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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αποδοτική ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

στην εκπαίδευση είναι ένας βασικός, αλλά ακόμα ανεκπλήρωτος στόχος στην εκπαίδευση των 

Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ, όπως είναι τα 

Μικροϋπολογιστικά Συστήματα (ΜΥΣ) από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σε περιβάλλον 

Εργαστηρίου ΦΕ είναι ένα πεδίο που χρήζει διερεύνηση. Το πλαίσιο εκπαίδευσής τους 

αποτελεί καθοριστική παράμετρο, έτσι ώστε να ενταχθούν οι ΤΠΕ αποτελεσματικά στην 

εκπαίδευση των ΦΕ και συνάμα να μεγιστοποιηθεί η χρησιμότητα των ΜΥΣ σε αυτή.  

Η συνεργατική μέθοδος έχει ιδιαιτέρως τονιστεί ως παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς στην προώθηση και υποστήριξη εκπαιδευτικών αλλαγών. Το μοντέλο 

εκπαίδευσης σε Κοινότητες Μάθησης μπορεί εν δυνάμει να παρέχει το συνεργατικό 

περιβάλλον μέσω του διαλογικού και αναστοχαστικού του χαρακτήρα, έτσι ώστε να 

εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι.  

Στην παρούσα έρευνα μελετάται το πώς μελλοντικοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης κάνουν χρήση Εργαστηρίων με Μικροϋπολογιστικά Συστήματα (ΕΜΥΣ). Η 

επίδραση του υποστηρικτικού πλαισίου της Κοινότητας Μάθησης στην διαδικασία 

εκπαίδευσής τους, καθώς και κατά το σχεδιασμό διδακτικού υλικού από τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς αποτελεί επίσης αντικείμενο μελέτης. Ερευνώντας το δίκτυο των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και τη συζήτηση μέσα στην Κοινότητα Μάθησης 

επιδιώκουμε να εξάγουμε πληροφορίες για τη χρήση των ΕΜΥΣ που κάνουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Συνεργατική μέθοδος, Εργαστήρια με Μικροϋπολογιστικά Συστήματα, 

Κοινότητες Μάθησης, Ανάλυση Δικτύων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

 

 

ABSTRACT 

The effective integration of Information and Communication Technology in education is a 

main, yet unfulfilled goal in science education. The use of contemporary ICT tools, like 

microcomputers, that pre-service teachers make, is a research field to be further investigated. 

The framework of their training is a defining parameter, so that ICT may be integrated 

successfully in science education and so that their usefulness may be maximized.   

Collaboration has far been stressed as an assisting factor in promoting and supporting 

educational reform. The Community of Learners model can potentially provide the 

collaborative environment through its dialogical and reflexive nature, so that the above 

objectives to be reached. 

In the present study, the use of Microcomputer-Based Laboratories (MBL) that pre-service 

primary school teachers make is been investigated. The effect of the supporting framework of 

Community of Learners in their training and also to the process of designing teaching material 

is being studied too. Exploring the network of interactions between teachers and the discussion 

in the Community of Learners’ meetings is expected to provide us with information about the 

use of MBL that teachers make. 

 

Keywords:  Collaboration, Microcomputer-Based Laboratories, Community of Learners, 

Network Analysis, Teacher Education
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

στην εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) είναι ένα εγχείρημα, που εξυπηρετεί 

πολλαπλούς στόχους, όπως η ανάγκη η εκπαίδευση να συνάδει με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

(American Association of Colleges for Teacher Education 2008), η προσομοίωση της 

εκπαίδευσης στις ΦΕ σε αυθεντικά περιβάλλοντα έρευνας για τις ΦΕ, όπου είναι απαραίτητη 

η χρήση Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) και η ανάγκη να αναπτύξουν οι μαθητές τεχνολογικό 

γραμματισμό, ως απαραίτητο εφόδιο για τη σύγχρονη εποχή. Κυρίως, όμως, στοχεύει 

πρωταρχικά στο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις ΦΕ, να τους διευκολύνει να 

δημιουργήσουν τα νοητικά μονοπάτια προς τις έννοιες, τα φαινόμενα, καθώς και τον τρόπο 

λειτουργίας της και του τρόπου εξέλιξης αυτής ─ μια εξέλιξη κατά την οποία η Τεχνολογία 

έπαιξε σημαντικό και συχνά καθοριστικό ρόλο. 

Υπηρετώντας το εγχείρημα αυτό, η έρευνα οφείλει να μελετήσει τις συνθήκες εκείνες κατά τις 

οποίες προωθείται η Εκπαίδευση στις ΦΕ με τη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και το πλαίσιο όπου 

θα καταστεί πιο αποδοτική η χρήση τους, ο συσχετισμός των ρόλων μαθητή-εκπαιδευτικού-

εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτές, καθώς και η αλληλεπίδραση των ΤΠΕ με την “οικολογία της 

τάξης” (Waight & Abd-El-Khalick 2007).  

Η Εργαστηριακή Εκπαίδευση στις ΦΕ, αποτελεί ένα εύφορο πεδίο στο οποίο οι ΝΤ μπορούν 

εν δυνάμει να προσφέρουν εκτεταμένες δυνατότητες, ενώ Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 

(ΜΥΣ) μπορούν μέσω της οπτικοποίησης και της λήψης & ανάλυσης δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο (real-time) να συμβάλλουν στην μάθηση για τις ΦΕ, καθώς και των 

επιστημονικών διαδικασιών. Σε παρόμοια λογική, το πλαίσιο λειτουργίας των Εργαστηρίων με 

Μικροϋπολογιστικά Συστημάτα (ΕΜΥΣ), παίζει καθοριστικό ρόλο, με την έρευνα να 

συνηγορεί υπέρ μιας πιο μαθητοκεντρικής και διερευνητικής προσέγγισης (Odom et al. 2011). 

Οι συνθήκες κατά τις οποίες θα μπορέσει αυτό να καταστεί δυνατό στην εκπαίδευση 

μελλοντικών εκπαιδευτικών με ΕΜΥΣ είναι μία από τους βασικές επιδιώξεις της παρούσας 

έρευνας.    

Οι εκπαιδευτικοί, ως βασικοί συντελεστές και αρωγοί των εκπαιδευτικών καινοτομιών στην 

εκπαίδευση, είναι ο δομικός λίθος πάνω στον οποίο πρέπει να δομηθούν εκπαιδευτικές 

αλλαγές, σύμφωνα με τις συστάσεις από τα πορίσματα της έρευνας και διατηρώντας άρρηκτη 

και διαρκώς αλληλεπιδρώσα τη σχέση έρευνας-επιμόρφωσης. Σύγχρονες αντιλήψεις για 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσω της συνεργατικής μεθόδου και Κοινοτήτων Μάθησης (ΚΜ) 

αξίζει να χρησιμοποιηθούν, εξαιτίας των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στην 

αλλαγή των στάσεων και των εκπαιδευτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών (Elster 2010). Η 

συμμετοχικότητα των εκπαιδευτικών στη συζήτηση της ΚΜ, η μαθησιακή αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών και η επίδραση της ΚΜ κατά το σχεδιασμού διδακτικού υλικού είναι πεδία 

που χρήζουν διερεύνηση.  

Συνεπώς, στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της χρήσης των ΕΜΥΣ που κάνουν 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και διερεύνηση της επίδρασης 

του πλαισίου της ΚΜ στην εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών σε ΕΜΥΣ.  

Συγκεκριμένα, στο Κεφ. 1 γίνεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε ερευνητικά πεδία που 

αφορούν την παρούσα έρευνα, όπως τα ΕΜΥΣ, την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ, τη 

Συνεργατική μέθοδο και το πλαίσιο Εκπαίδευσης σε ΚΜ. Στο Κεφ. 2 περιγράφεται το Μοντέλο 

Διδακτικής Αναδόμησης, ως το θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. 
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Στο Κεφ. 3 δίνεται μια περιγραφή των φάσεων υλοποίησης της Εκπαίδευσης φοιτητών, της 

συλλογής δεδομένων καθώς και της ανάλυσης δεδομένων που έγινε, μαζί με τα αντίστοιχα 

ερωτήματα που εξετάζονται. Στο Κεφ. 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με τους 

κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα/κοινωνιογράμματα, ενώ στο Κεφ. 5 γίνεται μια 

γενικότερη αποτίμηση των πορισμάτων και προτείνονται επεκτάσεις για την Εκπαίδευση 

μελλοντικών Εκπαιδευτικών. 
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ΚΕΦ. 1°: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Εργαστήρια με Μικροϋπολογιστικά Συστήματα  

Εργαστηριακή Εκπαίδευση στις ΦΕ 

Ο ρόλος του πειράματος στην εκπαίδευση για τις ΦΕ έχει ανέκαθεν τονιστεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία για τα πολύπλευρα οφέλη που φέρει στη μάθηση επιστημονικού περιεχομένου 

ΦΕ, στη μάθηση επιστημονικών δεξιοτήτων και πρακτικών και στην κινητοποίηση 

ενδιαφέροντος (Lavonen et al. 2004, Hofstein & Lunetta 2004). Επιπλέον, ο σχεδιασμός 

πειραμάτων από τους ίδιους τους μαθητές στα πλαίσια σύγχρονων κονστρακτιβιστικών 

μοντέλων, είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να ενισχύσει τα μαθησιακά οφέλη 

επικεντρώνοντας στο νόημα πίσω από τη διαδικασία, μακριά από συνήθεις πρακτικές “βιβλίου 

μαγειρικής” (Lavonen et al. 2004). Εντούτοις, ο σχεδιασμός πειραμάτων από τους ίδιους τους 

μαθητές κρίνεται μια μάλλον απαιτητική μέθοδος, ενώ υπάρχει ανάγκη για υποστηρικτικά 

περιβάλλοντα μάθησης και έρευνας σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών προκειμένου να 

γίνεται μια πιο αποτελεσματική χρήση των πειραμάτων από αυτούς (Duit & Tesch 2010). Σε 

αυτή την κατεύθυνση, μεταεργαστηριακός αναστοχασμός και διασύνδεση με τις επιστημονικές 

θεωρίες  που σχετίζονται τα πειράματα είναι απαραίτητος (Kluge 2014, Hofstein & Lunetta 

2004). Επιπλέον, το εργαστηριακό περιβάλλον εκπαίδευσης προσφέρει ένα πεδίο όπου μπορεί 

να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών και η δημιουργία ομάδων (Hofstein & 

Lunetta 2004) έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη από τον διαμοιρασμό πρακτικών και τον 

αναστοχασμό.      

 

Εργαστήρια με Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 

Η χρήση Μικροϋπολογιστικών συστημάτων (ΜΥΣ) (microcomputers/dataloggers), δηλαδή 

συστήματα με ηλεκτρονικούς αισθητήρες για συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να συνεισφέρει στη μάθηση 

ΦΕ σε περιβάλλον εργαστηρίου (Sokoloff et al. 2007). Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες που 

εισήχθη η χρήση τους στην εκπαίδευση των ΦΕ, η έρευνα ανέδειξε πολλές από τις δυνατότητες 

που προσφέρουν. Πιο συγκεκριμένα, τα ΜΥΣ διευρύνουν το φάσμα πειραμάτων που μπορούν 

να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο από τους μαθητές, κινητοποιούν το ενδιαφέρον των 

μαθητών, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων έτσι ώστε 

να μπορούν οι μαθητές να επικεντρώσουν περισσότερο στις έννοιες ΦΕ και παρέχουν μια 

οπτικοποίηση των φαινομένων μέσω της γραφικής παράστασης (Barton 2005).  Μέσω της 

γραφικής  αυτής απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο (real-time), οι μαθητές μπορούν να πάρουν 

άμεση ανατροφοδότηση από διαρκείς μεταβολές στα φυσικά μεγέθη και να αποκτήσουν 

καλύτερη κατανόηση για τα φαινόμενα, καθώς και να αποκτήσουν τη δυνατότητα της άμεσης 

επαναληψιμότητας της πειραματικής διαδικασίας (Linn & Songer 1991, Thornton & Sokoloff 

1990). Ακόμα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν άμεσα την πειραματική 

διαδικασία με την αντίστοιχη μαθηματική μοντελοποίηση, συνδέοντας έτσι τη θεωρία με την 

πράξη (Sokoloff et al. 2007, Lavonen et al. 2003), ενώ τα ΕΜΥΣ, αποτελούν, επίσης, ένα 

περιβάλλον κατά το οποίο ελαχιστοποιείται ο “νεκρός” χρόνος, δηλαδή ο χρόνος που δεν 

ασχολούνται οι μαθητές με το μάθημα (Linn & Songer 1991, Stein 1987). Παράλληλα, τα 

ΕΜΥΣ κινητοποιούν ακόμα και μαθητές από μειονοτικές ομάδες, με δυσκολίες στη μάθηση ή 

με προβλήματα γλώσσας και συντελούν, έτσι, στην άμβλυνση εκπαιδευτικών ανισοτήτων 

(Barton 2005, Dori & Barnea 1997, Stein 1987).      
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Τέλος, τα ΕΜΥΣ αποτελούν ένα εύφορο πεδίο για διδασκαλία με συμμετοχικά μοντέλα που 

αξιοποιούν βιωματικούς τρόπους (hands on), καθώς και κονστρακτιβιστικές μεθόδους 

γενικότερα. Ένα από αυτά είναι η μέθοδος εργασίας σε ομάδες, όπου προωθείται η συνεργασία 

και η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, όπως για παράδειγμα το ότι οι μαθητές 

τείνουν να συνεργάζονται στην ανάλυση των δεδομένων από τα διαγράμματα, να συγκρίνουν 

και να συζητούν μεταξύ τους για αυτά, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται διαφορές στις μετρήσεις 

τους και να διευκρινίζουν τυχόν ασάφειες από τη χρήση ΜΥΣ  δημιουργώντας έτσι “κοινότητες 

μαθητευομένων” (Lavonen et al. 2003, Linn & Songer 1991, Thornton & Sokoloff 1990).  

Παράλληλα όμως, πολλές δυσκολίες προκύπτουν από τη χρήση των ΜΥΣ στην εργαστηριακή 

εκπαίδευση. Οι μαθητές δεν συνδέουν άμεσα την παρατήρηση με ΜΥΣ με τις έννοιες ΦΕ που 

σχετίζονται με το πείραμα, τείνουν να επικεντρώνουν περισσότερο στη διαδικασία της 

μέτρησης παρά στο εννοιολογικό περιεχόμενο, ενώ τείνουν να σταματούν τη διαδικασία 

διερεύνησης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της μέτρησης με ΜΥΣ (Lavonen et al. 2003, 

Linn & Songer 1991). Ακόμα και κατά τη διαδικασία της μέτρησης όμως, πολλοί μαθητές 

συγκρατούν κάθε στιγμιαία τιμή του μεγέθους αντί να κάνουν χρήση της μέσης τιμής, ενώ 

μπερδεύονται όταν δουν μικρές αποκλίσεις σε τιμή που θα περίμεναν σταθερή (Stein 1987). 

Συμπερασματικά, ένα υποστηρικτικό πλαίσιο είναι απαραίτητο για να γίνει πιο αποδοτική 

χρήση των ΕΜΥΣ (Linn & Songer 1991). 

 

 

1.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και ΤΠΕ 

Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ 

Οι εκπαιδευτικοί, όπως δείχνουν οι έρευνες, αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην 

ενσωμάτωση και στη χρήση ΕΜΥΣ και των ΤΠΕ γενικότερα στη διδασκαλία (Ertmer et al. 

2013, Barton 2005, Lavonen et al. 2003). Μέχρι τώρα, οι εκπαιδευτικοί συναντούν σημαντικές 

δυσκολίες στην ενσωμάτωση ΤΠΕ στην εκπαίδευση (National Education Association 2008, 

Bell et al. 2013, Waight & Abd-El-Khalick 2011), ενώ πολλές φορές, οι ελλείψεις των 

εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένες γνώσεις στο πώς να εντάξουν τις ΤΠΕ, καθώς και οι 

αρνητικές στάσεις που έχουν για τις ΤΠΕ εμποδίζουν τη ευρεία χρήση τους στη διδασκαλία 

(Waight & Abd-El-Khalick 2018, Prestridge 2017, Swarts & Wachira 2010). Οι εκπαιδευτικοί 

τείνουν να αποστρέφονται κάτι καινούργιο που εμπεριέχει το αίσθημα της αβεβαιότητας, ενώ 

συγκεκριμένα, οι νέοι εκπαιδευτικοί, λόγω του ότι επικεντρώνουν περισσότερο στη βασική 

τους εκπαίδευση, έχουν λιγότερο χρόνο για εξειδικευμένα/προχωρημένα θέματα επιμόρφωσης, 

όπως η εκπαίδευση στις ΤΠΕ  (Dori & Barnea 1997, Lavonen et al. 2006).  

Όμως, ακόμα και όταν οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση ΤΠΕ και ΕΜΥΣ, δυσκολεύονται στο να 

αναγνωρίσουν και να διατυπώσουν ξεκάθαρους διδακτικούς στόχους που να σχετίζονται με τη 

χρήση ΜΥΣ (Lavonen et al. 2003). Επίσης, έρευνες πάνω στην εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ, 

παρουσιάζουν αμφίσημα αποτελέσματα για τη χρησιμότητά τους. Η εκπαίδευση με ΤΠΕ δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα με βελτίωση στη μάθηση επιστημονικού περιεχομένου (Slykhuis & 

Park 2006), ούτε προάγει τη διαδικασία της διερεύνησης, ενώ, σε περιπτώσεις, μπορεί να την 

περιορίσει, ανάλογα με το ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη χρήση τους (Waight & Abd-El-

Khalick 2007). Η αντίληψη ότι απλά και μόνο χρησιμοποιώντας ΤΠΕ θα υπάρξει βελτίωση 

στη μάθηση, καθώς και ενίσχυση της διερευνητικής μεθόδου, κρίνεται μάλλον αφελής, ενώ 

υπάρχει ανάγκη διερεύνησης των γενικότερων συνθηκών όπου οι ΤΠΕ θα ενσωματωθούν 
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αποδοτικά την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το είδος χρήσης των ΤΠΕ που γίνεται κατά τη 

διδασκαλία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς και το γενικότερο παιδαγωγικό πλαίσιο που 

ακολουθείται παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδοτική ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε μια μάλλον 

ολιστική θεώρηση (Prestridge 2017, Bell et al. 2013, Waight & Abd-El-Khalick 2007, Odom 

et al. 2011, Papanastasiou et al. 2003). 

Αναφορικά με το είδος χρήσης, οι εκπαιδευτικοί, κάνοντας “παθητική” χρήση ΤΠΕ, δηλαδή 

μόνο για παρουσιάσεις, ανάγνωση κειμένων ή συμπλήρωση υπολογιστικών φύλλων, δεν 

βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών τους (Odom et al. 2011, Papanastasiou et al. 2003), ενώ 

ακόμα και οι νέοι εκπαιδευτικοί, αν και αισθάνονται ικανοί στη χρήση ΤΠΕ, περιορίζονται 

απεναντίας στη χρήση ΤΠΕ περισσότερο για προετοιμασία μαθήματος και για ηλεκτρονική 

επικοινωνία (mail) και όχι τόσο στην ενεργή χρήση τους στην τάξη (Dawson 2008, Ertmer et 

al. 2013). Οι παραπάνω πρακτικές χρήσης ΤΠΕ αντανακλούν παραδοσιακού 

τύπου/δασκαλοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας και δεν φαίνεται να συνεισφέρουν σε καλύτερες 

επιδόσεις στους μαθητές, ούτε προωθούν τη μάθηση μέσω διερεύνησης (Prestridge 2017, 

Odom et al. 2011, Waight & Abd-El-Khalick 2007).  

Εν αντιθέσει, όταν οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε ένα μαθητοκεντρικό πλαίσιο, με την ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή  σε αυτές και χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ σαν ένα κομμάτι της 

διερεύνησης, τα αποτελέσματα είναι θετικά (Waight & Abd-El-Khalick 2018, Zucker et al. 

2008, Odom et al. 2011). Συγκεκριμένα για τα ΜΥΣ, η χρήση λειτουργιών τους με έμφαση 

στην παρατήρηση και πρόβλεψη από τους μαθητές, καθώς και για διερεύνηση εναλλακτικών 

ιδεών τους, συνεισφέρει στην ενεργό χρήση των ΤΠΕ και συμβάλλει ουσιαστικά στη γνώση 

του αντικειμένου (Linn & Songer 1991, Nachmias et al. 1990). Γενικότερα, λαμβάνοντας 

υπόψιν σύγχρονες όψεις για τη Φύση της Τεχνολογίας (ΦτΤ), συμπεραίνουμε ότι είναι η 

παραδοσιακού τύπου εκπαιδευτική κουλτούρα των εκπαιδευτικών που εμφανίζει 

ασυμβατότητα με την εν δυνάμει μαθητοκεντρική λειτουργικότητα των ΤΠΕ και που εμποδίζει 

την αποδοτική ενσωμάτωσή τους (Waight & Abd-El-Khalick 2018).  

Επιπλέον, η χρήση ΤΠΕ σε πιο αυθεντικά πλαίσια μάθησης επιστημονικού περιεχομένου 

επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, επειδή οι 

εκπαιδευτικοί μαθαίνουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν παράλληλα με συγκεκριμένους 

διδακτικούς στόχους (Bell et al. 2013). Η παράμετρος της μάθησης με την Τεχνολογία και όχι 

για την Τεχνολογία είναι κρίσιμη προκειμένου να καρποφορήσει η χρήση των ΤΠΕ (Waight & 

Abd-El-Khalick 2007). 

 

Τεχνολογική και Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα στην εκπαίδευση με ΤΠΕ. Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) 

(Pedagogical Content Knowledge), ένα πεδίο στο οποίο διεξήχθη εντατική έρευνα τις 

τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί την γνώση που προκύπτει από τον συνδυασμό Γνώσης 

Περιεχομένου (ΓΠ) και Παιδαγωγικές γνώσεις (ΠΓ) και αποτελεί το απαραίτητο προσόν ενός 

καλού εκπαιδευτικού (Shulman 1987).  

Νεότερες έρευνες (Gess-Newsome 2015) ορίζουν την ΠΓΠ, ως γνώση που λαμβάνει χώρα 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη και τροφοδοτεί και παράλληλα τροφοδοτείται από 

την Εξειδικευμένη Επαγγελματική Γνώση (ΕΕΓ) (Topic-Specific Professional Knowledge), 

όπως βλέπουμε στο Σχήμα Β1 .  
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Σχήμα Β1: Μοντέλο Διδακτικής Γνώσης και Πρακτικής (Gess-Newsome 2015) 

 

 
Η ΕΕΓ είναι η σχετικά αντικειμενική και κανονιστικού τύπου γνώση συγκεκριμένου 

επιστημονικού περιεχομένου, απευθυνόμενη συνήθως σε συγκεκριμένο ηλικιακό επίπεδο 

μαθητών και είναι καθολικά αποδεκτή από την εκπαιδευτική κοινότητα ως απαραίτητη γνώση 

για να διδάξεις συγκεκριμένη ενότητα περιεχομένου. Η ΕΕΓ τροφοδοτείται και αλληλεπιδρά 

με τις Βάσεις Επαγγελματικής Γνώσης Εκπαιδευτικών (Teacher Professional Knowledge 

Bases), τα οποία αποτελούνται από Γνώσεις Αξιολόγησης, Παιδαγωγικές Γνώσεις, Γνώσεις 

Περιεχομένου, Γνώση για τους μαθητές και Γνώσεις Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στη 

συνέχεια, η ΕΕΓ, προκειμένου να γίνει εξατομικευμένη ΠΓΠ, περνάει από τα φίλτρα και τους 

ενισχυτές των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι, ανάλογα με τις προσωπικές τους γνώσεις, εμπειρίες 

και στάσεις μπορεί να ενσωματώσουν ή να απορρίψουν στην πρακτική τους κάποιο μέρος της 

λαμβάνουσας ΕΕΓ. Η ΠΓΠ, όντας προσωπική γνώση κάθε εκπαιδευτικού, διαχωρίζεται 

περαιτέρω σε προσωπική ΠΓΠ και Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου και Δράση (ΠΓΠ&Δ). 

Η ΠΓΠ είναι η γνώση για να διδάξει ένας εκπαιδευτικός συγκεκριμένο επιστημονικό 

περιεχόμενο με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους στόχους συγκεκριμένους μαθητές 

(Γνώση για Δράση), ενώ η ΠΓΠ&Δ είναι οι αντίστοιχες πρακτικές διδασκαλίας συγκεκριμένου 

περιεχομένου με συγκεκριμένο τρόπο και στόχους σε συγκεκριμένους μαθητές (Γνώση στην 

Δράση). Τέλος, οι ίδιοι οι μαθητές, εφαρμόζοντας τα δικά τους φίλτρα/ενισχυτές, 

επηρεαζόμενοι από κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, τις γονεϊκές και κοινωνικές προσδοκίες, 

στάσεις, ικανότητες και δημογραφικά κριτήρια, αποδίδουν τα αντίστοιχα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τα οποία με τη σειρά τους θα τροφοδοτήσουν τα φίλτρα/ενισχυτές των 

εκπαιδευτικών. 
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Συμπληρωματικά, στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, οι γνώσεις που 

απαιτούνται είναι πιο πολυσύνθετες από γνώσεις σε μεμονωμένα πεδία, όπως Τεχνολογικές 

Γνώσεις και ΠΓΠ. ΟΙ ΤΠΕ αποτελούν ένα εργαλείο, το οποίο αλληλεπιδρά με το γενικότερο 

συγκείμενο του σχολικού μαθήματος, επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό. Κατ’ επέκταση, 

λοιπόν, όπως βλέπουμε στο Σχήμα Β2, κρίνονται απαραίτητες οι συνδυαστικές Τεχνολογικές 

Γνώσεις Περιεχομένου (ΤΓΠ), δηλαδή οι γνώσεις για το πώς οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν 

στην καλύτερη μάθηση περιεχομένου, καθώς και Τεχνολογικές Παιδαγωγικές Γνώσεις (ΤΠΓ), 

οι γνώσεις για τις λειτουργίες και δυνατότητες των ΤΠΕ μέσα σε συγκεκριμένα μαθησιακά 

περιβάλλοντα, όπως και η επιρροή που ασκούν τα ΤΠΕ σε αυτά. Σε συνάρτηση των παραπάνω, 

ορίζεται η Τεχνολογική & Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ), η γνώση αποδοτικής 

χρησιμοποίησης ΤΠΕ με σκοπό την μάθηση επιστημονικού περιεχομένου με κατάλληλες 

παιδαγωγικές τεχνικές που αξιοποιούν τις ΤΠΕ (Mishra & Koehler 2006).  

 

 

 
Παρ’ όλ’ αυτά, σύγχρονες έρευνες εκτιμούν ότι συχνά οι προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς 

για τόσο μεγάλο εύρος γνώσεων είναι υπέρογκες και αντιπροτείνουν ως λύση τη συνεργασία 

διαφόρων ατόμων με ποικίλες εξειδικεύσεις. Συγκεκριμένα, για τις ΤΠΕ, προτείνουν τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών με άτομο “μεταφραστή” της εκπαιδευτικής καινοτομίας, η 

οποία θα διευκολύνει τον ρόλο του εκπαιδευτικού και να διατηρήσει τη λειτουργικότητα των 

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Waight & Abd-El-Khalick 2012, Kafyulilo et al. 2015).  

 

 

1.3 Συνεργατική Μέθοδος 

Συνεργατική μέθοδος και ΤΠΕ 

Η συνεργατική μέθοδος έχει μακράν τονιστεί ως καταλυτικός παράγοντας τόσο στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση στις ΦΕ, όπως προαναφέρθηκε, όσο και στην ενσωμάτωση μιας 

εκπαιδευτικής καινοτομίας, όπως αυτή των ΤΠΕ (Juuti et al. 2016, Bell et al. 2013, Kafyulilo 

et al. 2015). Συγκεκριμένα, η τεχνολογία των ΤΠΕ είναι ένα καινοτόμο εργαλείο, του οποίου 

η χρήση αλλά και η λειτουργικότητα αποτελούν ένα ανοιχτό και υπό διαμόρφωση πεδίο (Juuti 

et al. 2016), καθώς πρόκειται για ένα στοιχείο που αλληλεπιδρά με τους εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και το γενικότερο εκπαιδευτικό συγκείμενο και αναδιαμορφώνεται/προσαρμόζεται 

Σχήμα Β2: Τεχνολογική και Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (Mishra & Koehler 2006) 
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ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες εκπαίδευσης, παρομοίως όπως ένας ζωντανός 

οργανισμός αλληλεπιδρά και εξελίσσεται σε ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα (Waight & Abd-

El-Khalick 2018). Στην διαδικασία αυτή της εξέλιξης στη χρηστικότητα των ΤΠΕ, συνιστώνται 

πραγματιστικές προσεγγίσεις, όπου οι εκπαιδευτικοί, με οδηγό τη χρηστικότητα και διάχυση 

της εκπαιδευτικής καινοτομίας στην πράξη αλληλεπιδρούν με συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

αλλά και ερευνητές. Η διαδικασία αυτή ενισχύεται μέσω αναστοχαστικών διαδικασιών και 

αναδρομικών/επαναληπτικών κύκλων σε μια σπειροειδή διαδρομή (Juuti et al. 2016, Psillos & 

Kariotoglou 2016). Οι αναστοχαστικές αυτές διαδικασίες έχουν τη δυναμική να προωθήσουν 

τη διαδικασία της διερεύνησης (Kervinen et al. 2016), καθώς επίσης και να γεφυρώσουν το 

χάσμα μεταξύ της θεωρίας της οποίας διδάσκονται στην ακαδημαϊκή τους καριέρα ─γνώση για 

την πράξη─ και της πρακτικής της οποίας εφαρμόζουν όταν καλούνται να διδάξουν ΦΕ 

─γνώση στην πράξη─  , ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη δημιουργία της γνώσης από την 

πράξη, της συνδυαστικής γνώσης εκείνης που προκύπτει από προσεκτική μελέτη γνώσεων και 

πρακτικών μέσα στην τάξη (Couso 2016, Greca 2016). Επιπλέον, αναστοχαστικές διαδικασίες 

απαιτούνται έτσι ώστε να αναθεωρήσουν και τις στάσεις τους προς τις ΤΠΕ παράλληλα με την 

πρακτική τους (Prestridge 2017).  

 

Ο ρόλος της συζήτησης   

Η διαδικασία της συζήτησης για τις ΤΠΕ είναι ένας δόκιμος τρόπος, με τον οποίο μπορούν να 

αντληθούν σημαντικές ερευνητικές πληροφορίες για τις γνώσεις των μαθητών/εκπαιδευτικών 

για τις ΤΠΕ, τις στάσεις τους για αυτές, καθώς και τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται 

(Waight & Abd-El-Khalick 2007). Πιο συγκεκριμένα, εστιασμένες συνομιλίες για τις ΤΠΕ, 

τόσο σε κριτικό, όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο, μπορούν να αποκαλύψουν τις γνώσεις των 

μαθητών για τις ΤΠΕ,  σε ένα πιο ευρύ φάσμα απ’ ότι με παραδοσιακού τύπου συζητήσεις- 

όπου α.) ο δάσκαλος εισάγει το θέμα, β.) οι μαθητές απαντούν και γ.) ο δάσκαλος αξιολογεί 

(Consgrove & Schaverien 1999). Επιπλέον, η συζήτηση, ακόμα και σε ηλεκτρονική/ασύγχρονη 

μορφή, για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με εκπαιδευτικούς και μαθητές, μπορεί 

να αναδείξει στοιχεία για την πραγμάτωση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, που μπορούν εν 

συνεχεία να τροφοδοτήσουν αλλαγές στην πρακτική των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Bruce & 

Peyton 1999). Ακόμα, μέσω της συζήτησης, υπάρχει η δυναμική να ενισχυθεί η διαδικασία της 

διερεύνησης και ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας χρήσης των ΤΠΕ, ανάλογα με τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού/συντονιστή που τις διεξάγει (Waight & Abd-El-Khalick 2007) . Γενικότερα, 

μέσω της συζήτησης, τα μέλη δεν ενσωματώνουν μόνο χρηστικές δεξιότητες συνομιλίας, αλλά 

και τις δράσεις, πεποιθήσεις και αξίες τους μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο (Gee 1996). 

Προκειμένου να γίνει η συζήτηση σε μικρές ομάδες πιο αποδοτική, μια επισκόπηση σε 

αντίστοιχες έρευνες δίνουν κάποιες χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή και τη 

λειτουργία τους (Bennett et al. 2010). Αφενός, αναγνωρίζεται η ανάγκη για κάποιον συντονιστή 

της συζήτησης προκειμένου να προτρέπει το σύνολο των μελών να συμμετέχουν και να υπάρχει 

ισοκατανομή σε αρμοδιότητες. Αφετέρου, κάποιες έρευνες δείχνουν ότι ομάδες μεικτού φύλου 

φαίνεται να αλληλεπιδρούν πιο περιορισμένα απ’ ότι ομάδες του ίδιου φύλου, παρόλο που τα 

επίπεδα κατανόησης δεν συσχετίζονται με το φύλο των μελών της ομάδας. Επίσης, πολλές 

φορές οι μαθητές δεν εμπλέκονται τόσο ενεργά στη συνδιαμόρφωση νοήματος, αλλά απλά 

ακολουθούν την μεγάλη μάζα και συμφωνούν με την πλειοψηφία των μελών πάνω σε ένα θέμα. 

Αντιθέτως, μεγαλύτερο όφελος παρουσιάζεται όταν παρουσιάζεται διαφωνία και διάσταση 
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απόψεων. Συμπερασματικά, αναγνωρίζεται η ανάγκη οριοθέτησης κάποιων βασικών αξόνων 

θεματολογίας προκειμένου να γίνει η συζήτηση πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα η ανάγκη 

για εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διαχείριση της συζήτησης (Bennett et al. 

2010)   

 

Κοινότητες Μάθησης 

Οι Κοινότητες Μάθησης (Communities of Learners/Professional Learning Communities) 

(ΚΜ) είναι μικρές ομάδες, οι οποίες μπορούν εν δυνάμει να παρέχουν τον απαιτούμενο 

αναστοχαστικό και διαλογικό χαρακτήρα, όπως αναλύθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, 

έτσι ώστε να ενσωματωθεί αποδοτικά η εκπαιδευτική καινοτομία (Couso 2016, Elster 2010). 

Βασίζονται στην συνεργατικότητα μεταξύ των μελών και αντλούν τις θεωρητικές αρχές 

λειτουργίας τους στον κοινωνικό κονστρακτιβισμό και σε μαθητοκεντρικά μοντέλα 

συμμετοχικότητας, καθώς επίσης κάνουν χρήση του κριτικού αναστοχασμού της Έρευνας 

Δράσης (Jones et al. 2013, Elster 2010).  

Τα μέλη της μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, μαθητές, σύμβουλοι, ερευνητές και ειδικοί σε μια 

ισότιμη αλλά συνήθως ασύμμετρη σχέση, με ρόλους που συχνά εμφανίζουν 

συμπληρωματικότητα και έχουν ως επιδίωξη κοινούς σκοπούς (Rogoff 1994). Οι κοινοί 

συλλογικοί στόχοι, η αμοιβαία εμπλοκή σε δραστηριότητες και τα κοινόχρηστα εργαλεία είναι 

τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της ΚΜ σύμφωνα με τον Wenger (1998). 

Η αποδοτικότητα των ΚΜ σύμφωνα με τις Slutsky & Allen (2005) οφείλεται στα 

πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει, όπως είναι: α.) το συνεργατικό πλαίσιο λειτουργίας, το 

οποίο, σε αντίθεση με τον ανταγωνιστικό και τη βαθμοθηρία, βοηθάει το άτομο να 

μεγιστοποιήσει τις γνώσεις του μέσω ακαδημαϊκής συζήτησης, β.) ο διαμοιρασμός ποικίλων 

γνώσεων και εμπειριών από τις διαφορετικές οπτικές του κάθε μέλους και ο ορισμός του 

μέλους ως ενεργός ακροατής (active listener) και γ.) η αίσθηση του να ανήκεις σε μια ομάδα 

και να δημιουργείς συναδελφικούς δεσμούς με άλλα μέλη, οι οποίοι δεσμοί βοηθούν το άτομο 

να εργαστεί και να μοιραστεί γνώσεις και απορίες. Οι ομαδικά φτιαγμένοι στόχοι/νόρμες 

έχοντας υψηλότερο κύρος από τους αντίστοιχα ατομικούς συντελούν στην αποδοτικότητα των 

ΚΜ (Jones et al. 2013). Επιπλέον, μέσω της συζήτησης στην ΚΜ, οι ερευνητές μπορούν να 

αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για δεδομένα αναφορικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

και της εκπαιδευτικής πρακτικής τους (Akerson et al. 2009). 

Στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συχνά εμφανίζονται 

δυσκολίες, όπως είναι οι ελλείψεις σε γνώσεις περιεχομένου ΦΕ, έλλειψη αυτοπεποίθησης 

καθώς και ενδιαφέροντος για τις ΦΕ (Jones et al. 2013). Οι ΚΜ έχουν τη δυναμική να παρέχουν 

το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο, όμως η βελτίωση στη μάθηση περιεχομένου φαίνεται να 

είναι περιορισμένη στους εκπαιδευτικούς, σε αντίθεση με τις ΚΜ μαθητών, όπου 

παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση (Couso 2016, Jones et al. 2013).   

Παράλληλα, όμως, πολλές είναι και οι δυσκολίες που συναντώνται στην εφαρμογή των ΚΜ, 

όπως η έλλειψη χρόνου, ο προσανατολισμός περισσότερο σε διαχειριστικά ζητήματα από τους 

συντονιστές, η πίεση από εξωτερικές αξιολογήσεις, καθώς και διαπροσωπικά προβλήματα σε 

περιπτώσεις (Jones et al. 2013). Oι ΚΜ δεν πρέπει να “ρομαντικοποιούνται” και ιδιαίτερη 

προσοχή χρειάζεται στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας των ΚΜ προκειμένου να πετύχουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα (Couso 2016, Wenger 1998). Πρώτον, απαραίτητη συνθήκη είναι 

η καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, καθώς, οι εκπαιδευτικοί, σε πολλές 
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περιπτώσεις, δεν θέλουν να εκθέσουν τον εαυτό τους, ούτε να χάσουν την αυτονομία των 

κινήσεών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει ανάγκη για συστάσεις και ρητή επεξήγηση 

ότι όλα τα μέλη της ΚΜ συμμετέχουν ταυτόχρονα και ως μαθητευόμενοι και ότι το τελικό 

προϊόν είναι υπό συν-διαμόρφωση από όλους. Δεύτερον, απαραίτητο στοιχείο μιας 

επιτυχημένης ΚΜ είναι ο διερευνητικός χαρακτήρας στη λειτουργία της, προκειμένου να 

υπάρξει ουσιαστική και κριτική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και όχι μια παθητική 

συμμετοχή. Συνεπώς, η βοήθεια/συντονισμός από ερευνητές Διδακτικής κρίνεται απαραίτητη 

προκειμένου να διεγείρουν τη συζήτηση και να βοηθήσουν στη διαδικασία της διερεύνησης. 

Τρίτον, προκειμένου να ενσωματωθεί, να επεκταθεί και να υποστηριχτεί στο χρόνο μια 

εκπαιδευτική καινοτομία, το στοιχείο της καθοδήγησης (leadership), δηλαδή της υποστήριξης 

και ενίσχυσης εκπαιδευτικών με στόχο καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και της 

διαμοιρασμένης καθοδήγησης (distributed leadership), της ανάληψης πρωτοβουλιών μεταξύ 

των ατόμων που ευθύνονται περισσότερο για την ενσωμάτωση της καινοτομίας, είναι στοιχεία 

τα οποία πρέπει να καλλιεργηθούν για να εγκαθιδρυθεί η εκπαιδευτική καινοτομία στην πράξη 

(Couso 2016).  

 

 

1.4 Αναγκαιότητα της Έρευνας  & Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

στο πεδίο των ΕΜΥΣ, με απώτερο στόχο την αποδοτική χρήση τους στην διδασκαλία των ΦΕ. 

Το συνεργατικό πλαίσιο της ΚΜ εκτιμούμε ότι μπορεί εν δυνάμει να συνεπικουρήσει στην 

επίτευξη αυτού του εγχειρήματος.  

Συνεπώς, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 Πώς αξιοποιούν οι φοιτητές Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τα 

Εργαστήρια με Μικροϋπολογιστικά Συστήματα για την παραγωγή διδακτικού υλικού και 

την πραγματοποίηση εργαστηριακής διδασκαλίας σε μαθητές; 

 Πως επέδρασε το πλαίσιο της Κοινότητας Μάθησης στην εκπαίδευση των φοιτητών σε 

Εργαστήρια με Μικροϋπολογιστικά Συστήματα; 

Τα αποτελέσματα φιλοδοξούμε να τροφοδοτήσουν την έρευνα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία των ΦΕ από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦ 2°: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης 

Θεωρητικό ερευνητικό πλαίσιο στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε το Μοντέλο Διδακτικής 

Αναδόμησης (Model of Educational Reconstruction) (ΜΔΑ) (Duit et al. 2012). Βασικά 

χαρακτηριστικά στο μοντέλο αυτό είναι η συμπερίληψη του μετασχηματισμού του γνωστικού 

περιεχομένου, καθώς και οι ανάγκες και οι δυνατότητες των μαθητών προκειμένου να 

σχεδιαστεί ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στο Σχήμα Θ1, το μοντέλο αποτελείται από τρία δυναμικά 

αλληλεπιδρώντα πεδία. Το πρώτο πεδίο αφορά τη διασάφηση του γνωστικού περιεχομένου των 

ΦΕ, της επιστημονικής γνώσης που καλούνται να μάθουν οι μαθητές και την ανάλυσή του από 

εκπαιδευτική σκοπιά. Η διαδικασία αυτή δεν είναι μια διαδικασία απλοποίησης, αλλά μια 

διαδικασία στοιχειοποίησης (elementarization) του επιστημονικού αντικειμένου, της ανάδειξης 

δηλαδή των βασικών εννοιών και φαινομένων ΦΕ που καλούνται και που δύνανται να μάθουν 

οι μαθητές, σύμφωνα με έρευνες. Στη συνέχεια, καθορίζεται το επιστημονικό περιεχόμενο για 

διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψιν τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών, τις διαδικασίες 

μάθησης, καθώς και πτυχές της Φύσης της Επιστήμης. Η ισορροπία μεταξύ επιστημονικής 

εγκυρότητας και προσβασιμότητας από τους μαθητές είναι το ζητούμενο σε αυτό το στάδιο. 

Στην παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαμορφώσουν το περιεχόμενο προς 

διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών και σε Εργαστηριακά 

περιβάλλοντα με τη χρήση ΤΠΕ. 

 

Σχήμα Θ1: Το Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης (Duit et al. 2012) 

 

 
 

Το δεύτερο πεδίο αφορά εμπειρικές έρευνες πάνω στη διδασκαλία και τη μάθηση, έρευνες 

δηλαδή που μελετούν τις αντιλήψεις, στάσεις και ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τις 

αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές, τις διαδικασίες μάθησης και τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτές. Εμπειρικές έρευνες για την μάθηση σε εργαστηριακό 

περιβάλλον, καθώς και για τη μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, είναι επίσης 

απαραίτητες για το σχεδιασμό περιβάλλοντος εκπαίδευσης ΕΜΥΣ. 
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Στο τρίτο πεδίο γίνεται ο σχεδιασμός και αξιολόγηση των περιβαλλόντων μάθησης, 

λαμβάνοντας υπόψιν τα άλλα δύο πεδία. Κατ’ επέκταση, το πεδίο αυτό θα τροφοδοτήσει 

περαιτέρω μετασχηματισμό γνωστικού περιεχομένου, μετασχηματισμό των λειτουργιών και 

χαρακτηριστικών των ΤΠΕ που ενσωματώνονται για διδασκαλία, καθώς και τις εμπειρικές 

έρευνες σε μια ανατροφοδοτούμενη διαδικασία (Duit et al. 2012). 

Το ΜΔΑ, εκτός από ερευνητικό εργαλείο, αποτελεί και ένα εργαλείο που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας στην εκπαίδευση 

ΦΕ και σχεδιασμού περιβαλλόντων μάθησης με σκοπό την βελτίωση των διδακτικών 

πρακτικών.  

 

Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

Σε παρόμοια λογική, το Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

(ΜΔΑΕΕ) (Van Dijk & Kattmann 2007), εμπεριέχοντας τη διαδικασία σχεδιασμού 

περιβαλλόντων μάθησης για σχολική πρακτική, όπως αυτό περιγράφτηκε στο ΜΔΑ, επιδιώκει 

το σχεδιασμό αποδοτικών επιμορφώσεων εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται στο Σχήμα Θ2.  

 

Σχήμα Θ2: Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (Van Dijk & 

Kattmann 2007) 

 

 
 

Σε αυτές, λαμβάνονται υπόψιν εμπειρικές έρευνες για την ΠΓΠ των εκπαιδευτικών, δηλαδή 

α.)τις γνώσεις περιεχομένου για διδασκαλία που έχουν, β.) τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για 

τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών για το περιεχόμενο καθώς και τις διαδικασίες 

μάθησης, γ.) τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη δόμηση μιας διδασκαλίας και τη διασύνδεση 

της διαδικασίας δόμησης διδασκαλίας με τις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών και τον 

μετασχηματισμό του γνωστικού περιεχομένου, καθώς και δ.) Τεχνολογικές Γνώσεις και 

Τεχνολογικές Παιδαγωγικές Γνώσεις Περιεχομένου, τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις για 

επιτυχημένη διδασκαλία με τη χρήση των ΝΤ. Εμπειρικές έρευνες για Εργαστηριακή 
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Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών με τη χρήση ΜΥΣ ανήκουν επίσης σε αυτό το πεδίο για τις ανάγκες 

της παρούσας έρευνας.   

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ο σχεδιασμός επιμορφώσεων εκπαιδευτικών, ο οποίος με τη 

σειρά του αλληλεπιδρά διαρκώς με τη διαδικασία σχεδιασμού περιβαλλόντων μάθησης και τις 

έρευνες πάνω στις ΠΓΠ και ΤΠΓΠ των εκπαιδευτικών σε μια ανάλογη σχέση με τα τρία πεδία 

στο ΜΔΑ (Van Dijk & Kattmann 2007). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο σχεδιασμός 

επιμορφώσεων εκπαιδευτικών για να επιτευχθεί η αποδοτική χρήση των ΕΜΥΣ στην 

εκπαίδευση είναι το ζητούμενο. 
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ΚΕΦ. 3°: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Δείγμα 

Το δείγμα αποτελούνταν από 12 τεταρτοετείς φοιτήτριες του Παιδαγωγικού τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, χωρισμένες σε έξι ομάδες των δύο 

ατόμων.  

Αναφορικά με το γνωσιακό τους υπόβαθρο, οι φοιτήτριες ήταν απαραίτητο να έχουν 

παρακολουθήσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά ακαδημαϊκά μαθήματα “Βασικές Έννοιες 

Φυσικής” και “Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό 

Σχολείο” του τμήματος. Οι φοιτήτριες δεν είχαν πρότερη επαφή με Εργαστηριακή Διδασκαλία 

στις ΦΕ και ειδικότερα με τη χρήση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων στη διδασκαλία των 

ΦΕ.  

 

3.2 Εργαστηριακός εξοπλισμός Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων 

Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν ενσύρματοι και ασύρματοι αισθητήρες της Pasco, 

όπως και tablets/φορητοί υπολογιστές για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με την χρήση 

των λογισμικών Pasco Sparkvue, Pasco Spectrometer, καθώς και εφαρμογών για smartphones, 

όπως το DaTuner. Μια πιο αναλυτική περιγραφή των ΜΥΣ θα βρείτε στο Παράρτημα 2 

 

3.3 Υλοποίηση της Εκπαίδευσης φοιτητών 

Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του σεμιναριακού μαθήματος του τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης  “Πειραματική Φυσική και Χημεία”, το οποίο έλαβε 

χώρα το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

 

Σχεδιάγραμμα Μ1: Υλοποίηση της Εκπαίδευσης φοιτητών 
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Η διαδικασία συμπεριλάμβανε μία εισαγωγική διάλεξη, τρεις φάσεις σχεδιασμού διδακτικού 

υλικού (Α΄,Β΄ και Γ΄), δύο Συναντήσεις ΚΜ, το στάδιο πρακτικής εφαρμογής του διδακτικού 

υλικού σε μαθητές και την Αναστοχαστική Συνάντηση ΚΜ, όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 

Μ1. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Αρχικά έγινε μια εισαγωγική διάλεξη με κύριους άξονες ζητήματα σύγχρονης έρευνας στη 

Διδακτική των ΦΕ και την Εκπαίδευση με τη χρήση ΕΜΥΣ. 

 Τη δεύτερη εβδομάδα ακολούθησε το πρώτο εργαστηριακό μάθημα, κατά το οποίο έγινε 

μια γνωριμία των φοιτητών με τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Γενικές οδηγίες δόθηκαν μόνο 

για τα στοιχειώδη αναφορικά με τη συνδεσιμότητα και γενική χρήση/συντήρηση των ΜΥΣ, 

ενώ ανατέθηκε στους ίδιους τους φοιτητές να εξερευνήσουν περαιτέρω τη 

λειτουργία/χρήση τους. 

 Κατόπιν, ακολούθησαν 3 φάσεις σχεδιασμού διδακτικού υλικού (Α΄,Β΄ και Γ΄ φάση), 

αποτελούμενες από 2 εργαστηριακά μαθήματα η καθεμία. 

 

Ενότητες ΦΕ 

Οι ενότητες περιεχομένου των ΦΕ που καλούντο να επιλέξουν οι φοιτητές για να σχεδιάσουν 

πειράματα ήταν έξι, χωρισμένες σε δύο κύκλους ενοτήτων (Α και Β), όπως φαίνεται στο 

σχεδιάγραμμα Μ2: 

 

Σχεδιάγραμμα Μ2: Ενότητες Περιεχομένου ΦΕ 

 
 

Οι ομάδες των φοιτητών αρχικά επέλεξαν την ενότητα της αρεσκείας τους, έχοντας ως 

υποχρεωτική παράμετρο να επιλέξει κάθε ομάδα διαφορετική ενότητα, έτσι ώστε να 

καλυφθούν και οι έξι ενότητες. Αυτομάτως ταξινομούνταν εν αγνοία τους σε ένα από τους δύο 

κύκλους ενοτήτων.  

Αλλάζοντας φάση, υπήρχε μια κυκλική εναλλαγή ενοτήτων μέσα στον ίδιο κύκλο, π.χ. η ομάδα 

που είχε πάρει Ηλεκτρομαγνητισμό στην Α΄ φάση, θα έπαιρνε Θερμοδυναμική στην Β΄ και 

αντίστοιχα Χημεία στην Γ΄ φάση. Συνεπώς, κάθε ομάδα φοιτητών θα σχεδίαζε συνολικά 

Μηχανική

Κύματα

Οπτική
Ηλεκτρο
μαγνητισ

μός

Θερμοδυναμι
κή

Χημεία

          Κύκλος ενοτήτων Α                                      Κύκλος ενοτήτων Β 
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πειράματα και από τις 3 ενότητες του κύκλου στον οποίο ανήκε, ενώ όλες οι ομάδες μέσω 

αυτής της επαναληψιμότητας θα ασχολούνταν με όλες τις ενότητες του κύκλου τους. 

Σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις σχεδιασμού (Α΄, Β΄ και Γ΄), οι ομάδες των φοιτητών έπρεπε 

να σχεδιάσουν 3 έως 5 πειράματα σε κάθε ενότητα ΦΕ, έχοντας ως παράμετρο να 

χρησιμοποιήσουν στα πειράματά τους ΜΥΣ. Παράλληλα, μετά το τέλος κάθε εργαστηριακού 

μαθήματος, έπρεπε κάθε ομάδα να παραδώσει ηλεκτρονικά εργαστηριακή αναφορά (βλ. 

Παράρτημα 4.2). 

Επιπροσθέτως, κάθε φοιτήτρια θα έπρεπε να παραδώσει στο τέλος κάθε φάσης ατομικό φύλλο 

εργασίας για ένα από τα πειράματα που είχε σχεδιάσει η ομάδα της στη φάση αυτή, ενώ 

αντίστοιχα στην αρχή κάθε φάσης, έπρεπε να παραδώσει βιβλιογραφική αναφορά με τις 

εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για την ενότητα περιεχομένου των ΦΕ που θα ακολουθούσε. 

 

 Μετά το τέλος της Α΄ και Β΄ φάσης αντίστοιχα, διεξαγόταν μία συνάντηση ΚΜ με σκοπό 

να αναστοχαστούν οι ομάδες για το διδακτικό υλικό που έφτιαξαν και να πάρουν 

ανατροφοδότηση/ιδέες για περαιτέρω σχεδιασμό διδακτικού υλικού στις μετέπειτα φάσεις. 

Η δομή της ΚΜ ήταν ως εξής: Η κάθε ομάδα παρουσίαζε στην ολομέλεια συνοπτικά το 

διδακτικό υλικό που είχε σχεδιάσει στην φάση αυτή και κατόπιν ακολουθούσε 

διαπραγματευτική συζήτηση αναστοχασμού και περαιτέρω συνδιαμόρφωσης του 

διδακτικού υλικού. Στη δεύτερη συνάντηση, οι φοιτητές, όντας συνδιαμορφώσαντες στις 

διαδικασίες της ΚΜ, πρότειναν η διαπραγματευτική συζήτηση να γίνεται μετά από κάθε 

πείραμα και όχι στο τέλος της παρουσίασης κάθε ομάδας, πράγμα που αποδέχτηκε ο 

συντονιστής. Η συζήτηση πάνω στο διδακτικό υλικό είχε μια ημι-ελεύθερη ροή, όπου ο 

συντονιστής παρενέβαινε μερικώς στη ροή της. 

Η συνολική διάρκεια της πρώτης ΚΜ ήταν 254΄ και πραγματοποιήθηκε σε δύο συναντήσεις 

(173΄ και 81΄) λόγω του ότι έγινε υπέρβαση των χρονικών ορίων που είχε στη διάθεσή του 

το σεμιναριακό μάθημα στην πρώτη συνάντηση. Η συνολική διάρκεια της δεύτερης ΚΜ 

ήταν 174΄.        

Για τις ανάγκες της ΚΜ, οι φοιτητές έπρεπε να φτιάξουν και να παραδώσουν ηλεκτρονικά 

μια παρουσίαση των πειραμάτων που έφτιαξαν στην ενότητα, αναφέροντας παράλληλα τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίσανε καθώς και τη χρήση ΝΤ που κάνανε στα πειράματα (βλ. 

Παράρτημα 4.4).   

 

 Μετά το σχεδιασμό του διδακτικού υλικού, οι φοιτητές προχώρησαν στο στάδιο εφαρμογής 

του, διδάσκοντας μαθητές από 4 σχολεία της περιοχής της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια τεσσάρων οργανωμένων εκπαιδευτικών 

επισκέψεων σχολείων στο Εργαστήριο Διδακτικής ΦΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η κάθε 

φοιτήτρια έπρεπε να πραγματοποιήσει 3 διδασκαλίες, όπου σε κάθε διδασκαλία έπρεπε να 

κάνει χρήση των πειραμάτων με ΜΥΣ που είχε δημιουργήσει η ομάδα της σε καθεμιά φάση 

του σχεδιασμού (μία διδασκαλία από πειράματα κάθε φάσης).  

Οι φοιτητές έπρεπε να παραδώσουν εργαστηριακή αναφορά μετά από κάθε διδασκαλία (βλ. 

Παράρτημα 4.3). 

 

 Την τελευταία εβδομάδα, διεξήχθη μία αναστοχαστική συνάντηση ΚΜ, με σκοπό να γίνει 

αναστοχαστική συζήτηση για την εμπειρία τους και τις στάσεις τους σχετικά με τη 
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διαδικασία σχεδιασμού, τις ΝΤ, τη λειτουργία της ΚΜ, τη διδασκαλία τους σε μαθητές και 

την οργάνωση και διεξαγωγή του μαθήματος γενικότερα. 

Για τις ανάγκες της Αναστοχαστικής ΚΜ, οι φοιτητές έπρεπε να φτιάξουν συνοπτική 

ηλεκτρονική παρουσίαση με βάση τα παραπάνω θέματα αναστοχαστικής συζήτησης (βλ. 

Παράρτημα 4.5) 

  

 

3.4 Συλλογή Δεδομένων 

Η Συλλογή Δεδομένων περιελάμβανε: 

 Τις απομαγνητοφωνημένες συναντήσεις της ΚΜ (δύο συναντήσεων σχεδιασμού και μία 

συνάντηση αναστοχασμού). 

 Το παραχθέν διδακτικό υλικό, δηλαδή τα πειράματα των ομάδων, μαζί με τις ηλεκτρονικές 

παρουσιάσεις των πειραμάτων, τις εβδομαδιαίες εργαστηριακές αναφορές και τα 

παραδοτέα φύλλα εργασίας των φοιτητών. 

 Τις εργαστηριακές αναφορές από τις διδασκαλίες των φοιτητών σε μαθητές. 

 Σημειώσεις πεδίου από τον ερευνητή κατά το σχεδιασμό και κατά τη διδασκαλία των 

φοιτητών σε μαθητές. 

 Αρχικό ερωτηματολόγιο για τις στάσεις των φοιτητών σχετικά με τις ΝΤ, την 

Εργαστηριακή εκπαίδευση και την εργασία σε ομάδες. 

 

 

3.5 Ανάλυση Δεδομένων 

Η Ανάλυση Δεδομένων αποτελείται από τρία κύρια μέρη, όπως μπορούμε να δούμε συνοπτικά 

στον Πίνακα Μ3. Αρχικά, στο Μέρος Α γίνεται μια συνοπτική ανάλυση των αρχικών στάσεων 

των φοιτητών, βάσει του αρχικού ερωτηματολογίου. Στο Μέρος Β γίνεται ανάλυση του 

πλαισίου εκπαίδευσης σε ΚΜ της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, στο Μέρος Β1 γίνεται 

ανάλυση της συζήτησης στην ΚΜ, στο Μέρος Β2 ανάλυση της γνωσιακής αλληλεπίδρασης 

στις ΚΜ και στο Μέρος Β3 ανάλυση της επίδρασης που είχε η ΚΜ στη διαδικασία σχεδιασμού 

διδακτικού υλικού από τους φοιτητές. Κατόπιν, στο Μέρος Γ αναλύεται το παραχθέν διδακτικό 

υλικό των φοιτητών, μελετώντας τη χρήση ΝΤ που έγινε σε αυτό (Μέρος Γ1), καθώς και το 

είδος χρήσης ΜΥΣ που έγινε σε αυτό (Μέρος Γ2).  
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Πίνακας Μ3: Συνοπτική παρουσίαση Ανάλυσης Δεδομένων 

 

 
 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Αναλύοντας τις απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο, έγινε ποσοτική σύγκριση 

μεταξύ των αρχικών στάσεων για τις ΝΤ και των αρχικών στάσεων για την Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση. Επίσης, έγινε ποιοτική ανάλυση των στάσεών τους για την εργασία σε ομάδες. 

Το ερώτημα που μελετάται είναι: 

Ποιες είναι οι στάσεις των φοιτητών για τις ΝΤ και για την Εργαστηριακή Εκπαίδευση; 

Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών για τη διδακτική μέθοδο εργασίας σε ομάδες; 

Με αυτόν τον τρόπο θα μελετήσουμε την αρχική προδιάθεση που είχαν οι φοιτητές για τις 

ΝΤ και την Εργαστηριακή Εκπαίδευση. Επίσης, θα δούμε αν οι φοιτητές αρχικά είχαν 

μεγαλύτερη θετική προδιάθεση στις ΝΤ ή στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση αντίστοιχα. Έτσι 

δημιουργήθηκε η μεταβλητή “ΚΝΤ”, η οποία συστάθηκε από τον μέσο όρο των απαντήσεων 

στις ερωτήσεις κλειστού τύπου 1 έως 4 του ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα 4.1) και η 

μεταβλητή “ΚΕργ”, από τον μέσο όρο στις αντίστοιχες ερωτήσεις κλειστού τύπου 7 έως 10. 

Η σύγκριση των δύο αυτών μεταβλητών μπορεί να μας δώσει χρήσιμα στοιχεία. Για το 

δεύτερο ερώτημα μελετήθηκαν οι απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές στην αντίστοιχη 

ερώτηση ανοιχτού τύπου στο αρχικό ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα 4.1) 

 

 

 

 

Ανάλυση Δεδομένων

Μέρος Α:
Ανάλυση αρχικών 

στάσεων φοιτητών

Μέρος Β: Ανάλυση 
του πλαισίου 

εκπαίδευσης σε ΚΜ

Μέρος Β1: Ανάλυση 
της συζήτησης στην 

ΚΜ

Μέρος Β2: Ανάλυση 
της Γνωσιακής 

αλληλεπίδρασης στην 
ΚΜ

Μέρος Β3: Ανάλυση 
της επίδρασης της ΚΜ 

στο σχεδιασμό 
διδακτικού υλικού

Μέρος Γ: Ανάλυση του 
παραχθέντος 

διδακτικού υλικού

Μέρος Γ1: Χρήση ΝΤ 
στο διδακτικό υλικό

Μέρος Γ2: Είδος 
χρήσης ΜΥΣ στο 
διδακτικό υλικό
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΜ 

Στο μέρος αυτό μελετάται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποίησαν τα μέλη της ΚΜ τις 

συναντήσεις της ΚΜ, ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπίδρασαν μαθησιακά μέσα σε αυτές, καθώς 

και την επιρροή που είχε το πλαίσιο αυτό στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού. Τα πορίσματα 

αυτού του μέρους της έρευνας επιδιώκουν να δώσουν απαντήσεις στο δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα για την επίδραση της ΚΜ στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού.  

Αρχικά, στο Μέρος Β1, έγινε χρήση των απομαγνητοφωνημένων συζητήσεων, προκειμένου 

να γίνει ανάλυση της συζήτησης στην ΚΜ. Για το Μέρος Β2 και Β3, χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (ΑΚΔ) (Social Network Analysis), μια μέθοδος η 

οποία ενδείκνυται για την μελέτη συσχετισμένων δεδομένων (relational data). Λόγω της 

βραχυπρόθεσμης παρουσίας της στην έρευνα για τη Διδακτική των ΦΕ, παραθέτουμε μια 

σύντομη αναφορά στην μέθοδο και στους αντίστοιχους μετρικούς δείκτης ανάλυσης στο 

Κεφάλαιο 3.6, καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής της στην έρευνα για τη Διδακτική των ΦΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση στο Μέρος αυτό έγινε στα ακόλουθα τρία επίπεδα (Β1,Β2,Β3): 

 

Μέρος Β1: Ανάλυση της συζήτησης των μελών στις συναντήσεις της ΚΜ. 

Κάνοντας χρήση των κατηγοριών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα της Kittleson (2004), 

όπου μελετάται η συζήτηση φοιτητών μηχανικών κατά τη διάρκεια εργαστηριακής 

εκπαίδευσης με τη βοήθεια ΝΤ, δημιουργήσαμε τις ακόλουθες κατηγορίες ως προς το 

περιεχόμενο:  

 Εννοιολογική συζήτηση (Ενν) 

 Εργαστηριακές δεξιότητες (Εργ) 

 Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) 

 Διαχειριστική συζήτηση (Διαχ) 

 Εκτός θέματος (Εκτός) 

 

και ως προς τη ρητορική φύση της συζήτησης: 

 Αφηγηματική (Αφ) 

 Διαπραγματευτική (Δια) 

 

Διευκρινίζουμε ότι δεν ακολουθήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα της Kittleson, ούτε η έννοια του Concept Negotiation, με τον 

τρόπο που ορίστηκε στην έρευνα αυτή. Αντιθέτως, έγινε προσαρμογή των κατηγοριών στις 

εξατομικευμένες ανάγκες της παρούσας έρευνας και με βάση τους σκοπούς του ερευνητικού 

ερωτήματος. Συνεπώς, οι άξονες ανάλυσης στην έρευνά μας παρίστανται συνοπτικά στο 

Διάγραμμα Μ4. Σημειώνουμε επίσης, ότι οι συζητήσεις Εκτός θέματος δεν αναλύθηκαν όσο 

αφορά τη ρητορική φύση, επειδή ο χαρακτήρας της εκτός θέματος συζήτησης δεν 

νοηματοδοτούσε περαιτέρω κατηγοριοποίηση. 
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Διάγραμμα Μ4: Κατηγοριοποίηση της παρούσας έρευνας 

 
Πιο συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση που προέκυψε επαγωγικά από την ανάλυση της 

συζήτησης περιλάμβανε ως προς το περιεχόμενο: 

 Εννοιολογική (Ενν): Συζήτηση σχετικά με έννοιες περιεχομένου των ΦΕ 

 Εργαστηριακές δεξιότητες (Εργ): Συζήτηση για την πειραματική διαδικασία, 

διερευνητική μέθοδο που ακολουθήθηκε στο πείραμα. 

 Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ): Συζήτηση για τα ΜΥΣ και τις ΝΤ γενικότερα 

 Διαχειριστική (Διαχ): Διαδικαστικά ζητήματα στην ΚΜ 

 Εκτός θέματος (Εκτός): Συζητήσεις για άσχετα θέματα 

 

και ως προς τη ρητορική φύση της συζήτησης: 

 Αφηγηματική (Αφηγ) 

Ένα άτομο ή μια ομάδα (δυάδα) φοιτητών παρουσιάζει να πεπραγμένα της στην υπόλοιπη 

ομάδα σε παραδοσιακού τύπου διδασκαλία. Οι παρεμβολές του συντονιστή σε παρόμοιο 

πλαίσιο, δηλαδή για να βοηθήσει στην παρουσίαση την ομάδα επίσης λογίζονται σε αυτή 

την κατηγορία. 

 Διαπραγματευτική (Δια) 

Παραπάνω από 1 άτομο/ομάδα συμμετέχει συζητώντας πάνω σε ένα θέμα, είτε 

συμφωνώντας είτε διαφωνώντας μεταξύ τους ή σχολιάζοντας.  

Περισσότερες λεπτομέρειες για την κατηγοριοποίηση της συζήτησης μπορείτε να βρείτε στο 

Παράρτημα 3.1.  

 

Μονάδα ανάλυσης για το Μέρος Β1 ορίστηκε η Θεματική Φράση (ΘΦ). Ως ΘΦ ορίστηκε κάθε 

απόσπασμα ομιλίας που εμπεριείχε ικανά κωδικοποιήσιμη πληροφορία σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες ανάλυσης και με βάση τα διατυπωμένα κριτήρια (βλ. Παράρτημα 

3.1).  

 

Το Μέρος Β1 περιλαμβάνει: 

 Μέρος Β1.1: Μελετάται η συζήτηση του συνόλου των μελών της ΚΜ στο σύνολο των 

συναντήσεων σχεδιασμού διδακτικού υλικού (ΚΜ1 & ΚΜ2), σύμφωνα με τους 

προαναφερθέντες άξονες. 
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Τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι: 

Σε τι ποσοστό έγινε η συζήτηση της ΚΜ ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη ρητορική 

φύση στο σύνολο των συναντήσεων σχεδιασμού της ΚΜ; 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσοστών στα τρία πεδία μελέτης (Εννοιολογική 

συζήτηση-Εργαστηριακές δεξιότητες-Νέες Τεχνολογίες);  

Το δεύτερο ερώτημα θα μας δώσει πληροφορίες για το αν κάποιο περιεχόμενο της 

συζήτησης απασχόλησε σημαντικά περισσότερο τη συζήτηση στην ΚΜ, ενώ το πρώτο 

ερώτημα θα μας δώσει γενικές πληροφορίες για το είδος της συζήτησης που έγινε στις ΚΜ 

ως προς το θεματικό περιεχόμενο και τη ρητορική φύση.  

Κατόπιν, μελετάται η εξέλιξη της συζήτησης του συνόλου των μελών από την πρώτη 

συνάντηση (ΚΜ1) στη δεύτερη (ΚΜ2). 

Τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι: 

Υπάρχουν διαφορές στα ποσοστά της συζήτησης της ΚΜ ως προς το περιεχόμενο και ως προς 

τη ρητορική φύση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης συνάντησης σχεδιασμού; 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσοστών στα τρία πεδία μελέτης  (Εννοιολογική 

συζήτηση-Εργαστηριακές δεξιότητες-Νέες Τεχνολογίες) σε καθεμιά από τις συναντήσεις 

σχεδιασμού; 

Παρομοίως το τέταρτο ερώτημα θα μας δώσει πληροφορίες για το αν κάποιο περιεχόμενο 

συζήτησης απασχόλησε σημαντικά περισσότερο σε καθεμιά από τις συναντήσεις, ενώ το 

τρίτο θα ανιχνεύσει τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο συζητήσεων. 

 

 Μέρος Β1.2: Στο μέρος αυτό, επικεντρώνουμε μόνο στο περιεχόμενο συζήτησης ως προς 

τα τρία πεδία μελέτης της έρευνας (Εννοιολογική-Εργαστηριακές δεξιότητες-Νέες 

Τεχνολογίες) και μελετάται ατομικά ανά μέλος η συμμετοχικότητα στη συζήτηση της ΚΜ. 

Επιπλέον, μελετάται η συμμετοχικότητα των μελών της ΚΜ σε συζητήσεις που αφορούν 

διδακτικό υλικό άλλων ομάδων, όταν δηλαδή παρουσιάζαν το υλικό τους οι υπόλοιπες 

ομάδες.  Τα ερωτήματα είναι: 

Σε τι ποσοστό συμμετείχε στη συζήτηση κάθε συνάντησης της ΚΜ κάθε μέλος της ΚΜ ως 

προς τα τρία πεδία μελέτης (Εννοιολογική-Εργαστηριακές δεξιότητες-Νέες Τεχνολογίες); 

Σε τι ποσοστό συμμετείχε κάθε μέλος της ΚΜ σε συζητήσεις που αφορούσαν διδακτικό υλικό 

άλλων ομάδων; 

Υπάρχουν διαφορές στην εξέλιξη της συμμετοχικότητας κάθε μέλους της ΚΜ σε συζητήσεις 

που αφορούσαν διδακτικό υλικό άλλων ομάδων μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 

συνάντησης σχεδιασμού της ΚΜ; 

Με αυτόν τον τρόπο θα μελετήσουμε αφενός τη συμμετοχικότητα των μελών και την 

εξέλιξη αυτής και αφετέρου θα εξετάσουμε το κατά πόσο συνειδητοποίησαν τον ρόλο τους 

ως δημιουργικά μέλη στη συλλογική προσπάθεια σχεδιασμού διδακτικού υλικού, πέραν 

από τη δική τους ομάδα. Η ανάλυση αυτή αισιοδοξεί να αναδείξει το αν υπήρξε ενεργός 

εμπλοκή των μελών της ΚΜ στη συνολική διαδικασία παραγωγής γνώσης στην ΚΜ. 

 

 Μέρος Β1.3: Μελετάται ο ρόλος του συντονιστή της ΚΜ. Στην παρούσα έρευνα, ο 

συντονιστής της συζήτησης στην ΚΜ ήταν ο Ερευνητής της Διδακτικής (Ε1), ο οποίος 

παράλληλα με το ερευνητικό ασκούσε και διδακτικό έργο ως ενεργό μέλος της ΚΜ, ενώ 



Μεθοδολογία 

 

24 
 

ήταν θεωρητικά και το άτομο με τα περισσότερα τυπικά προσόντα αναφορικά με την 

Γνώση Περιεχομένου των ΦΕ, τις Γνώσεις ΝΤ στην Εκπαίδευση, καθώς και τις Γνώσεις 

Εργαστηριακών Δεξιοτήτων. Συνεπώς, είναι ένα άτομο, η επίδραση του οποίου στην 

εξέλιξη της συζήτησης δεν μπορεί να αγνοηθεί και θα πρέπει επίσης να ερευνηθεί 

εξατομικευμένα. Παρομοίως τονίζεται στη βιβλιογραφία για τις ΚΜ ότι ο συντονιστής 

(administrator) ασκεί σημαντική επίδραση στον τρόπο λειτουργίας της ΚΜ (Jones et al. 

2013). Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα είναι: 

Σε τι ποσοστό της συζήτησης στην ΚΜ συμμετείχε ο συντονιστής σε καθεμιά κατηγορία ως 

προς το περιεχόμενο και ως προς τη ρητορική φύση της συζήτησης; 

Ποια η εξέλιξη των παραπάνω ποσοστών συμμετοχής του συντονιστή μεταξύ της πρώτης και 

της δεύτερης συνάντησης σχεδιασμού της ΚΜ; 

Υπάρχουν διαφορές στη συμμετοχικότητα του συντονιστή στα τρία πεδία μελέτης 

(Εννοιολογική συζήτηση-Εργαστηριακές δεξιότητες-Νέες Τεχνολογίες) στο σύνολο των 

συναντήσεων, καθώς και σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά;  

Η συμμετοχικότητα του συντονιστή στα διάφορα πεδία, καθώς και η εξέλιξή της από την 

πρώτη στη δεύτερη συνάντηση θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό 

τις οποίες διεξήχθησαν οι συναντήσεις και τις εξωτερικές προσλαμβάνουσες τις οποίες 

δέχονταν οι φοιτητές. 

 

 

Μέρος Β2: Ανάλυση των Μαθησιακών Παρεμβάσεων στην ΚΜ  

Στο Μέρος αυτό μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις των μελών της ΚΜ κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων σχεδιασμού ως προς τα τρία πεδία μελέτης (Εννοιολογική συζήτηση-

Εργαστηριακές δεξιότητες-Νέες Τεχνολογίες). Στην περίπτωσή αυτή, τα δεδομένα μας είναι 

συσχετισμένα και θα χρησιμοποιήσουμε την ΑΚΔ. Στο μέρος αυτό της ανάλυσης, τα δεδομένα 

αυτά αφορούν γνωσιακή αλληλεπίδραση μεταξύ μελών της KM.  

Μονάδα ανάλυσης ορίστηκε η Μαθησιακή Παρέμβαση (ΜΠ). Ως ΜΠ ορίστηκε κάθε 

απόσπασμα διαπραγματευτικής συζήτησης (αποτελούμενο από μία ή παραπάνω ΘΦ), κατά την 

οποία υπήρξε ικανά κατηγοριοποιήσιμη ροή πληροφορίας 

 από μέλος της ΚΜ σε άλλο μέλος (στοχευμένη ΜΠ) 

 από μέλος της ΚΜ στο σύνολο/ολομέλεια της ΚΜ (μη στοχευμένη ΜΠ)  

σύμφωνα με τα διατυπωμένα κριτήρια (βλ. Παράρτημα 3.2) 

 

Για το Μέρος Β2, τηρήθηκε η ίδια κατηγοριοποίηση με τις ΘΦ του Μέρους Β1, με τη διαφορά 

όμως του ότι επικεντρώνουμε την ανάλυση μόνο στη διαπραγματευτικής φύσεως συζήτηση 

και μόνο ως προς τα τρία πεδία μελέτης (Εννοιολογική συζήτηση-Εργαστηριακές δεξιότητες-

Νέες Τεχνολογίες)˙ θα αγνοήσουμε δηλαδή τις Διαχειριστικού τύπου και Εκτός θέματος 

συζητήσεις. 

Προκειμένου να μπορέσουμε να εντάξουμε τις μη στοχευμένες ΜΠ στην ανάλυσή μας, 

δημιουργήσαμε ένα 14ο εικονικό μέλος, που το ονομάσαμε  “Ολομέλεια” (Ολ). Έτσι, όταν 

κάποιος δεν αναφερόταν σε κάποιον συγκεκριμένα αλλά μετέφερε γνώση απευθυνόμενους σε 

παραπάνω από ένα δέκτη ή στο σύνολο των φοιτητών (μη στοχευμένη ΜΠ), τότε αυτό 

κατηγοριοποιήθηκε ως μια ΜΠ στην Ολομέλεια (Ολ) 
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Η ανάλυση στο μέρος αυτό περιλαμβάνει: 

 Μελέτη των ΜΠ των μελών της ΚΜ ως προς τα τρία πεδία μελέτης (Εννοιολογικές ΜΠ- 

ΜΠ για Εργαστηριακές δεξιότητες- ΜΠ για Νέες Τεχνολογίες). Τα ερωτήματα που 

εξετάζονται είναι: 

Ποια η πυκνότητα ΜΠ και η μέση βαθμίδα ΜΠ ως προς τα τρία πεδία μελέτης στο σύνολο 

των συναντήσεων σχεδιασμού (ΚΜ1 & ΚΜ2); 

Υπάρχουν διαφορές στα δίκτυα αλληλεπιδράσεων ως προς τα τρία πεδία μελέτης όσο αφορά 

την πυκνότητα ΜΠ και τη μέση βαθμίδα ΜΠ στο σύνολο των συναντήσεων σχεδιασμού; 

Με αυτόν τον τρόπο θα μελετηθεί το δίκτυο των αλληλεπιδράσεων των μελών στην ΚΜ 

ως προς καθένα πεδίο μελέτης και συγκριτικά μεταξύ των πεδίων.  

Κατόπιν, γίνεται μελέτη της εξέλιξης των ΜΠ των μελών της ΚΜ ως προς τα τρία πεδία 

μελέτης από την πρώτη συνάντηση (ΚΜ1) στη δεύτερη (ΚΜ2). Το ερώτημα που εξετάζεται 

είναι: 

Ποια η εξέλιξη στην πυκνότητα ΜΠ και στην μέση βαθμίδα ΜΠ ως προς τα τρία πεδία 

μελέτης από την πρώτη στη δεύτερη συνάντηση σχεδιασμού της ΚΜ;  

Η εξέλιξη στους δείκτες θα μας δώσει αντίστοιχα πληροφορίες για την εξέλιξη στην 

πυκνότητα των αλληλεπιδράσεων και τη συμμετοχικότητα των μελών. 

 

 

Μέρος Β3: Ανάλυση των Επιρροών στην ΚΜ 

Στο μέρος αυτό μελετάται η επίδραση της ΚΜ στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του διδακτικού 

υλικού, δηλαδή η λεκτική αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων σχεδιασμού της 

ΚΜ την οποία έλαβαν υπόψιν τους οι ομάδες φοιτητών κατά το σχεδιασμό διδακτικού υλικού 

σε μεταγενέστερες φάσεις.  

Μονάδα ανάλυσης ορίστηκε η Επιρροή (ΕΠ). Ως Επιρροή ορίστηκε κάθε 

ιδέα/πρόταση/παρατήρηση η οποία διατυπώθηκε λεκτικά στις συναντήσεις της ΚΜ και που 

επηρέασε τις ομάδες φοιτητών στον μετέπειτα σχεδιασμό διδακτικού υλικού, σύμφωνα με τα 

διατυπωμένα κριτήρια (βλ. Παράρτημα 3.3). 

 

Η ανάλυση στο μέρος αυτό χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη: 

 Μέρος Β3.1: Μελέτη του δικτύου του συνόλου των Επιρροών σχεδιασμού και από τις δύο 

συναντήσεις της ΚΜ (ΚΜ1& ΚΜ2). Τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι: 

Σε τι βαθμό επηρεάστηκαν οι φοιτητές στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού κατά τις συναντήσεις 

σχεδιασμού της ΚΜ; Ποια η πυκνότητα ΕΠ, η μέση βαθμίδα ΕΠ και ο συγκεντρωτισμός ΕΠ 

του δικτύου ΕΠ στην ΚΜ; 

Ποιο είναι το περιεχόμενο των ΕΠ ως προς τα τρία πεδία μελέτης (Εννοιολογικές ΕΠ-ΕΠ 

για Εργαστηριακές δεξιότητες-ΕΠ για ΝΤ) στο σύνολο των συναντήσεων της ΚΜ; 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πόσο επηρέασε το 

πλαίσιο της ΚΜ το σχεδιασμό διδακτικού υλικού γενικότερα. 

Στη συνέχεια, γίνεται μελέτη της εξέλιξης του δικτύου ΕΠ από τη Β΄ φάση σχεδιασμού στη 

Γ΄. Το ερώτημα είναι: 

Υπήρξε εξέλιξη στην πυκνότητα ΕΠ, μέση βαθμίδα ΕΠ, συγκεντρωτισμού ΕΠ στο δίκτυο ΕΠ 

ανάμεσα στην Β΄ και Γ΄ φάση σχεδιασμού; 
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Παρά το μικρό πλήθος των συναντήσεων και τη σχετικά μικρή χρονική διαφορά 

διεξαγωγής τους, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τυχόν αλλαγές στο δίκτυο ΕΠ από 

τους φοιτητές. 

 

 Μέρος Β3.2: Μελέτη ανά μέλος της ΚΜ της συμμετοχικότητας στην διαδικασία 

σχεδιασμού. Τα ερωτήματα που εξετάζονται είναι: 

Ποια η συμμετοχικότητα και ομαδικότητα των μελών στη διαδικασία σχεδιασμού διδακτικού 

υλικού μέσω των ΕΠ;  

Ποια η εξέλιξη της συμμετοχικότητας και ομαδικότητας των μελών από τη Β΄ φάση 

σχεδιασμού στη Γ΄; 

Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δικτύων ΕΠ της Β΄ φάσης και Γ΄ φάσης ως προς 

τα μέλη που αλληλεπίδρασαν;  

Εστιάζοντας την ανάλυση ανά μέλος της ΚΜ, θα μπορέσουμε να εξάγουμε ποιοτικά 

συμπεράσματα για το πώς λειτούργησαν οι φοιτητές στη διαδικασία σχεδιασμού. 

  

 Μέρος Β3.3: Στο Μέρος αυτό θα ελέγξουμε κατά πόσο οι φοιτητές επηρέασαν και 

επηρεάστηκαν κατά το σχεδιασμό περισσότερο με συναδέλφους τους που ανήκαν σε 

ομάδες του ίδιου κύκλου, με άτομα δηλαδή που πήραν ή που θα έπαιρναν την ίδια ενότητα 

περιεχομένου με σκοπό να σχεδιάσουν πειράματα ή αν, σε αντίθεση, επηρεάστηκαν 

γενικότερα από συναδέλφους τους ανεξαρτήτως του κύκλου που ανήκαν. Συνεπώς το 

ερώτημα είναι: 

Υπήρξε διαφορά στις ΕΠ μεταξύ των ομάδων από τους ίδιους κύκλους σε σύγκριση με τις ΕΠ 

από όλες τις ομάδες της ΚΜ; 

Σημειώνουμε ότι για την ανάλυση αυτού του μέρους, εξαιρέθηκαν οι ΕΠ του συντονιστή 

της ΚΜ, καθώς δεν ανήκε σε κάποια ομάδα σχεδιασμού διδακτικού υλικού και 

επικεντρώσαμε την ανάλυση μόνο στους φοιτητές. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Στο μέρος αυτό της ανάλυσης μελετάται το πώς οι φοιτητές Παιδαγωγικού τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης αξιοποίησαν τα ΕΜΣ για να παράξουν διδακτικό υλικό και αφορά 

κυρίως το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας. Παράλληλα, όμως, μέσω της 

εξέλιξης των πειραμάτων από μια φάση σχεδιασμού στην επόμενη, φαίνεται και η έμμεση 

επιρροή από την ΚΜ που αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. Η δομή της ανάλυσης του 

παραχθέντος διδακτικού υλικού των φοιτητών, έχει ως εξής: 

 

 Μέρος Γ1: Ανάλυση του ποσοστού χρήσης ΝΤ στο διδακτικό υλικό των φοιτητών 

Στο Μέρος αυτό έγινε ανάλυση των πειραμάτων των φοιτητών σχετικά με το αν κάνανε 

χρήση Νέων Τεχνολογιών ή όχι. Δημιουργήθηκαν αντίστοιχα τρεις κατηγορίες: 

 Χ: Έγινε χρήση ΝΤ (ΜΥΣ) 

 Ο: Δεν έγινε χρήση ΝΤ 

 ΟΧ: Έγινε χρήση ΝΤ εκτός στενού πλαισίου των ΕΜΥΣ όμως (π.χ. χρήση φούρνου 

μικροκυμάτων, λήψη και ταχεία αναπαραγωγή βίντεο σε γρήγορη κίνηση, χρήση 

εργαστηριακών οργάνων με ψηφιακή ένδειξη μέτρησης όπως ζυγαριά ακριβείας κτλ)    
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Η ανάλυση μελετάει το σύνολο των φοιτητών και ανά φάση σχεδιασμού, έτσι ώστε να 

φανεί επιπρόσθετα και η εξέλιξη των ποσοστών χρήσης ΝΤ. Συνεπώς, τα επιμέρους 

ερωτήματα που εξετάζονται είναι: 

Σε τι ποσοστό έκαναν χρήση ΝΤ στα πειράματα το σύνολο των φοιτητών; και 

Υπάρχουν διαφορές στην εξέλιξη ανά φάση σχεδιασμού στο ποσοστό χρήσης ΝΤ από το 

σύνολο των φοιτητών; 

Στο μέρος αυτό επιδιώκεται να ερευνηθεί το κατά πόσο ενσωμάτωσαν οι φοιτητές τις ΝΤ 

στο σχεδιασμό υλικού αλλά και κατά πόσο επέδρασε η ΚΜ στο ποσοστό ενσωμάτωσης 

ΝΤ.  

 

 Μέρος Γ2:Ανάλυση του είδους χρήσης ΜΥΣ στο διδακτικό υλικό των φοιτητών 

Στα πειράματα όπου έγινε χρήση ΝΤ σε περιβάλλον ΕΜΥΣ (δηλαδή τα πειράματα 

κατηγορίας Χ στο μέρος Γ1), αναλύθηκε περαιτέρω το είδος χρήσης ΜΥΣ το οποίο έγινε, 

το αν χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή τα ΜΥΣ σαν μέσο που συμβάλλει ουσιαστικά στην 

πειραματική διαδικασία, σαν μέσο διερεύνησης των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και 

αν γίνεται χρήση των καινοτόμων λειτουργιών που προσφέρουν ή αν, αντίθετα, έγινε 

παθητική χρήση, χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Συνεπώς, δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες: 

 ΜΧ: Χρησιμοποιήθηκαν τα ΜΥΣ για να πραγματοποιηθεί μέτρηση η οποία συνέβαλλε 

ουσιαστικά στους διδακτικούς στόχους του πειράματος (πχ μέτρηση θερμοκρασιών σε 

ένα πείραμα θερμικής ισορροπίας) 

 ΜΟ: Χρησιμοποιήθηκαν τα ΜΥΣ χωρίς να γίνει κάποια μέτρηση ή για να γίνει μέτρηση 

που δεν συνέβαλλε ουσιαστικά στους διδακτικούς στόχους του πειράματος (πχ μέτρηση 

έντασης ήχου σε ένα πείραμα το οποίο στόχος ήταν να δειχθεί ότι τα κύματα προκαλούν 

ταλάντωση σε ένα σώμα, όπως σε κόκκους ζάχαρης) 

 Π: Χρησιμοποιήθηκαν τα ΜΥΣ και για διερεύνηση αρχικών ιδεών των μαθητών 

(κάνοντας χρήση αντίστοιχων δυνατοτήτων/λειτουργιών των ΜΥΣ) 

 Ασ: Χρησιμοποιήθηκε παραγωγικά η ασυρματότητα των ΜΥΣ (αισθητήρων, 

συστημάτων συλλογής δεδομένων), δηλαδή κατά τη διάρκεια της πειραματικής 

διαδικασίας ωφελούσε το χαρακτηριστικό της ασυρματότητας στη διεξαγωγή του 

πειράματος και στην εκπλήρωση των διδακτικών στόχων. 

 

Σημειώνουμε ότι οι κατηγορίες ΜΧ και ΜΟ είναι συμπληρωματικές και αφορούν το 

σύνολο των πειραμάτων, ενώ οι κατηγορίες Π και Ασ είναι πρόσθετες κατηγορίες, 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Όπως και στο Μέρος Γ1, η ανάλυση έγινε επιπροσθέτως ανά φάση σχεδιασμού για να 

ερευνηθεί και η εξέλιξη του είδους χρήσης των ΜΥΣ. 

Τα επιμέρους ερωτήματα που εξετάζονται είναι: 

Σε τι ποσοστό χρησιμοποίησε το σύνολο των φοιτητών τα ΜΥΣ ως προς τις τέσσερεις 

κατηγορίες αναφορικά με το είδος χρήσης που αναλύθηκαν παραπάνω; και  

Υπάρχουν διαφορές στην εξέλιξη ανά φάση σχεδιασμού στο είδος χρήσης των ΜΥΣ από το 

σύνολο των φοιτητών; 

Μέσω των ερωτημάτων αυτών, επιδιώκουμε να δώσουμε απαντήσεις αφενός αναφορικά 

με το είδος χρήσης των ΜΥΣ που κάνουν οι φοιτητές και αφετέρου σχετικά την επίδραση 

της ΚΜ σε αυτό.  
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3.5 Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων 

Για την ανάλυση δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω λογισμικό: 

 Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων στα Μέρη Α, Β1, Γ1, Γ2 χρησιμοποιήθηκε το 

IBM SPSS Statistics 25.  

 Για την ποιοτική ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συζητήσεων στις συναντήσεις της 

ΚΜ στο Μέρος Β1, καθώς και την εξαγωγή ποσοτικών δεδομένων από αυτές 

χρησιμοποιήθηκε το Atlas.ti 7.5. 

 Για την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων στα Μέρη Β2, Β3 χρησιμοποιήθηκε το Ucinet 

6.640 (Borgatti et al. 2002), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των δικτύων το Netdraw 2.161 

(Borgatti 2002). 

 

 

3.6 Στατιστικές μέθοδοι και Προκαταρτικός έλεγχος δεδομένων 

ΜΕΡΟΣ Α 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου στο αρχικό ερωτηματολόγιο επιδέχονταν απαντήσεις σε τακτική 

(ordinal) 5-βάθμια κλίμακα Likert, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 5.1. Αρχικά, προκειμένου 

να υπάρχει συνέπεια στη διαβάθμιση της κλίμακας μέτρησης στις ερωτήσεις, μετασχηματίσαμε  

τις μεταβλητές στις οποίες υψηλές τιμές στις απαντήσεις δήλωνε αρνητική στάση, όπως ήταν 

οι μεταβλητές Κ2, Κ4, Κ9, Κ10. Χρησιμοποιώντας την εντολή RECODE, 

επανακωδικοποιήσαμε τις απαντήσεις αντιστρέφοντας τις τιμές (1=5,2=4,4=2,5=1) 

(Μακράκης 2005). 

Κατόπιν, προκειμένου να δημιουργήσουμε την μεταβλητή “ΚΝΤ”, χρησιμοποιήσαμε τον μέσο 

όρο των απαντήσεων στις ερωτήσεις Κ1 έως Κ4, ενώ αντίστοιχα για την μεταβλητή “ΚΕργ” 

τις ερωτήσεις Κ7 έως Κ10, χρησιμοποιώντας την εντολή COMPUTE.  

Οι μεταβλητές ΚΝΤ και ΚΕργ ως μέσοι όροι τακτικών μεταβλητών δεν μπορούν να θεωρηθούν 

συνεχείς, θα εφαρμόσουμε, όμως, έλεγχο κανονικότητας Shapiro-Wink που συνίσταται για 

μικρά δείγματα, προκειμένου να εξετάσουμε καλύτερα αν μπορούμε πάραυτα να επιλέξουμε 

παραμετρικό τεστ.   

 
Πίνακας Ε1: Έλεγχος κανονικότητας για τις μεταβλητές ΚΝΤ και ΚΕργ 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KNT ,201 12 ,193 ,928 12 ,358 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KErg ,288 12 ,007 ,867 12 ,061 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Παρατηρούμε στον Πίνακα Ε1 ότι η μεταβλητή ΚΝΤ προσεγγίζει αρκετά την κανονική 

κατανομή, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και για την μεταβλητή ΚΕργ, η οποία οριακά (p=0,061) 

περνάει το κριτήριο να θεωρηθεί κανονική. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, ο 

συντελεστής στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p=0,05. Όμως, μια επισκόπηση στη 

λοξότητα και την κύρτωση της κατανομής της ΚΕργ όμως στον Πίνακα Ε1.2, αποκαλύπτει 

μεγάλη (θετική) λοξότητα και άρα μεγάλη ασυμμετρία στην κατανομή της ΚΕργ. 

 

Πίνακας Ε1.2: Επισκόπηση της μεταβλητής ΚΕργ 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

KErg Mean 3,3958 ,13574 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,0971  

Upper Bound 3,6946  

5% Trimmed Mean 3,3843  

Median 3,2500  

Variance ,221  

Std. Deviation ,47023  

Minimum 2,75  

Maximum 4,25  

Range 1,50  

Interquartile Range ,63  

Skewness ,926 ,637 

Kurtosis ,175 1,232 

 

Συνεπώς, θα προτιμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε μη παραμετρικό τεστ Wilcoxon U για να 

ερευνήσουμε διαφορές μεταξύ των ΚΝΤ και ΚΕργ. Κάνοντας παράλληλα και το αντίστοιχο 

παραμετρικό Paired Samples T-test, βλέπουμε κάποια διαφορά (p=0,015 στο παραμετρικό, 

p=0,028 στο μη παραμετρικό), που επιβεβαιώνει την επιλογή μας για επιλογή μη παραμετρικού 

τεστ. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β1 

Για την ποιοτική ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συζητήσεων δημιουργήθηκαν 

αντίστοιχα κώδικες (codes) στο λογισμικό, καθώς και υπερκώδικες (supercodes) από 

στοχευμένες αναζητήσεις με τη χρήση του query tool. Κατόπιν έγινε εξαγωγή των δεδομένων 

από το Atlas.ti για στατιστική ανάλυση από το SPSS. Προκειμένου να γίνει η μετάβαση αυτή, 

το λογισμικό κωδικοποιεί την μικρότερη μονάδα ανάλυσης, τις φράσεις (quotations) ως 

περιπτώσεις (cases) στο SPSS, ενώ οι κώδικες λογίζονται ως μεταβλητές (variables). Οι 

μεταβλητές στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι κατηγοριοποιήσεις των φράσεων ως προς το 
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υποκείμενο που τις εξέφρασε, το είδος τους ως προς το περιεχόμενο (πχ ΠΕνν, ΠΕργ, ΠΝΤ) 

ως προς τη ρητορική φύση (ΦΑφ, ΦΔια) κτλ. Ένα απλό παράδειγμα φαίνεται στον Πίνακα Ε2 

 

 

Πίνακας Ε2: Κωδικοποίηση δεδομένων στο λογισμικό 

 

 PD K1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 K6 … Κ106 Κ107 Κ108 Κ109 Κ110 … 

323 1 1 0 0 0 0 0  0 0 1 1 0  

324 1 0 0 1 0 0 0  0 1 0 0 1  

325 1 0 0 0 0 0 1  0 0 1 0 1  

326 1 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 1  

 

Μεταβλητές: 

PD=Primary document  

K1=1α 

Κ2=1β 

Κ3=2α 

Κ4=2β 

… 

Κ106=ΠΕνν 

Κ107=ΠΕργ 

Κ108=ΠΝΤ 

Κ109=ΦΑφ 

Κ110=ΦΔια 

 

Συνεπώς, τα δεδομένα μας είναι σε διχοτομική (binary) κλίμακα, οπότε θα επιλέξουμε μη 

παραμετρικά τεστ.  

Για την ανίχνευση διαφορών μεταξύ των τριών πεδίων μελέτης, έχοντας τα ίδια υποκείμενα 

(στην περίπτωσή μας οι φράσεις) χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό Friedman test 

(Μακράκης 2005). Επειδή όμως οι μεταβλητές μας είναι διχοτομικές, έγινε παράλληλος 

έλεγχος και με Cochran Q test, όπου συνίσταται για διχοτομικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματά 

μας στα δύο test δεν διέφεραν. 

Για την εξέταση της εξέλιξης των ποσοστών σε κάθε πεδίο χρησιμοποιήθηκε το μη 

παραμετρικό Mann Whitney U test. Ταυτόχρονος έλεγχος περιπτώσεων με την μέθοδο χ2 

έδωσε το ίδιο αποτέλεσμα. Για τους ελέγχους ανά άτομο, καθώς και για τις ΘΦ του συντονιστή 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του χ2. 

 

 

Για την ανάλυση του Μέρους Β2 και Β3, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ΑΚΔ, μια σύντομη 

περιγραφή της μεθόδου, καθώς και των μετρικών δεικτών γίνεται παρακάτω. 

  

Η μέθοδος της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων  

Προσπαθώντας να αναλύσουμε συσχετισμένα δεδομένα (relational data), δηλαδή δεδομένα 

στα οποία τα υποκείμενα συνδέονται μεταξύ τους και μάλιστα συχνά με συγκεκριμένη 
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κατεύθυνση/στόχευση, από τον “πομπό” στον “δέκτη”, υπάρχει ανάγκη να επεκταθούμε 

μακριά από τις παραδοσιακού τύπου στατιστικές μεθόδους που συνήθως χρησιμοποιούνται 

στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες . Συνήθως, οι συμβατικές αυτές μέθοδοι 

χρησιμοποιούν περιπτώσεις (cases) ή υποκείμενα ή περιπτώσεις ως σειρές στους πίνακες 

μελέτης, ενώ οι αντίστοιχες στήλες εκφράζουν με ποσοτικό ή ποιοτικό τρόπο χαρακτηριστικά 

ή μεταβλητές. Εν αντιθέσει, στην ΑΚΔ και οι γραμμές και οι στήλες αφορούν τα προς μελέτη 

στοιχεία (nodes), τα οποία μπορεί να είναι υποκείμενα, περιπτώσεις ή παρατηρήσεις, όπως και 

στις συμβατικές μεθόδους (Hanneman & Riddle 2005, Borgatti et al.2013). Ένα απλό 

παράδειγμα ενός τέτοιου τετράγωνου πίνακα  σε μία ομάδα ατόμων σε μια τάξη μπορούμε να 

δούμε στον Πίνακα Μ5.  

 

Πίνακας Μ5: Παράδειγμα πίνακα δεδομένων ΑΚΔ 

 
 Γιάννης Μαρία  Χριστίνα Νίκος Δάσκαλος 

Γιάννης --- 2 2 0 1 

Μαρία  1 --- 3 0 1 

Χριστίνα 2 1 --- 2 0 

Νίκος 2 3 0 --- 2 

Δάσκαλος 0 1 2 3 --- 

 

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι εμπερικλείεται πρόσθετη πληροφορία για την 

αλληλεπίδραση/σύνδεση (tie) μεταξύ των στοιχείων. Όμως, είναι εύλογο να αναρωτηθεί ο 

αναγνώστης γιατί να μας ενδιαφέρει αυτό ερευνητικά. 

Οι θεωρητικές αρχές της ΑΚΔ θεμελιώνονται στις τέσσερεις παρακάτω παραδοχές, σύμφωνα 

με την εργασία των Wasserman & Faust (1994): 

 Τα υποκείμενα και οι ενέργειες των υποκειμένων είναι αλληλοεξαρτώμενα και όχι 

ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

 Οι διασυνδέσεις μεταξύ των υποκειμένων παριστάνουν κανάλια μεταφοράς 

πληροφορίας/πόρων, υλικών και μη. 

 Στα μοντέλα δικτύων που μελετώνται υποκείμενα εξατομικευμένα, η δομή του δικτύου 

θεωρείται ως ένα σύστημα που διευκολύνει ή περιορίζει την ατομική 

ενέργεια/συμπεριφορά. 

 Στα μοντέλα δικτύων που μελετάται η μακροσκοπική δομή του συνολικού δικτύου, 

θεωρείται ότι η δομή αυτή παριστάνει διαρκείς σχέσεις μεταξύ των ατομικών 

υποκειμένων. 

Συνεπώς, μελετώντας αφενός τη θέση και τις διασυνδέσεις ενός υποκειμένου σε ένα δίκτυο, 

μπορούμε να διακρίνουμε τη δυναμική του, τις ευκαιρίες ή αντίθετα τους περιορισμούς που 

αντιμετωπίζει ως άτομο και έτσι να ερμηνεύσουμε ή και να προβλέψουμε την επίδοση, τη 

συμπεριφορά ή τις στάσεις του ατόμου. Αφετέρου, μελετώντας μακροσκοπικά το συνολικό 

δίκτυο, μπορούμε να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά του συνολικά ως αποτέλεσμα των 

επιμέρους διασυνδέσεων μεταξύ των χρηστών του (Borgatti et al. 2013).  

Η ΑΚΔ ως μέθοδος αναπτύχθηκε στα πλαίσια ποσοτικής κοινωνιολογικής ανάλυσης (Brewe 

et al. 2012) και πηγάζει ιστορικά από κλάδους όπως η Δομιστική Κοινωνιολογία (Structural 

Sociology) (Borgatti et al. 2018),  όμως βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε μια πληθώρα τομέων, από 
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τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου και των ζωντανών οργανισμών, στα δίκτυα οικονομικών 

συναλλαγών/σχέσεων, δίκτυα πολιτικής επιρροής/διακυβέρνησης, οικολογικά δίκτυα (πχ 

τροφικές αλυσίδες ζώων) κ.α. (Borgatti et al. 2013). Στην Εκπαίδευση, η ΑΚΔ άρχισε να 

χρησιμοποιείται στα πλαίσια της Μάθησης μέσω Υπολογιστή (Computer-Based Learning), 

ενώ σύντομα βρήκε εφαρμογή και στη Διδακτική των ΦΕ. Τα στοιχεία/υποκείμενα του πίνακα 

στο πεδίο της Διδακτικής συνήθως παριστάνουν μαθητές/εκπαιδευτικούς ή ακόμα και 

στάσεις/αντιλήψεις, ενώ οι συνδέσεις σε αυτή την περίπτωση, συνήθως παριστάνουν ροή 

πληροφορίας ή αλληλεπίδραση/συσχέτιση. Για παράδειγμα, πρόσφατες έρευνες στη Διδακτική 

των ΦΕ χρησιμοποίησαν ΑΚΔ για να μελετήσουν την πρακτική των εκπαιδευτικών (Hora 

2015), τις στάσεις τους απέναντι στην Επιστήμη (Peters-Burton & Baynard 2013), τις 

αλληλεπιδράσεις μαθητών σε Κοινότητες Μάθησης σε περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, 

καθώς και ζητήματα φύλου και μειονοτικές ομάδες σε αυτές (Brewe et al. 2012), καθώς και 

μελέτες περίπτωσης συγκεκριμένων ατόμων (ego networks) μέσα σε Κοινότητες Μάθησης 

(Goertzen et al. 2013).  

Στην παρούσα έρευνα, τα στοιχεία/υποκείμενα του πίνακα είναι τα μέλη της ΚΜ, ενώ οι 

στοχευμένες συνδέσεις παριστάνουν ροή πληροφορίας, δηλαδή Μαθησιακή Αλληλεπίδραση 

μεταξύ μελών ή Επιρροή στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού, όπως αναλύεται στο Μέρος Β2 

και Β3 αντίστοιχα. 

 

Δείκτες Ανάλυσης ΑΚΔ 

Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν οι κάτωθι μετρικοί δείκτες ανάλυσης: 

 Βαθμίδα ή Βαθμός (Degree): Η Βαθμίδα εκφράζει το πλήθος των συνδέσεων που έχει ένα 

υποκείμενο, ενώ στην περίπτωση που έχουμε στοχευμένες συνδέσεις, τότε η Βαθμίδα 

αναλύεται περαιτέρω σε Βαθμίδα εξερχομένων (Outdeg) και Βαθμίδα εισερχομένων 

(Indeg). Για παράδειγμα, στα υποκείμενα του Σχήματος Μ6, ο χρήστης Ζ έχει Βαθμίδα 

εξερχομένων 2 και Βαθμίδα εισερχομένων 2 επίσης, ενώ ο χρήστης Α έχει Βαθμίδα 

εξερχομένων 4 και εισερχομένων 0. Εάν ο πίνακας του δικτύου περιέχει ποσοτικές τιμές 

(valued) και όχι μόνο διχοτομικές (binary), τότε η Βαθμίδα υπολογίζεται από το σύνολο 

των τιμών διασύνδεσης (tie values). Παρομοίως επεκτείνονται όλοι οι μετρικοί δείκτες και 

σε πίνακες με ποσοτικές τιμές.   

 

Σχήμα Μ6: Παραδείγματα 
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Η Βαθμίδα είναι ο πιο απλός και συνηθισμένος δείκτης ανάλυσης και  χρησιμοποιείται για 

να μελετήσουμε την κεντρικότητα (centrality) ενός μέλους, το πόσο σημαντική θέση έχει 

μέσα στο δίκτυο. Για παράδειγμα, ένα μέλος με πολλές εξερχόμενες/εισερχόμενες 

διασυνδέσεις θεωρείται ότι είναι σημαντικός πομπός/δέκτης, έχει καλύτερη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και άρα θεωρείται ότι έχει μεγάλη δυναμική (power) στο υπό μελέτη δίκτυο. 

Να σημειώσουμε, βέβαια, το ότι σε ποια άτομα έχει διασυνδέσεις δεν μελετάται σε αυτή 

την απλοϊκή προσέγγιση (Borgatti et al. 2018, Hanneman & Riddle 2005).  

 

 Κεντρικότητα Bonacich: Ο δείκτης κεντρικότητας Bonacich, επεκτείνει την έννοια της 

κεντρικότητας Βαθμίδας, λαμβάνοντας υπόψιν επίσης και την κεντρικότητα 

Ιδιοδιανύσματος (Eigenvector). Με την κεντρικότητα Ιδιοδιανύσματος, ορίζονται ως 

κεντρικά τα υποκείμενα τα οποία έχουν διασυνδέσεις, οι οποίες διασυνδέσεις είναι επίσης 

κεντρικά υποκείμενα. Παραδοσιακά, μεγάλη τιμή της κεντρικότητας Ιδιοδιανύσματος, 

σημαίνει ότι το υποκείμενο έχει διασυνδέσεις με άλλα επίσης κεντρικά υποκείμενα και άρα 

ισχυρή θέση στο δίκτυο. Η κεντρικότητα Bonacich (1987) δίνεται από τη σχέση 𝑐𝑖 =

∑ (𝑎 + 𝛽𝑐𝑗)𝑅𝑖𝑗𝑗   , όπου α ο παράγοντας κανονικοποίησης έτσι ώστε ∑ 𝑐𝑖
2=1 και β ο 

συντελεστής εξασθένησης (attenuation parameter) ή αλλιώς παράμετρος Βήτα (Beta 

parameter). Η καινοτομία του δείκτη αυτού είναι ότι για αρνητική τιμή της παραμέτρου β, 

υψηλότερη κεντρικότητα έχουν τα υποκείμενα εκείνα τα οποία είναι συνδεδεμένα με 

υποκείμενα τα οποία δεν είναι κεντρικά, δηλαδή “περιθωριακά” υποκείμενα. Σε αντίθεση, 

για θετική τιμή του β ο δείκτης λειτουργεί όπως ο δείκτης Ιδιοδιανύσματος, πριμοδοτώντας 

υποκείμενα με διασυνδέσεις σε κεντρικά υποκείμενα, ενώ για την τιμή β=0, ο δείκτης 

λειτουργεί όπως η απλή κεντρικότητα Βαθμίδας. Επίσης, για μικρές τιμές της παραμέτρου, 

δίνεται περισσότερη έμφαση στη μελέτη δυαδικών διασυνδέσεων μεταξύ υποκειμένων, 

ενώ για μεγάλες τιμές του β, μελετάται πιο μακροσκοπικά η συνολική δομή του δικτύου 

(Bonacich 1987, Borgatti et al. 2018, Zhukov 2015). Σύμφωνα με τις συστάσεις του Rodan 

(2011), η ακρίβεια στην επιλογή της παραμέτρου δεν παίζει μεγάλο ρόλο σε πυκνά δίκτυα 

με λίγα περιθωριακά μέλη και μπορεί να υπολογιστεί εμπειρικά με υπολογιστικές 

μεθόδους. Η χρήση της κεντρικότητας Bonacich μπορεί επίσης να επεκταθεί, εκτός από 

δίκτυα με δυαδικές τιμές και σε δίκτυα με ποσοτικές τιμές χωρίς αλλαγές (Borgatti et al. 

2013). 

  

 Μέση Βαθμίδα (Average Degree): Μετρώντας την Βαθμίδα κάθε μέλους και βρίσκοντας 

τον μέσο όρο των Βαθμίδων από όλα τα μέλη του δικτύου βρίσκουμε την Μέση Βαθμίδα 

του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, η Μέση Βαθμίδα �̅� για μη στοχευμένο και μη ανακλαστικό 

δίκτυο, δηλαδή χωρίς αυτό-συνδέσεις υποκειμένων με τους εαυτούς τους, βρίσκεται από 

τη σχέση �̅� =
2𝑇

𝑁
 , ενώ αντίστοιχα για στοχευμένο από τη σχέση �̅� =

𝑇

𝑁
 , όπου Τ το πληθος 

των διασυνδέσεων και Ν το πλήθος των υποκειμένων. Η Μέση Βαθμίδα είναι ένας εύκολος 

και αξιόπιστος τρόπος να δούμε την μέση αλληλεπίδραση των υποκειμένων, ιδιαιτέρως 

όταν συγκρίνουμε δίκτυα με μεγάλη διαφορά στο πλήθος των υποκειμένων τους, όπως 

σχολιάζεται παρακάτω (Borgatti et al. 2018).    
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 Πυκνότητα (Density): Η Πυκνότητα είναι ένας επίσης κοινός δείκτης στην ΑΚΔ και 

εκφράζει το πλήθος των διασυνδέσεων διαιρεμένο με το θεωρητικά μέγιστο πλήθος 

διασυνδέσεων. Σε ένα μη-στοχευμένο δίκτυο και μη αντανακλαστικό δίκτυο, το θεωρητικά 

μέγιστο πλήθος διασυνδέσεων είναι το 
𝛮(𝛮−1)

2
, όπου Ν το πλήθος των υποκειμένων, ενώ 

αντίστοιχα σε ένα στοχευμένο δίκτυο το θεωρητικά μέγιστο είναι 𝛮(𝛮 − 1). Οπότε η 

Πυκνότητα ορίζεται ως Π=
2𝛵

𝛮(𝛮−1)
 σε μη στοχευμένα και Π=

𝛵

𝛮(𝛮−1)
 σε στοχευμένα, όπου Τ 

το πλήθος των διασυνδέσεων. Αντίστοιχα και σε δίκτυο με ποσοτικές τιμές, η Πυκνότητα 

είναι το πλήθος των διασυνδέσεων διαιρεμένο με το παραπάνω θεωρητικά μέγιστο και 

συνεπώς εκφράζει ουσιαστικά την μέση ισχύ διασύνδεσης (tie strength). Η Μέση Βαθμίδα 

συνδέεται με την Πυκνότητα από τη σχέση �̅� = Π∙(𝛮 − 1). Το πλεονέκτημα από τη χρήση 

του δείκτη της Πυκνότητας είναι ότι, επειδή έχει ληφθεί υπόψιν το σύνολο των 

υποκειμένων του δικτύου, μπορούν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ δικτύων διαφορετικού 

πλήθους υποκειμένων. Όμως, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρησιμοποίηση της 

Πυκνότητας, καθώς, αυξανομένου του πλήθους των υποκειμένων, είναι σαφώς πιο 

δύσκολο να επιτευχθεί το θεωρητικό μέγιστο, οπότε είναι αναμενόμενο πχ δίκτυα με 1000 

χρήστες να έχουν μικρότερες τιμές Πυκνότητας, απ’ ότι δίκτυα με 15 υποκείμενα. Για το 

λόγο αυτό, προτιμάται σε πολλές περιπτώσεις από κάποιους ερευνητές η χρήση της Μέσης 

Βαθμίδας. Στην παρούσα έρευνα, έχουν χρησιμοποιηθεί και οι δύο δείκτες για να έχουμε 

καλύτερη εικόνα των διασυνδέσεων. Αναλύοντας την τιμή της Πυκνότητας σε ένα δίκτυο, 

δεν μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα για το αν είναι πυκνό ή όχι το δίκτυο, 

καθώς το πλήθος αλληλεπιδράσεων εξαρτάται από το είδος της μελέτης. Για παράδειγμα 

σε ένα δίκτυο όπου μελετάται ποιοι μαθητές μίλησαν με ποιους κατά τη διάρκεια μιας 

σχολικής ημέρας, θα χαρακτηρίζαμε μικρή μια τιμή κοντά στο 0,4, ενώ αντίθετα σε μια 

μελέτη για το ποιοι μαθητές συνεργάστηκαν για να λύσουν μαζί τις εργασίες για το σπίτι 

την προηγούμενη ημέρα θα χαρακτηρίζαμε μεγάλη την τιμή 0,4. Η δυναμική, πάραυτα, στη 

χρησιμοποίηση της Πυκνότητας είναι για να συγκρίνουμε Πυκνότητες μεταξύ δύο δικτύων 

ή για να μελετήσουμε την εξέλιξή τους (Borgatti et al. 2018). 

   

 Συγκεντρωτισμός (Centralization): Ο Συγκεντρωτισμός είναι ένας δείκτης για τη δομή του 

δικτύου που αναπτύχθηκε από τον Freeman (1979) και εκφράζει το κατά πόσο 

ατομοκεντρικό είναι ένα δίκτυο, πόσο περισσότερο συμμετέχει ένα συγκεκριμένο άτομο 

σε σχέση με τα υπόλοιπα. Στην περίπτωση ενός ακραία συγκεντρωτικού δικτύου, η δομή 

του θα μοιάζει με αυτή του “αστερία”, όπως φαίνεται στο Σχήμα Μ7. Προκειμένου να 

υπολογίσουμε το Συγκεντρωτισμό Βαθμίδας σε ένα τυχόν δίκτυο, όπως το δίκτυο του Μ8, 

αθροίζουμε τις διαφορές όλων των μελών από το πλέον κεντρικό μέλος και τις διαιρούμε 

με τις αντίστοιχες διαφορές στο θεωρητικά μέγιστα συγκεντρωτικό δίκτυο του Μ7 με ίδιο 

πλήθος χρηστών.  
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             Σχήμα Μ7: Δίκτυο “αστερίας”                                  Σχήμα Μ8: Παράδειγμα   

 

                    
Για παράδειγμα, στο δίκτυο του Μ8, έχουμε τον κεντρικό χρήστη να έχει 3 διασυνδέσεις, 

ενώ στο αντίστοιχο δίκτυο του αστερία ο κεντρικός έχει 5, οπότε 
(3−2)+(3−2)+(3−2)+(3−2)+(3−1)+(3−3) 

(5−1)+(5−1)+(5−1)+(5−1)+(5−1)+(5−5)
 =0,300. Συνεπώς, μεγάλη τιμή Συγκεντρωτισμού 

σημαίνει ότι το δίκτυό μας είναι ατομοκεντρικό. Με παρόμοια λογική ορίζεται ο 

Συγκεντρωτισμός εξερχομένων (OutCentralization) και εισερχομένων (InCentralization) 

σε στοχευμένα δίκτυα (Borgatti et al. 2018). Όμως, η χρήση του δείκτη αυτού περιορίζεται 

σε πίνακες με διχοτομικές μεταβλητές. Οπότε, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τον 

δείκτη αυτό, θα χρειαστεί να διχοτομήσουμε τις τιμές του πίνακα (Hanneman & Riddle 

2005).  

 

 Ομοιοφιλία (Homophily): Ο δείκτης Ομοιοφιλίας είναι μια μέτρηση που αφορά το 

συνολικό δίκτυο και εκφράζει το πόσο μέλη μιας υποομάδας έχουν συγκριτικά 

περισσότερες διασυνδέσεις με άλλα μέλη της ίδιας υποομάδας σε σχέση με τις συνολικές 

διασυνδέσεις. Υπολογίζεται με την αφαίρεση των διασυνδέσεων με εντός της υποομάδας 

υποκείμενα από το πλήθος των διασυνδέσεων με εκτός της υποομάδας υποκείμενα προς το 

συνολικό πλήθος των διασυνδέσεων. Συνεπώς, παίρνει τιμές από -1 έως +1 και 

χαρακτηρίζει το δίκτυο περισσότερο ομοιόφιλο όσο μεγαλώνει αρνητικά η τιμή του δείκτη 

και αντίστοιχα μη ομοιόφιλο όσο μεγαλώνει θετικά (Borgatti et al. 2013).  

 

Οι παραπάνω δείκτες είναι ένα μέρος των δεικτών που χρησιμοποιούνται στην ΑΚΔ και 

επιλέχθηκαν έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης. Συγκεκριμένα, 

οι δείκτες βαθμίδας και Bonacich χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη του πλήθους 

αλληλεπιδράσεων που είχε κάθε μέλος της ΚΜ, σε μια πιο εστιασμένη ανάλυση ανά μέλος, 

ενώ οι δείκτες Μέσης Βαθμίδας και Πυκνότητας θα μας δώσουν πληροφορίες για τη συνολική 

συμμετοχικότητα/αλληλεπίδραση της ομάδας μελών της ΚΜ, σε μια πιο μακροσκοπική μελέτη 

του δικτύου. Παρομοίως σε μια μακροσκοπική μελέτη, ο δείκτης Συγκεντρωτισμού θα μας 

δείξει πόσο ατομοκεντρικό ήταν το δίκτυο αλληλεπιδράσεων, ενώ ο δείκτης Ομοιοφιλίας θα 

μας δώσει πληροφορίες για το αν και πόσο υπήρξαν συγκριτικά περισσότερες αλληλεπιδράσεις 

σε συγκεκριμένες υποομάδες μελών μέσα στην ΚΜ. 
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ΜΕΡΟΣ Β2 

Στο μέρος αυτό, έγινε χρήση της ΑΚΔ για την μελέτη των ΜΠ σε κάθε πεδίο. Προκειμένου να 

κατηγοριοποιηθούν οι μη στοχευμένες ΜΠ, δημιουργήθηκε ένα εικονικό μέλος, το οποίο 

ονομάσαμε Ολομέλεια (Ολ), όπως προαναφέρθηκε.  

Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι η λύση αυτή αλλοιώνει μέρος της ανάλυσης, όπως για 

παράδειγμα το εικονικό αυτό μέλος Ολ θα έχει μόνο εισερχόμενες ΜΠ και όχι εξερχόμενες και 

ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτες ανάλυσης, όπως για παράδειγμα ο 

συγκεντρωτισμός εισερχομένων ΜΠ. Γενικότερα η ύπαρξη εικονικού μέλους από μόνη της 

αλλάζει κατά ένα μικρό ποσοστό τους δείκτες μας για την ομάδα. Επειδή επιδιώκουμε, όμως, 

τη γενική εικόνα που προκύπτει από μια τέτοια ανάλυση και όχι ακρίβεια στους υπολογισμούς, 

η αλλοίωση αυτή θεωρούμε ότι δεν επηρεάζει σημαντικά τα πορίσματα για τις συγκρίσεις και 

τις μεταβολές των δεικτών μεταξύ των πεδίων μελέτης και μεταξύ των δύο συναντήσεων 

σχεδιασμού της ΚΜ, από τη στιγμή που κρατήθηκε η ίδια μεθοδολογία σε όλα τα δίκτυα ΜΠ. 

Ακόμα, να σημειώσουμε ότι για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν θεωρήθηκε 

επίσης σκόπιμο να γίνει ατομική ανάλυση ανά μέλος της ΚΜ σε αυτό το μέρος. Τέλος, το 

γεγονός ότι είχαμε ένα δίκτυο με ποσοτικές μεταβλητές, οι οποίες διέφεραν αρκετά μεταξύ 

τους σε πολλές περιπτώσεις, δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να διχοτομηθεί το δίκτυο γιατί υπήρχε ο 

κίνδυνος να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα (Hanneman & Riddle 2005). Βάσει 

αυτού του περιορισμού δεν χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Συγκεντρωτισμού ή άλλος δείκτης που 

απαιτούσε δίκτυο με διχοτομικές τιμές. 

Οπότε για το μέρος αυτό χρησιμοποιήσαμε μόνο τους κάτωθι δείκτες: 

 Πυκνότητα ΜΠ 

 Μέση βαθμίδα ΜΠ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β3 

Για τις Επιρροές στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού, όπως και για τις ΜΠ, χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη 

του δικτύου ΕΠ ήταν: 

 Πυκνότητα ΕΠ 

 Μέση βαθμίδα ΕΠ 

 Συγκεντρωτισμός εξερχομένων/εξερχομένων ΕΠ  

Προκειμένου να μελετηθεί ο συγκεντρωτισμός του δικτύου, διχοτομήθηκε στο μέρος αυτό ο 

πίνακας των ΕΠ. Σε αντίθεση με το Μέρος Β2, στην περίπτωση αυτή ο πίνακας αποτελούνταν 

από μικρές τιμές, οπότε θεωρούμε ότι δεν αλλοιώθηκε σημαντικά το γενικό συμπέρασμα μετά 

από τη διχοτόμηση των τιμών. 

  

Για την μελέτη της ομοιότητας μεταξύ των δικτύων: 

 Δείκτης συσχέτισης Pearson μέσω της μεθόδου Quadratic Assignment Procedure(QAP) 

ενώ για την μελέτη των ΕΠ μεταξύ των ομάδων του ίδιου κύκλου: 

 Δείκτης Ομοιοφιλίας (Homophily) (Κύκλων Α και Β) 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων ανά μέλος της ΚΜ χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: 
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 Βαθμίδα εισερχομένων ΕΠ (Indeg) 

 Βαθμίδα εξερχομένων ΕΠ (Outdeg) 

 Bonacich εισερχομένων ΕΠ (InBeta) 

 Bonacich εξερχομένων ΕΠ (OutBeta)  

 

Ο δείκτης βαθμίδας θα μας δώσει πληροφορίες για την συμμετοχικότητα του μέλους σε ΕΠ 

είτε ως πομπός είτε ως δέκτης ΕΠ, ενώ ο δείκτης Bonacich θα μας δώσει πληροφορίες εκτός 

από τη συμμετοχικότητα του μέλους, επιπροσθέτως και για την ενεργό εμπλοκή του με άλλα 

“περιθωριακά” μέλη, το κατά πόσο δηλαδή αλληλεπίδρασε με μέλη τα οποία δεν είχαν πολλές 

αλληλεπιδράσεις με την ομάδα. Συνεπώς, υψηλή τιμή στον δείκτη Bonacich θα σημαίνει όχι 

μόνο αυξημένη συμμετοχικότητα αλλά και αυξημένη ομαδικότητα του μέλους. Ορίζουμε ως 

ομαδικότητα την αλληλεπίδραση του μέλους με μη ενεργά μέλη της ΚΜ, ως ένα στοιχείο που 

συνεισφέρει σε ένα γενικότερο σκοπό της δομής της ΚΜ, το να εμπλέξει δηλαδή όσο το 

δυνατόν περισσότερα μέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα επιλέξουμε, σύμφωνα με τις συστάσεις στο Bonacich 

(1987), αρνητική τιμή της παραμέτρου β προκειμένου για να “πριμοδοτηθούν” επιπλέον τα 

μέλη τα οποία αλληλεπίδρασαν με περιθωριακά μέλη. Επίσης, θα χρειαστούμε μικρές τιμές 

στην παράμετρο β προκειμένου να εστιάσουμε στις δυαδικές αλληλεπιδράσεις των μελών και 

όχι τόσο στη μακροσκοπική δομή του δικτύου. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, ορίσαμε 

εμπειρικά την τιμή της παραμέτρου με β= −0,1 έτσι ώστε να πληρούνται οι στόχοι της 

συγκεκριμένης μελέτης. 

Επίσης να σημειώσουμε ότι οι εξερχόμενες ΕΠ κατηγοριοποιούνταν ατομικά, ανάλογα με το 

μέλος που είχε την ιδέα/πρόταση/παρατήρηση, ενώ οι εισερχόμενες ΕΠ κατηγοριοποιούνταν 

ανά ομάδα, επειδή ο σχεδιασμός πειραμάτων γινόταν και από τα δύο άτομα της ομάδας, οπότε 

θεωρήθηκε ότι και τα δύο άτομα έλαβαν υπόψιν τους ή συμφώνησαν στο να ενσωματώσουν 

την πρόταση αυτή κατά το σχεδιασμό. Χρησιμοποιώντας, όμως, δείκτες με συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, δηλαδή ξεχωριστά για εισερχόμενες ΕΠ και εξερχόμενες ΕΠ, θεωρούμε ότι δεν 

αλλοιώθηκε η ανάλυση όσο αφορά τη διαφοροποίηση αυτή. 

Αναφορικά με τη συσχέτιση των δύο δικτύων ΕΠ, το αν δηλαδή τα μέλη που συμμετείχαν στη 

διαδικασία ΕΠ στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού στη Β΄ φάση είναι τα ίδια μέλη που 

συμμετείχαν και στη Γ΄ φάση αντίστοιχα, χρησιμοποιήσαμε το Quadratic Assignment 

Procedure Correlation μέθοδο για να υπολογίσουμε το συντελεστή συσχέτισης Pearson και τη 

στατιστική σημαντικότητά του για το δείγμα μας. Όσο μεγαλύτερη (θετική) τιμή θα έχει ο 

δείκτης συσχέτισης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ομοιότητα των δύο δικτύων. 

Στο Μέρος Β3.4 κάναμε επίσης χρήση του δείκτη Ομοιοφιλίας (Homophily), το αν δηλαδή οι 

ομάδες των κάθε κύκλου αλληλεπίδρασαν περισσότερο μεταξύ τους με ΕΠ στο σχεδιασμό 

διδακτικού υλικού απ’ ότι με μέλη ομάδων του άλλου κύκλου.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης του παραχθέντος διδακτικού υλικού, δημιουργήθηκε ο πίνακας 

δεδομένων στο λογισμικό που αφορούσε τα πειράματα, τις φάσεις σχεδιασμού, τις ομάδες που 

τα έφτιαξαν και τις κατηγορίες ανάλυσης του Μέρους Γ1 και Γ2. Ένα παράδειγμα δίνεται στον 

Πίνακα Ε3. 
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Πίνακας Ε3: Πίνακας δεδομένων Μέρους Γ 

 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ7 Κ8 Κ9 

1 6 1 0 0 1 0 1 0 

1 6 0 0 1 0 0 0 0 

2 1 1 0 0 0 1 0 0 

 

Μεταβλητές: 

Κ1 = Φάση σχεδιασμού 

Κ2 = Ομάδα φοιτητών 

Κ3 = Χρήση ΝΤ-Κατηγορία Χ 

Κ4 = Χρήση ΝΤ-Κατηγορία ΟΧ 

Κ5 = Χρήση ΝΤ-Κατηγορία Ο 

Κ6 = Είδος χρήσης-Κατηγορία ΜΧ 

Κ7 = Είδος χρήσης-Κατηγορία ΜΟ 

Κ8 = Είδος χρήσης-Κατηγορία Π 

Κ9 = Είδος χρήσης-Κατηγορία Ασ 

 

Οι μεταβλητές Κ3 έως Κ9 είναι διχοτομικές και δηλώνουν παρουσία/απουσία του αντίστοιχου 

χαρακτηριστικού/κατηγορίας, η κατηγορία Κ1 είναι τακτικής κλίμακας και η Κ2 είναι 

ονομαστική μεταβλητή που κατηγοριοποιήθηκε ως τακτική, χωρίς βέβαια να εκφράζει 

ποσότητα. 

Παρομοίως, λόγω της φύσης των μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά τεστ. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το Kruskal-Wallis test για σύγκριση τριών ανεξάρτητων 

δειγμάτων-στην περίπτωσή μας τα πειράματα των τριών φάσεων. 
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ΚΕΦ 4°: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Αρχικά, μελετώντας τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις ΝΤ και 

την Εργαστηριακή Εκπαίδευση, όπως αυτές καταγράφτηκαν στο αρχικό ερωτηματολόγιο, 

δημιουργήσαμε τον Πίνακα ΠΣ1. Παρατηρούμε για κάθε μέλος τις τιμές των μεταβλητών 

“ΚΝΤ” και “ΚΕργ”, καθώς και την τιμή στατιστικής σημαντικότητας για τις διαφορές μεταξύ 

των τιμών των δύο μεταβλητών για το σύνολο της ομάδας. 

 

Πίνακας ΠΣ1: Στάσεις φοιτητών για ΝΤ και Εργαστηριακή Εκπαίδευση 

 

 ΚΝΤ ΚΕργ 
Διαφ. (διπλής 

κατ/σης) 

1α 4,00 3,25  

1β 3,80 3,00  

2α 3,20 3,00  

2β 3,80 2,75  

3α 3,60 3,25  

3β 3,80 3,25  

4α 3,40 3,75  

4β 4,00 3,25  

5α 3,80 3,25  

5β 3,60 4,25  

6α 4,00 3,50  

6β 4,60 4,25  

Σύνολο 3,80 3,40 p=0,028 

 

Παρατηρούμε ότι οι φοιτητές παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις αρχικές 

στάσεις τους για τις ΝΤ σε σχέση με την Εργαστηριακή Εκπαίδευση. Φαίνεται πως τα 

Εργαστήρια ΦΕ μπορεί να κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών/φοιτητών, όμως όχι τόσο 

όσο τις ΝΤ, οι οποίες βρίσκονται και στην καθημερινότητα των φοιτητών και αισθάνονται 

επιπλέον και πιο ικανοί σε αυτές.  

Παράλληλα, μελετώντας ποιοτικά τις απαντήσεις τους για τη διδακτική μέθοδο Εργασίας σε 

ομάδες, 11/12 φοιτητές δήλωσαν θετική στάση, όπως για παράδειγμα στο παρακάτω 

απόσπασμα της 3α: 

«Βοηθάει στην αλληλεπίδραση των μαθητών, τους κινητοποιεί όλους εφόσον ανήκουν σε μια 

ομάδα, έχουν όλοι ένα κοινό στόχο και μαθαίνουν πώς να συνυπάρξουν» 

Υπήρχε όμως και μια απάντηση που δήλωνε αρνητική στάση, συγκεκριμένα από την 6β: 

«Αρνητική. Δεν μπορούν όλοι οι μαθητές να εργάζονται ομαδικά» 

Γενικά, όμως παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία τους, οι δάσκαλοι είχαν εκτός από θετικές και 

αρκετά ενημερωμένες αντιλήψεις για την εργασία σε ομάδες, δείγμα της εκτεταμένης 

ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης πάνω στη μέθοδο αυτή. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

4.2 Μέρος Β1: Συζήτηση στην ΚΜ  

Μέρος Β1.1: Συζήτηση του συνόλου των μελών της ΚΜ  

Μελετώντας συνολικά τις ΘΦ όλων των μελών και στις δύο συναντήσεις της ΚΜ, 

δημιουργήσαμε τον Πίνακα Π1.1α και κατά συνέπεια το Διάγραμμα Δ1.1, όπου 

παρουσιάζονται οι ΘΦ ανά περιεχόμενο συζήτησης (κάθετος άξονας) και ρητορική φύση 

συζήτησης (οριζόντιος άξονας). Στον Πίνακα Π1.1β παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα 

στον έλεγχο του ερωτήματος “αν υπάρχουν διαφορές στη συχνότητα των ΘΦ της ομάδας στα 

τρία πεδία μελέτης (Εννοιολογικές-Εργ. δεξιότητες-Νέες Τεχνολογίες)”.   

 

Διάγραμμα Δ1.1: Συνολικές ΘΦ Ομάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Πίνακας Π1.1α: Συνολικές ΘΦ Ομάδας                     

 

 

 

 

 

 

Σε πρώτη ανάγνωση, παρατηρείται μια μάλλον ισοσταθμισμένη συζήτηση σχετικά με τα τρία 

πεδία μελέτης (Ενν – Εργ – ΝΤ), με στατιστικά σημαντικές διαφορές όμως υπέρ των 

Εργαστηριακών δεξιοτήτων κατά κύριο λόγο και της Εννοιολογικής συζήτησης κατά δεύτερο. 

Αναφορικά με τη ρητορική φύση της συζήτησης, ο διαπραγματευτικός λόγος με ποσοστό 73% 

υπερισχύει του αφηγηματικού.  

 ΘΦ % ΘΦ Διαφορές 

Εννοιολογική 3184 26,4% 

p<0,001 Εργ. δεξιότητες 3582 29,7% 

Νέες Τεχνολογίες 2857 23,7% 

 ΘΦ %ΘΦ 
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Εννοιολογική 3184 26,4% 

Εργ. δεξιότητες 3582 29,7% 

Νέες Τεχνολογίες 2857 23,7% 

Διαχειριστική 1875 15,5% 

Εκτός θέματος 579 4,8%     

Φ
ύ
σ

η
  

Αφηγηματική 2665 22,1% 

Διαπραγματευτική 8835 73,2% 

Πίνακας Π1.1β: Διαφορές στα 

τρία πεδία μελέτης 
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Με παρόμοια λογική, δημιουργήσαμε τον Πίνακα Π1.1γ, ο οποίος παρουσιάζει την εξέλιξη 

των ΘΦ του συνόλου των μελών της ΚΜ από την πρώτη ΚΜ (ΚΜ1) στη δεύτερη (ΚΜ2), 

καθώς και το Διάγραμμα Δ1.2. Αντίστοιχα με το προηγούμενο μέρος, στον Πίνακα Π1.1δ 

διερευνάται σε κάθε ΚΜ αν υπάρχουν διαφορές στη συχνότητα των ΘΦ της ομάδας στα τρία 

πεδία μελέτης (Εννοιολογικές-Εργ. δεξιότητες-Νέες Τεχνολογίες). 

 

Διάγραμμα Δ1.2: Εξέλιξη ΘΦ ομάδας 

                     α.) ΚΜ1                                                                    β.) ΚΜ2 

  

 

 

Πίνακας Π1.1γ: Εξέλιξη ΘΦ ομάδας 

 

 KM1 KM2 Διαφοροποίηση  

Εννοιολογική 1702 26,5% 1482 26,2% p=0,644 

Εργ. δεξιότητες 1867 29,1% 1715 30,3% p=0,160 

Νέες Τεχνολογίες 1594 24,9% 1263 22,3% p=0,001 

Διαχειριστική 967 15,1% 908 16,0% p=0,149 

Εκτός θέματος 284 4,4% 295 5,2% p=0,045 
      

Αφηγηματική 1551 24,2% 1114 19,7% p<0,001 

Διαπραγματευτική 4581 71,4% 4254 75,1% p<0,001 

 

Πίνακας Π1.1δ: Διαφορές στα τρία πεδία μελέτης 

 
 KM1 KM2 

 ΘΦ %ΘΦ Διαφορές ΘΦ %ΘΦ Διαφορές 

Εννοιολογική 1702 26,5% 

p<0,001 

1482 26,2% 

p<0,001 Εργ. δεξιότητες 1867 29,1% 1715 30,3% 

Νέες Τεχνολογίες 1594 24,9% 1263 22,3% 
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Παρατηρούμε ότι σε κάθε ΚΜ υπερισχύει η συζήτηση για τις Εργαστηριακές δεξιότητες, όπως 

άλλωστε και στο σύνολο της συζήτησης. Από την πρώτη ΚΜ στη δεύτερη, το ποσοστό 

συζήτησης για τις Έννοιες και για τις Εργαστηριακές δεξιότητες δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, 

σε αντίθεση με τη συζήτηση για τις Νέες Τεχνολογίες η οποία παρουσίασε στατιστικά 

σημαντική μείωση στη δεύτερη ΚΜ, ιδιαιτέρως η διαπραγματευτική συζήτηση για τις ΝΤ, που 

έπεσε σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες. Η συζήτηση για Διαχειριστικά ζητήματα και Εκτός 

θέματος παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα. Αξιοσημείωτη μετατόπιση είχαμε στη ρητορική 

φύση της συζήτησης όμως, όπου η διαπραγματευτική αυξήθηκε αρκετά έναντι της 

αφηγηματικής.    

 

Μέρος Β1.2: ΘΦ ανά μέλος της ΚΜ 

Επικεντρώνοντας λίγο την ανάλυσή μας στα μέλη της ΚΜ ένα προς ένα, δημιουργήσαμε τον 

Πίνακα Π1.2α όπου παρουσιάζονται οι ΘΦ των μελών στο σύνολο των συναντήσεων 

σχεδιασμού της ΚΜ (ΚΜ1 & ΚΜ2), καθώς και σε καθεμιά συνάντηση ξεχωριστά. Να 

διευκρινίσουμε ότι τα ποσοστά της δεύτερης στήλης (%ΘΦ) προέκυψαν από τη διαίρεση των 

ΘΦ του ατόμου με το σύνολο των ΘΦ όλων των μελών πάνω στα τρία πεδία μελέτης (Ενν-

Εργ-ΝΤ). 

 

Πίνακας Π1.2α: ΘΦ των μελών της ΚΜ στις συναντήσεις σχεδιασμού 

 

Μέλος 
Σύνολο ΚΜ1,2 ΚΜ1 ΚΜ2 

ΘΦ %ΘΦ ΘΦ % ΘΦ ΘΦ % ΘΦ 

1α 343 3,6% 166 3,2% 177 4,0% 

1β 507 5,3% 327 6,4% 180 4,1% 

2α 552 5,7% 298 5,8% 254 5,7% 

2β 583 6,1% 285 5,6% 298 6,7% 

3α 235 2,4% 83 1,6% 152 3,4% 

3β 637 6,6% 357 7,0% 280 6,3% 

4α 1195 12,4% 708 13,9% 487 11,0% 

4β 535 5,6% 297 5,8% 238 5,4% 

5α 415 4,3% 207 4,1% 208 4,7% 

5β 896 9,3% 545 10,7% 351 7,9% 

6α 281 2,9% 124 2,4% 157 3,5% 

6β 542 5,6% 287 5,6% 255 5,8% 

Ε1 2814 29,2% 1425 27,9% 1389 31,4% 

Σύνολο 9621  5109  4426  

 

Κατ’ επέκταση, στον Πίνακα Π1.2β, βλέπουμε τη συμμετοχικότητα κάθε μέλους στη συζήτηση 

που γινόταν όχι για το διδακτικό υλικό της ομάδας που ανήκε, αλλά γενικότερα για άλλες 

ομάδες, όπως, επίσης, βλέπουμε και την εξέλιξη των ποσοστών αυτών από την πρώτη στη 

δεύτερη συνάντηση σχεδιασμού. Να διευκρινίσουμε ότι τα ποσοστά που εμφανίζονται στη 

δεύτερη στήλη (% ΘΦ εκτός ομάδας) προέκυψαν από τη διαίρεση των ΘΦ του μέλους σε εκτός 

του διδακτικού υλικού της ομάδας του συζητήσεις με το σύνολο των ΘΦ του μέλους αυτού. Ο 

συντονιστής δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα αυτό, καθότι δεν ανήκε σε κάποια ομάδα 

σχεδιασμού διδακτικού υλικού. 
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Πίνακας Π1.2β: ΘΦ των μελών της ΚΜ σε συζητήσεις εκτός του διδακτικού υλικού της ομάδας τους 

 

Μέλος 

ΚΜ1,2 ΚΜ1 ΚΜ2 
Διαφ. 

(διπλής 
κατ/σης) 

ΘΦ εκτός 
ομάδας 

% ΘΦ 
εκτός 

ομάδας 

ΘΦ εκτός 
ομάδας 

% ΘΦ 
εκτός 

ομάδας 

ΘΦ εκτός 
ομάδας 

% ΘΦ 
εκτός 

ομάδας 

1α 95 27,7% 35 21,1% 60 33,9% p=0,008 

1β 161 31,8% 79 24,2% 82 45,6% p<0,001 

2α 257 46,6% 144 48,3% 113 44,5% p=0,368 

2β 228 39,1% 79 27,7% 149 50,0% p<0.001 

3α 88 37,4% 47 56,6% 41 27,0% p<0,001 

3β 131 20,6% 65 18,2% 66 23,6% p=0.096 

4α 813 68,0% 450 63,6% 363 74,5% p<0.001 

4β 220 41,1% 106 35,7% 114 47,9% p=0.004 

5α 106 25,5% 60 29,0% 46 22,1% p=0,109 

5β 492 54,9% 329 60,4% 163 46,4% p<0.001 

6α 68 24,2% 29 23,4% 39 24,8% p=0,778 

6β 277 51,1% 145 50,5% 132 51,8% p=0,773 

 

Στον Πίνακα Π1.2α παρατηρούμε ότι υπήρξαν 4 μέλη με μια σχετικά χαμηλή συμμετοχικότητα 

(πλήθος ΘΦ<500), ενώ αντίθετα 3 μέλη ήταν εξαιρετικά ομιλητικά (πλήθος ΘΦ>800). 

Μελετώντας τη συμμετοχικότητά τους σε εκτός του διδακτικού υλικού της ομάδας τους 

συζητήσεις, παρατηρούμε ότι 4 μέλη είχαν σχετικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής σε 

συζητήσεις άλλων ομάδων (<30% επί των συνολικών ΘΦ τους). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός 

ότι 3 από τα 4 μέλη αυτά (η 1α,5α και 6α) είναι και άτομα τα οποία παρουσίαζαν χαμηλό 

ποσοστό συμμετοχικότητας γενικότερα στον προηγούμενο πίνακα.  

Η συμμετοχικότητα των μελών της ΚΜ σε συζητήσεις εκτός του διδακτικού υλικού της ομάδας 

τους αυξήθηκε σημαντικά σε 5 φοιτήτριες (p<0,01) και μειώθηκε σημαντικά σε 2 περιπτώσεις 

(p<0,01), ενώ έμεινε περίπου σταθερή σε 5 περιπτώσεις. Αξίζει πάραυτα να σημειωθεί ότι στην 

περίπτωση της 3α, η φοιτήτρια την ημέρα της συνάντησης της ΚΜ είχε πρόβλημα με την φωνή 

της και έκανε αφωνία, οπότε απέφευγε να συμμετέχει τόσο όταν παρουσιάζανε το υλικό τους 

και μιλούσε η συνάδελφός της αντί αυτής, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη η μεγάλη 

αυτή μείωση στο ποσοστό της. Γενικότερα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπήρξε μια 

γενικότερη αύξηση της συμμετοχικότητας στη συζήτηση σχεδιασμού των άλλων ομάδων. 

 

Μέρος Β1.3: Ο ρόλος του Συντονιστή 

Ακολουθώντας παρόμοιο μοτίβο ανάλυσης δεδομένων, μελετάμε αρχικά τις συνολικές ΘΦ του 

συντονιστή (Ε1) (Πίνακας Π1.3α), την εξέλιξή τους από την ΚΜ1 στην ΚΜ2 ως προς το 

περιεχόμενο (Πίνακας Π1.3β) και ως προς τη ρητορική φύση (Πίνακας Π1.3δ), ενώ στον 

Πίνακα Π1.3γ παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις των σχετικών συχνοτήτων ΘΦ του Ε1 

αναφορικά με τα τρία πεδία μελέτης (Ενν-Εργ-ΝΤ) στην ΚΜ1, στην ΚΜ2, καθώς και στο 

σύνολο (ΚΜ1,2).   

Πιο αναλυτικά, στον Πίνακα Π1.3α και στον Πίνακα Π1.3β παρουσιάζονται στην πρώτη 

γραμμή οι συνολικές ΘΦ, στη δεύτερη οι ΘΦ σε σχέση με τα τρία πεδία μελέτης μαζί 
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(ΕννΕργΝΤ) και κατόπιν οι ΘΦ αναφορικά με την κάθε επιμέρους ενότητα. Σημειώνουμε ότι 

τα ποσοστά επί τοις εκατό που παρουσιάζονται στις στήλες προέκυψαν από τη διαίρεση της 

εκάστοτε κατηγορίας μελέτης με το σύνολο των ΘΦ όλων των μελών της ΚΜ στην κατηγορία 

αυτή, π.χ. οι ΘΦ Εννοιολογικού περιεχομένου του Ε1 στην ΚΜ1 είναι 463, ενώ οι αντίστοιχες 

ΘΦ Εννοιολογικού περιεχομένου όλης της ομάδας είναι 1702, άρα οι ΘΦΕνν του Ε1 αποτελούν 

το 27,2% του συνόλου Εννοιολογικών ΘΦ από όλα τα μέλη. Με παρόμοια λογική 

υπολογίστηκαν και οι συντελεστές στατιστικής σημαντικότητας (p-τιμή) του Πίνακα Π1.3β 

και, το αν δηλαδή υπήρξε σημαντική μεταβολή στην κατανομή της κάθε κατηγορίας σε σχέση 

με το σύνολο των ΘΦ στην ίδια κατηγορία −και όχι επί του συνόλου των ΘΦ και από όλες τις 

κατηγορίες μαζί. Με αυτό τον τρόπο δηλαδή μελετάμε τι ποσοστό της συζήτησης για το 

επιμέρους θέμα ανήκει στον συντονιστή −και όχι το ποσοστό ομιλίας του σε σχέση με όλη τη 

συζήτηση (βλ Μέρος Β1.2 αντίστοιχα).  

Τέλος, στον Πίνακα Π1.3γ  παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις στον καταμερισμό των ΘΦ 

του Ε1 ανάλογα με τα τρία πεδία μελέτης (Ενν-Εργ-ΝΤ). Έτσι, αν το αποτέλεσμα είναι 

στατιστικά σημαντικό, σημαίνει πως, ο Ε1 έχει σημαντικά περισσότερες ΘΦ σε αυτήν την 

κατηγορία σε σχέση με τις συνολικές ΘΦ στις άλλες δύο κατηγορίες.  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Π1.3β: Εξέλιξη ΘΦ του συντονιστή (Ε1) 

 

 ΚΜ1 ΚΜ2  

 
ΘΦ όλων 

των 
μελών ΘΦ του Ε1 

ΘΦ όλων 
των 

μελών ΘΦ του Ε1 

Διαφοροποίηση 
(διπλής 

κατεύθυνσης)  
ΘΦ σύνολο 6416 1860 29,0% 5662 1686 29,8% p=0,343 

ΘΦΕννΕργΝΤ 5163 1425 27,6% 4457 1389 31,2% p<0,001 

ΘΦΕνν 1702 463 27,2% 1482 481 32,5% p=0,001 

ΘΦΕργ 1867 417 22,3% 1714 463 27,0% p=0,001 

ΘΦΝΤ 1594 545 34,2% 1263 445 35,2% p=0,561 

ΘΦΔιαχ 969 435 44,9% 908 297 32,7% p<0,001 

ΘΦΕκτός 284 41 13,4% 295 69 23,4% p=0,006 

 

 ΚΜ1,2 (Σύνολο) 

 ΘΦ όλων 
των μελών ΘΦ  του Ε1  

ΘΦ σύνολο 12078 3546 29,4% 

ΘΦΕννΕργΝΤ 9620 2814 29,3% 

ΘΦΕνν 3184 944 29,6% 

ΘΦΕργ 3581 880 24,6% 

ΘΦΝΤ 2857 990 34,7% 

ΘΦΔιαχ 1877 732 39,0% 

ΘΦΕκτός 579 110 19,0% 

 Διαφορές 

 ΚΜ1,2 ΚΜ1 ΚΜ2 
Ενν-
Εργ-
ΝΤ p=0,039 p<0,001 p=0,497 

Πίνακας Π1.3α: Συνολικές ΘΦ του 

συντονιστή (Ε1) και στις δύο ΚΜ 

Πίνακας Π1.3γ: Διαφορές των 

κατηγοριών Ενν - Εργ - ΝΤ στις 

ΘΦ του συντονιστή (Ε1) 

 



Αποτελέσματα 

 

45 
 

Πίνακας Π1.3δ: ΘΦ του συντονιστή (Ε1) και εξέλιξή τους ως προς τη ρητορική φύση της συζήτησης 

 

ΚΜ1,2 
ΘΦ του 

Ε1 
Αφηγ Δια %Δια 

3546 643 2903 81,9% 

 

ΚΜ1 ΚΜ2 
Διαφοροποίηση 

(Αφηγ-Δια) ΘΦ του 
Ε1 

Αφηγ Δια %Δια 
ΘΦ του 

Ε1 
Αφηγ Δια %Δια 

1860 410 1450 78,0% 1686 233 1453 86,2% p<0,001 

 

 

Αρχικά, εξετάζοντας την συμμετοχή  του συντονιστή συνολικά και στις δύο Κοινότητες 

Μάθησης, παρατηρούμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στα τρία πεδία μελέτης 

(Πίνακας Π1.3γ). Πιο συγκεκριμένα υπερτερεί η συμμετοχή του Ε1 στα πεδία ΝΤ και Ενν. Η 

διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ΚΜ1, ενώ στην ΚΜ2 υπάρχει μια πιο 

ισορροπημένη συμμετοχή του Ε1 στα τρία πεδία μελέτης (Πίνακας Π1.3β, Πίνακας Π1.3γ). 

Αναφορικά με την εξέλιξη ΘΦ του Ε1 από την ΚΜ1 στην ΚΜ2, παρατηρούμε πως, παρόλο 

που δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις συνολικές ΘΦ του Ε1, υπήρξε πάραυτα 

ποσοστιαία αύξηση στις ΘΦ στα πεδία μελέτης Εννοιολογικής συζήτησης και Εργαστηριακών 

Δεξιοτήτων. Αντίθετα, δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στο ποσοστό ΘΦ του συντονιστή για 

τις ΝΤ. Ακόμα, παρατηρούμε και μια μείωση στις ΘΦ Διαχειριστικού χαρακτήρα, όπως και 

μια αύξηση στις ΘΦ Εκτός θέματος. 

Μεταβολή υπήρξε και στη ρητορική φύση των ΘΦ του Συντονιστή, καθώς παρατηρείται μια 

στατιστικά σημαντική μείωση των Αφηγηματικής φύσεως ΘΦ με ταυτόχρονη αύξηση των 

αντίστοιχων Διαπραγματευτικής φύσεως.  

 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Μελετώντας τη συζήτηση μεταξύ των μελών, μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα 

για το πώς λειτούργησαν τα μέλη στην ΚΜ. Κατ’ αρχάς, παρατηρούμε μια υπεροχή του 

διαπραγματευτικού λόγου έναντι του αφηγηματικού. Οι φοιτητές αξιοποίησαν και μάλιστα με 

αυξανόμενο ρυθμό τη διαπραγματευτική συζήτηση ως μέσο για αναστοχασμό και συν-

διαμόρφωση γνώσης στην ΚΜ. Σε αυτό δεν συνέβαλλαν μόνο οι παρακινήσεις/προτροπές του 

συντονιστή ή οι κατευθυντήριες γραμμές και το πλαίσιο για αλληλεπίδραση στο οποίο 

λειτούργησε το σεμιναριακό μάθημα, αλλά και οι ίδιοι οι φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, ήταν 

πρόταση των φοιτητών −ως ισότιμα μέλη στη συνδιαμόρφωση της διαδικασίας− να 

ακολουθηθεί κατά τη δεύτερη συνάντηση μια πιο χρονικά ευέλικτη διαδικασία, η οποία 

περιόριζε τον αφηγηματικό λόγο υπέρ του διαπραγματευτικού. Οι φοιτητές περιόρισαν την 

παραδοσιακού τύπου παρουσίαση, ενώ ταυτόχρονα ένα σημαντικό μέρος των μελών αύξησε 

σημαντικά την συμμετοχή του στη συζήτηση για το διδακτικό υλικό των άλλων ομάδων. Οι 

φοιτητές, παρά την αύξηση του βαθμού δυσκολίας καθώς προχωρούσαν οι φάσεις σχεδιασμού, 

όπως αναλύεται στο Μέρος Γ1, επέλεξαν πάραυτα να συμμετέχουν περισσότερο στη συζήτηση 

για το διδακτικό υλικό των άλλων ομάδων. Αυτή η διαπίστωση θα μπορούσε εν μέρει να 

ερμηνευτεί με το εξής: Είναι λογικό ένα μέρος των φοιτητών που είχε πάρει μια ενότητα 



Αποτελέσματα 

 

46 
 

αντικειμένου στην προηγούμενη φάση, να είχε περισσότερη τριβή με την ενότητα αυτή και 

έτσι, μπορούσε ενδεχομένως να συμμετάσχει περισσότερο όταν κάποια άλλη ομάδα είχε την 

ίδια ενότητα.  

«2β ας πούμε στην Οπτική αν με βάλεις τώρα να κάνω κάτι, δεν θα μπορέσω να στο κάνω…δε 

ξέρω να το διαχειριστώ ναι. Αλλά σε αυτά που έχω αναλάβει και έχω κάνει τα ξέρω πάρα πολύ 

καλά θεωρώ» 

«3α και ο μόνος που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι η ομάδα που το είχε κάνει προηγουμένως 

και ήξερε τη θεωρία ήδη (+5β,6α ναι) και θα μπορούσε να δώσει μια γνώμη που θα ήταν η σωστή 

Ε1 έγινε αυτό δηλαδή; 

3β ε ελάχιστα 

6α έγινε αυτό 

3α οι υπόλοιποι, θεωρώ ότι οι υπόλοιποι που μπορεί να μη γνωρίζαμε το θεωρητικό υπόβαθρο 

που ήταν από πίσω, να μην μπορούσαμε να πούμε μια γνώμη 

5β ναι 

2β ισχύει αυτό. Νομίζω όλοι το δείξαμε αυτό» 

«2α  Ναι αυτό που σου είπα πριν ότι ουσιαστικά η βοήθεια ήταν στις ομάδες που θα έπαιρναν τις 

ίδιες ενότητες» 

Παρόλο που οι ομάδες στα δύο τελευταία αποσπάσματα αναφέρονται περισσότερο σε 

εξωθεσμική συνεργασία, εκτός των τυπικών συναντήσεων της  ΚΜ, δείχνουν, όμως, ότι 

αξιολογείται ως σημαντική η πρότερη εμπειρία μιας ομάδας με κάποια ενότητα περιεχομένου. 

Συνεπώς, η συνεργασία με ομάδες που είχαν αναλάβει τις ίδιες ενότητες θα μπορούσε να 

ερμηνεύσει την αύξηση της συμμετοχικότητας των φοιτητών σε συζητήσεις άλλων ομάδων.  

Αναφορικά με το περιεχόμενο της συζήτησης, παρατηρούμε ότι και στις δύο συναντήσεις 

πλειοψηφεί σημαντικά η συζήτηση για Εργαστηριακές δεξιότητες. Αν σκεφτούμε την 

κατηγοριοποίηση που έγινε για αυτό το πεδίο, μπορούμε να δώσουμε πιθανές εξηγήσεις για 

αυτό. Υπό μια έννοια, είναι γεγονός ότι οι περιγραφές των πειραμάτων καταλάμβαναν ένα 

μεγάλο μέρος της συζήτησης, πόσο μάλλον όταν έπρεπε να τα εξηγήσουν σε συναδέλφους τους 

που δεν είχαν προεμπειρία με αυτές τις ενότητες στα πλαίσια εργαστηριακής εκπαίδευσης, ενώ 

είχαν δυσκολίες και στο θεωρητικό μέρος της ενότητας. Άρα είναι αναμενόμενο να τους 

απασχολήσει αρκετά η ανάλυση/εξήγηση της πειραματικής διαδικασίας και διδακτικών 

στόχων στους συναδέλφους τους. Επιπλέον, κρίνοντας από τις απομαγνητοφωνημένες 

συζητήσεις, αλλά και τις αναφορές πειραμάτων δεν έλειψαν και οι αστοχίες ή δυσκολίες όσο 

αφορά τον σχεδιασμό της πειραματικής διαδικασίας, την διατύπωση διδακτικών στόχων και 

την συνέπειά τους με την πράξη, οπότε αυτός ήταν ένας παραπάνω παράγοντας να υπάρξει 

αυξημένος χρόνος συζήτησης σε αυτά. Απ’ την άλλη, είναι γεγονός ότι οι δάσκαλοι έχουν ένα 

καλό υπόβαθρο σε γνώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής, καθώς έχουν διδαχθεί εκτενώς τα 

αντικείμενα αυτά στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Αυτό φαινομενικά αντιφάσκει, στην πράξη 

όμως δεν είναι η έλλειψη γνώσεων που τους περιορίζει, είναι η συνδυαστική γνώση ΠΓΠ που 

υστερούνται λόγω μη εξοικείωσης με τα ΕΜΥΣ και που τους έκανε να εμφανίζουν δυσκολίες 

σε Εργαστηριακές δεξιότητες. Οι παράγοντες αυτοί δικαιολογούν την κυριαρχία της ανάγκης 

για συζήτηση σε αυτό το πεδίο, όπως προέκυψε.   

Η συζήτηση για την εκπαιδευτική καινοτομία των Νέων Τεχνολογιών παρουσίασε μια 

ενδιαφέρουσα μείωση στην δεύτερη συνάντηση της ΚΜ σε σχέση με την πρώτη. Ο λόγος είναι 
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ότι στην πρώτη συνάντηση της ΚΜ, υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη για συζήτηση πάνω στο νέο 

μέσο, τις δυνατότητες αυτού και τη χρησιμότητά του. Παρά την αρχική εισαγωγή που τους 

έγινε για βασικές λειτουργίες χρήσης των ΜΥΣ, το γενικότερο κονστρακτιβιστικό πλαίσιο για 

την εξερεύνηση των δυνατοτήτων και λειτουργιών των ΜΥΣ, καθώς και των καινοτόμων 

χαρακτηριστικών τους έφερε αρχικά δυσκολίες στους φοιτητές. 

«Ε1 δε ξέρω, εγώ απλά σας λέω ότι στο ταμπλετάκι υπάρχει η δυνατότητα της πρόβλεψης, έτσι; 

Όχι μόνο της μέτρησης 

5α δεν το ξέραμε… 

2α δεν το ξέραμε» 

«4α απλά κύριε και την πρώτη ημέρα που πήγαμε στο εργαστήρι, μας δείξατε, μας είπατε αυτό 

είναι το τάμπλετ, από εκεί ανάβει ο αισθητήρας και μετά χαθήκαμε όλοι 

Ε1 σας άφησα λίγο μόνους 

(+χ4β ναι αυτό) 

1β και δε ξέραμε και τι αισθητήρες έχει κάθε ομάδα σε αυτό που έχει πάρει, σε αυτό που έχει 

επιλέξει… 

4β εμείς ας πούμε αυτό με το χρώμα, δεν το ξέραμε καν ότι υπάρχει με την ανάλυση φάσματος. 

Δηλαδή δεν το είχαμε δει 

(+1β ε ναι αυτό)» 

Ως εκ τούτου, η συζήτηση για τις ΝΤ απασχόλησε σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την πρώτη 

συνάντηση της ΚΜ σε σχέση με τη δεύτερη, προκειμένου να καλυφτούν κενά/απορίες στην 

εκπαίδευση των φοιτητών σε ΜΥΣ . Οι φοιτητές στην ΚΜ2 είχαν συγκριτικά με πριν μια 

παραπάνω εξοικείωση στην Β΄ φάση με τις ΝΤ, οπότε δεν είχαν την ανάγκη να συζητήσουν 

τόσο εκτενώς για αυτές, κάτι που διαφαίνεται και στη συγκριτικά μεγάλη πτώση της 

διαπραγματευτικής συζήτησης για τις ΝΤ. Χαρακτηριστικό είναι, ότι ενώ στην ΚΜ1 η 

διαπραγματευτική συζήτηση σχετικά με τις ΝΤ υπερείχε των άλλων δύο πεδίων μελέτης, στην 

ΚΜ2 η διαπραγματευτική συζήτηση για τις ΝΤ υστερεί των άλλων δύο πεδίων αντίστοιχα. Οι 

φοιτητές μετά την ΚΜ1 έδειξαν να υποβαθμίζουν ποσοστιαία τη συζήτηση για το θέμα των 

ΝΤ σε αντίθεση με τα άλλα δύο πεδία.  

 

Ο ρόλος του Συντονιστή 

Αναφορικά με τα ποσοστά ΘΦ του συντονιστή, η μη μεταβολή στα ποσοστά ΘΦ του για τις 

ΝΤ ενισχύει την ερμηνεία που δώσαμε για την μείωση στη συζήτηση για τις ΝΤ από τους 

φοιτητές, καθώς έτσι, διαφαίνεται ότι η μείωση αυτή δεν οφείλεται μόνο στον συντονιστή αλλά 

κυρίως στους ίδιους τους φοιτητές. 

Η αύξηση της συμβολής του συντονιστή στα άλλα δύο πεδία μελέτης, αντίθετα, επιδέχεται δύο 

ερμηνείες. Αφενός, με το τέλος της Β΄ φάσης, οι φοιτητές είχαν ανάγκη περισσότερης βοήθειας 

από τον συντονιστή και στο εργαστηριακό μέρος και στο εννοιολογικό, καθώς αύξανε ο βαθμός 

δυσκολίας σχεδιασμού πειραμάτων και οι φοιτητές αναγκάζονταν να πάνε σε πιο 

προχωρημένες έννοιες αντίστοιχα. Αφετέρου, οι αυξήσεις αυτές μπορούν να ερμηνευτούν 

επίσης και από το γεγονός ότι υπήρχε περισσότερη πίεση χρόνου στη διεξαγωγή της ΚΜ2 και 

ο συντονιστής συμμετείχε πιο ενεργά προκειμένου να προχωρήσει η συζήτηση πιο σύντομα, 

όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τις απομαγνητοφωνήσεις των συναντήσεων. 
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Αναφορικά με τη ρητορική φύση στις ΘΦ του Ε1, η μεταβολή προς μια πιο διαπραγματευτική 

ομιλία από τον Συντονιστή είναι αναμενόμενη, αφού όντας μέλος της συζήτησης της ΚΜ, είναι 

αναμενόμενο να ακολούθησε τη γενικότερη τάση της ομάδας προς πιο διαπραγματευτικής 

φύσεως συζήτηση στην ΚΜ2. 

Τέλος, πραγματοποιώντας τις κάθετες συγκρίσεις για τις ΘΦ του Ε1 στα τρία πεδία μελέτης 

(Πίνακας Π1.4γ),  η γενικότερη υπεροχή των ΘΦ του συντονιστή για τις ΝΤ σε σχέση με την 

ομάδα, έγκειται στο ότι οι φοιτητές δυσκολεύονταν στην ενσωμάτωση των ΝΤ στο σχεδιασμό 

και είχαν ελλείψεις σε Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση και Τεχνολογική Γνώση 

Περιεχομένου πάνω στη χρήση ΕΜΥΣ σε σχέση με τον συντονιστή και είχαν ανάγκη 

περισσότερης υποστήριξης στο πεδίο αυτό. Εξάλλου η ενσωμάτωση των ΜΥΣ στο διδακτικό 

υλικό ήταν ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος, οπότε αυτός είναι ένας επιπλέον 

παράγοντας που ο συντονιστής λάμβανε θέση πιο συχνά σε αυτό σε σχέση με τα άλλα πεδία 

προσπαθώντας να προτρέψει τους φοιτητές να ενσωματώσουν τις ΝΤ στα πειράματά τους. 
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4.3 ΜΕΡΟΣ Β2: Μελέτη των Μαθησιακών Παρεμβάσεων στην ΚΜ 

Τα παρακάτω κοινωνιογράμματα Κ2.1α, Κ2.1β, Κ2.1γ παριστάνουν τις ΜΠ των μελών της 

ΚΜ σε σχέση με τα τρία πεδία μελέτης (Εννοιολογικές ΜΠ- ΜΠ για Εργαστηριακές 

δεξιότητες- ΜΠ για Νέες Τεχνολογίες), ενώ ο Πίνακας Π2.1 δείχνει τα συγκριτικά 

αποτελέσματα για τους δείκτες πυκνότητας ΜΠ, μέσης βαθμίδας ΜΠ και συγκεντρωτισμού 

εξερχομένων ΜΠ. Να διευκρινίσουμε ότι στα κοινωνιογράμματα που ακολουθούν, το μέγεθος 

των τετραγώνων που συμβολίζουν τα μέλη της ΚΜ, καθώς και το πάχος των διανυσμάτων 

μεταξύ τους έχουν οριστεί ανάλογα με την τιμή που έχουν στους δείκτες βαθμίδας ΜΠ, έτσι 

ώστε να έχουμε και μια ποσοτική οπτικοποίηση της αλληλεπίδρασης στο σχήμα. Οι θέσεις 

επίσης των μελών στο κοινωνιόγραμμα δεν είναι τυχαίες αλλά καθορίζονται επίσης από τις 

τιμές στους δείκτες ανάλυσης ΜΠ για το αντίστοιχο μέλος. 

 

Κοινωνιόγραμμα Κ2.1α: Εννοιολογικές ΜΠ στο σύνολο των συναντήσεων σχεδιασμού 

 

 
 

Κοινωνιόγραμμα Κ2.1β: ΜΠ για Εργαστηριακές δεξιότητες στο σύνολο των συναντήσεων 

σχεδιασμού 
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Κοινωνιόγραμμα Κ2.1γ: ΜΠ για Νέες Τεχνολογίες στο σύνολο των συναντήσεων σχεδιασμού 

 

 
 

 

Πίνακας Π2.1: Μετρικοί δείκτες στα τρία πεδία μελέτης 

 
 Ενν Εργ ΝΤ 

Πυκνότητα 2,302 2,621 2,621 

Μέση Βαθμίδα 29,929 34,071 34,071 

 

 

Πίνακας Π2.2: Διαφορές μεταξύ των δικτύων ΜΠ στα τρία πεδία μελέτης 

 
 Διαφορές 

Ενν-Εργ p=0,033 

Εργ-ΝΤ p=1,000 

Ενν-ΝΤ p=0,225 

 

Πραγματοποιώντας μια οριζόντια ανάλυση του δικτύου αλληλεπιδράσεων ως προς τα τρία 

πεδία, παρατηρούμε ότι στις Εννοιολογικές ΜΠ το δίκτυο είναι λιγότερο πυκνό και έχει 

μικρότερη μέση βαθμίδα ΜΠ, που σημαίνει πως λιγότερα μέλη συμμετέχουν στο να απαντούν 

σε στοχευμένες απορίες συναδέλφων τους, υπάρχει δηλαδή λιγότερη αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μελών σε σχέση με τα άλλα δύο πεδία. Διαφορές εντοπίζονται σε δυαδικές συγκρίσεις 

μεταξύ των δικτύων Εννοιολογικών ΜΠ και ΜΠ Εργαστηριακών δεξιοτήτων, ενώ αντίστοιχα, 

μεταξύ Εννοιολογικών ΜΠ και ΜΠ για ΝΤ οι διαφορές αυτές αντίστοιχα δεν είναι σημαντικές, 

λόγω της διαφορετικής κατανομής που παρουσιάζονται στις ΝΤ και Εργ. 

Στη συνέχεια, γίνεται μελέτη της εξέλιξης των Μαθησιακών Παρεμβάσεων από την πρώτη στη 

δεύτερη συνάντηση σχεδιασμού της ΚΜ. Πιο συγκεκριμένα, τα κοινωνιογράμματα Κ2.2α και 

Κ2.2β παριστάνουν τις Εννοιολογικές ΜΠ στην ΚΜ1 και ΚΜ1 αντίστοιχα, τα Κ2.2γ και Κ2.2δ 

τις ΜΠ για Εργαστηριακές δεξιότητες, ενώ τα Κ2.2ε και Κ2.2στ παρομοίως τις ΜΠ για Νέες 

Τεχνολογίες. Οι Πίνακες Π2.2α, Π2.2β και Π2.2γ παρουσιάζουν την εξέλιξη των 
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αποτελεσμάτων στους δείκτες ανάλυσης από την πρώτη συνάντηση σχεδιασμού της ΚΜ στη 

δεύτερη.  

 

Κοινωνιόγραμμα Κ2.2α: Εννοιολογικές ΜΠ στην ΚΜ1 

 
 

Κοινωνιόγραμμα Κ2.2β: Εννοιολογικές ΜΠ στην ΚΜ2 

 
 

Πίνακας 2.2α: Εξέλιξη Εννοιολογικών ΜΠ 

 
 ΚΜ1 ΚΜ2 Διαφοροποίηση 

Πυκνότητα 1,110 1,192 p=0,628 

Μέση Βαθμίδα 14,429 15,500  
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Κοινωνιόγραμμα Κ2.2γ: ΜΠ για Εργαστηριακές δεξιότητες στην ΚΜ1 

 

 
 

Κοινωνιόγραμμα Κ2.2δ: ΜΠ για Εργαστηριακές δεξιότητες στην ΚΜ2 

 

 
 

Πίνακας Π2.2β: Εξέλιξη ΜΠ για Εργαστηριακές δεξιότητες 

 
 ΚΜ1 ΚΜ2 Διαφοροποίηση 

Πυκνότητα 1,297 1,330 p=0,876 

Μέση Βαθμίδα 16,857 17,286  
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Κοινωνιόγραμμα Κ2.2ε: ΜΠ για Νέες Τεχνολογίες στην ΚΜ1 

 

 
 

Κοινωνιόγραμμα Κ2.2στ: ΜΠ για Νέες Τεχνολογίες στην ΚΜ2 

 

 
 

Πίνακας 2.2γ: Εξέλιξη ΜΠ για Νέες Τεχνολογίες 

 
 ΚΜ1 ΚΜ2 Διαφοροποίηση 

Πυκνότητα 1,423 1,198 p=0,007 

Μέση Βαθμίδα 18,500 15,571  

 

Παρατηρούμε ότι στις Εννοιολογικές ΜΠ, το δίκτυο στην ΚΜ2 παρουσιάζει μια μικρή αύξηση 

στην πυκνότητα και στη μέση βαθμίδα, που σημαίνει ότι τα μέλη της ΚΜ συμμετείχαν πιο 

ενεργά σε σχέση με την ΚΜ1. Παρομοίως παρατηρούμε και στις Εργαστηριακές δεξιότητες, 

όμως και εδώ οι αυξήσεις αυτές είναι στατιστικά μη σημαντικές. Αντίθετα, στις ΜΠ για ΝΤ 

είχαμε μια σημαντική μείωση στην πυκνότητα των ΜΠ στην ΚΜ2 σε σχέση με την ΚΜ1  
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Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Από τη γενικότερη ανάλυση του Μέρους Β2, μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάποιες γενικές 

τάσεις στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της ΚΜ. Θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τις 

μικρές αυτές αυξήσεις στη Μέση Βαθμίδα και στην Πυκνότητα στις Εννοιολογικές ΜΠ και 

στις Εργαστηριακές δεξιότητες στην ΚΜ2 βάσει της εμπλοκής περισσοτέρων ατόμων πάνω 

στις ίδιες ενότητες, λόγω της εναλλαγής ενοτήτων μέσα στους κύκλους, όπως αναλύθηκε στο 

Μέρος Β1. Κάθε ομάδα, πλέον, είχε ήδη μια ομάδα που είχε αναλάβει προηγουμένως την ίδια 

ενότητα και μπορούσε να αλληλεπιδράσει περισσότερο με την άλλη ομάδα. Παρ’ όλ’ αυτά, οι 

αυξήσεις αυτές δεν είναι τόσο μεγάλες. 

Αντιθέτως, σημαντική μείωση είχαμε σε ΜΠ για ΝΤ. Παρατηρώντας, αρχικά τη συγκριτικά με 

τα άλλα πεδία μελέτης μεγάλη μέση βαθμίδα ΜΠ στην ΚΜ1, μπορούμε σαφώς να 

διασταυρώσουμε τα πορίσματα του Μέρους Β1, αναφορικά με το ότι υπήρξε μεγάλης έκτασης 

διαπραγματευτική συζήτηση στην ΚΜ1 για τις δυνατότητες και τη χρησιμότητα των ΝΤ. Οι 

φοιτητές αλληλεπέδρασαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό για τη χρήση και τη σημασία των ΝΤ στην 

πρώτη συνάντηση, όπου το είχαν ανάγκη, κάτι το οποίο δεν έγινε τόσο στην δεύτερη 

συνάντηση. Θα λέγαμε ότι αυτό έρχεται επίσης σε συμφωνία με την μείωση της ανάγκης για 

συζήτησης για τις ΝΤ, όπως παρατηρήθηκε στο Μέρος Β1. Οι φοιτητές δεν ασχολήθηκαν τόσο 

ούτε σε επίπεδο συζήτησης, ούτε σε επίπεδο ΜΠ για τις ΝΤ στη δεύτερη συνάντηση πλέον. Η 

μειωμένη αυτή ανάγκη για συζήτηση και αλληλεπίδραση σε σχέση με την πρώτη συνάντηση 

δείχνει ότι οι φοιτητές κατανόησαν καλύτερα τη σημασία και τη χρησιμότητα των ΝΤ, όπως 

φαίνεται και στις παρακάτω δηλώσεις, οπότε μετατόπισαν περισσότερο το ενδιαφέρον τους σε 

συζήτηση και αλληλεπιδράσεις στα άλλα δύο πεδία.  

«1β Δυσκολία κατανόησης στη λειτουργία των συστημάτων. Δηλαδή εγώ στην αρχή, επειδή δεν 

το είχαμε αναλύσει ακριβώς το πώς δουλεύει και δεν το είχαμε συζητήσει, δεν ήξερα πώς να το 

χρησιμοποιήσω. Δηλαδή μου πήρε λίγο χρόνο να μάθω να κάνω τις μετρήσεις. Όχι από την πρώτη 

φορά που το κάναμε, δεν μπορούσα να το κάνω, αλλά μετά εξοικειώθηκα και έμαθα να κάνω τη 

μέτρηση, επειδή δεν το είχαμε πολυεξηγήσει.» 

«5β  και εμείς μάθαμε. Βασικά και εμείς μάθαμε τώρα  πώς να χρησιμοποιούμε διάφορα νέα 

μέσα στη διδασκαλία μας, όπου μπορούμε βέβαια» 

«5α  ότι έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω νέες τεχνολογίες, παρόλο που γκρινιάζαμε όταν 

μας τό ‘δειξες να χρησιμοποιούμε ή  λέμε ότι δεν βρίσκουμε πειράματα, ότι αν όντως έχω τη 

δυνατότητα να το χρησιμοποιήσω (σ.σ. σε σχολεία)…» 

«3β …εγώ δεν ήξερα καν να μπω στην αρχή μέσα στο μάθημα» 

Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η δυσκολία τους για ενσωμάτωση των ΝΤ στα πειράματα, 

όπως αναλύεται παρακάτω στο Μέρος Γ. Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, οι 

Τεχνολογικές Γνώσεις δεν επαρκούν από μόνες τους για επιτυχημένη ενσωμάτωση ΝΤ στα 

πειράματα, ενώ απαιτείται συνδυασμός γνώσεων με Γνώσεις Περιεχομένου και Παιδαγωγικές 

Γνώσεις. Μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι το στάδιο του σχεδιασμού νέου διδακτικού υλικού 

με ΜΥΣ είναι πιο απαιτητικό από την απλή συνειδητοποίηση της χρησιμότητας και των 

δυνατοτήτων τους.  

Πραγματοποιώντας μια οριζόντια ανάλυση του δικτύου αλληλεπιδράσεων ως προς τα τρία 

πεδία, παρατηρούμε ότι σχετικά με τις Εννοιολογικές ΜΠ, οι αλληλεπιδράσεις ήταν συνολικά 

λιγότερες σε σχέση με τα άλλα δύο πεδία, παρόλο που δεν ήταν ανάλογα μικρό το ποσοστό 
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Εννοιολογικής συζήτησης σε σχέση με τα άλλα δύο πεδία . Φαίνεται πως, υπήρξε περισσότερη 

δυσκολία στην αλληλεπίδραση στο πεδίο αυτό σε σύγκριση με τα άλλα δύο πεδία, καθώς και 

στις δύο συναντήσεις σχεδιασμού της ΚΜ, το πλήθος των αλληλεπιδράσεων κρατήθηκε σε 

χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα άλλα δύο πεδία. Οι δυσκολίες στις έννοιες ΦΕ φαίνεται να 

δυσκόλεψαν περισσότερο τους φοιτητές στο να αλληλεπιδράσουν στο σύνολο των 

συναντήσεων. 
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4.4 ΜΕΡΟΣ Β3: Επιρροές στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού στα πλαίσια της ΚΜ  

Μέρος Β3.1: Μελέτη του δικτύου ΕΠ στο σύνολο των συναντήσεων σχεδιασμού της ΚΜ 

Στο παρακάτω Κοινωνιόγραμμα Κ3.1 μπορούμε να δούμε τις ΕΠ στο σχεδιασμό διδακτικού 

υλικού από τα διάφορα μέλη της ΚΜ. Να διευκρινίσουμε, κατ’ αντιστοιχία με το Μέρος Β2, 

ότι το μέγεθος των τετραγώνων που συμβολίζουν τα μέλη, καθώς και το πάχος των 

διανυσμάτων μεταξύ τους καθορίζονται από την τιμή της βαθμίδας, έτσι ώστε να έχουμε και 

μια καλύτερη οπτικοποίηση της αλληλεπίδρασης στο σχήμα. Οι θέσεις των μελών στο 

κοινωνιόγραμμα καθορίζονται επίσης από τις τιμές στους δείκτες ανάλυσης για το αντίστοιχο 

μέλος. 

 

Κοινωνιόγραμμα Κ3.1: Επιρροές στο σύνολο των συναντήσεων σχεδιασμού 

 

 
 

Πίνακας Π3.1α: Δείκτες ανάλυσης δικτύου ΕΠ 

 
 ΚΜ1,2 

Πλήθος Επιρροών 28 

Πυκνότητα 0,359 

Μέση βαθμίδα 4,308 

Συγκεντρωτισμός(πομπών) 0,472 

Συγκεντρωτισμός(δεκτών) 0,201 

 

Στον Πίνακα Π3.1 βλέπουμε τις τιμές στους δείκτες ανάλυσης όλου του δικτύου ΕΠ.  

Παρατηρούμε ότι οι φοιτητές επηρεάστηκαν κατά το σχεδιασμό σε 28 περιπτώσεις. 

Παρατηρούμε ότι το δίκτυό μας είναι σχετικά αραιό μεν, αν συγκρίνουμε όμως το πλήθος αυτό 

με το πλήθος πειραμάτων στην Β΄ και Γ΄ φάση (Ν=60)  –καθώς δεν υπήρξε συνάντηση 

σχεδιασμού πριν τη διεξαγωγή της Α΄ φάσης– μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι φοιτητές 

αλληλεπίδρασαν στο σχεδιασμό υλικού σε ένα ικανοποιητικό πλήθος περιπτώσεων (46,7%). 

Βέβαια το πλήθος αυτό περιλαμβάνει ΕΠ και στα τρία πεδία μελέτης. Στον παρακάτω Πίνακα 

Π3.1β βλέπουμε την κατανομή των ΕΠ αναφορικά με κάθε πεδίο μελέτης ξεχωριστά. 
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Πίνακας 3.1β: ΕΠ στα τρία πεδία μελέτης 

 

Επιρροές Εννοιολογικές 
Εργαστηριακές 

δεξιότητες 
ΝΤ 

Β΄ φάση 5 5 1 

Γ΄ φάση 7 6 4 

Σύνολο 12 11 5 

 

Βλέπουμε ότι οι φοιτητές έλαβαν υπόψιν τους περισσότερο Εννοιολογικές ΕΠ και ΕΠ σε 

Εργαστηριακές δεξιοτήτων. Οι ΕΠ σε ΝΤ ήταν σαφώς πιο περιορισμένες, εντούτοις το πλήθος 

τους αυξήθηκε ελαφρά στη Γ΄ φάση. Τέλος, παρατηρούμε στον Πίνακα Π3.1α ότι ο 

συγκεντρωτισμός εξερχομένων ΕΠ είναι σαφώς πιο υψηλός σε σχέση με τον αντίστοιχο για 

εισερχόμενες, κάτι που σημαίνει ότι υπήρξε μεγάλη διασπορά στο πλήθος ΕΠ που εισέπρατταν  

οι ομάδες για να σχεδιάσουν διδακτικό υλικό. Σε αυτό συνέβαλλε, βέβαια και το γεγονός ότι 

οι εισερχόμενες ΕΠ κατηγοριοποιούνταν ανά ομάδα, δηλαδή δυάδα ατόμων, ενώ οι 

εξερχόμενες ανά άτομο. Επίσης, ο συντονιστής δεν σχεδίαζε διδακτικό υλικό και άρα, 

συνέβαλλε μόνο σε εξερχόμενες ΕΠ, οπότε παρατηρείται ένας μεγαλύτερος συγκεντρωτισμός 

στις εξερχόμενες ΕΠ. 

Μελετώντας κατ’ επέκταση την εξέλιξης του δικτύου ΕΠ από την πρώτη συνάντηση 

σχεδιασμού της ΚΜ στη δεύτερη, δημιουργήσαμε τα Κοινωνιογράμματα Κ3.1α και Κ3.1β, 

όπου παρουσιάζονται τα δίκτυα ΕΠ στην πρώτη και δεύτερη συνάντηση σχεδιασμού της ΚΜ 

αντίστοιχα, ενώ στον Πίνακα Π3.1γ παρουσιάζονται οι δείκτες ανάλυσης των δικτύων αυτών. 

 

Κοινωνιόγραμμα Κ3.1α: Δίκτυο ΕΠ στην ΚΜ1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσματα 

 

58 
 

Κοινωνιόγραμμα Κ3.1β: Δίκτυο ΕΠ στην ΚΜ2 

 

 
 

Πίνακας Π3.1γ: Δείκτες ανάλυσης δικτύου ΕΠ στην ΚΜ1 και στην ΚΜ2 

 

 Β 
ΦΑΣΗ 

Γ 
ΦΑΣΗ 

Διαφοροποίηση 

Πλήθος Επιρροών 11 17  

Πυκνότητα 0,141 0,218 p=0,114 

Μέση βαθμίδα 1,692 2,615  

Συγκεντρωτισμός(πομπών) 0,403 0,542  

Συγκεντρωτισμός(δεκτών) 0,132 0,181  
 

Όπως βλέπουμε, στη Γ΄ φάση σχεδιασμού υπήρξε μια τάση μεγαλύτερης επιρροής από τα μέλη 

της ΚΜ και ταυτόχρονα έχουμε και ένα πιο πυκνό δίκτυο ΕΠ σε σχέση με τη Β΄ φάση, δηλαδή 

υπήρξαν λιγότερα περιθωριακά μέλη, κάτι το οποίο μπορεί να φανεί και από τα παραπάνω 

κοινωνιογράμματα. Εντούτοις, η αύξηση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική για το πλήθος 

των ΕΠ που είχαμε. Παράλληλα, παρατηρούμε μια αύξηση στον συγκεντρωτισμό, ιδιαιτέρως 

στις εξερχόμενες ΕΠ. Τα μέλη της ΚΜ έδειξαν να επηρεάζονται συγκριτικά περισσότερο στη 

Γ΄ φάση από τον συντονιστή. 

 

 

Μέρος Β3.2: Μελέτη της συμμετοχικότητας και ομαδικότητας των μελών της ΚΜ κατά τη 

διαδικασία ΕΠ στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού στο σύνολο των φάσεων.  

Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται οι τιμές για τις βαθμίδες εισερχομένων (Indeg) και 

εξερχομένων (Outdeg) ΕΠ, καθώς και οι δείκτες κεντρικότητας Bonacich εισερχομένων 

(InBeta) και εξερχομένων (OutBeta) ΕΠ για τα μέλη της ΚΜ.  
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Πίνακας Π3.2α: Δείκτες ανάλυσης ΕΠ των μελών της ΚΜ 

 

Μέλος 
 Βαθμίδα 

Κεντρικότητα 
Bonacich 

εξερχ. εισερχ. εξερχ. εισερχ. 

1α 0 3 0,000 2,028 

1β 4 3 3,354 2,028 

2α 0 8 0,000 6,776 

2β 0 8 0,000 6,776 

3α 0 5 0,000 3,948 

3β 8 5 6,013 3,948 

4α 6 4 4,401 3,453 

4β 0 4 0,000 3,453 

5α 2 1 1,665 0,797 

5β 6 1 4,797 0,797 

6α 0 7 0,000 5,470 

6β 8 7 6,623 5,470 

Ε1 22 0 18,091 0,000 

 

Πίνακας Π3.2β: Εξέλιξη στις ΕΠ των μελών της ΚΜ 

 

Μέλος 

Β΄ Φάση Γ΄ Φάση 

Βαθμίδα 
Κεντρικότητα 

Bonacich 
Βαθμίδα 

Κεντρικότητα 
Bonacich 

εξερχ. εισερχ. εξερχ. εισερχ. εξερχ. εισερχ. εξερχ. εισερχ. 

1α 0 1 0,000 0,900 0 2 0,000 1,754 

1β 2 1 1,816 0,900 2 2 2,000 1,754 

2α 0 2 0,000 1,625 0 6 0,000 5,552 

2β 0 2 0,000 1,625 0 6 0,000 5,552 

3α 0 2 0,000 1,534 0 3 0,000 2,725 

3β 2 2 1,616 1,534 6 3 5,269 2,725 

4α 4 1 3,435 1,000 2 3 1,473 2,754 

4β 0 1 0,000 1,000 0 3 0,000 2,754 

5α 0 1 0,000 0,910 2 0 1,800 0,000 

5β 2 1 1,838 0,910 4 0 3,473 0,000 

6α 0 4 0,000 3,747 0 3 0,000 2,455 

6β 4 4 3,838 3,747 4 3 3,653 2,455 

Ε1 8 0 6,889 0,000 14 0 12,813 0,000 

 

Όπως βλέπουμε στον Πίνακα Π3.2α, ένας αριθμός φοιτητών επηρέασε με ιδέες/παρατηρήσεις 

που διατύπωσαν κατά τη συζήτηση στις συναντήσεις σχεδιασμού της ΚΜ. Συγκεκριμένα, 6/12 

μέλη της ΚΜ έδωσαν χρήσιμη ανατροφοδότηση σε μετέπειτα ομάδες σε παραπάνω από 4 μέλη 

το καθένα μέλος, με δείκτη κεντρικότητας Bonacich Β>3,000. Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη 
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ότι οι εξερχόμενες ΕΠ έχουν μετρηθεί και προς τα δύο μέλη της ομάδας, οπότε πχ όταν λέμε 

ΕΠ σε 4 μέλη, ουσιαστικά πρόκειται για 2 ΕΠ (βλ. Μεθοδολογία). Εν αντιθέσει, ένας μη 

αμελητέος αριθμός φοιτητών(Ν=6) δεν λήφθηκε καθόλου υπόψιν στη διαδικασία σχεδιασμού 

ως πομποί ΕΠ. Απ’ την άλλη, όλες οι ομάδες αξιοποίησαν ΕΠ κατά το σχεδιασμό σε μικρό ή 

μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, 1/6 ομάδες δέχθηκε χαμηλή Επιρροή (Ν ≤ 2), 3/6 ομάδες μέτρια 

Επιρροή (3 ≤ Ν ≤ 5) και 2/6 ομάδες δέχθηκαν υψηλή Επιρροή (Ν ≥ 6).  

Μελετώντας την εξέλιξη στις ΕΠ από τη Β΄ φάση σχεδιασμού στη Γ΄, βλέπουμε ότι 4 μέλη 

παρουσίασαν αύξηση στη συμμετοχικότητά τους ως πομποί, 2 έμειναν στάσιμα και μόλις 1 

παρουσίασε μείωση. Αναφορικά με το δείκτη Bonacich ως δείκτη συμμετοχικότητας και 

ομαδικότητας, παρατηρούμε ότι 1 μέλος παρουσίασε αισθητή μείωση, 1 μέλος μικρή μείωση, 

ενώ  5 μέλη παρουσίασαν μικρή ή μεγάλη αύξηση. Όσο αφορά τις ομάδες ως πομποί ΕΠ, 4 

ομάδες παρουσίασαν αύξηση στις ΕΠ που έλαβαν υπόψιν κατά το σχεδιασμό, ενώ 2 ομάδες 

παρουσίασαν μείωση (κατά μία μονάδα ΕΠ).  

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η αύξηση του πλήθους των ΕΠ στη Γ΄ φάση σε σχέση με 

την Β΄ που προαναφέρθηκε στο Μέρος Β3.1, συνδέεται επίσης και με μια αύξηση μελών στη 

διαδικασία ΕΠ ως πομποί, καθώς και αύξηση των ομάδων που δέχτηκαν ΕΠ.  

 

Πίνακας Π3.2γ: Ομοιότητα δικτύων ΕΠ Β΄ και Γ΄ φάσης σχεδιασμού 

    

Δείκτης Συσχέτισης  0.466 

Στατ/κη σημαντικότητα 
(p-τιμή) 

p<0,001 

 

Στη συνέχεια, εξετάζοντας τυχόν ομοιότητα στα δίκτυα ΕΠ στις φάσεις σχεδιασμού Β΄ και Γ΄, 

ελέγχοντας δηλαδή εάν και κατά πόσο τα μέλη που αλληλεπέδρασαν με ΕΠ στο σχεδιασμό 

διδακτικού υλικού στο ένα δίκτυο είναι τα ίδια μέλη που αλληλεπέδρασαν και στο δίκτυο της 

Γ΄ φάσης σχεδιασμού, βρίσκουμε μια ισχυρή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα Π3.2γ. Τα μέλη τα οποία αλληλεπέδρασαν κατά το σχεδιασμό 

διδακτικού υλικού στη Β΄ φάση είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια με αυτά στη Γ΄ φάσης.   

 

 

Μέρος Β3.3: Στον Πίνακα Π3.3 παρουσιάζονται οι ΕΠ από ομάδες των κύκλων Α και Β σε 

ομάδες του ίδιου κύκλου και διαφορετικού κύκλου, καθώς και ο δείκτης ομοιοφιλίας κύκλων.  

 

Πίνακας Π3.3: ΕΠ μεταξύ των ομάδων των δύο κύκλων και δείκτης Ομοιοφιλίας 

 
 Κύκλος Α Κύκλος Β 

Κύκλος Α 8 4 

Κύκλος Β 8 14 

Δείκτης 
Ομοιοφιλίας 

Κύκλων: 
─0,294 
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Συμπεραίνουμε, λόγω της αρνητικής τιμής του δείκτη, ότι υπήρξε ομοιοφιλία στις ΕΠ μεταξύ 

των ομάδων των δύο κύκλων, οι φοιτητές δηλαδή αλληλεπίδρασαν κατά το σχεδιασμό, όπως 

ήταν εύλογο, περισσότερο με συναδέλφους τους που είχαν ή θα είχαν τις ίδιες ενότητες 

περιεχομένου. 

 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του Μέρους Β3, παρατηρούμε ότι οι φοιτητές έκαναν σε ένα 

μέτριο βαθμό χρήση της ΚΜ προκειμένου να σχεδιάσουν διδακτικό υλικό. Το δίκτυο ΕΠ ήταν 

μεν σχετικά αραιό, με χαμηλή σχετικά μέση βαθμίδα, αλλά αυτό δε, για το δεδομένο πλήθος 

των πειραμάτων και τη συγκριτικά περιορισμένη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσής τους, δεν 

μπορούμε να το θεωρήσουμε απογοητευτικό. Εξάλλου, η διαδικασία σχεδιασμού διδακτικού 

υλικού, όπως αναφέραμε και στο Μέρος Β2, είναι μια σύνθετη νοητική διαδικασία, όπου οι 

φοιτητές καλούνταν να συνδυάσουν γνώσεις και πρακτικές από τα τρία πεδία μελέτης, δηλαδή 

γνώσεις περιεχομένου, γνώσεις χειρισμού ΝΤ, εργαστηριακές δεξιότητες, καθώς και 

παιδαγωγικές γνώσεις, ενώ απαιτούνταν και συνδυαστικές γνώσεις των πεδίων αυτών μεταξύ 

τους. Κάθε ΕΠ που δόθηκε, ανεξάρτητα από το πεδίο μελέτης που αφορούσε άμεσα, μπορούμε 

να πούμε σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν ήταν μόνο μια απομονωμένη ροή πληροφορίας, αλλά 

μια ιδέα/παρατήρηση που αφορούσε υπόρρητα και τα υπόλοιπα πεδία. Ακόμα π.χ. και μια 

“στεγνή” ΕΠ για μια έννοια περιεχομένου από μέλος σε μέλος της ΚΜ, ήταν μια πληροφορία 

η οποία εν γένει λάμβανε υπόψιν της τη δυνατότητα σχεδιασμού πειράματος σχετικά με αυτή, 

τη χρήση ΜΥΣ στο πείραμα, το αν είναι κατάλληλη για το επίπεδο και τις γνώσεις των μαθητών 

και τις γενικότερες συνθήκες. Οπότε οι ΕΠ που καταγράφηκαν θεωρούμε ότι αντιπροσώπευαν 

πολλά παραπάνω απ’ ότι δείχνουν σε μια επιφανειακή ανάγνωση αριθμών. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο των ΕΠ, παρατηρούμε ότι υπερτερούν οι ΕΠ για Εργαστηριακές 

δεξιότητες και Εννοιολογικές ΕΠ και όχι τόσο για ΝΤ. Σε αυτό έπαιξε εν μέρει ρόλο η 

κατηγοριοποίηση των ΕΠ για ΝΤ. Πιο συγκεκριμένα, δεν κατηγοριοποιήθηκαν ως ΕΠ 

πληροφορίες για λειτουργίες των ΝΤ, όπως π.χ. η χρήση των ΜΥΣ για Πρόβλεψη ιδεών, αλλά 

κατηγοριοποιήθηκαν μόνο ιδέες για το πώς και το αν θα χρησιμοποιηθούν όργανα (βλ. 

Παράρτημα 3.3). Παράλληλα, όμως, ενδέχεται οι δυσκολίες στην ενσωμάτωση ΝΤ, όπως αυτές 

προέκυψαν από την ανάλυση του Μέρους Γ, να έπαιξαν επίσης ρόλο στην διαφορά αυτή στις 

ΕΠ με τις ΕΠ από τα άλλα δύο πεδία μελέτης.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, παρατηρούμε μια αύξηση και στο πλήθος των ΕΠ και σε καθένα 

από τα πεδία μελέτης κατά τη Γ΄ φάση σχεδιασμού, που σημαίνει ότι οι φοιτητές έδειξαν την 

πρόθεση να στηριχθούν περισσότερο στις συναντήσεις σχεδιασμού της ΚΜ προκειμένου να 

σχεδιάσουν πειράματα. Επιπροσθέτως, η αύξηση αυτή των ΕΠ συνοδεύτηκε και με ταυτόχρονη 

αύξηση της πυκνότητας του δικτύου ΕΠ, καθώς υπήρξε μια γενικότερη τάση από περισσότερα 

μέλη της ΚΜ να εμπλακούν στη διαδικασία ως πομποί και ως δέκτες ΕΠ έχοντας έναν 

μεγαλύτερο συμμετοχικό και ομαδικό ρόλο. Συνδέοντας τα αποτελέσματα αυτά με τα 

πορίσματα του Μέρους Γ1, όπου φάνηκε να υπάρχει ένας αυξανόμενος δείκτης δυσκολίας στο 

σχεδιασμό νέων πειραμάτων καθώς προχωρούσαν οι φάσεις σχεδιασμού, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η ΚΜ λειτούργησε βοηθητικά σε απαιτητικές για τους φοιτητές 

καταστάσεις. 

Παρά την αύξηση των μελών που ενεπλάκησαν στη διαδικασία ΕΠ στη Γ΄ φάση, μελετώντας 

παράλληλα την ομοιότητα του δικτύου ΕΠ στην Β΄ και Γ΄ φάση, παρατηρούμε μια ισχυρή 
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συσχέτιση των δύο δικτύων. Αυτό σημαίνει ότι ένα μη αμελητέο μέρος μελών της ΚΜ που δεν 

συμμετείχε ενεργά σε ΕΠ στη Β΄ φάση, δεν συμμετείχε και στη Γ΄, καθώς και το αντίθετο, τα 

ενεργά μέλη της ΚΜ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Μάλιστα, ο υψηλός δείκτης 

συγκεντρωτισμού στους πομπούς δείχνει ότι ο συντονιστής ήταν σε σημαντικό βαθμό ένα από 

τα ενεργά μέλη αυτά. Γενικότερα, η δομή του δικτύου της ΚΜ δεν παρουσίασε τρομακτική 

αλλαγή, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα και τις δεδομένες συνθήκες. Συνεπώς, δεν 

υπήρξε μεγάλη εξέλιξη στο ποια μέλη αλληλεπέδρασαν κατά το σχεδιασμό διδακτικού υλικού. 

Ακόμα, μελετώντας τον ομοιοφιλία στις ΕΠ μεταξύ των ομάδων των δύο κύκλων, μπορούμε 

να θεωρήσουμε λογική και αναμενόμενη την ομοιοφιλία που βρήκαμε ως αποτέλεσμα. Παρά 

το γεγονός ότι η ΚΜ ήταν ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και γνώσεων από 

όλους προς όλους, είναι εύλογο τα μέλη των ομάδων του ίδιου κύκλου να επηρεάστηκαν 

περισσότερο μεταξύ τους για τους εξής λόγους: αρχικά, τα μέλη τα οποία είχαν ήδη ασχοληθεί 

με κάποια ενότητα κατά την παρουσίαση και τη συζήτηση των πεπραγμένων τους στην ΚΜ 

αποτελούσαν μια καλή πηγή πληροφοριοδότησης και κατά συνέπεια ΕΠ στις υπόλοιπες ομάδες 

του ίδιου κύκλου, καθώς ανέφεραν τις δυσκολίες τους, τις εναλλακτικές που ακολούθησαν, τις 

ιδέες τους για πειράματα που δεν κατάφεραν ή δεν πρόλαβαν να κάνουν στη συγκεκριμένη 

ενότητα κτλ. Αυτός ο διαμοιρασμός γνώσεων και πρακτικών με τους συναδέλφους τους ήταν 

πολύ εποικοδομητικός για να επηρεάσει άλλες ομάδες που θα αναλάμβαναν τις ίδιες ενότητες. 

Επίσης, τα άτομα που είχαν αναλάβει μια ενότητα περιεχομένου είχαν μια παραπάνω τριβή με 

το συγκεκριμένο αντικείμενο ώστε να μπορούν να βοηθήσουν συναδέλφους τους πάνω σε 

αυτές, όπως φανερώνουν και τα ίδια τα λεγόμενα των φοιτητών. 

 «3α και ο μόνος που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι η ομάδα που το είχε κάνει προηγουμένως 

και ήξερε τη θεωρία ήδη (+5β,6α ναι) και θα μπορούσε να δώσει μια γνώμη που θα ήταν η σωστή 

Ε1 έγινε αυτό δηλαδή; 

3β ε ελάχιστα 

6α έγινε αυτό» 

«2β ουσιαστικά αυτό βοηθούσε τις ομάδες που ήταν στο ίδιο κομμάτι. Δηλαδή εμείς που είχαμε 

Θερμοδυναμική, Χημεία, Ηλεκτρομαγνητισμό, εμάς τις τρεις που θα περνούσαμε από αυτές τις  

Ε1 του ίδιου κύκλου, ναι; 

2α ναι. Αυτό ουσιαστικά βοηθούσε. Γιατί τώρα εγώ άκουγα τα πειράματα της Μηχανικής, αλλά, 

ναι μεν έμπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ αν ήταν έτσι ή αλλιώς, (+Ε1 ακριβώς) αλλά    

Ε1 μπορούσες να βοηθήσεις όμως. Μπορεί να μη βοηθιόσουνα τελοσπάντων, αλλά μπορούσες 

να βοηθήσεις τους άλλους 

2α ναι απλά εννοούσα να μη γινόταν κουραστικό 

1β πιο συγκεντρωμένη θα ήτανε στα άλλα» 

«2α  Ναι αυτό που σου είπα πριν ότι ουσιαστικά η βοήθεια ήταν στις ομάδες που θα έπαιρναν τις 

ίδιες ενότητες» 

Παρ’ όλ’ αυτά, η σχετική αυτή εξοικείωση με την ενότητα δεν στάθηκε ικανή σε περιπτώσεις 

έτσι ώστε να αποκτήσουν ικανό βάθος και σφαιρικότητα γνώσεων έτσι ώστε να μπορέσουν να 

βοηθήσουν σε μια πιο ευρεία κλίμακα. 

«5β …νομίζω ότι εγώ δεν μπόρεσα τουλάχιστον να βοηθήσω κάποια άλλη ομάδα. Δηλαδή, όταν 

με ρωτούσανε για διαφορετικό πείραμα  
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Ε1 ενότητα που είχες κάνει; 

5β ναι ενότητα που είχα κάνει αλλά διαφορετικό πείραμα, έλεγα δε ξέρω…μπορεί να ήταν ενότητα 

που είχα κάνει ας πούμε , να έχω περάσει εγώ από Χημεία, να με ρωτούσανε για πείραμα Χημείας, 

αλλά επειδή δεν το είχα κάνει εγώ, να μη ξέρω να τους πω» 

«2β εγώ πάνω σε αυτά που έχουμε στα πέντε πράγματα που έχω μάθει μπορώ. Τώρα κάτι 

παραπάνω δεν ξέρω αν θα μπορέσω να» 

Εντούτοις, η μερική αυτή έστω εξοικείωση με την ενότητα, καθώς και οι παραπάνω λόγοι δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ότι δεν επηρέασαν την συσπείρωση σε ΕΠ μεταξύ των ομάδων του 

ίδιου κύκλου, αν κρίνουμε από την τιμή του δείκτη ομοιοφιλίας.  

Μελετώντας, συμπληρωματικά, δηλώσεις φοιτητών για τις ΕΠ, μπορούμε να βρούμε κάποια 

ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, πολλοί φοιτητές επίσης θεώρησαν ότι το μεγάλο 

χρονικό διάστημα μεταξύ της συνάντησης σχεδιασμού της ΚΜ και του εργαστηριακού 

μαθήματος τους έκανε να μη θυμούνται σημαντικές πληροφορίες ώστε να τις ενσωματώσουν. 

«3β Εντάξει συζητάγαμε εδώ πέρα κάποια πράγματα, αλλά εγώ που έχω και πολύ ασθενή μνήμη, 

τα ξέχναγα μετά…Και μπορεί να λέγαμε ας πούμε και θετικά ότι ξέρεις, ναι, καλά το κάνεις το 

πείραμα ή κάτι τέτοια αλλά εγώ μετά τα ξέχναγα και για το πώς εξελίσσονται τα πειράματα για 

να δοκιμάσω να κάνω κάτι πιο καλό, πιο ανεβασμένο επίπεδο και κάτι τέτοια.» 

«Ε1 δεν πήρατε ιδέες από άλλες ομάδες; ή Δε δώσατε ιδέες; Όχι; 

1α όχι γιατί στο εργαστήριο συγνώμη, απλά τις είχαμε ξεχάσει 

Ε1 τα είχατε ξεχάσει, μάλιστα  

3α εντάξει ουσιαστικά μέσα από το Powerpoint γινότανε αυτό 

Ε1 τί; Α, από αυτά που στέλνατε μεταξύ σας  

6α απ’ τα powerpoint ,ναι» 

Σαν λύση στο προηγούμενο πρόβλημα, οι φοιτητές με δική τους πρωτοβουλία χρησιμοποίησαν 

ασύγχρονες μεθόδους ανταλλαγής γνώσεων μέσω ανταλλαγής των ηλεκτρονικών 

παρουσιάσεων των πειραμάτων που είχαν κάνει στις συναντήσεις σχεδιασμού της ΚΜ, όπως 

σχολιάστηκε στην ΚΜ Αναστοχασμού. Επίσης οι φοιτητές δήλωσαν ότι αλληλεπιδρούσαν και 

εξωθεσμικά, εκτός των συναντήσεων της ΚΜ μεταξύ τους. 

«4β εντάξει, εμείς, έτσι κι αλλιώς μιλούσαμε μεταξύ μας» 

«Ε1 δηλαδή συναντιόσασταν δια ζώσης; Στο ίντερνετ; Πώς ας πούμε; 

1β,1α,5β  και τα δύο  

5α γενικότερα 

4β και τα δύο» 

«6β Α ναι, μιλούσαμε και εκτός συνάντησης. Δηλαδή με την 2β είχαμε πάει στη βιβλιοθήκη, με 

την 2α» 

Συνοψίζοντας από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι η διαδικασία ΕΠ στο σχεδιασμό υλικού 

παρουσιάζει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιομορφίες. Κατ’ αρχάς, λαμβάνοντας υπόψιν και τις 

δηλώσεις των φοιτητών, βλέπουμε ότι οι ΕΠ στο θεσμικό πλαίσιο της ΚΜ αποτελούν μόνο μια 

διάσταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Πολλές εναλλακτικές μέθοδοι εξωθεσμικής ή 

ασύγχρονης συνεργατικότητας μπορούν εν δυνάμει να αποτέλεσαν επίσης δίκτυα ΕΠ, ίσως και 

πιο αποδοτικά από το πλαίσιο της ΚΜ.  
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Τέλος, οι γνώσεις, καθώς και η προεμπειρία με συγκεκριμένη ενότητα περιεχομένου και 

πειράματα σε αυτήν έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο. Ο λόγος είναι ότι οι φοιτητές ουσιαστικά 

αναγνωρίζουν υπόρρητα τη σημασία όχι μόνο της Γνώσης Περιεχομένου στην ενότητα αυτή 

αλλά και της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής 

Γνώσης Περιεχομένου. Τα παραπάνω αυτά στοιχεία αξιολογήθηκαν ως κρίσιμα στη διαδικασία 

ΕΠ, αν κρίνουμε από την ομοιοφιλία στις ΕΠ μεταξύ των ομάδων του ίδιου κύκλου. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

4.5 Μέρος Γ1.1: Χρήση ΝΤ στο παραχθέν διδακτικό υλικό 

Αναφορικά με τη χρήση ΝΤ στα πειράματα που σχεδίασαν οι φοιτητές, όπως βλέπουμε στον 

Πίνακα 1.1β, οι φοιτητές, παρά την παράμετρο που τους είχε τεθεί για απαραίτητη χρήση ΝΤ 

στα πειράματα, δεν κατάφεραν απεναντίας να ενσωματώσουν ΝΤ σε ένα ποσοστό 27-37% των 

πειραμάτων σε κάθε φάση και σε ένα γενικότερο ποσοστό 32,2% συνολικά (Πίνακας 1.1α). Το 

ποσοστό ενσωμάτωσης ΜΥΣ (κατηγορία Χ) παρέμεινε σχετικά σταθερό με την εξέλιξη των 

φάσεων σχεδιασμού (p=0,936), οπότε δεν μπορούμε να δεχθούμε την εναλλακτική υπόθεση 

ότι υπάρχουν διαφορές ανά φάση στην ενσωμάτωση ΜΥΣ από το σύνολο των ομάδων. 

Φαίνεται από μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων ότι η ΚΜ δεν κατάφερε να επιδράσει 

αποτελεσματικά στην αύξηση του ποσοστού ενσωμάτωσης ΝΤ στα πειράματα.  

 

Πίνακας Π1.1α: Χρήση ΝΤ στα πειράματα 

 

 Πειράματα 
% επί του 
συνόλου 

με ΜΥΣ (Χ) 56 62,2% 

με ΝΤ εκτός πλαισίου 
ΕΜΥΣ (ΟΧ) 

5 5,6% 

χωρίς ΝΤ (Ο) 29 32,2% 

Σύνολο πειραμάτων 90  

 

 

 

 

 

Πίνακας Π1.1β: Εξέλιξη στα ποσοστά χρήσης ΝΤ στα πειράματα 

 
 Α΄ ΦΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗ Διαφοροποίηση 

με ΜΥΣ (Χ) 18 60,0% 18 62,1% 20 64,5% p=0,936 

με ΝΤ εκτός πλαισίου 
ΕΜΥΣ (ΟΧ) 

1 3,3% 3 10,3% 1 3,2% 

 

χωρίς ΝΤ (Ο) 11 36,7% 8 27,6% 10 32,3% 

Σύνολο πειραμάτων 30  29  31  

 

 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές, παρά την παράμετρο που είχαν κατά την εκπαίδευσή τους να χρησιμοποιήσουν 

υποχρεωτικά ΝΤ στα πειράματά τους, εντούτοις δεν κατάφεραν να εντάξουν ΝΤ σε σημαντικό 

ποσοστό των πειραμάτων τους. Προσπαθώντας να αναλύσουμε τις δυσκολίες που συνάντησαν 

οι φοιτητές, βάσει των αναστοχαστικών δηλώσεών τους, παρατηρούμε αρχικά ότι οι φοιτητές 

αναγνώρισαν ότι η προηγούμενη εξοικείωση με τις ΝΤ και τη χρήση τους για διδασκαλία 

έπαιξε μεγάλο ρόλο στην παραγωγή διδακτικού υλικού.  

Χρήση ΝΤ

με ΜΥΣ (Χ)

με ΝΤ εκτός πλαισίου ΕΜΥΣ (ΟΧ)

χωρίς ΝΤ (Ο)
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«5β Ωστόσο, εμείς αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες γιατί δεν είχαμε χρησιμοποιήσει στο 

παρελθόν ανάλογα μέσα και εργαλεία ώστε να ξέρουμε πώς να το χειριστούμε, ούτε είχαμε κάποια 

διδασκαλία, κάποια 

2β παρουσίαση 

5β παρουσίαση ώστε να ξέρουμε γι’ αυτά τα εργαλεία, ναι. Και επίσης σε κάποια πράγματα, σε 

κάποιες μετρήσεις, υπήρχε , έπρεπε να γνωρίζουμε για την Τεχνολογία, που εμείς πολλές φορές 

δε ξέραμε» 

«…3β Ναι αν το δώσεις τώρα ξαφνικά σε εκπαιδευτικούς που είναι ήδη μέσα στις τάξεις, ε νομίζω 

θα πελαγώσουν. Εγώ δεν ήξερα καν να μπω στην αρχή μέσα στο μάθημα» 

«4α ναι ναι. Και το τελευταίο και μείζον πρόβλημα που το είχαμε νομίζω όλοι στο σεμινάριο, 

πόσο μάλλον ένα παιδί, είναι πώς θα συνδυάσω το πείραμα με τη ΝΤ. Τι πείραμα θα βρω εγώ 

τώρα για να κάνω μέτρηση.» 

«4β ή μπορεί και η άγνοιά μας σε εισαγωγικά, της εφαρμογής, το ότι δε ξέραμε πολλά πράγματα 

για το τι μπορούμε ακόμα να κάνουμε, μέσω της εφαρμογής αυτής, να μας περιόριζε.» 

Οι δυσκολίες τους και αναφορικά με το επιστημονικό περιεχόμενο και τις εργαστηριακές 

δεξιότητες έπαιξαν επίσης ρόλο στην παραγωγή διδακτικού υλικού, σύμφωνα με τους 

φοιτητές.  

«6β Τώρα Ε1, εμείς όλο το εξάμηνο όμως πηγαίναμε με τη λογική ότι: τώρα το κάνουμε σωστά; 

Το κάνουμε λάθος;… όταν φτιάχνεις γνώση, πατάς πάνω σε μία δεδομένη γνώση, έχεις μια βάση 

Ε1 πατάς σε μία δεδομένη αλλά κάνεις κάτι δικό σου, κάνεις κάτι καινούργιο  

6β ε αυτό το δεδομένο εμείς εκεί, αυτό που πατάμε πάνω, ήμασταν λίγο  

2α κουνιότανε, δεν ήταν και πολύ δεδομένο(γέλιο)» 

«2β εγώ απ’ ό,τι κατάλαβα, το δεδομένο είναι οι γνώσεις που έχουμε από τα μαθήματα του κ. και 

πάνω εκεί πατάμε υποτίθεται για να φτιάξουμε. Απλά, κάποιες έννοιες και εμείς είναι δύσκολο 

να τις αντιληφθούμε και εκεί δεν είμαστε σίγουροι…Αλλά και από μόνοι μας δεν μπορούμε να το 

συλλάβουμε όλα αυτά που διαβάζουμε, να τα κατανοήσουμε και να τα εξελίξουμε ουσιαστικά» 

Είναι σαφές ότι από τις δηλώσεις των φοιτητών αναγνωρίζεται υπόρρητα μια έλλειψη στα 

πεδία Γνώσεων Περιεχομένου, Τεχνολογικών Γνώσεων καθώς και ο συνδυασμός των γνώσεων 

αυτών για διδασκαλία, δηλαδή η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, Τεχνολογική Γνώση 

Περιεχομένου, Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση, καθώς και η Τεχνολογική & Παιδαγωγική 

Γνώση Περιεχομένου.   

Οι παραπάνω γνώσεις, καθώς και οι πρότερες εμπειρίες τους, επηρέασαν αναμφισβήτητα και 

τα ποσοστά χρήσης ΜΥΣ στα πειράματα. Οι φοιτητές, έχοντας βιώματα και περισσότερη 

εξοικείωση με πειράματα με απλά υλικά, τόσο από τη σχολική τους εκπαίδευση, όσο και από 

την μέχρι τώρα εμπειρία τους, εξακολούθησαν να επιλέγουν σε κάποιο ποσοστό πειράματα με 

απλά υλικά, ειδικότερα δε, σε καταστάσεις όπου βρίσκονταν σε αδιέξοδο με την ενσωμάτωση 

ΝΤ στα πειράματα. 

«Ε2 Έχεις καμία έρευνα που ξέρεις εσύ και δεν ξέρω εγώ που να λέει ότι με απλά υλικά μαθαίνουν 

καλύτερα (+5α όχι 5β όχι) απ’ ότι αν κάνουνε με γυαλιά  virtual reality;  

5α Αλλά επειδή συνυπάρχω με παιδάκια, έχω ανιψάκια και βλέπω ότι πολλά πράγματα προσπαθώ 

να τους εξηγήσω και το καταλαβαίνουν πιο εύκολα αν τους δείξω απλά πράγματα (+5β είναι 

ανάλογα την ηλικία νομίζω) αν τους το πω απλά, αν δεν τους το πω κάπως εξεζητημένα» 
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 «3α Ωστόσο, άλλες φορές μας δυσκόλεψε πάρα πολύ να την εντάξουμε στα πειράματα. Δηλαδή 

υπήρχαν και μερικές φορές που βάλαμε στα πειράματα χωρίς καθόλου νέα τεχνολογία, γιατί πολύ 

απλά ήταν εμφανές» 

«3β Εγώ θεωρώ ότι όσο πιο μικρά είναι, καλύτερα είναι τα πιο απλά υλικά για να το συσχετίζουμε 

λίγο με την καθημερινότητά τους» 

«Ε2  Γιατί δεν μπορεί να μάθει με νέες τεχνολογίες;  

5α μπορεί 

4α μπορεί, απλά είναι πιο ξένο 

5α Είπα μπορεί. Τα πειράματα που θα του κάνουμε ναι μεν να έχουνε νέες τεχνολογίες αλλά να 

έχουν και με απλά υλικά, μην του διώξουμε» 

Η χρήση απλών υλικών εξακολούθησε να βρίσκεται ψηλά στην εκτίμηση των φοιτητών λόγω 

της αμεσότητας, της λειτουργικότητας και των ευκολιών που εμπεριέχουν. Προφανώς οι 

φοιτητές έκριναν βάσει των δικών τους βιωμάτων ως μαθητές, μη λαμβάνοντας τόσο υπόψιν 

τις τεχνολογικές γνώσεις και ευκολίες που έχουν τα τωρινά παιδιά. Οι παραπάνω στάσεις και 

αντιλήψεις είναι εύλογο να θεωρήσουμε ότι επηρέασαν και τα ποσοστά ενσωμάτωσης ΜΥΣ 

όπως αυτά καταγράφτηκαν στους παραπάνω πίνακες. 

Αναλύοντας την εξέλιξη ανά φάση σχεδιασμού των ποσοστών ενσωμάτωσης ΜΥΣ στα 

πειράματα, θα μπορούσαμε αφελώς να πούμε ότι δεν υπήρξε πρόοδος στο κομμάτι αυτό. 

Εντούτοις, αξίζει να λάβουμε υπόψιν ότι ο βαθμός δυσκολίας μεγάλωνε καθώς προχωρούσαν 

οι φάσεις σχεδιασμού, καθώς υπήρχε η παράμετρος το να σχεδιάσουν διαφορετικά πειράματα 

από αυτά που είχαν σχεδιαστεί σε προηγούμενες φάσεις. Αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα από τους 

φοιτητές στην ΚΜ Αναστοχασμού.  

 «1β εγώ λίγο δυσκολεύτηκα όχι στην τρίτη, στη δεύτερη, στη Θερμοδυναμική και όχι για να την, 

επειδή δεν την καταλάβαινα, επειδή δεν μπορούσαμε να βρούμε πολλά πειράματα. Ας πούμε όλα 

αυτά που είχαμε ξεκινήσει στην αρχή   

Ε επειδή ήταν η τρίτη φάση δηλαδή; 

1β Δεν ήταν η τρίτη φάση  

5β δεύτερη, φαντάσου σε εμάς που ήταν στην τρίτη…Όχι στο να την καταλάβω, αλλά στο να 

βρούμε άλλα πειράματα από αυτά που είχανε κάνει τα κορίτσια.» 

«4α Ναι νομίζω αυτό ήτανε πρόβλημα που το είχανε όλες οι ομάδες και συν τοις άλλοις, δεν 

ήτανε πολλές οι ενότητες, οπότε αν εγώ πω έχω πάρει μια φορά την Οπτική και την πάρουνε και 

τα κορίτσια άλλη μια φορά, η τρίτη ομάδα θα δεσμευτεί απίστευτα και θα σου πει: μα τα έχουνε 

κάνει, τα έχουνε ξανακάνει αυτά τα, τι θα, πως θα εξελίξουμε εμείς ένα πείραμα (+5β ναι) που 

έτσι κι αλλιώς έχουμε δυσκολευτεί να βρούμε και να συνδυάσουμε ΝΤ μέσα σε ένα πείραμα. 

Δηλαδή αυτό ήτανε, η τρίτη εβδομάδα για όλους ήτανε, θεωρώ, η πιο αιματηρή, γιατί δε ξέρω, 

λέγανε όλοι, δε ξέρω, εσείς τι βάλατε, στέλναμε powerpoint να δούμε τι έχει κάνει ο ένας. Δε 

γινότανε, δε γινότανε» 

«4β καλά, οι ενότητες εξαρτιόντουσαν πάρα πολύ από το αν εμείς την κάναμε πρώτη φορά ή 

δεύτερη ή τρίτη. Όταν η ενότητα ερχότανε τρίτη σε εμάς, ήτανε πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε 

ένα πείραμα γιατί την είχαν εξαντλήσει» 

Συνεπώς, η διατήρηση του ποσοστού ενσωμάτωσης ΝΤ σε παρόμοια επίπεδα στην Β΄ και Γ΄ 

φάση μπορεί να θεωρηθεί σημαντική πρόοδος για το σύνολο των φοιτητών, κάτι στο οποίο 
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θεωρούμε ότι συνέβαλλαν εποικοδομητικά οι συναντήσεις ΚΜ ανάμεσα στις φάσεις. 

Αναλύοντας τα πειράματα που σχεδιάστηκαν (βλ. Παράρτημα 1) με σκοπό να διασταυρώσουμε 

το παραπάνω συμπέρασμα, παρατηρούμε ότι στις μετέπειτα φάσεις έγινε σε περιπτώσεις μια 

πιο εξειδικευμένη χρήση της ΝΤ σε σχέση με την Α΄ φάση. Για παράδειγμα, σε πείραμα Α΄ 

φάσης, ήταν τετριμμένο το να χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας pH για ένα πείραμα ανίχνευσης 

οξέος-βάσης, σε σχέση με αντίστοιχο πείραμα της Γ΄ φάσης όπου χρησιμοποιήθηκε για να 

μετρήσει την αλλαγή του pH στο τελικό διάλυμα ως απόδειξη για το ότι πραγματοποιήθηκε 

μια αντίδραση, κάτι το οποίο είχε συζητηθεί στην ΚΜ. Οπότε, υπό μια άλλη οπτική γωνία, το 

πλαίσιο της ΚΜ βοήθησε έτσι ώστε να μην μειωθεί το ποσοστό ενσωμάτωσης ΝΤ στα 

πειράματα, καθώς αύξανε ο βαθμός δυσκολίας στις επόμενες φάσεις σχεδιασμού. 

 

 

4.6 Μέρος Γ2: Είδος χρήσης ΜΥΣ από τους φοιτητές. 

Αναλύοντας το είδος χρήσης στα πειράματα όπου χρησιμοποιήθηκαν ΜΥΣ (κατηγορία Χ στο 

Μέρος Γ1) σύμφωνα με τα κατηγορίες που αναλύθηκαν στην Μεθοδολογία, δημιουργήθηκε ο 

Πίνακας αποτελεσμάτων Π2.1α, ενώ αντίστοιχα στον Πίνακα 2.1β παρουσιάζεται η εξέλιξη 

ανά φάση στο είδος χρήσης ΜΥΣ από το σύνολο των φοιτητών.  

 

Πίνακας Π2.1α: Είδος χρήσης ΜΥΣ στα πειράματα από τους φοιτητές 

 

 Πειράματα 
% επί του 

συνόλου με ΝΤ 

ΜΧ 48 85,7% 

ΜΟ 8 14,3% 

Π 8 14,3% 

Ασ 3 5,4% 

Σύνολο 
πειραμάτων 
με ΝΤ (Χ) 

56  

 

 

Πίνακας Π2.1β: Εξέλιξη στο είδος χρήσης ΜΥΣ στα πειράματα από τους φοιτητές 

 
 Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Γ ΦΑΣΗ Διαφοροποίηση 

ΜΧ 17 94,4% 14 77,8% 17 85,0% p=0,933 

ΜΟ 1 5,6% 4 22,2% 3 15,0% p=0,367 

Π 0 0,0% 4 22,2% 4 20,0% p=0,113 

Ασ 1 5,6% 1 5,6% 1 5,0% p=0,999 

Σύνολο πειραμάτων 
με ΝΤ (Χ) 

18  18  20   

 

Παρατηρούμε ότι συνολικά σε 8 από τις 56 περιπτώσεις πειραμάτων έγινε δευτερεύουσας 

σημασίας/άσκοπη χρήση των ΜΥΣ σχετικά με τους διδακτικούς στόχους του πειράματος, 

ενώ το αντίστοιχο επιμέρους ποσοστό ΜΟ ανά φάση σχεδιασμού δεν μειώθηκε ανά φάση 

σχεδιασμού. Φαίνεται ότι σε μια μη αμελητέα μειοψηφία των πειραμάτων οι φοιτητές 
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εξακολούθησαν να κάνουν μια περισσότερη διεκπεραιωτική χρήση των ΜΥΣ παρά την 

επίδραση της ΚΜ. Επιπλέον, δεν έγινε εκτεταμένη χρήση των ΜΥΣ σαν εργαλείο 

διερεύνησης των εναλλακτικών ιδεών (Π) , παρά την μικρή αύξηση που σημειώθηκε μετά 

από αντίστοιχη συζήτηση στην πρώτη ΚΜ σχεδιασμού. Η καινοτόμος λειτουργία της 

ασυρματότητας των ΜΥΣ επίσης δεν ενσωματώθηκε αποδοτικά στα πειράματα, πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων. Χαρακτηριστικό είναι δε, ότι έγινε πάραυτα αντίστοιχη συζήτηση για 

τη σημασία της ασυρματότητας στις ΚΜ σχεδιασμού, η οποία όμως δεν λήφθηκε ουσιαστικά 

υπόψιν στο σχεδιασμό πειραμάτων. Γενικότερα, παρατηρούμε ότι το σύνολο των φοιτητών 

εξακολούθησε να χρησιμοποιεί τα ΜΥΣ με παρόμοιο τρόπο χωρίς μεγάλες μεταβολές στο 

είδος χρήσης. 

 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Στα πειράματα όπου χρησιμοποιήθηκαν ΜΥΣ, οι φοιτητές έκαναν σε ένα μη αμελητέο 

ποσοστό δευτερεύουσας σημασία/άσκοπη χρήση ΜΥΣ, κάτι που εκτιμούμε ότι συνιστά 

παθητική/διεκπεραιωτική χρήση των ΜΥΣ και που θεωρείται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

ότι δεν προωθεί τη γνώση και την δημιουργία νοήματος στους μαθητές. Το ποσοστό αυτό, 

μάλιστα, είναι μεγαλύτερο στην Β΄ και Γ΄ φάση σε σχέση με την Α΄, κάτι το οποίο είναι λογικό, 

διότι ο βαθμός δυσκολίας στο σχεδιασμό αύξανε καθώς οι φάσεις προχωρούσαν, όπως 

αναλύθηκε στο Μέρος Γ1. Η εν μέρει διεκπεραιωτική χρήση των ΜΥΣ αποτυπώνεται και στην 

παρακάτω συζήτηση. 

«Ε1 Έχει σημασία και αυτό έτσι; Ότι πολλοί το χρησιμοποιήσατε για μέτρηση μόνο ή ας πούμε 

και για μέτρηση που δεν χρειαζόταν κιόλας, δηλαδή που δεν ήταν και απαραίτητη 

6α Ναι αλλά κάτι έπρεπε να κάνουμε 

5β  αυτό ναι, έπρεπε να βάλουμε» 

«6α ε ναι ή μπορεί ας πούμε, αυτό που είπες κι εσύ, ότι το βάζαμε χωρίς να είναι απαραίτητο 

(+6β απλά το βάζαμε), δηλαδή το βάζαμε για να υπάρχει, κάτι να  

5β σε καταλαβαίνουμε(γέλιο)… 

6α Σε άλλα ήταν απαραίτητη σίγουρα, αλλά υπήρχαν και άλλα που έλεγες ας το βάλω τώρα να 

υπάρχει (+5β βάλε εκεί μια πρόβλεψη). Ας βάλω μία ένταση του ήχου ξέρω γω να υπάρχει, οπότε 

έβαλα» 

«1β εντάξει απλά για να το βάλουμε το βάζαμε  

1α ε, μα άμα δεν κάναμε μετρήσεις, θα μας έλεγες δεν βάλατε μετρήσεις» 

Η χρήση των ΜΥΣ για πρόβλεψη ιδεών δυσκόλεψε αρκετά τους φοιτητές και όντας ένα 

καινοτόμο χαρακτηριστικό των ΜΥΣ, θεώρησαν ότι χρειάζονταν μια πιο ρητή διδασκαλία 

πάνω σε αυτές προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό, όπως επίσης και κάποια πιο 

τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των ΜΥΣ. 

«4α δηλαδή άμα μάθαμε εμείς στο τέταρτο εργαστήριο ότι υπάρχει πρόγνωση 

(+5α πρόβλεψη), αυτό που μας είχες πει μετά, δηλαδή αυτό έπρεπε να το ξέρουμε από την πρώτη 

στιγμή, πόσο μάλλον 

6α και αυτή η λίγη ώρα που το έδειξες νομίζω δεν έφτανε. Δηλαδή εγώ δεν κατάλαβα πολλά 

πράγματα… 
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4β και όταν κάναμε τις συγκρίσεις ήταν δύσκολο (+4α δύο αντικείμενα μαζί) να συγχρονίσουμε 

δύο διαγράμματα μαζί.»   

Παρόλο που έγινε όμως μια εστιασμένη συζήτηση για αυτό το χαρακτηριστικό στις ΚΜ, το 

χαρακτηριστικό αυτό δεν ενσωματώθηκε σε μεγάλο ποσοστό στο σχεδιασμό. Αυτό δεν 

σημαίνει, απεναντίας, ότι πολλές ομάδες δεν χρησιμοποίησαν το στάδιο της πρόβλεψης ιδεών 

από άποψη διδακτικής μεθοδολογίας, το έκαναν όμως με λανθασμένη χρήση ΜΥΣ ή χωρίς 

ΜΥΣ. Το τελευταίο αυτό είναι συνεπές με την πρότερο θεωρητικό πλαίσιο εκπαίδευσης και 

την εμπειρία τους ως δάσκαλοι, όπου κατεύφευγαν όταν βρίσκονταν σε αδιέξοδο στη 

διδασκαλία με χρήση ΜΥΣ. 

«3α είχαμε βάλει κάτι (+3β το είχα γράψει) το οποίο μας είπες ότι εν τέλει ήταν λάθος και δεν το 

χρησιμοποιήσαμε. Ήτανε, είχαμε βάλει σε ένα πείραμα ένα προγνωστικό, αλλά μας είπες ότι δεν 

είναι το tablet για να ζωγραφίζουμε, είναι (+Ε1 να το είχατε πει λίγο γενικά) μόνο για το αύξηση, 

μείωση και το είχαμε βγάλει 

Ε1 ναι πρόβλεψη σε σχέση με κάτι το οποίο μετράμε, όχι πρόβλεψη γενικά, θεωρητικά σαν 

πρόβλεψη… 

3β Είχαμε βάλει σε κάποια άλλα δεν ταίριαζε και τη βγάλαμε» 

Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη ομάδα στο παραπάνω απόσπασμα από παρανόηση νόμιζε ότι 

θα μπορούσε να κάνει πρόβλεψη ιδεών με το να ζωγραφίσουν οι μαθητές την πορεία της 

οπτικής δέσμης πάνω στο τάμπλετ, ενώ δεν ήταν τέτοια η χρήση των συγκεκριμένων ΜΥΣ. 

Κατόπιν, δεν ξαναδοκίμασαν να χρησιμοποιήσουν καν το στοιχείο της πρόβλεψης με ΜΥΣ σε 

κανένα πείραμα.  Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, το γεγονός ότι οι φοιτητές δεν σχεδίαζαν τα 

πειράματά τους με αφετηρία να χρησιμοποιηθούν οι καινοτόμες λειτουργίες των ΜΥΣ, όπως 

η πρόβλεψη ιδεών και η ασυρματότητα, αλλά απεναντίας σχεδίαζαν τα πειράματα και 

προσπαθούσαν εκ των υστέρων να ενσωματώσουν τις λειτουργίες αυτές, όπου και αν ήταν 

δυνατόν. Συμπεραίνουμε ότι η αξιοποίηση των καινοτόμων αυτών λειτουργιών δεν ήταν ψηλά 

στις προτεραιότητες των φοιτητών, αλλά μια επιπλέον προσθήκη που θα ενσωματωνόταν 

περιστασιακά και υπό συνθήκες.  

Το στοιχείο της ασυρματότητας των ΜΥΣ ήταν ένα στοιχείο που συζητήθηκε μεν στις ΚΜ, 

όμως δεν αξιοποιήθηκε ούτε στο σχεδιασμό πειραμάτων, ούτε κατά τη διδασκαλία, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις. Η ιδέα της ασυρματότητας ως στοιχείο που θα διεύρυνε τις δυνατότητες 

σχεδιασμού πειραμάτων κρίθηκε αρκετά απαιτητική για τους φοιτητές. Αξιοσημείωτο είναι δε, 

ότι η ασυρματότητα λαμβάνει χώρα πάραυτα σε πολλές συσκευές της καθημερινότητάς τους. 

Όμως, μάλλον απαιτούνται ανεπτυγμένες δεξιότητες Τεχνολογικών Παιδαγωγικών Γνώσεων 

και Τεχνολογικών Γνώσεων Περιεχομένου για την ουσιαστική χρησιμοποίησή της για 

διδασκαλία σαν ένα στοιχείο που προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες. 

Η αξία των παραπάνω Τεχνολογικών Παιδαγωγικών Γνώσεων και Τεχνολογικών Γνώσεων 

Περιεχομένου στη διδασκαλία με ΜΥΣ φαίνεται να έγινε αντιληπτή σε αναφορές στη 

συζήτηση, καθώς και η σημασία της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθείται κατά τη 

διδασκαλία με ΜΥΣ. Για παράδειγμα, η 1β αναφέρει: 

«1β και δεν είναι μόνο τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις, είναι και ο τρόπος που θα πεις. Πιστεύω 

ότι και αυτό παίζει ρόλο.  

Ε1 Δηλαδή; 
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1β τα ταμπλετάκια, παρόλο που να είναι λίγο πιο δύσκολο να τα καταλάβεις, άμα τα εξηγήσεις 

και είσαι σαφής σε αυτά που τους λες, θα το καταλάβουν, γιατί δεν έχει σχέση με το υλικό άμα 

είναι πιο απλό… 

Ε1 Εξαρτάται όμως από το πόσο είναι εξειδικευμένοι οι δάσκαλοι; Αν κατάλαβα καλά; 

1β ναι, αυτό, από το ποσό γνωρίζεις να τους το πεις και να τους το εξηγήσεις και να μπορούν να 

το χρησιμοποιήσουνε» 

Τέλος, μια ενδιαφέρουσα αντίληψη προέκυψε από τα λεγόμενα των φοιτητών όταν αυτές 

αναφέρονταν στη χρησιμότητα των οργάνων ΜΥΣ. 

«1α Όχι απλά στη Χημεία, συγνώμη δηλαδή, υπήρχε μόνο το πεχάμετρο. Δηλαδή τι άλλο όργανο 

θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε;» 

«1β  έτσι κι αλλιώς μόνο το θερμόμετρο είχε, δεν είχε κάτι άλλο» 

«2β μα pH τώρα δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε γιατί είχανε μετρήσει τα κορίτσια» 

«5β όταν μας ειπώθηκε ας πούμε μετρήσεις, πήγε μόνο το μυαλό μας σε αυτό που γίνεται τώρα 

ας πούμε, όχι στα περαιτέρω, μετρήσεις στα στάνταρ, ας πούμε στη Χημεία το pH, στον ήχο το 

πόσο πάλλεται, τέτοια πράγματα, δεν είχαμε δηλαδή τη φαντασία να σκεφτούμε, να ψάξουμε 

2α ναι 

4β να το εξελίξουμε» 

«5α πάρτε άλλα όργανα να κάνουμε κι άλλα πειράματα» 

«5α Επειδή δεν είχαμε τα, πως το λένε 

5β τα μέσα;  

5α είχαμε μόνο, ναι τα μέσα 

5β το pH 

5α είχαμε μόνο το pH και το  

5β θερμόμετρο 

5α το θερμόμετρο, δηλαδή είχαμε πιεστεί να βρούμε αυτό κι αυτό» 

Οι φοιτητές έτειναν να συνδέουν νοητικά ένα όργανο/αισθητήρα με έναν τρόπο χρήσης και 

πολλές φορές με ένα πολύ συγκεκριμένο πείραμα, το οποίο αν το πραγματοποιούσε μια ομάδα 

μετά θεωρούσαν ότι τελείωνε η χρησιμότητά του. Δυσκολεύονταν να δουν έναν αισθητήρα 

που μετρούσε ένα φυσικό μέγεθος σαν ένα εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 

ένα ποικίλο εύρος πειραμάτων. Η μονόπλευρη χρηστική αυτή αντίληψη του οργάνου αυτού 

καθεαυτού και όχι των εννοιών και αναπαραστάσεων ΦΕ που μπορούν να διδαχθούν με τη 

βοήθειά του οργάνου αυτού από τους εκπαιδευτικούς περιόριζε τους φοιτητές στο σχεδιασμό 

πειραμάτων λόγω των συγκεκριμένου αριθμού οργάνων με ΜΥΣ. Αυτή η έμφαση στον 

εργαλειακό εξοπλισμό των ΜΥΣ αυτό καθεαυτό και όχι τόσο στον τρόπο χρήσης του από τον 

άνθρωπο επιβεβαιώνει μια ενδιαφέρουσα πτυχή της Φύσης της Τεχνολογίας για την υπέρμετρη 

αξία που έχει δώσει ο άνθρωπος στα τεχνολογικά εργαλεία παραγκωνίζοντας την ανθρώπινη 

προσφορά σχετικά με τη χρήση/ενσωμάτωσή τους (Waight & Abd-El-Khalick 2012). 
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ΚΕΦ. 5°: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η μελέτη του διδακτικού υλικού που παρήγαγαν οι φοιτητές ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης 

τους σε ΕΜΥΣ έφερε στο φως σημαντικές πτυχές για την αξιοποίηση των ΕΜΥΣ από 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές της παρούσας έρευνας, 

χρησιμοποίησαν ΜΥΣ στην πλειοψηφία των πειραμάτων και μάλιστα με τρόπο που 

δικαιολογούσε τη χρήση τους ως σημαντικό εργαλείο της πειραματικής διαδικασίας. Παρ’ όλ’ 

αυτά, σε ένα σημαντικό ποσοστό δεν κατάφεραν να ενσωματώνουν ΜΥΣ στο διδακτικό τους 

υλικό, ενώ σε μη αμελητέα ποσοστά ενσωμάτωσαν ΜΥΣ μεν, αλλά με δυσκολίες στο είδος 

χρήσης τους και χωρίς να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρουν, στοιχεία που 

δεν συνιστούν ενεργό και αποδοτική χρήση των ΜΥΣ στη διδασκαλία ΦΕ. Ερμηνεία για τις 

δυσκολίες αυτές μπορούμε να δώσουμε εξετάζοντας τις αντιλήψεις τους για τις δυνατότητες 

και τη χρησιμότητα των ΤΠΕ, όπως αποτυπώθηκαν στις ΚΜ. Οι φοιτητές, έχοντας διδαχθεί με 

μεθόδους που δεν αξιοποιούσαν ΤΠΕ ή που έκαναν παθητική χρήση αυτών, είχαν προσκομίσει 

αντίστοιχες εμπειρίες και στάσεις, οι οποίες συνεισφέραν στην πρότερη Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου και Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση τους. Στην προσπάθεια αξιοποίησης της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας των ΤΠΕ στο μαθητοκεντρικό εργαστηριακό περιβάλλον, οι 

φοιτητές καλούνταν να αφομοιώσουν ριζοσπαστικά νέες διδακτικές προσεγγίσεις και να 

συνδυάσουν γνώσεις από ποικίλα γνωσιακά πεδία, το οποίο κρίνεται ως ένα απαιτητικό 

(complex) περιβάλλον εκπαίδευσης.  

Εύλογο είναι να θεωρήσουμε ότι, όντας φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος, σε γενικές γραμμές 

δεν στερούνταν Παιδαγωγικές Γνώσεις, ούτε γνώσεις διερεύνησης, όπως μαρτυρά και η 

ποιοτική ανάλυση στις ΚΜ. Επίσης, πέρα από την ακαδημαϊκή τους ενασχόληση με ΝΤ, το 

ίδιο το κοινωνικό περιβάλλον που ζουν τη σύγχρονη εποχή απαιτεί Τεχνολογικές Γνώσεις, 

καθώς ΝΤ και ΜΥΣ υπάρχουν σε πολλές σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές της 

καθημερινότητάς τους. Οι δυσκολίες που συνάντησαν, όμως, δεν οφείλονται μόνο σε 

δυσκολίες που παραδοσιακά έχουν σε Γνώσεις Περιεχομένου των ΦΕ (Akeson et al. 2009). Οι 

δυσκολίες εκτιμούμε ότι προκύπτουν επίσης α.) λόγω έλλειψης Τεχνολογικής Γνώσης 

Περιεχομένου, της συνδυαστικής εκείνης γνώσης του πώς να διδάξω επιστημονικό 

περιεχόμενο με ΝΤ. Αυτό γίνεται εμφανές στα ποσοστά πειραμάτων όπου γινόταν 

άσκοπη/δευτερεύουσας σημασίας χρήση των ΜΥΣ, όπου, παρόλο που γνώριζαν τις 

δυνατότητες των ΜΥΣ όπως φαίνεται από άλλα πειράματα και είχαν διατυπώσει τους 

διδακτικούς στόχους των πειραμάτων, εντούτοις δεν κατάφεραν να συνδυάσουν 

αποτελεσματικά την πειραματική διαδικασία με τη χρήση ΜΥΣ  β.) λόγω του ότι καλούνται 

να αναμορφώσουν την μέχρι τώρα Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση τους προς μια πιο 

μαθητοκεντρική χρήση των ΤΠΕ που θα δίνει έμφαση στη διαδικασία της διερεύνησης σε 

περιεχόμενο Φυσικών Επιστημών με τη χρήση ΜΥΣ. Οι φοιτητές δεν αξιοποίησαν σε μεγάλη 

κλίμακα τα ΜΥΣ ως εργαλείο για ανάδειξη ιδεών των μαθητών, αλλά διατήρησαν μια πιο 

παραδοσιακή αντίληψη για τη χρησιμότητα των ΜΥΣ ως εργαλεία περισσότερο για να 

παίρνουν μετρήσεις. Σε συμφωνία με τους ισχυρισμούς των Waight & Abd-El-Khalick(2018), 

είναι η παραδοσιακού τύπου εκπαιδευτική κουλτούρα των φοιτητών, την οποία επιζητούσαν 

και κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής τους εκπαίδευσης, η οποία ερχόταν σε σύγκρουση με 

την μαθητοκεντρική χρησιμότητα του χαρακτηριστικού αυτού, που εμπόδισε την αποδοτική 

του αξιοποίηση σε μεγάλη κλίμακα γ.) από το ότι η πρότερη εργαστηριακή εμπειρία τους ως 

μαθητές από πειράματα με απλά υλικά έχει διαμορφώσει στάσεις και έχει συμβάλλει στη 
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διαμόρφωση μιας Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, την ασφάλεια της οποίας 

ανακαλούσαν συχνά οι φοιτητές, όταν βρίσκονταν σε αδιέξοδο στην ενσωμάτωση ΜΥΣ στα 

πειράματα, όπως φανερώνουν οι συνομιλίες στις ΚΜ. Οι παραπάνω λόγοι συντελούν στην 

αδυναμία καλλιέργειας Τεχνολογικής & Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, της 

απαραίτητης γνώσης για να διδάξουν αποδοτικά με ΤΠΕ και συνεπώς, αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την μη χρήση ή την μη αποδοτική χρήση των ΜΥΣ σε περιπτώσεις. 

Ακόμα, η μη αποδοτική χρησιμοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών, όπως αυτό της 

ασυρματότητας παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι ασύρματες συσκευές έχουν 

κατακλύσει την καθημερινότητά τους, όμως, απεναντίας, οι φοιτητές δεν έκαναν ουσιαστική 

χρήση αυτής στη διδασκαλία για να επεκτείνουν τις δυνατότητες σχεδιασμού πειραμάτων. 

Αυτό δείχνει, αφενός, ότι γίνεται μια ευρέως διαδεδομένη χρήση συσκευών στην κοινωνική 

μας ζωή με δυνατότητες οι οποίες, αντιθέτως, δεν κατανοούνται και δεν αξιοποιούνται 

ουσιαστικά (Waight & Abd-El-Khalick 2011). Αφετέρου δε, το χαρακτηριστικό της 

ασυρματότητας, φαίνεται να απαιτεί περαιτέρω ανεπτυγμένη Τεχνολογική & Παιδαγωγική 

Γνώση Περιεχομένου για να αξιοποιηθεί αποδοτικά στην εργαστηριακή διδασκαλία. 

Απεναντίας, λαμβάνοντας υπόψιν, μια πιο κριτική ματιά, θα συμφωνήσουμε με την άποψη των 

Waight & Abd-El-Khalick (2011, 2018) ότι δεν πρέπει να ενοχοποιούμε πάντα τους 

εκπαιδευτικούς ή να απαιτούμε υπερβολικό όγκο και εύρος γνώσεων από αυτούς, αλλά 

απεναντίας να εξετάζουμε και το εργαλείο αυτό καθεαυτό εάν είναι κατάλληλο και ενδείκνυται 

να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε ένα δεδομένο περιβάλλον εκπαίδευσης. Τα ίδια τα εργαλεία των 

ΤΠΕ μπαίνουν σε μια διαδικασία φιλτραρίσματος και επιλογής από τους εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και το γενικότερο περιβάλλον εκπαίδευσης, καθώς ενσωματώνονται στην 

Εκπαίδευση, παρομοίως όπως ένας “ζωντανός” οργανισμός αναπτύσσεται σύμφωνα με την 

εξελικτική θεωρία της φυσικής και επικρατέστερης επιλογής σε ένα οικοσύστημα. Η 

ασυρματότητα των ΜΥΣ, συγκεκριμένα, δεν νοηματοδοτούνταν τόσο στο τυπικό περιβάλλον 

Εργαστηρίου ΦΕ από τους φοιτητές και ως, εκ τούτου, η ενσωμάτωσή της εκτός από 

απαιτητική, δεν ήταν και κύριο μέλημά τους, όπως ήταν φυσικό για αυτές. Ενδιαφέρον θα είχε, 

απεναντίας, να μελετηθεί η χρησιμότητα και η εφαρμογή του χαρακτηριστικού αυτού από τους 

εκπαιδευτικούς σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.  

 

Η επίδραση της ΚΜ 

Το πλαίσιο της ΚΜ, μέσω της συνεργατικής μεθόδου και του διαλογικού της χαρακτήρα, 

φαίνεται να παρείχε σημαντική βοήθεια στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και στη μαθησιακή 

αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών σε απαιτητικά και σύνθετα περιβάλλοντα εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές έδειξαν να εκτιμούν τον διαλογικό χαρακτήρα της ΚΜ, καθώς έδειξαν ισχυρή και 

ολοένα και αυξανόμενη προτίμηση στη διαπραγματευτική φύση της συζήτησης, ενώ αρκετά 

μέλη αύξησαν τα ποσοστά συμμετοχής τους σε συζητήσεις για υλικό των άλλων ομάδων από 

την πρώτη στη δεύτερη συνάντηση της ΚΜ, κάτι το οποίο δείχνει ότι αναγνώρισαν τους 

εαυτούς τους ως περισσότερο ενεργούς ακροατές στη συζήτηση της ΚΜ. Παρομοίως, αύξηση 

παρουσίασε και η επιρροή συναδέλφων κατά το σχεδιασμό διδακτικού υλικού, καθώς 

περισσότερα μέλη συμμετείχαν συνεργατικά και ομαδικά στη διαδικασία συν-διαμόρφωσης 

διδακτικού υλικού. Η συνειδητοποίηση της αξίας του συνεργατικού χαρακτήρα της ΚΜ 

επιβεβαιώνεται και από τις αρχικά θετικές τους στάσεις για την Εργασία σε ομάδες, όπως 

αποτυπώθηκαν στο Μέρος Α. Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχοντας ήδη 
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αναπτύξει επαρκείς Παιδαγωγικές Γνώσεις Περιεχομένου για την μέθοδο Εργασίας σε ομάδες 

κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας, φαίνεται πως δύνανται να κάνουν 

πολυδιάστατη χρήση της συνεργατικής μεθόδου ακόμα και στην απαιτητική διαδικασία του 

σχεδιασμού διδακτικού υλικού με ΤΠΕ.  

Επιπλέον, ο μεγάλος βαθμός ομοιογένειας των μελών στη συγκεκριμένης ΚΜ, θεωρούμε ότι 

συνέβαλλε στη συνεργασία των μελών, δημιουργώντας την απαραίτητη εμπιστοσύνη που 

αναφέρει η Couso (2016), έτσι ώστε να εκφράσουν τις ιδέες τους, καθώς και να έρθουν σε 

γνωσιακές συγκρούσεις μεταξύ τους. Οι δείκτες μέσης βαθμίδας στα τρία πεδία δείχνουν ότι 

υπήρξε ικανός αριθμός αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της ΚΜ σε πεδία όπου υπήρχε 

ανάγκη και στη φάση σχεδιασμού που είχε περισσότερο ανάγκη, όπως φάνηκε και στο Μέρος 

Β2.   

Παράλληλα, όμως, υπήρξε πάραυτα ένα μικρό ποσοστό μελών που δεν ενεπλάκησε τόσο 

ενεργά στην ομαδική διαδικασία σχεδιασμού, μαθησιακής αλληλεπίδρασης, καθώς και 

ομαδικής συζήτησης, ενώ αντίστοιχα ένα ποσοστό μελών ήταν ιδιαιτέρως δραστήριο και 

συνεργατικό. Η δομή αυτή του δικτύου αναφορικά με τη συμμετοχικότητα και την ενεργό 

εμπλοκή των φοιτητών δεν άλλαξε αισθητά στα χρονικά πλαίσια διεξαγωγής της έρευνας. Αυτό 

μαρτυρείται και από τον ψηλό δείκτη συσχέτισης ΕΠ, που υποδεικνύει ότι ο κύριος όγκος ΕΠ 

ερχόταν σε μεγάλο βαθμό από τα ίδια άτομα.  

Στην προκειμένη περίπτωση, τον ρόλο του ειδικού, καθώς και του “μεταφραστή” των ΤΠΕ 

(Waight & Abd-El-Khalick 2018) έπαιξε ο συντονιστής/ερευνητής της Διδακτικής των ΦΕ. Ο 

ρόλος του αποδείχτηκε καταλυτικός αφενός στην παροχή ΜΠ και στη συμμετοχή της 

συζήτησης σε πεδία που είχαν ανάγκες οι φοιτητές, όπως περισσότερο στις έννοιες ΦΕ και στις 

ΤΠΕ. Αφετέρου, ο συντονιστής-ερευνητής ήταν απαραίτητος στη διαχείριση/ισοκατανομή της 

συζήτησης, καθώς και στην πυροδότηση του διερευνητικού χαρακτήρα της συζήτησης, 

στοιχεία απαραίτητα για να γίνει η συζήτηση πιο αποδοτική (Bennett et al. 2010).  

Παράλλληλα, η ημι-δομημένη μορφή της συζήτησης, ως άλλο ένα στοιχείο που καθιστά 

αποδοτική τη συζήτηση (Bennett et al. 2010), έδωσε τη σχετική ευελιξία στα μέλη της ΚΜ να 

ασχοληθούν με τα πεδία που είχαν περισσότερο ανάγκη ανάλογα με τη φάση σχεδιασμού. Πιο 

συγκεκριμένα, η συζήτηση για ΝΤ απασχόλησε περισσότερο τα μέλη της ΚΜ στην πρώτη 

συνάντηση, όπου υπήρξε ανάγκη να αποκτήσουν γνώση για τα ΜΥΣ, καθώς παρατηρούνται 

υψηλά ποσοστά διαπραγματευτικής συζήτησης και ΜΠ σε αυτό το πεδίο. Αντιθέτως, στην 

ΚΜ2, υπήρξε μείωση της έκτασης της συζήτησης για ΝΤ με ταυτόχρονη μείωση της 

πυκνότητας ΜΠ που σε συνδυασμό με την ποιοτική ανάλυση των δηλώσεων συνιστούν ότι οι 

φοιτητές ανέπτυξαν τις γνώσεις τους πάνω στα ΜΥΣ και τις ΤΠΕ, έτσι ώστε να μην τους 

απασχολήσει τόσο στη συζήτηση και να μην χρειαστεί τόσο να αλληλεπιδράσουν μαθησιακά 

σχετικά με αυτές. Η μετατόπιση αυτή του ενδιαφέροντος της συζήτησης για τις ΤΠΕ σε άλλα 

πεδία θεωρούμε ότι συνδέεται και με τη διαφορά στις στάσεις των φοιτητών όπως 

καταγράφηκαν στο αρχικό ερωτηματολόγιο. Οι φοιτητές, έχοντας συγκριτικά θετικότερες 

στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ, μπόρεσαν να κάνουν καλύτερη πρόοδο σε Τεχνολογικές Γνώσεις, 

σε σχέση με τα άλλα δύο πεδία, όπου η ανάγκη για συζήτηση και για ΜΠ έμεινε σε παρόμοια 

επίπεδα ή αυξήθηκε. 

Όμως, οι ΕΠ, πάραυτα, ήταν συγκριτικά περιορισμένες στο πεδίο των ΝΤ, παρά τα 

προηγούμενα αποτελέσματα. Η διαφοροποίηση αυτή, θεωρούμε, ότι έγκειται στη διαφορά της 

Γνώσης για την Πράξη με τη Γνώση στην Πράξη (Couso 2016, Greca 2016). Οι φοιτητές μπορεί 
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να έκαναν πρόοδο στη μάθηση για τις δυνατότητες των ΜΥΣ και τη χρησιμότητά τους, όπως 

δείχνουν το πλήθος των ΜΠ, τα ποσοστά συζήτησης για τις ΝΤ, σε συνδυασμό με την ποιοτική 

ανάλυση των απομαγνητοφωνήσεων στην ΚΜ, όμως αυτό δεν συνεπάγεται άμεσα με πρόοδο 

στο πώς θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν δημιουργικά οι ίδιες κατά το σχεδιασμό 

διδακτικού υλικού. Η ΚΜ δεν κατάφερε στο πεδίο των ΝΤ να κάνει αποδοτικά τη γεφύρωση 

αυτών των δύο ειδών γνώσης, ώστε να προκύψει σε μια πιο ευρεία κλίμακα Γνώση από την 

πράξη, δηλαδή διαμοιρασμός γνώσεων και ΕΠ μεταξύ τους κατά τον αναστοχασμό των 

εμπειριών τους από τη χρήση των ΜΥΣ, όπως έγινε στα άλλα δύο πεδία σε συγκριτικά 

μεγαλύτερο βαθμό. Η ενσωμάτωση των ΜΥΣ στη διδασκαλία και η παροχή ΕΠ σε αυτό το 

πεδίο αποδείχτηκε ένα ακόμα πιο δύσκολο έργο σε σχέση με την παροχή ΕΠ στα άλλα δύο 

πεδία. 

Κάνοντας τις οριζόντιες συγκρίσεις με τα άλλα δύο πεδία μελέτης, παρατηρούμε ότι στα άλλα 

δύο πεδία, Εννοιολογικής φύσης και Εργαστηριακών δεξιοτήτων, η συζήτηση, καθώς και το 

πλήθος των ΜΠ κυμάνθηκε σε παρόμοια επίπεδα ή παρουσίασε μικρή αύξηση. Οι φοιτητές 

διατήρησαν ή και αύξησαν το ποσοστό επικέντρωσης της ΚΜ στα δύο αυτά πεδία, ως τομείς 

όπου θεώρησαν ότι χρειάζονταν περισσότερη βοήθεια. Η αυξημένη συμμετοχικότητα του 

συντονιστή/ερευνητή της διδακτικής στα πεδία αυτά φανερώνει την ανάγκη για περισσότερη 

υποστήριξη σχετικά με αυτά. Ιδιαιτέρως δε, η σχετικά χαμηλότερη μέση βαθμίδα στις 

Εννοιολογικές ΜΠ, χωρίς να είναι αντίστοιχα μικρό το ποσοστό συζήτησης στο πεδίο αυτό, 

φανερώνει περισσότερη δυσκολία σε αυτό.     

Η τριβή των ομάδων με συγκεκριμένες ενότητες και υλικά ενίσχυσε τις ΕΠ σε άλλες ομάδες 

του ίδιου κύκλου που ασχολούνταν στην πορεία με αυτά σε σχέση με το σύνολο των ομάδων. 

Οι ομάδες αυτές είχαν ένα λόγο παραπάνω να έχουν έναν πιο κοινό στόχο, πιο συγκεκριμένα 

κοινόχρηστα εργαλεία και περισσότερο αμοιβαία ενασχόληση (mutual engagement, a joint 

enterprise, shared repertoire) (Wenger 1998) έτσι ώστε να αλληλεπιδράσουν συγκριτικά 

περισσότερο. Αυτό είναι εν μέρει λογικό, αποδεικνύει όμως, απεναντίας, ότι οι φοιτητές δεν 

είχαν φτάσει σε τόσο ψηλά επίπεδα συνεργατικότητας έτσι ώστε να αλληλεπιδράσουν 

γενικότερα σε μια πιο αφαιρετικό στάδιο συνεργασίας σε ενότητες που δεν τις αφορούσαν 

άμεσα, ενώ οι ελλείψεις σφαιρικότητας και βάθους γνώσεων σε ενότητες που δεν είχαν 

ασχοληθεί τους περιόριζε, όπως επιβεβαίωσε και η ποιοτική ανάλυση στον αναστοχασμό. 

Η χρονική απόσταση μεταξύ της διεξαγωγής των συναντήσεων της ΚΜ σχεδιασμού και των 

εργαστηριακών μαθημάτων δηλώθηκε ως εμπόδιο από τους φοιτητές, καθώς δήλωσαν ότι δεν 

θυμούνταν τα πεπραγμένα των άλλων ομάδων, έτσι ώστε να επηρεαστούν. Οι φοιτητές, 

πάραυτα, λειτούργησαν αυτοσχεδιαστικά, προσαρμόζοντας το είδος της συνεργατικής μεθόδου 

σε μια ασύγχρονη ανταλλαγή διαφανειών με τα πειράματά τους, καθώς και εξωθεσμική 

συνεργασία μεταξύ τους, σύμφωνα με δηλώσεις τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το 

πρόβλημα. Οι φοιτητές και πάλι με δική τους πρωτοβουλία, έκαναν χρήση πολλαπλών τρόπων 

συνεργασίας για να καλύψουν αδυναμίες της ΚΜ ή να συμπληρώσουν την τυπική λειτουργία 

της. 

Τέλος, αναλύοντας πιο μακροσκοπικά τη λειτουργία του πλαισίου εκπαίδευσης σε ΚΜ στην 

παρούσα έρευνα, συμπεραίνουμε ότι το πλαίσιο της ΚΜ μπορεί να μην έφερε μεγάλη αύξηση 

στα ποσοστά χρήσης ΜΥΣ στα πειράματα, ούτε να βελτίωσε αισθητά τον τρόπο χρήσης τους, 

όμως η επίδρασή του στην εκπαίδευση φοιτητών κάθε άλλο παρά ασήμαντη μπορούμε να τη 

χαρακτηρίσουμε. Λαμβάνοντας υπόψιν τον αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας στο σχεδιασμό 
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πειραμάτων καθώς προχωρούσαν οι φάσεις σχεδιασμού, όπως περιγράφτηκε στο Μέρος Γ1, 

θεωρούμε ως κέρδος τη διατήρηση των ποσοστών ενσωμάτωσης ΜΥΣ και των ποσοστών 

ουσιαστικής χρήσης ΜΥΣ (κατηγορία ΜΧ στο Μέρος Γ2) σε παρόμοια ποσοστά. Επιπλέον, η 

πιο εξειδικευμένη χρήση των ΜΥΣ στα πειράματα μεταγενέστερων φάσεων, σε σύγκριση με 

την μάλλον τετριμμένη χρήση τους αρχικά, θεωρούμε ότι ήταν επίσης κέρδος από την 

εφαρμογή του πλαισίου εκπαίδευσης σε ΚΜ. Η ΚΜ μέσω της συνεργατικού και 

αναστοχαστικού της χαρακτήρα συντέλεσε στη διατήρηση της ενσωμάτωσης της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας των ΤΠΕ σε απαιτητικές για τους φοιτητές καταστάσεις.    

Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας, βέβαια, αφορούν μελέτη περίπτωσης, η οποία ελέγχεται 

από το μικρό πλήθος των μελλοντικών εκπαιδευτικών, τη χρονική διάρκεια εκπαίδευσης τους, 

που ήταν ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, τις συγκεκριμένες Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, 

καθώς και τις γενικότερες συνθήκες εκπαίδευσης. Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται προκειμένου 

να διασταυρωθεί η εγκυρότητα των ευρημάτων σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η παρούσα έρευνα ανέδειξε το πώς μελλοντικοί Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εκπαιδεύτηκαν στη χρήση ΕΜΥΣ μέσα σε πλαίσιο ΚΜ. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε 

επίσης να μελετήσει αντίστοιχα την επίδραση του πλαισίου ΚΜ σε μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και δη σε φοιτητές τμημάτων όπου εξειδικεύονται σε 

κάποιο από τα τρία πεδία μελέτης (Έννοιες ΦΕ-Εργαστηριακές δεξιότητες-ΝΤ). Έτσι, θα 

μπορούσε να μελετηθεί η προσαρμογή της συζήτησης και της αλληλεπίδρασης στην ΚΜ στις 

εξατομικευμένες συνθήκες εκπαίδευσης στις ΤΠΕ σε κάθε περίπτωση. Επίσης, η 

αλληλεπίδραση μελών της ΚΜ με άλλους φοιτητές/εκπαιδευτικούς/ερευνητές/ειδικούς με 

ποικίλες εξειδικεύσεις είναι ένα ενδιαφέρον και σύνθετο πεδίο προς μελέτη,  με στόχο το πώς 

θα μπορέσει να μεγιστοποιηθεί η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών (Waight 

& Abd-El-Khalick 2012). Αναλύοντας τη συζήτηση και την εξέλιξη της αλληλεπίδρασης 

μελών από διαφορετικά πεδία θα μπορούσε να ρίξει φως στο πεδίο έρευνας αυτό.  

Τέλος, όπως είδαμε στην παρούσα έρευνα, υπήρξαν διαφορές μεταξύ των μελών όσο αφορά 

τη συμμετοχικότητα και ομαδικότητά τους, καθώς και το βαθμό αλληλεπίδρασής τους με άλλα 

μέλη, σχηματίζοντας διαφορετικά προφίλ ενεργών/μη ενεργών μελών. Πρόσθετα ερωτήματα 

δημιουργούνται, συνεπώς, για το πώς θα λειτουργούσε μια ΚΜ αποτελούμενη μόνο από μη 

ενεργά μέλη και αν τα μέλη αυτά υπό άλλες συνθήκες αναλάμβαναν πιο ενεργό ρόλο ή αν θα 

παρέμεναν μη ενεργά. Ακόμα, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να απαντήσουν σε 

ερωτήματα αναφορικά με τη δομή της ΚΜ, κατά πόσο τα μέλη θα πρέπει να επιλέγονται τυχαία 

ή με βάση το ενεργό/μη ενεργό προφίλ τους, έτσι ώστε να ενισχύεται η συνεργατικότητα και η 

αποτελεσματικότητα της ΚΜ.       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Πειραμάτων 

 

ΚΥΚΛΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ 2 

ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 5 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 ΟΜΑΔΑ 6 

ΗΜ Θ Χ ΜΗΧ ΟΠΤ ΚΥΜ 

 Μαγνητικό πεδίο: 

μαγνήτης και πυξίδα 

 Δημιουργία πηνίου: 

τυλιγμένα καλώδια 

εκτρέπουν πυξίδα 

 Γεννήτρια 

ηλεκτρικού ρεύματος 

 ΗΕΔ από επαγωγή: 

μαγνήτης και πηνίο 

 Κύκλωμα με 

μπαταρία και 

κινητήρα/ 

ανεμιστηράκι 

 Διαφορά 

θερμοκρασίας- 

θερμότητας: Αλλαγή 

φάσης νερού: Τ 

σταθερή μέχρι να 

λιώσουν τα παγάκια  

 Αλλαγή σημείου 

βρασμού για 

διαφορετικά μείγματα 

 Διαστολή υγρών: 

σημαδεμένος 

σωλήνας 

 Διαστολή αερίων: 

μπαλόνι που 

φουσκώνει σε στόμιο 

δοχείου) 

 Θ.Ισορροπία, ροή Q 

από το θερμό στο 

ψυχρό 

 Καλοί-κακοί αγωγοί 

Q: έτοιμα σκεύη  

 Βρασμός, σταθερό 

σ.β. νερού  

 Ανίχνευση οξέος, 

μέτρηση pΗ: δείκτης, 

pHμετρικό 

χαρτί,ηλεκτρονικό 

pHμετρο αναγνώριση 

οξέος 

 Αναγνώριση 

μεταβολών σε χημ. 

φαινόμενα: 

γαλαζόπετρα  

 Ομογενή-ετερογενή 

μείγματα 

 Αντίδραση διπλής 

αντικατάστασης: ξίδι 

και σόδα, το CO2 

φουσκώνει το 

μπαλόνι 

 2ος νόμος Newton: 

αλλαγή F (βαρίδια σε 

διάδρομο)-άλλη  uτελ. 

 Ύπαρξη Τριβής και 

εξάρτησή της από το 

είδος επιφάνειας 

επαφής 

 Ελ. πτώση: μέτρηση 

χρ. πτώσης και υτελ. 

διαφ. αντικειμένων 

 1ος ν. Newton: δύο 

δυναμόμετρα τραβάνε 

σώμα που ισορροπεί 

 Μέτρηση έντασης 

φωτός από ανάκλαση 

διαφ. αντικειμένων 

 Διάθλαση (φακοί): 

ποτήρι με νερό και 

ανεστραμμένο βέλος 

 Ανάλυση λευκού 

φωτός: σχισμή φωτός 

μέσα από ποτήρι 

 Κυματική φύση 

φωτός-περίθλαση, 

συμβολή 

(εγκατέλειψαν) 

 Μέτρηση c: φούρνος 

μικρ/ων και σοκολάτα 

 Αναπαράσταση 

κύματος με σχοινάκια 

και βαρίδια, εκτροπή 

με το χέρι, εκτροπή 

από ηχητικά κύματα 

 Κύματα και 

ταλάντωση: ζάχαρη 

και ηχείο 

 Ηχομόνωση από 

διάφορα υλικά 

 Μετάδοση ήχου στα 

υγρά: κουτάλα σε 

λεκάνη με νερό 

 Διαπασών και 

συχνότητες 
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Θ Χ ΗΜ ΟΠΤ KYM ΜΗΧ 

 Διαστολή στερεών: 

μπαλάκι σε τρύπα 

 Εξάτμιση-πτώση Τ: 

οινόπνευμα σε 

θερμόμετρο 

 Βρασμός και 

υγροποίηση ατμών 

 Διαστολή/συστολή 

υγρού: σημαδεμένος 

σωλήνας  

 Μεταφορά 

θερμότητας με 

ρεύματα: 

χρωματισμένο ζεστό 

υγρό μέσα σε άλλο 

υγρό 

 Αντίδραση απλής 

αντικατάστασης, οξύ 

και μέταλλο->Η2: ξίδι 

και ρινίσματα 

σιδήρου 

 Ηλ. αγωγιμότητα 

διαλυμάτων 

(φρούτων), χρήση Ζn 

& Cu 

 Αρχή Διατήρησης 

Μάζας διαλυμάτων  

 Επιρροή 

θερμοκρασίας στη 

διαλυτότητα ουσίας, 

χρονομέτρηση  

 Κύκλωμα αντιστατών 

σε σειρά, βγάζω μια 

αντίσταση 

 Κύκλωμα με 

αλουμινόχαρτο, 

ανοικτό/κλειστό 

κύκλωμα, 

βραχυκύκλωμα 

 Μαγνητικό πεδίο από 

ρευματοφόρο 

καλώδιο: πηνίο και 

πυξίδα 

 Κίνηση μαγνήτη σε 

πηνίο και μέτρηση 

έντασης ρεύματος, 

εξάρτηση ταχύτητας 

κίνησης μαγνήτη 

 Τάση σε λεμόνι με 

πρόκα και χάλκινη 

βίδα, μέτρηση V 

 Διαφανή/αδιαφανή 

υλικά: παράθυρο που 

κλείνει με διαφ. υλικά 

και μέτρηση έντασης 

φωτός 

 Ευθύγραμμη διάδοση 

φωτός: laser σε 

τζάμι/ξύλο 

 Κυματική φύση του 

φωτός, ανάκλαση: 

πολλαπλές 

ανακλάσεις σε 

καθρεπτάκια 

 Έκλειψη Ηλίου-

Σελήνης 

 Σύνθεση λευκού 

φωτός: ροδέλα με 

χρώματα σε 

fastforward 

αναπαραγωγή 

 Ηχητικά κύματα και 

ταλάντωση: Δοχείο 

νερού πάνω σε ηχείο, 

μέτρηση έντασης 

ήχου 

 Ηχητικά κύματα και 

ταλάντωση: 

Καθρεπτάκι πάνω σε 

ηχείο και laser που 

δείχνει ταλαντώνεται 

 Ηχητικά κύματα και 

ταλάντωση: κουτί με 

μπαλάκι δεμένο σε 

νήμα και ηχητικά 

κύματα από κουτάλα 

 Διαφορά έντασης-

συχνότητας: χρήση 

διαφορετικών 

διαπασών και 

μέτρηση έντασης 

ήχου 

 Μη εξάρτηση 

ταχύτητας διάδοσης 

κυμάτων από την 

ένταση του ήχου  

 

 

 

 Μέτρηση Τριβής σε 

διαφορετικές 

επιφάνειες και με 

διαφορετικές μάζες 

σωμάτων  

 Τριβή: Μετατόπιση 

σωμάτων με 

διαφορετικές μάζες 

 Ύπαρξη Βαρύτητας 

στα υγρά 

 Αντίσταση του αέρα,  

Εξάρτηση από 

επιφάνεια σώματος: 

όχημα με 

ταμπλώ/χωρίς 

 Δράση-αντίδραση: ο 

ένας αισθητήρας 

δεμένος σε 

ορθοστάτη 
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Χ ΗΜ Θ ΚΥΜ MHX ΟΠΤ 

 Ανίχνευση οξέος-

βάσης με δείκτη 

φαινοφθαλεΐνης  

 Εξώθερμη 

αντίδραση: Επίδραση 

ΝαΟΗ σε 

αλουμινόχαρτο και 

ανίχνευση προϊόντων 

από αλλαγή pH και 

αλλαγή χρώματος 

δείκτη 

 Ενδόθερμη 

αντίδραση: εξαέρωση 

οινοπνεύματος σε 

μαντήλι αντί να καεί, 

μέτρηση Τ 

 Εφαρμογές δείκτη 

διάθλασης υλικών: 

ηλιέλαιο με γυαλί που 

δε φαίνεται 

 Τεχνικές 

διαχωρισμού 

μείγματος, διήθηση: 

νερό με κιμωλία 

 Αντίδραση 

διάσπασης Η2Ο2: 

οδοντόπαστα 

ελέφαντα   

 Εξάρτηση αντίστασης 

από  

υλικό/πάχος/μήκος, 

μέτρηση Ι 

 Κύκλωμα σε σειρά: 

μέτρηση έντασης 

ρεύματος σε 

διαφορετικά σημεία 

 Συνδεσμολογία 

αντιστατών σε σειρά 

και παράλληλα, 

μέτρηση έντασης 

ρεύματος 

 Μετατροπές 

Ενέργειας: κύκλωμα 

με κινητηράκι, 

διάλυμα NaCl, 

πυξίδα, λαμπάκι 

 Ηλεκτρεγερτική 

δύναμη από επαγωγή: 

κίνηση/περιστροφή 

μαγνήτη σε διάφορες 

περιοχές του πηνίου 

 Διαστολή/συστολή 

αέρα: αέρας σε 

μπαλόνι 

 Διάδοση θερμότητας 

με ρεύματα, 

πυκνότητα: παγάκια 

σφηνωμένα στον 

πυθμένα 

δοκιμαστικού 

σωλήνα και βράζω το 

πάνω μέρος 

 Θερμική Ισορροπία: 

ταυτόχρονη μέτρηση 

θερμοκρασίας σε 2 

δοχεία σε επαφή 

 Συστολή αέρα: 

μπαλόνι που μπαίνει 

μέσα σε στόμιο 

σωλήνα με αρχικά 

ζεστό νερό 

 Συστολή αερίων-

Διαφορά Πίεσης: 2 

ποτήρια με μια 

χαρτοπετσέτα 

ανάμεσα 

 Διαφορά έντασης-

συχνότητας, 

συντονισμός: 

σταθερή ένταση και 

αλλαγή συχνότητας-

σε ποιες συχνότητες 

κινείται η άμμος 

 Κύματα και 

ταλάντωση: ηχείο και 

κερί 

 Σχέση έντασης ήχου 

με πλάτος 

ταλάντωσης: 

λαστιχάκια και 

μέτρηση έντασης 

 Κύματα και 

ταλάντωση: δοχείο σε 

νερό πάνω από ηχείο, 

χωρίς να ακουμπάει 

στο ηχείο 

 Μέτρηση συχνότητας 

με εφαρμογή, 

διάγραμμα με φάσμα 

συχνοτήτων  

 Μετατροπή 

Ενέργειας: τροχός 

Maxwell, μετατροπή   

Δυναμικής Ενέργειας 

σε Κινητική και 

αντίστροφα, ΑΔΜΕ 

 Μετατροπή Ενέργειας 

σε υδροστρόβιλο 

 Μετατροπή Ενέργειας 

σε ατμοστρόβιλο 

 Ελεύθερη πτώση, 

αντίσταση αέρα, μη 

εξάρτηση χρόνου 

πτώσης από μάζα, 

εξάρτηση από σχήμα 

αντικειμένου: 

γεμάτο/άδειο 

μπουκάλι, κόλλα Α4 

και τσαλακωμένη 

κόλλα Α4 

 Αρχή Διατήρησης 

Ορμής: κρούση 2 

smartcar κινουμένων 

αντίθετα, κρούση 2 

smartcar όπου το ένα 

ήταν ακίνητο, 

ανταλλαγή υ  

 Φάσμα απορρόφησης 

φωτός σε 

φασματόμετρο: 

διαφάνειες 

διαφορετικών 

χρωμάτων 

 Περίθλαση φωτός 

από σχισμή 

 Ανάλυση φωτός: 

φωτεινής δέσμης από 

σχισμή σε πρίσμα 

 Ύπαρξη υπέρυθρης 

και υπεριώδης 

ακτινοβολίας, 

μέτρηση με το 

φασματόμετρο 

 Φίλτρα υπεριώδους 

ακτινοβολίας: γυαλιά 

ηλίου, γυαλιά 

polaroid  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων 

Στην Εκπαίδευση των φοιτητών στην παρούσα έρευνα, έγιναν χρήση Μικροϋπολογιστικά 

Συστήματα της Pasco (www.pasco.com)  που είχε στη διάθεσή του το Εργαστήριο Διδακτικής 

Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Ηλεκτρονικοί αισθητήρες: 

Ενότητα Μηχανικής: 

 αισθητήρας κίνησης (θέσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης) 

 smartcar με ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης 

 ασύρματος & ενσύρματος αισθητήρας μέτρησης δύναμης 

Ενότητα Κύματα: 

 αισθητήρας έντασης ήχου 

 εφαρμογές σε smartphone για μέτρηση συχνότητας 

Ενότητα Οπτική: 

 ασύρματος & ενσύρματος αισθητήρας έντασης φωτός 

 ασύρματο φασματόμετρο για ανάλυση φωτός, φθορισμό, διαπερατότητα & 

απορρόφηση φωτός από διαλύματα 

Ενότητα Ηλεκτρομαγνητισμός: 

 ασύρματο & ενσύρματο βολτόμετρο 

 ασύρματο & ενσύρματο αμπερόμετρο 

Ενότητα Θερμοδυναμική: 

 ασύρματο & ενσύρματο θερμόμετρο 

 αισθητήρας πίεσης  

Ενότητα Χημεία: 

 ηλεκτρονικό pΗμετρο 

 αισθητήρας αγωγιμότητας διαλύματος  

 αισθητήρας μέτρησης συγκέντρωσης οξυγόνου 

 αισθητήρας υγρασίας 

 

 Εργαλεία συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων 

 tablet Pasco Element 

 tablet κοινής χρήσης 

 Pasco Spark Science Learning System 

 Pasco Xplorer GLX 

 φορητοί υπολογιστές 

 smartphones 

 

 Συνοδευτικό λογισμικό για συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

 Pasco Sparkvue 

 Pasco Spectrometry 

 εφαρμογές σε smartphones: Datuner  

 

 

 

http://www.pasco.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Κατηγοριοποιήσεις/Παράμετροι κωδικοποίησης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1: Αναλυτική περιγραφή της κατηγοριοποίησης της συζήτησης που έγινε στο 

Μέρος Β1. 

 

Ορισμοί:  

Ομιλία: Ως ομιλία ορίστηκε κάθε κομμάτι μονολόγου/διαλόγου των μελών της ΚΜ που 

γινόταν σε επαρκώς μεγαλόφωνη ένταση, έτσι ώστε να μπορεί εν δυνάμει να ακουστεί από όλα 

τα μέλη της ομάδας, καθώς επίσης και να μπορεί να απομαγνητοφωνηθεί.  

Διαδικασία απομαγνητοφώνησης: Απομαγνητοφωνήθηκε κάθε λεκτική ομιλία που μπορούσε 

να εξακριβωθεί τουλάχιστον μια ολόκληρη λέξη, έστω και με κάποια μικρή αβεβαιότητα. Δεν 

απομαγνητοφωνήθηκαν ήχοι χωρίς λεκτική περιγραφή (πχ συγκαταβατικό «μμμ»). 

Απομαγνητοφωνήθηκαν όμως επιφωνήματα που είχαν σημασία ή δήλωναν άποψη (π.χ. 

συγκαταβατικό «α», επιφωνήματα έκπληξης π.χ. «ουάου»).  

 

Κατηγοριοποίηση: 

Οι κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των ΘΦ στο Μέρος Β1 περιλαμβάνουν 

τις εξής θεματικές ενότητες: 

 

 Ως προς το Περιεχόμενο της συζήτησης: 

 Εννοιολογική (Ενν) 

 Έννοιες περιεχομένου Φ.Ε. 

 Λεκτική περιγραφή εννοιών-επιστημονική ορολογία 

 Διδακτικός μετασχηματισμός αντικειμένου 

 Διαμόρφωση σειράς διδασκαλίας ως προς το γνωσιακό περιεχόμενο 

 Αναλυτικά προγράμματα ΦΕ 

 Εναλλακτικές ιδέες μαθητών/φοιτητών/εκπαιδευτικών 

 Ζητήματα φύλου σχετικά με τις ΦΕ 

 Ιστορία της Επιστήμης 

 Βιβλιογραφικές πηγές 

 Στάσεις/Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τα παραπάνω 

 

 Εργαστηριακές δεξιότητες (Εργ) 

 Σχεδιασμός πειραμάτων (σε σχέση με το πρακτικό μέρος) 

 Πειραματική διαδικασία 

 Εργαστηριακά υλικά/όργανα (χωρίς ΝΤ) 

 Πειραματικές τεχνικές και σφάλματα (όχι από τη χρήση ΝΤ)  

 Διερευνητική μέθοδος (όχι από χρήση ΝΤ)  

 Πρόκληση ενδιαφέροντος/Κινητοποίηση ενδιαφέροντος μαθητών  

 Εκτιμήσεις για το επίπεδο δυσκολίας των πειραμάτων αναφορικά με τους μαθητές 

 Στάσεις/αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τα παραπάνω 

 

 Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) 

 Χρήση ΝΤ 

 Είδος χρήσης ΝΤ  
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 Σφάλματα από μετρήσεις με ΝΤ και χρήση των ΝΤ 

 Διερευνητική μέθοδος που σχετίζεται  καθαρά με ΝΤ (π.χ. ανάλυση δεδομένων από 

ΜΥΣ) 

 Μέθοδοι διδασκαλίας/επιμόρφωσης με ΝΤ 

 Σημασία και χρησιμότητα ΝΤ στην Εκπαίδευση 

 Εκτιμήσεις για το επίπεδο δυσκολίας χρήσης ΝΤ  αναφορικά με τους μαθητές  

 Συγκρίσεις με πειράματα με απλά υλικά  

 Προσβασιμότητα ΝΤ στα σχολεία 

 Στάσεις/Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τα παραπάνω 

 

 Διαχειριστική (Διαχ) 

 Διαδικασίες διεξαγωγής μαθήματος  

 Διαδικαστικά θέματα ΚΜ   

 Διαχείριση χρόνου   

 Διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων (πχ τρόπος παρουσίασης, χρήση προτζέκτορα) 

 Στάσεις/Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τα παραπάνω  

 

 Εκτός θέματος (Εκτός) 

 Συζητήσεις για άσχετα θέματα,  

 Χιούμορ  

 Τεχνικά προβλήματα στην παρουσίαση,  

 Παρατηρήσεις για απροσεξία/θόρυβο  

 

Κριτήρια/Παράμετροι κωδικοποίησης: 

Γενικές: 

 Οι μισοτελειωμένες προτάσεις στο τέλος(ή αρχή) που δε βγάζανε καθόλου αυτοτελές 

νόημα, ενώθηκαν με την προηγούμενη ή ενώθηκαν με συμφραζόμενα. 

 Όταν κάποιος αυτοδιορθωνόταν, δε θεωρήθηκε ξεχωριστή ΘΦ αν το έλεγε κατά λάθος. 

Θεωρήθηκε όμως αν ειπώθηκε από εκτεταμένη σύγχυση όρου. 

 Στην ίδια ατάκα σε μονόλογο αν επαναλάμβανε κάτι κάποιος συνεχόμενα δε μετρήθηκε 

ξεχωριστή ΘΦ. Αν το επαναλάμβανε μετά από συνομιλία και είχε νόημα μετρήθηκε.  

 Κάποιο νόημα που λεγόταν άμεσα από κάτω, δε διαχωριζότανε σε δύο ΘΦ προηγουμένως. 

 Αν γινόταν ρητορική ερώτηση/μονόλογος χωρίς απάντηση δεν κωδικοποιούνταν 

ξεχωριστή ΘΦ. Αν όμως έδινε σημαντική πληροφορία κωδικοποιήθηκε ως ξεχωριστή 

ΘΦ. Έπαιξε ρόλο επίσης στο αν υπήρχε παύση ή αν δινόταν χρόνος να απαντηθεί-τότε 

κωδικοποιήθηκε ως ξεχωριστή ΘΦ. 

 Όταν αναφέρονταν πολλά παραδείγματα χωρίς να έχουν σημασία ξεχωριστή το καθένα, 

ενοποιήθηκαν σαν ΘΦ. 

 Αν είχε ξαναειπωθεί κάτι, επηρέαζε στο να μην ξαναμετρηθεί ξεχωριστά σε πολλές ΘΦ 

όταν ξαναεπαναλαμβανόταν. 

 Συνδετικές λέξεις (π.χ. τελοσπάντων, ναι κτλ) όταν συνοδεύονταν κατόπιν με ΘΦ, δεν 

κωδικοποιήθηκαν χωριστά, εκτός αν δήλωναν ξεχωριστό νόημα σαν απάντηση. 

 Στη φρασεολογία «ναι αλλά & μια άλλη άποψη» δεν μετρήθηκαν σαν 2 ξεχωριστές ΘΦ-

εκτός αν το ναι είχε σημασία ως δήλωση/επιβεβαίωση. 
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 Φράσεις που διέκοπταν (πχ «μισό λεπτάκι») δεν μετρήθηκαν χωριστά εκτός αν υπήρχε 

σημαντικός λόγος διακοπής. 

 Οι παράλληλες ΘΦ όταν μιλούσε άλλο μέλος, αν είναι αόριστες και όχι ξεκάθαρες (πχ 

ναι, ωραία) τότε κωδικοποιούνταν σχετικά με το περιεχόμενο ανάλογα με το σε ποιο 

σημείο ακούστηκαν σε σχέση με την παράλληλη ομιλία. 

 

Περιεχόμενο συζήτησης: 

 Η κωδικοποίηση έγινε βάσει του τι θεωρήθηκε σωστό από τον ερευνητή, όχι βάσει του τι 

περιεχόμενο νομίζανε οι φοιτητές ότι αφορά. 

 Όταν λέγανε ποια γνωστική ενότητα είναι το πείραμα, χαρακτηρίστηκε ως Ενν, αν απλά 

λέγανε το σχεδιασμό ήταν Εργ. 

 Στις αναφορές πειραμάτων, αν τονιζόταν το γνωστικό κωδικοποιούνταν ως Ενν (πχ πάμε 

στο πείραμα με την ανάκλαση), αν τονιζόταν η πειραματική διαδικασία κωδικοποιούνταν 

ως Εργ., αν τονιζόταν η ΝΤ κωδικοποιούνταν ως ΝΤ.  

 Η επικέντρωση στην τοποθέτηση, στον τρόπο/χρόνο/timing μέτρησης και τα σφάλματα 

από τη χρήση του αισθητήρα, καθώς και στην επίδειξη του αισθητήρα θεωρήθηκε ΘΦ 

ΝΤ.  

 Σε θέματα Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Γνώσης, αν λέγαμε ότι έφταιγε η ενότητα για 

τις ΝΤ, κωδικοποιήθηκε σαν Ενν. Αν εστιάζανε στην ΝΤ όμως  κωδικοποιήθηκε ως ΝΤ. 

 Νοητικά πειράματα σε μια εννοιολογική συζήτηση για μελέτη φαινομένων 

κωδικοποιήθηκαν ως Ενν. Εξαίρεση όταν συζητιόταν περισσότερο ο σχεδιασμός 

συνθηκών προβλήματος, όπου κωδικοποιήθηκε ως Εργ. 

 Η ανάλυση διαγραμμάτων από ΝΤ θεωρήθηκε ΝΤ, αν όμως εξηγούσε ξεκάθαρα τη 

διαδικασία του πειράματος κωδικοποιήθηκε ως Εργ. 

 Συγκρίσεις με την πρόβλεψη φοιτητών στο διάγραμμα κωδικοποιήθηκαν ως ΝΤ. 

 Κάποια λειτουργία ΝΤ που δε συνδεόταν με ΝΤ, όπως πχ ο εκτοξευτής του ασύρματου 

αμαξιδίου, κωδικοποιήθηκε ως Εργ. 

 Αν η συζήτηση ήταν για τα υλικά του πειράματος κωδικοποιήθηκε ως Εργ. Αν όμως 

έλεγε γενικά για τα υλικά (πχ τι ουσίες ήταν), ή θεωρητική εξήγηση για το τι είναι ένα 

υλικό (πχ διαπασών) κωδικοποιήθηκαν ως Ενν. 

 Μπορεί σε κάποια να γινόταν χιούμορ/γέλιο, αλλά να υπήρχε και διάλογος που είχε 

νόημα μέσα στο χιούμορ, κωδικοποιήθηκε ανάλογα με το περιεχόμενο και όχι ως Εκτός. 

 Στο τι διδακτικοί στόχοι ικανοποιούνται στο πείραμα, κωδικοποιήθηκε ως Εργ. Αν 

αναφερόταν στο τι σχεδιασμό πειράματος χρειάστηκε για να εξυπηρετηθεί ο διδακτικός 

στόχος κωδικοποιήθηκε ως Εργ, γιατί αφορούσε το σχεδιασμό και το τι μεταβλητές 

εξέταζε.  

 Αν ήταν μια γενική ερώτηση πχ για στόχο, κωδικοποιούνταν σύμφωνα με τα 

συμφραζόμενα πριν ή το γενικότερο νόημα που εκτιμούσαμε. 

 Η συζήτηση για μονάδες μέτρησης φυσικών μεγεθών κωδικοποιήθηκαν ως Εργ αν 

αφορούσαν άμεσα τη συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία, αλλιώς ως Ενν αν ήταν σε 

γενικού περιεχομένου συζήτηση. 

 Οι εμπειρίες τους από την πρακτική άσκηση διδασκαλίας των πειραμάτων 

κωδικοποιήθηκαν ως Εργ. 

 Συζητήσεις για τη διαθεσιμότητα οργάνων κωδικοποιήθηκε ως ΝΤ όταν 

επιχειρηματολογούσαν γενικά για την έλλειψη οργάνων σε πειράματα. Αν λέγονταν όμως 
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σαν άσχετη πληροφορία που δεν συνδεόταν με το πώς σχεδίασαν ένα πείραμα, 

κωδικοποιήθηκε ως Διαχ. 

 Ερωτήσεις για να πυροδοτηθεί η συζήτηση κωδικοποιούνταν σύμφωνα με τα 

συμφραζόμενα/την απάντηση μετά, εκτός αν ήταν γενική ξεκάθαρη παρότρυνση να 

μιλάνε γενικώς, όπου κωδικοποιήθηκε ως Διαχ. 

 Αν ο συντονιστής απαντούσε για λόγους διαχείρισης χρόνου αλλά απαντούσε με ΘΦ 

συγκεκριμένου περιεχομένου μεταφέροντας γνώση, δεν κωδικοποιήθηκε ως Διαχ. 

Κωδικοποιήθηκε μόνο όταν έλεγε κάτι αποκλειστικά για διαχείριση χρόνου. 

 Όταν ο συντονιστής παρενέβαινε ισχυρά στη ροή της συζήτησης και έδινε το λόγο σε 

κάποιον που είπε κάτι ενδιαφέρον, θεωρήθηκε ως Διαχ. και Αφηγ. 

 Τα πολύ γενικά σχόλια (κυρίως στο τέλος της παρουσίασης) π.χ. πολύ καλές κτλ για 

φιλική επιβράβευση ή για πλάκα θεωρήθηκαν Εκτός. 

 

Ρητορική Φύση Συζήτησης: 

 Όταν δύο άτομα της ίδιας ομάδας αντί για ένα διηύθυναν τη συζήτηση(πχ παρουσίαση), δε 

θεωρήθηκε σαν Διαπραγματευτική. Όταν όμως, κάνανε ουσιαστική συζήτηση μεταξύ τους 

όσο παρουσιάζανε θεωρήθηκε Διαπρ. 

 Όταν η μία συμπλήρωνε την άλλη στην παρουσίαση δε θεωρήθηκε Διαπραγμάτευση, 

εκτός αν διαφωνούσαν μεταξύ τους ή αν ρωτούσε ξεκάθαρα η μία την άλλη 

ή αν διόρθωνε η μια την άλλη (απευθυνόμενη σε αυτήν και όχι στο κοινό όμως).  

 Όταν ο συντονιστής εξηγούσε/παρουσίαζε μαζί με την ομάδα, θεωρήθηκε Αφηγ, όταν 

έλεγχε την ομάδα ή την ρωτούσε σκόπιμα για να εξηγήσει, θεωρήθηκε Διαπρ. Οι 

απαντήσεις τους στον έλεγχο γνώσης θεωρήθηκαν Διαπρ μόνο όταν ήταν άμεση 

απάντηση/διάλογος και Αφηγ όταν ήταν απάντηση/εξήγηση στην ομάδα. 

 Όταν κάποιο άλλο μέλος βοηθούσε στην παρουσίαση της ομάδας, κωδικοποιήθηκε ως 

Διαπρ. 

 Στη συζήτηση γνώσης, όταν ο συντονιστής συμμετείχε στη συζήτηση και μετέφερε 

γνώσεις θεωρούνταν Διαπρ γιατί ήταν μέλος της ομάδας και μέλος της συζήτησής της, 

ασχέτως που αν πολλές φορές στη συνείδηση των φοιτητών θεωρούσαν ότι έλεγε το 

σωστό. 

 Όταν ο συντονιστής παρέμβαινε διαχειριστικά λόγω χρόνου, θεωρήθηκε Αφηγ. Όταν 

όμως το έκανε άλλο μέλος της ΚΜ για οικονομία χρόνου, θεωρήθηκε Διαπρ, γιατί δεν 

είχε το τυπικό κύρος συντονιστή συζήτησης. Όταν, όμως, ο συντονιστής ή άλλο μέλος 

παρενέβαινε για άλλους λόγους (πχ διαχειριστικούς, παρουσίασης) θεωρήθηκαν Διαπρ 

γιατί δεν υπήρχε κάτι απολύτως καθορισμένο από άποψη παρουσίασης. Εκτός αν οι 

Διαχειριστικές προτροπές αυτές γινόταν από ομάδα που παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασής τους, οπότε κωδικοποιήθηκαν ως Αφηγ.   

 Όταν ξαναναφέρανε ένα πείραμα στη συζήτηση ως επόμενο πείραμα θεωρήθηκε Αφηγ, αν 

όμως αν γινόντουσαν ερωτήσεις από τους άλλους για να τους ξαναθυμίσουν τι ήταν το 

πείραμα, κωδικοποιήθηκαν ως Διαπρ. 

 Κάποιες ατάκες μέσα σε μονόλογο που αφορούσαν άμεσα το κοινό κωδικοποιήθηκαν ως 

Διαπραγματευτικές. 

 Εξαιτίας κάποιων τύποις ερωτήσεων στο τέλος (πχ έτσι; εντάξει;) δεν κωδικοποιήθηκε όλη 

η φράση ως Διαπραγματευτική. 

 Όταν απλά διαβάζαμε κάτι που είχε γραφτεί στον προτζέκτορα σαν επανάληψη/έλεγχος, 

θεωρήθηκε Αφηγ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2: Αναλυτική περιγραφή της κατηγοριοποίησης των ΜΠ που έγινε στο 

Μέρος Β2. 

 

Κατηγοριοποίηση: 

Ο κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των ΜΠ στο Μέρος Β2 περιλαμβάνουν 

τις εξής θεματικές ενότητες: 

 

 Ως προς το Περιεχόμενο της συζήτησης: 

 Εννοιολογική (Ενν) 

 Έννοιες περιεχομένου Φ.Ε. 

 Λεκτική περιγραφή εννοιών-επιστημονική ορολογία 

 Διδακτικός μετασχηματισμός αντικειμένου 

 Διαμόρφωση σειράς διδασκαλίας ως προς το γνωσιακό περιεχόμενο 

 Αναλυτικά προγράμματα ΦΕ 

 Εναλλακτικές ιδέες μαθητών/φοιτητών/εκπαιδευτικών 

 

 Εργαστηριακές δεξιότητες (Εργ) 

 Σχεδιασμός πειραμάτων (σε σχέση με το πρακτικό μέρος) 

 Πειραματική διαδικασία 

 Εργαστηριακά υλικά/όργανα (χωρίς ΝΤ) 

 Πειραματικές τεχνικές και σφάλματα (όχι από τη χρήση ΝΤ)  

 Διερευνητική μέθοδος (όχι από χρήση ΝΤ)  

 Πρόκληση ενδιαφέροντος/Κινητοποίηση ενδιαφέροντος μαθητών  

 Εκτιμήσεις για το επίπεδο δυσκολίας των πειραμάτων αναφορικά με τους μαθητές 

 

 Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) 

 Χρήση ΝΤ 

 Είδος χρήσης ΝΤ  

 Σφάλματα από μετρήσεις με ΝΤ και χρήση των ΝΤ 

 Διερευνητική μέθοδος που σχετίζεται  καθαρά με ΝΤ (π.χ. ανάλυση δεδομένων από 

ΜΥΣ) 

 Μέθοδοι διδασκαλίας/επιμόρφωσης με ΝΤ 

 Σημασία και χρησιμότητα ΝΤ στην Εκπαίδευση 

 Εκτιμήσεις για το επίπεδο δυσκολίας χρήσης ΝΤ  αναφορικά με τους μαθητές  

 Συγκρίσεις με πειράματα με απλά υλικά  

 

 Ως προς τη Ρητορική Φύση, οι ΜΠ αφορούσαν μόνο Διαπραγματευτικής φύσεως 

συζήτηση. 

 

Κριτήρια/Παράμετροι κωδικοποίησης: 

Γενικές: 

 Η κατηγοριοποίηση των ΜΠ συσχετίζονταν με την κατηγοριοποίηση των ΘΦ που 

αποτελούνταν, αλλά δεν ταυτίζονταν πάντα με την κατηγορία της κάθε επιμέρους ΘΦ. 
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 Κωδικοποιήθηκαν μόνο οι σωστές/προς τη σωστή κατεύθυνση παρεμβάσεις και όχι οι 

λανθασμένες/άσχετες/ανασταλτικές ως προς τους σκοπούς του σεμιναρίου παρεμβάσεις. 

 Δεν κωδικοποιήθηκε ΜΠ σε δύο κατηγορίες ταυτόχρονα. 

 Τεχνοφοβικές/ανασταλτικές για τις ΝΤ απόψεις σχετικά με το επίπεδο δυσκολίας δεν 

κωδικοποιήθηκαν ως ΜΠ σε περιπτώσεις όπου θεωρήθηκε ότι ήταν δυνατόν να 

κατανοηθούν από τα παιδιά. Επίσης αναφορικά με τη χρήση ΝΤ θεωρήθηκαν ΜΠ μόνο 

όταν ήταν με σκοπό να ενσωματώσουν ΝΤ, που ήταν και ο σκοπός της εκπαίδευσής τους.  

 ΜΠ κρίθηκαν βάσει της λεκτικής διατύπωσης που έδιναν και όχι απαραίτητα από το τι 

είχαν μέσα στο μυαλό τους, ούτε μόνο από κινήσεις/χειρονομίες χωρίς επαρκή λεκτική 

περιγραφή. Αν όμως, το άτομο απ’ τα συμφραζόμενα έδειχνε ότι δεν είχε καταλάβει, δεν 

κωδικοποιήθηκαν γενικές φράσεις του ως ΜΠ.  

 Σε αμφιλεγόμενα ζητήματα σχεδιασμού που δεν δοκιμάστηκαν και δε γνωρίζουμε αν θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί ή όχι, κωδικοποιήθηκαν και οι δύο απόψεις ως ΜΠ, αρκεί 

να ήταν επαρκείς(πχ ασύρματο αμάξι με αισθητήρα κίνησης για κίνηση λόγω κυμάτων) 

 Δεν κωδικοποιήθηκε σαν επιπλέον παρέμβαση όταν το ίδιο άτομο εξηγούσε το ίδιο 

(εννοιολογικά) ή ανέλυε αυτό που είχε πει πολύ λίγο πριν, κωδικοποιήθηκε όμως αν 

προσέθετε κάτι επιπλέον στο συλλογισμό του, όπως επίσης κωδικοποιήθηκε αν η 

παρέμβαση γινόταν αργότερα σε άλλο πείραμα ή σε άλλη ΚΜ. Κωδικοποιήθηκε ξεχωριστή 

παρέμβαση όταν η σύγχυση παρέμενε και το άτομο επέμενε αργότερα σε λάθος και 

ξαναεξηγήθηκε. 

 Όταν ένα άτομο ζητούσε από άλλο να ξαναεξηγήσει κάτι, δεν ξανακωδικοποιήθηκε η 

απάντηση σαν παρέμβαση, εκτός αν προσέθετε η δεύτερη εξήγηση κάτι επιπλέον.  

 Στις ερωτήσεις που τους έκανα, ΜΠ θεωρήθηκαν οι απαντήσεις που δίνανε. Εξαίρεση όταν 

η ερώτηση εισήγαγε ένα νέο τρόπο σκέψης που η απάντηση δεν προσέφερε κάτι σωστό ή 

όταν οι ερωτήσεις ήταν σε στυλ παρατήρησης/πρότασης/νοητικού πειράματος 

περισσότερο, οπότε κωδικοποιήθηκαν ως ΜΠ οι ερωτήσεις. 

 ΜΠ σε μεταξύ τους κατ’ ιδίαν συζητήσεις κωδικοποιήθηκαν μόνο όταν μπόρεσαν να 

ακουστούν στην ηχογράφηση-να κατηγοριοποιηθούν ως ΘΦ. 

 Όταν το άτομο αυτοδιορθωνόταν και μόνο του δεν κωδικοποιήθηκε ΜΠ. 

 Σε περιπτώσεις κωδικοποιήθηκαν ΜΠ επιχειρήματα και από τα 2 μέλη που διαφωνούσαν, 

αν θεωρήθηκε ότι και τα δύο συνεισφέρανε σε γνώση. 

 Αν η ίδια ΜΠ γινόταν σε άλλο μέρος της συζήτησης στην ίδια ΚΜ, δεν 

ξανακωδικοποιούνταν. 

 Αν διόρθωνε κάποιο μέλος τη ρήση/τον όρο ενός άλλου καθαρά από απροσεξία, όχι από 

σύγχυση ή αν είχε κολλήσει εκείνη τη στιγμή και βοηθούσε το άλλο μέλος δεν 

κωδικοποιήθηκε ως ΜΠ. 

 Σε περιπτώσεις που δεν γνώριζα αν ίσχυε επιστημονικά ή αν υπήρχε μεγάλη αμφιβολία, 

δεν κωδικοποιήθηκε ως ΜΠ.  

 

Στόχευση: 

 Αν η ΜΠ ήταν προς συγκεκριμένο άτομο, κωδικοποιήθηκε στοχευμένη ΜΠ μόνο σε αυτό. 

Στοχευμένη ΜΠ ήταν επίσης όταν υπήρχε ερώτηση από άτομο σε άτομο ή όταν 

αναφερόταν συγκεκριμένα σε κάτι που είπε άλλο μέλος. 
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 Αν ήταν παρέμβαση στη γενικότερη συζήτηση, κωδικοποιήθηκε ως μη-στοχευμένη, 

αλληλεπίδραση στο σύνολο. 

 Αν είναι πολλοί(πάνω από ένας) που διατυπώνουν μια άποψη, τότε η ΜΠ θεωρήθηκε προς 

ομάδα, αν τίθεται δηλαδή θέμα προς όλη την ομάδα.  

 Αν υπήρχε μερική αμφιβολία για το ποιο μέλος μιλούσε, δεν κωδικοποιήθηκε ως ΜΠ.   

 Σε μια στιχομυθία η πρώτη ΜΠ από μέλος σε μέλος κωδικοποιήθηκε ως στοχευμένη, ενώ 

η δεύτερη ΜΠ πάνω στο ίδιο θέμα αν απευθυνόταν γενικά προς την ομάδα κωδικοποιήθηκε 

ως μη στοχευμένη. 

 

Συντονιστής: 

 Μέσα στην ομάδα συγκαταλέχθηκε και ο συντονιστής σαν μέλος της ΚΜ, αν και δόθηκε 

προτεραιότητα στους φοιτητές να διατυπώνουν τη γνώμη τους πρώτα. 

 Δεν κωδικοποιήθηκαν απαντήσεις στον συντονιστή ως ΜΠ, όταν οι ερωτήσεις του 

συντονιστή γίνονταν για έλεγχο γνώσης, πυροδότηση συζήτησης και να εξηγήσουν τι 

έκαναν αναλυτικά. Εξαίρεση αποτελούσε το αν οι απαντήσεις τους έλυναν γενικότερη 

απορία μελών της ομάδας ή σημείο που είχε κολλήσει η ομάδα ή αναζήτηση σφαλμάτων, 

όπου κωδικοποιήθηκε ως ΜΠ. 

 Δεν κωδικοποιήθηκε ΜΠ όταν απλά ξαναθύμιζα τα πεπραγμένα τους. 

 Δεν κωδικοποιήθηκε ως ΜΠ όταν ρωτούσα ποιος ήταν ο στόχος για να τον ξαναθυμηθούν. 

 

Επιβεβαίωση: 

 ΜΠ κωδικοποιήθηκε και όταν ο συντονιστής ή άλλο μέλος έλεγε/επιβεβαίωνε αυτό που 

είπε κάποια άλλη πριν, αρκεί να είχε νόημα η απάντηση/επιβεβαίωση αυτή, δηλαδή να μη 

γινόταν μηχανικά. 

 Κωδικοποιήθηκαν επίσης πολλαπλές ΜΠ πολλών ατόμων σε ένα μέλος.  

 Οι απαντήσεις ναι/όχι σωστή/καλή πχ στην ερώτηση αν χρησιμοποιήσανε ΝΤ (μηχανικές 

απαντήσεις) δε θεωρήθηκαν ΜΠ, μόνο απαντήσεις που εξέφραζαν άποψη(πχ απαραίτητη, 

εύλογη κτλ).  

 Επιλεκτικά δεν κωδικοποιήθηκαν ΜΠ σε περιπτώσεις που κάποιο μέλος ή ο συντονιστής 

συμπλήρωνε την πρόταση της άλλης με την κατάλληλη λέξη˙ κωδικοποιήθηκαν, όμως, 

όταν αυτό εξέφραζε και δική του άποψη επίσης. 

 Αν δεν υπήρχε μια σχετική σιγουριά στην επιβεβαίωση, δεν κωδικοποιήθηκε ως MΠ. 

 Στη συζήτηση για την εκπλήρωση στόχων, αν δηλώνανε ότι απλά εκπληρώθηκαν ή ότι 

είναι σωστοί κτλ, δεν κωδικοποιήθηκαν ως ΜΠ.   

 

Παρουσίαση διδακτικού υλικού στην ΚΜ: 

 Κωδικοποιήθηκε ΜΠ όταν μεταξύ τους τα άτομα που παρουσίαζαν ρωτούσε το ένα το 

άλλο. 

 Σε μία φράση του ίδιου ατόμου μπορεί να γινόταν πάνω από μία επιμέρους ΜΠ. Δεν 

μετρήθηκαν χωριστά εκτός αν αναφέρονταν διαφορετικές έννοιες και διαφορετική 

αυτοτελή πληροφορία. 

 ΜΠ κωδικοποιήθηκαν βάσει αυτών που παρουσιάζανε στην ΚΜ και όχι βάσει αυτών που 

είχαν γράψει στα φύλλα εργασίας (πχ για το θέμα πρόβλεψης με ΜΥΣ). 



Παραρτήματα 

 

93 
 

 Όταν κάποιος έδειχνε κάτι στον προτζέκτορα κατά την παρουσίαση και είχε νόημα ή 

απαντούσε σε ερώτηση κωδικοποιήθηκε ως ΜΠ. 

 Αν μέλος που δεν παρουσίαζε εξέφραζε άποψη κατά την παρουσίαση κωδικοποιήθηκε ως 

ΜΠ. 

 

Λοιπές: 

 Δεν κωδικοποιήθηκαν ΜΠ προς άλλους ερευνητές (Ε3, Ε2) κτλ. Τουναντίον, 

κατηγοριοποιήθηκαν οι αντίστοιχες ΜΠ προς την Ολομέλεια. 

 Αν σε κάποιες ρήσεις υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το νόημα δεν κωδικοποιήθηκε ως 

ΜΠ. 

 Αν το ίδιο νόημα λέγεται ξεκάθαρα πιο κάτω δεν κωδικοποιήθηκε και στις δύο ρήσεις. 

 Αν υπήρχε αβεβαιότητα στο αν λεγόταν μια ρήση ειρωνικά ή σοβαρά, δεν κωδικοποιήθηκε 

ως ΜΠ. 

 Αν το είχαν ήδη εκτελέσει την πρόταση/ιδέα/σχόλιο που παρατηρούσαν οι άλλοι, δεν 

κωδικοποιήθηκε ως ΜΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.3 

Επιρροές-Κριτήρια 

 

Κατηγοριοποίηση: 

Ως προς το θεματικό περιεχόμενο των ΕΠ, τηρήθηκαν οι ίδιες κατηγορίες με τα Μέρη Β1 και 

Β2: 

 Εννοιολογική  

 Εργαστηριακές δεξιότητες 

 Νέες Τεχνολογίες 

 

Ως προς τη ρητορική φύση, οι ΕΠ εμπεριέχονταν και από Αφηγηματικού και από 

Διαπραγματευτικού τύπου συζητήσεις.  

 

Κριτήρια κωδικοποίησης:  

 Επιρροή κωδικοποιήθηκε μόνο αν κρίθηκε έγκυρος ο διδακτικός στόχος. 

 Επιρροή δεν κωδικοποιήθηκε όταν αποτελούσε ιδέα ενός μέλους που εξέφρασε στην ΚΜ 

και ενσωμάτωσε μετά η ίδια η ομάδα του ίδιου μέλους. 

 Αν κάποιο μέλος ρωτάει μια πληροφορία και μετά η ομάδα του μέλους που ρώτησε 

σχεδίασε πείραμα με αυτή την πληροφορία, κωδικοποιήθηκε ως ΕΠ. 

 Επιρροή κωδικοποιήθηκε από λεκτική περιγραφή/συζήτηση, όχι αν απλά το είχανε γράψει 

σε διαφάνεια κατά την παρουσίαση. 

 Αν διατυπώνανε την ίδια ιδέα, δεν ξαναμετρήθηκε ΕΠ. Ξαναμετρήθηκε, όμως, όταν 

διέφερε επαρκώς σαν ιδέα. 

 Αν διατυπωνόταν μια ερώτηση περισσότερο με το στυλ παρατήρησης, κωδικοποιήθηκε η 

ερώτηση ως ΕΠ, όχι η απάντηση  

 Αν διατυπώθηκε κάτι σαν πρόταση αγνοώντας το γεγονός ότι πιθανόν να το είχε εκτελέσει 

η προηγούμενη ομάδα, μετρήθηκε ως ΕΠ.  

 Κωδικοποιήθηκε μόνο η πρώτη φορά που ακούστηκε τεκμηριωμένα η ιδέα, ασχέτως αν 

ξαναειπώθηκε μετά. 

 Επιρροή για τη χρήση κάποιου οργάνου κωδικοποιήθηκε μία φορά σε κάθε ομάδα (πχ η 

χρήση του φασματόμετρου από ομάδα 6 σε τρία πειράματα μετρήθηκε ως μία ΕΠ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1: Αρχικό Ερωτηματολόγιο   

 

Αγαπητέ/ή φοιτητή/τρια, 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσουμε τις απόψεις σας ως μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών(Φ.Ε.) με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. 

 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………….. 

Α.Μ.:……………… 

 

Νέες τεχνολογίες και Διδασκαλία Φ.Ε. 

Στις προτάσεις που ακολουθούν, αφού διαβάσετε προσεκτικά τη διατύπωση και το νόημα της 

πρότασης, να συμπληρώσετε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι της κλίμακας 1-5 ανάλογα με το πόσο 

συμφωνείτε με την δήλωση. 

  

Διαφωνώ                     Συμφωνώ                                                                                                          

απόλυτα          απόλυτα 

1 2 3 4 5 

1.)Είμαι υπέρ του να χρησιμοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες 

στη διδασκαλία των Φ.Ε. 

     

2.)Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών δυσκολεύει το έργο του 

δασκάλου στη διδασκαλία των Φ.Ε. 

     

3.)Οι Νέες Τεχνολογίες διευρύνουν τις δυνατότητες 

εκπαίδευσης στις Φ.Ε. που προσφέρονται στους μαθητές 

     

4.)Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση για τις 

Φ.Ε. αποπροσανατολίζει τους μαθητές προς πιο 

χρηστικά/τεχνικά θέματα περισσότερο και όχι τόσο στις 

έννοιες των Φ.Ε. 

     

5.)Αισθάνομαι αρκετά ικανός/ή για να χειριστώ Νέες 

Τεχνολογίες σε μια διδασκαλία Φ.Ε. 

     

6.)Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε εργαστηριακό 

μάθημα Φ.Ε. απαλείφει το ενδεχόμενο λάθους σε μία 

μέτρηση 

     

 

Ποια η γενικότερη γνώμη σας για τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση στις Φ.Ε.; 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Σε τί βαθμό θα χρησιμοποιούσατε Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φ.Ε.; 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 
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Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί λόγοι που θα σας αποθάρρυναν από το να 

χρησιμοποιήσετε Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φ.Ε.; 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση στις Φ.Ε. 

Στις προτάσεις που ακολουθούν, αφού διαβάσετε προσεκτικά τη διατύπωση και το νόημα της 

πρότασης, να συμπληρώσετε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι της κλίμακας 1-5 ανάλογα με το πόσο 

συμφωνείτε με την δήλωση. 

  

Διαφωνώ                     Συμφωνώ                                                                                                          

απόλυτα          απόλυτα 

1 2 3 4 5 

7.)Σκοπεύω στο μέλλον να εμπλέξω τους μαθητές μου με 

την εργαστηριακή εκπαίδευση στις Φ.Ε. 

     

8.)Αισθάνομαι εξοικειωμένος με τα όργανα/υλικά ενός 

εργαστηρίου Φ.Ε. 

     

9.)Οι μαθητές κατά τη διάρκεια εργαστηριακής εκπαίδευσης 

στις Φ.Ε. αναλώνονται στη χρήση οργάνων/τεχνικών 

ζητημάτων και όχι τόσο στις έννοιες των Φ.Ε. 

     

10.)Θεωρώ ότι στην εργαστηριακή εκπαίδευση για τις Φ.Ε. 

αξιολογείται κατά κύριο λόγο η επιδεξιότητα χειρισμού 

οργάνων και υλικών 

     

 

Ποιοι οι σημαντικότεροι λόγοι που θα σας οδηγούσαν στο να διδάξετε Φ.Ε. μέσω εργαστηρίων; 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ποιοι οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί λόγοι που θα σας απέτρεπαν από το να διδάξετε Φ.Ε. 

μέσω εργαστηρίων; 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Κοινότητες Μάθησης-Εργασία σε Ομάδες στη Διδασκαλία των Φ.Ε. 

Ποια η γνώμη σας για την μέθοδο διδασκαλίας σε ομάδες; 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.2: Εργαστηριακές αναφορές 

 

Αναφορά Εργαστηρίου 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μαζί με την αναφορά πρέπει να επισυνάψετε και τα αρχεία 

δεδομένων(όπως μετρήσεις,γραφικές παραστάσεις κτλ) από το tablet/spark/GLX, καθώς επίσης 

και τις φωτογραφίες/βίντεο από τα στάδια εξέλιξης των πειραμάτων σας 

 

Ποια ήταν η ενότητα γνωστικού αντικειμένου που είχες επιλέξει αρχικά και με ποια κριτήρια 

την επέλεξες; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι των δραστηριοτήτων που επέλεξες; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ποιες ιδέες των μαθητών έλαβες υπόψιν σου στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων;  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ανάφερε τα όργανα και τα υλικά που χρησιμοποιήσατε στις δραστηριότητές σας. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Περίγραψε τη διαδικασία ανάπτυξης δραστηριοτήτων: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Τί σκοπό έχεις να κάνεις στο επόμενο εργαστήριο; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.3: Αναφορά μετά από διδασκαλία σε σχολεία 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ (Ε02Σ05) 

Αναφορά από επίσκεψη σχολείου 

 

 

1. Αναφέρετε τις δραστηριότητες που ασχοληθήκατε στη διδασκαλία σας. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Τι διδακτικούς στόχους είχατε θέσει και σε τι βαθμό τους πετύχατε; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών σας; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε εσείς ως εκπαιδευτικοί; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

 

5. Κάνετε μια κρίση αυτών που χρησιμοποιήσατε, καθώς και της χρήσης των Νέων 

Τεχνολογιών στα πειράματά σας. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

 

6. Τί αλλαγές θα πραγματοποιούσατε στη διδασκαλία σας; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4: Πρότυπο προετοιμασίας παρουσίασης στην ΚΜ και πρότυπο φύλλου 

εργασίας ενότητας 

 

Σεμινάριο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ (Ε02Σ05) 

Εργαστήριο: ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Η 1η Κοινότητα Μάθησης θα γίνει την ώρα του εργαστηρίου την … στα …. 

Θα πρέπει να έχετε ετοιμάσει μια παρουσίαση powerpoint με τα πειράματα που ασχοληθήκατε 

στην ενότητα. 

Κάθε παρουσίαση θα γίνεται ομαδικά από τα δύο μέλη της κάθε ομάδας, θα έχει διάρκεια 

περίπου 10’ και θα ακολουθεί συζήτηση/σχολιασμός από όλα τα μέλη της Κοινότητας 

Μάθησης 

 

Τόσο οι παρουσιάσεις των πειραμάτων σας, όσο και η μετέπειτα συζήτηση στην Κοινότητα 

Μάθησης, θα πρέπει να κινείται πάνω στους εξής άξονες: 

 

 Διδακτικούς στόχους των πειραμάτων σας 

 Ιδέες των μαθητών που λάβατε υπόψιν σας στο σχεδιασμό των πειραμάτων 

 Σύντομη περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας(μαζί με 1-2 χαρακτηριστικές 

φωτογραφίες/βίντεο από καθένα πείραμα) 

 Χρήση των Νέων Τεχνολογιών(Ν.Τ./MBL) στα πειράματά σας-αναφέρετε αναλυτικά 

τη χρήση Ν.Τ. στα πειράματά σας  

 Δυσκολίες που αντιμετωπίσατε 

 Πηγές από τις οποίες αντλήσατε πληροφορίες  

 

Επίσης, κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να παραδώσει ένα ατομικό φύλλο εργασίας για ένα πείραμα 

από αυτά που θα παρουσιάσει(και που πρέπει να είναι διαφορετικό από το πείραμα που θα 

επιλέξει ο/η συνεργάτης του) 

Στο φύλλο εργασίας αυτό πρέπει να εμπεριέχονται τα στάδια: 

α.)Πρόκληση ενδιαφέροντος 

β.)ανάδειξη ιδεών και 

γ.)πειραματική διαδικασία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.5: Πρότυπο παρουσίασης στην ΚΜ Αναστοχασμού 

 

Κοινότητα Μάθησης-Αναστοχασμός 

 

 

 Χρήση Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) και Εργαστηρίων με Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 

(ΕΜΣ)  

o Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα οφέλη και ποιες οι δυσκολίες στη χρήση των ΕΜΣ στη 

διδασκαλία των Φ.Ε.;  

 

 

 Παραγωγή διδακτικού υλικού 

o Τί λαμβάνατε υπόψη σας στην παραγωγή διδακτικού υλικού; 

o Σας επηρέασε κάθε φορά η ενότητα γνωστικού αντικειμένου στην παραγωγή διδακτικού 

υλικού ή στην ενσωμάτωση των ΝΤ; 

 

 

 Επίδραση της Κοινότητας Μάθησης(ΚΜ)  

o Ποια η επίδραση της ΚΜ στην παραγωγή διδακτικού υλικού;  

o Οι παρεμβάσεις της ΚΜ στο διδακτικό σας υλικό, καθώς και η γενικότερη λειτουργία 

της ΚΜ σας επηρέασε/βοήθησε στη διδασκαλία σας;  

 

 

 Διδασκαλία σε μαθητές με τη χρήση Εργαστηρίων με Μικροϋπολογιστικά 

Συστήματα(ΕΜΣ) 

o Τί αποκομίσατε από τις επισκέψεις στο μαθητών σε σχέση με τη αξιοποίηση των ΕΜΣ; 

 

 

 Γενικές εντυπώσεις/σχόλια/παρατηρήσεις 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

ΑΚΔ: Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 

Αφηγ: Αφηγηματική 

Ασ: Ασυρματότητα 

ΓΠ: Γνώσεις Περιεχομένου 

Δια: Διαπραγματευτική 

Διαχ: Διαχειριστική 

ΕΕΓ: Εξειδικευμένη Επαγγελματική Γνώση 

Εκτός: Εκτός θέματος 

ΕΜΥΣ: Εργαστήρια με Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 

Ενν: Εννοιολογική 

ΕΠ: Επιρροή 

Εργ: Εργαστηριακές Δεξιότητες 

ΘΦ: Θεματική Φράση 

ΚΜ: Κοινότητα Μάθησης 

ΜΔΑ: Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης 

ΜΔΑΕΕ: Μοντέλο Διδακτικής Αναδόμησης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

ΜΟ: Άσκοπη/Δευτερεύουσας σημασίας χρήση ΜΥΣ 

ΜΠ: Μαθησιακή Παρέμβαση 

ΜΥΣ: Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 

ΜΧ: Ουσιαστική χρήση ΜΥΣ 

ΝΤ: Νέες Τεχνολογίες 

Ο: Δεν έγινε χρήση ΜΥΣ 

ΟΧ: Έγινε χρήση ΜΥΣ εκτός πλαισίου ΜΥΣ 

Π: Χρήση ΜΥΣ για Πρόβλεψη ιδεών μαθητών 

ΠΓ: Παιδαγωγικές Γνώσεις 

ΠΓΠ: Παιδαγωγικές Γνώσεις Περιεχομένου 

ΠΓΠ&Δ: Παιδαγωγικές Γνώσεις Περιεχομένου & Δράση 

ΤΓ: Τεχνολογικές Γνώσεις 

ΤΓΠ: Τεχνολογικές Γνώσεις Περιεχομένου 

ΤΠΓ: Τεχνολογικές Παιδαγωγικές Γνώσεις 

ΤΠΓΠ: Τεχνολογικές Παιδαγωγικές Γνώσεις Περιεχομένου 

ΤΠΕ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

ΦΕ: Φυσικές Επιστήμες 

ΦτΤ: Φύση της Τεχνολογίας 

Χ: Έγινε χρήση ΜΥΣ 
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«I don't believe I can really do without 

teaching. The reason is, I have to have 

something so that when I don't have any 

ideas and I'm not getting anywhere I can 

say to myself, "At least I'm living; at least 

I'm doing something; I am 

making some contribution" -- it's just 

psychological. 

When I was at Princeton in the 1940s I 

could see what happened to those great 

minds at the Institute for Advanced Study, 

who had been specially selected for their 

tremendous brains and were now given 

this opportunity to sit in this lovely house 

by the woods there, with no classes to teach, with no obligations whatsoever. These poor bastards could 

now sit and think clearly all by themselves, OK? So they don't get any ideas for a while: They have 

every opportunity to do something, and they are not getting any ideas. I believe that in a situation like 

this a kind of guilt or depression worms inside of you, and you begin to worry about not getting any 

ideas. And nothing happens. Still no ideas come. 

Nothing happens because there's not enough real activity and challenge: You're not in contact with the 

experimental guys. You don't have to think how to answer questions from the students. Nothing! 

In any thinking process there are moments when everything is going good and you've got wonderful 

ideas. Teaching is an interruption, and so it's the greatest pain in the neck in the world. And then there 

are the longer period of time when not much is coming to you. You're not getting any ideas, and if you're 

doing nothing at all, it drives you nuts! You can't even say "I'm teaching my class." 

If you're teaching a class, you can think about the elementary things that you know very well. These 

things are kind of fun and delightful. It doesn't do any harm to think them over again. Is there a better 

way to present them? The elementary things are easy to think about; if you can't think of a new thought, 

no harm done; what you thought about it before is good enough for the class. If you do think of 

something new, you're rather pleased that you have a new way of looking at it. 

The questions of the students are often the source of new research. They often ask profound questions 

that I've thought about at times and then given up on, so to speak, for a while. It wouldn't do me any 

harm to think about them again and see if I can go any further now. The students may not be able to see 

the thing I want to answer, or the subtleties I want to think about, but they remind me of a problem by 

asking questions in the neighborhood of that problem. It's not so easy to remind yourself of these things. 

 

So I find that teaching and the students keep life going, and I would never accept any position in which 

somebody has invented a happy situation for me where I don't have to teach. Never.» 

-Richard Feynman                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

excerpts from "'Surely You're Joking Mr. Feynman!' Adventures of a Curious Character" by Richard Feynman, Bantam Books: 

New York, 1986



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




