάζε led ζε
θαζεκηά απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο (ρσξίο ηε δηαθάλεηα θαη κέζα απφ ηε δηαθάλεηα).
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Δ. ΓΔΝΗΚΔΤΖ
Πξνζπαζήζηε λα ζπλδέζεηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρξψκαηνο απφ
ηνλ άλζξσπν θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ καηηνχ.

Δ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ
1.
Δίλαη ζεκαληηθή ε αληίιεςε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ απφ ηνλ άλζξσπν ή ζα
κπνξνχζαλ λα απνπζηάδνπλ; Γηαηί;

2.
Καηαζθεπάζηε ηε δηάηαμε ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ζχκθσλα κε ην
ζρεδηάγξακκα θαη πξνγξακκαηίζηε ηνλ ζε S4A, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε απηά
πνπ γλσξίδεηε απφ ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ: Post test γηα ην 3ν ζελάξην «Φσο θαη Υξώκαηα»
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ζελαξίσλ δηδαζθαιίαο θπζηθώλ
επηζηεκώλ


πκπιήξσζε κε Υ
Αγφξη
Κνξίηζη



ε πνηα θεθάιαηα ηεο Φπζηθήο εξγαζηήθακε καδί; (απάληεζε κνλνιεθηηθά)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο έσο ηψξα εξγαδφζαζηαλ :
1. Μφλν απφ ηα βηβιία, βιέπνληαο ηε ζεσξία θαη θάλνληαο ηηο αζθήζεηο.
2. Απφ ηα βηβιία θαη απφ ην δηαδίθηπν, βιέπνληαο ζεσξία θαη θάλνληαο
αζθήζεηο.
3. Απφ ηα βηβιία, ην δηαδίθηπν θαη πξαγκαηνπνηψληαο πεηξάκαηα εθηφο
βηβιίνπ.
4. Απφ ηα βηβιία, ην δηαδίθηπν θαη θηηάρλνληαο ξνκπνηηθέο θαηαζθεπέο.
5. Άιιε
απάληεζε…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………



Ο δηθφο καο ηξφπνο εξγαζίαο είρε θάηη δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ην ηξφπν πνπ
δνπιεχαηε έσο ηψξα ζην κάζεκα ; Αλαιχζηε
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………............................................
................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Κχθισζε ηελ απάληεζε πνπ ζνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν.
1. Πφζν ζνπ άξεζε ν ηξφπνο πνπ εξγάζηεθεο ζηα 3 θεθάιαηα;

θαζφινπ

ιίγν

κέηξηα

πνιχ

πάξα πνιχ

2. Πφζν ελδηαθέξνπζεο ζα ραξαθηήξηδεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
έθαλεο;
θαζφινπ

ιίγν

κέηξηα

πνιχ

πάξα πνιχ

3. Δίζαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζηελ νκάδα πνπ
εξγάζηεθεο;
θαζφινπ

ιίγν

κέηξηα

πνιχ

πάξα πνιχ

4. Πφζν πξνηηκάο ηνλ ηξφπν πνπ εξγάζηεθεο ζηα 3 απηά θεθάιαηα ζε
ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπλήζσο εξγαδφζνπλ ζην κάζεκα ηεο
θπζηθήο;
θαζφινπ

ιίγν

κέηξηα

πνιχ

πάξα πνιχ

5. ε δπζθφιεςε ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εξγαζίαο/ δηδαζθαιίαο;
θαζφινπ

ιίγν

κέηξηα

πνιχ

πάξα πνιχ

6. ε βνήζεζε ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εξγαζίαο/ δηδαζθαιίαο γηα λα
κάζσ θαιχηεξα ηηο λέεο έλλνηεο;
θαζφινπ

ιίγν

κέηξηα

πνιχ

πάξα πνιχ

7. Ζ ζπλεξγαζία ζνπ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο πφζν θαιή ήηαλ;
θαζφινπ



ιίγν

κέηξηα

πνιχ

πάξα πνιχ

Ση ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εξγαζίαο/ δηδαζθαιίαο;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε θεθαιαίνπ ππήξρε θάπνηα αμηνιφγεζε;
Δμεγήζηε
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



Γξάςε 3 ζπλαηζζήκαηα πνπ είρεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο.

1.
2.
3.
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