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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην εκπαίδευση εν-ενεργεία 

εκπαιδευτικών σε έννοιες από το πεδίο της Νανο-Επιστήμης και της νανο-

Τεχνολογίας (ΝΕ-Τ) μέσα από τη διαδικασία σχεδιασμού και δόμησης μιας 

διδακτικής ενότητας.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο για την υλοποίηση της έρευνας αποτέλεσε το Μοντέλο 

της Διδακτικής Αναδόμησης (Model of Educational Reconstruction MER, Duit, 

Gropengießer, Kattmann, Komorek & Parchmann, 2012). Ακολουθώντας τη 

φιλοσοφία του μοντέλου δομήθηκε μια Κοινότητα Μάθησης (Κ.Μ) στο πλαίσιο της 

οποίας πέντε εν-ενεργεία εκπαιδευτικοί (ένας Α΄θμιας και τέσσερις Β΄θμιας 

εκπαίδευσης) ανέπτυξαν μια διδακτική ενότητα σε έννοιες τις ΝΕ-Τ που 

ενσωματώνει κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα και διαστάσεις επικοινωνίας της 

επιστήμης μέσω της δημιουργίας και παρουσίασης εκθεμάτων από τους μαθητές. Για 

το σχεδιασμό και τη δόμηση της ενότητας οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με 

ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (Δ.Φ.Ε), ερευνητές της ΝΕ-Τ και 

εμπειρογνώμονες από μουσεία επιστημών οι οποίοι και αποτέλεσαν ισότιμα μέλη της 

Κ.Μ. 

Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε διάρκεια ενός έτους και 

περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια, ημι-δομημένες συνεντεύξεις, βιντεοσκοπημένες 

καταγραφές των αλληλεπιδράσεων των μελών της Κ.Μ και το εκπαιδευτικό υλικό 

που ανέπτυξαν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί. Για την ανάλυση των δεδομένων 

αξιοποιήθηκε κυρίως το Διασυνδεδεμένο Μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

(Interconnected Model of Professional Growth, IMPG, Clarke & Hollingsworth, 

2002), ως ένα ερευνητικό εργαλείο που επιτρέπει τη μελέτη των διαδικασιών μέσα 

από τις οποίες συντελείται η επαγγελματική αλλαγή των εκπαιδευτικών. Για την 

υποστήριξη της ανάλυσης σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης 

περιεχομένου (content analysis) με βάση τις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας 

(grounded theory).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η δυναμική της αλληλεπίδρασης 

των εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ μεταβάλλεται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα 

και τις προσωπικές τους ανάγκες στη βάση των προκλήσεων που προκύπτουν στις 

διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της ενότητας. Μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις 

εμπλέκονται σε διαδικασίες και μαθησιακές δραστηριότητες που προάγουν την 
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εμπειρογνωμοσύνη τους για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έννοιες της ΝΕ-

Τ, συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους αλλαγή. Ταυτόχρονα, μέσα από τις 

προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν εξειδικευμένη 

ανατροφοδότηση για διαστάσεις της ενότητας που αποτελούν για τους ίδιους μια 

εκπαιδευτική καινοτομία. Το γεγονός αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά στην 

προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν και να μετασχηματίσουν ένα νέο επιστημονικό 

περιεχόμενο σε περιεχόμενο προς διδασκαλία, υιοθετώντας διδακτικές προσεγγίσεις 

που αντανακλούν τις σύγχρονες τάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας. Υπό αυτήν την 

οπτική οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδιασμού 

και δόμησης της ενότητας.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στην 

ερευνητική βιβλιογραφία που αφορά την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών 

μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε συνεργατικά πλαίσια για την 

εισαγωγή εννοιών σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων στη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών.  
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SUMMARY 

NanoScience and nanoTechnology (NST) is an interdisciplinary field which 

has attracted science education researchers’ interest due to its contribution in 

technological and scientific literacy of future generations (Hingant & Albe, 2010). 

Introducing NST topics in school presupposes that teachers are equipped with 

up-to-date knowledge and skills in order to teach such cutting edge science concepts 

in a way meaningful to their students (Anderson & Helms, 2001). A review on the 

related empirical studies indicate that teachers do not acquire the competency to 

effectively facilitate students’ learning in NST topics (Bryan, Magana & Sederberg, 

2015). In this view, there is an urgency regarding research on teachers’ education 

towards enhancing their Pedagogical Content Knowledge (PCK, Shulman, 1987) in 

NST topics in order to support them in introducing such topics in school (Jones et al., 

2013a). 

Recently teachers’ participation in collaborative curriculum design teams has 

attracted major interest in science education research literature as they impact on their 

professional development (Voogt et al., 2011). Indeed, further research is needed on 

issues regarding the interactions among members and the nature of the design task, in 

order get an insight on how these settings contribute to teachers’ professional learning 

(Voogt, Pieters & Handelzalts, 2016). 

 

Aim of the study. This study focuses on teachers’ professional development in a 

specialized context of a collaborative curriculum material design team. In the 

framework of IRRESISTIBLE EU-project (http://www.irresistible-project.eu) a 

Community of Learners (CoL, Loucks-Horsley, Stiles, Mundry & Hewson,  2009) 

was established to support five in-service teachers in the process of developing a 

teaching module in NST topics that integrates aspects of Responsible Research and 

Innovation (RRI) and aspects of science communication by utilizing Information and 

Communication Technologies (ICT). To accomplish this task teachers collaborated 

with two researchers in NST, four science education researchers and three experts in 

science communication which comprised members of the CoL.  

The aim of this study is to delve deeper on teachers’ collegial interactions  in the 

CoL as they confront with the emerged challenges in the different stages of designing 
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and developing a teaching module in NST topics. The research question that guides 

this study is:  

Which are teachers’ interactions in the context of a Community of 

Learners as they design and develop a teaching module in NST topics 

and how these interactions prompt their professional change? 

 

Research framework. Methodologically this study is based on the Model of 

Educational Reconstruction (MER, Duit, Gropengießer, Kattmann, Komorek, & 

Parchmann, 2012). MER brings science content structure and educational concerns 

into a balance when designing and developing learning environments. The model is 

based on a constructivist epistemological position of teaching and learning (Duit & 

Treagust, 2003) and consists of three closely interrelated components: a) clarification 

and analysis of science content, b) research on teaching and learning and c) design 

and evaluation of teaching and learning environments.  

The empirical part of this study was conducted in the framework of the model 

of Εducational Reconstruction for Teacher Education (ERTE, Komorek & Kattmann 

2008). According to the principles of this model, studies on teachers’ PCK equally 

balanced with the process of clarifying concepts for educational structuring is 

prerequisite in order to scaffold the guidelines for efficient teachers’ education 

settings.  

 

Research Design. The research design was divided in three interrelated phases and 

lasted a year-long. In Phase A (Plan and Prepare) members of CoL were familiarized 

with the aspects of the module, i.e NST, teaching and learning of NST topics, RRI, 

inquiry, science exhibits development and ICT in science teaching. They visited 

science laboratories and museums, they were familiarized with nano-products and 

interactive science exhibits. Furthermore, they had the opportunity to interact with 

exemplary teaching material used in teaching and learning of NST according to the 

latest literature review. In Phase B (Develop), the members of CoL shared their ideas 

for module’s design and a shared structure of the module was developed. In Phase C 

(Implement & Reflect), teachers properly adjusted and implemented the shared 

structure of the module in their classrooms, i.e in two primary school classes (aged 

11-12), two lower secondary classes (aged 14-15) and two upper secondary classes 

(aged 17-18). Consequently, teachers shared their reflections with colleagues in the 
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CoL considering students’ reflections, during which the module was evaluated and 

finalized. 

 

Data collection & analysis.  The data collection includes a questionnaire on teachers’ 

views regarding the aspects of the module, video-recordings of the meetings of the 

CoL, semi constructed interviews, and teachers’ developed modules.   

In data analysis the Interconnected Model of Professional Growth (IMPG) 

(Clarke & Hollingsworth, 2002) was used. This empirically founded model assumes 

that teachers professional change can be triggered in any of the four distinct domains 

which encompass teachers’ world, i.e External Domain (external source of 

informationa and stimulus), Personal Domain (beliefs, knowledge, attitudes, etc), 

Domain of Practice (professional experimentation) and Domain of Consequence 

(salient outcomes). According to the authors of this model the mechanism whereby 

change in one domain triggers change in another is the mediating processes of 

enactment and reflection. Enactment is the translation of a belief or a pedagogical 

model into action while reflection denotes an active, persistent and careful 

consideration of something previously encountered. 

Given the power of the IMPG as an interrogatory tool, criteria were 

established in order to register the correlations among the district domains of the 

model as they emerged from the transcribed data. Pictorial representations of the 

IMPG were developed for every teacher and for each phase of the research design. A 

comparative analysis among teachers’ pictorial representations was conducted in 

order to identify the overarching features in the emerged correlations of the domains 

of the IMPG model. 

In order to facilitate our deeper elaboration on teachers’ collegial interactions 

that elicit these correlations, there were quantitative estimates of the frequency in 

which individual teachers interact with peer-teachers or experts (meaning the 

researchers in NST, researchers in science education and experts in science 

communication) in the CoL. Concurrently, the specific topics under inspection during 

these interactions were registered.  

 
Results. In Phase A (Plan & Prepare) teachers enacted the information and stimulus 

received from the external domain throughout their interactions majorly with experts-

members of the CoL. These interactions focused primarily on issues regarding the 
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teaching material as long as the analysis and the clarification of the aspects of the 

module that are novel for them, i.e NST, RRI, exhibits. Their familiarization with 

nano-applications, science exhibits and the exemplary teaching material evoked 

multiple stimulating dialogues with colleagues, which reinforced them in contributing 

with new educational ideas regarding module’s design considering students’ 

perspectives, which they majorly addressed to the plenary of the CoL. 

 In Phase B (Develop), teachers’ enacted the acquired knowledge and the 

research based educational strategies regarding teaching and learning of NST in their 

teaching practices given that these aspects were integrated in their modules 

considering students’ perspectives. In this phase, they interacted majorly with peer-

teachers in the CoL as they anticipate feedback from colleagues that share the same 

interest and concerns. The acquired feedback on their proposals and the process of 

experiencing practical alternatives challenged their personal perspectives and 

influenced their initial intentions regarding the development of a module that 

facilitates students’ understanding in NST topics. 

 In Phase C (Implement & Reflect) teachers enacted in the implemented 

modules their refined ideas and optimal teaching practices regarding NST instruction. 

The implementation process supplied them with valuable feedback on students’ 

reflections regarding majorly the teaching material, students-researchers interactions 

and the process of exhibits development. Teachers’ collegial interactions majorly with 

peer-teachers in the CoL regarding their related experiences on the abovementioned 

aspects, triggered multiple reflection processes. These processes stimulated them in 

validating and revising their perspectives regarding the development of a teaching 

module that effectively supports students’ understanding in NST topics.  

 In summary, the findings in this study highlight that confronting to the 

emerged challenges in the process of designing and developing a teaching module in 

NST topics, teachers progressively shift their focus for interaction with colleagues 

powered by their personal interests and major concerns on the emerged challenges of 

the design task. Throughout these interactions they acquire qualified feedback in order 

to interpret and educationally reconstruct NST topics in a teaching module that 

integrates aspects which constitutes an educational innovation for them and reflects in 

practice research based educational approaches. These interactions evoke processes 
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that promote their professional learning in terms of the IMPG and raise an impact on 

the process of module’s design and development.  

 

Discussion and Conclusions.  

 In the context of a CoL in this study, in-service teachers were engaged in 

learning activities and processes that challenged their personal perspectives and 

cultivated their proficiencies in developing teaching materials in order to introduce 

NST topics in class. The findings indicate that the aforementioned processes updated 

their knowledge base and broadened their pedagogical repertoire as they enacted the 

received stimulus and acquired knowledge in their teaching modules. At this end, this 

study confirms the findings of previous studies (Voogt, Pieters & Handelzalts, 2016; 

Voogt et al., 2011) which highlight the impact of collaborative curriculum design 

teams in teachers’ professional development.  

  Another prominent feature of this study is that it unearths the dynamic change 

on teachers’ interactions with colleagues in the CoL which evoked different 

sequences of professional change in terms of the IMPG. Furthermore it unveils the 

special features of the emerged sequences of change in each phase of module’s 

development, identifying the mediating processes that raise an impact on teachers’ 

personal perspectives considering the instruction of contemporary scientific topics in 

school. 

Such outcomes are promising in the effort to overcome traditional hindrances 

in teaching contemporary scientific topics which are powered by teachers’ abstract 

knowledge on the new science content. To this end, this study contributes in the 

existed knowledge regarding teachers’ professional learning in NST topics in 

conjunction with the literature regarding the development of their expertise in 

collaborative curriculum material design.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η σύγχρονη εποχή επιτάσσει τις κοινωνίες των αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών να εξελίσσονται και να εναρμονίζονται με τους ρυθμούς 

προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας. Προϊόντα και εφαρμογές που απορρέουν 

από έρευνα αιχμής σε διάφορα επιστημονικά πεδία, διεισδύουν ολοένα και 

περισσότερο σε διάφορες εκφάνσεις της σύγχρονης καθημερινότητας (Hurd, 2002).  

Οι ερευνητές από το πεδίο της Δ.Φ.Ε καλούνται να αντιμετωπίσουν την ανάγκη 

για δημιουργία σύγχρονων πολιτών που θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις 

επιστημονικές εξελίξεις και θα ανταπεξέρχονται στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις 

(DeBoer, 2000). Υπό αυτήν την οπτική οι προκλήσεις για την εκπαιδευτική έρευνα 

έχουν διαμορφωθεί με σύγχρονους όρους επιστημονικού γραμματισμού των πολιτών 

(Collins, 1998).  

Η Νανο-Επιστήμη και η νανο-Τεχνολογία (ΝΕ-Τ) αποτελεί ένα 

διεπιστημονικό πεδίο με προϊόντα και εφαρμογές που αξιοποιούν τεχνολογία αιχμής 

και διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη καθημερινότητα (Roco, 

2003). Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει την εκπαιδευτική αξία 

ενσωμάτωσης εννοιών της ΝΕ-Τ στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για λόγους 

επιστημονικού γραμματισμού των σύγχρονων πολιτών (Laherto, 2012). Η 

εκπαιδευτική έρευνα φαίνεται να υιοθετεί αυτήν τη θεώρηση για την εκπαιδευτική 

αξία της ΝΕ-Τ, αφού συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση προσεγγίζοντας 

διεξοδικά και συστηματικά τις διαφορετικές διαστάσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος 

(Jones et al., 2013a).  

Οι εκπαιδευτικοί ως αρωγοί κάθε καινοτομίας αποτελούν μια βασική 

παράμετρο σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική καινοτομία. Το γεγονός αυτό καθιστά 

απαραίτητο να είναι ενήμεροι στα συνεχώς μεταβαλλόμενα πλαίσια και να 

αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις τους επαγγέλματος τους (Osborne & 

Dillon, 2008). Έρευνες διαπιστώνουν ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη 

φύση της επιστήμης και οι γνώσεις τους για το επιστημονικό περιεχόμενο 

διαμορφώνουν την επαγγελματική τους ταυτότητα, επηρεάζοντας τη διδακτική τους 

πρακτική αλλά και τις αντιλήψεις των μαθητών τους (Grossman & Stodolsky, 1995; 

Lederman, 1992). Παράλληλα, οι διδακτικές τους προσεγγίσεις επηρεάζονται από τις 

αντιλήψεις τους για τα προαπαιτούμενα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των 

μαθητών τους (Bianchini, Cavazos & Helms, 1999). Υπό αυτήν την οπτική  η 
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προοπτική διαπραγμάτευσης εννοιών της ΝΕ-Τ στην τάξη, καθιστά αναγκαίο να 

ενημερωθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για ζητήματα που αφορούν τη 

μεθοδολογία διδασκαλίας και μάθησης σύγχρονων εννοιών φυσικών επιστημών 

(Anderson & Helms, 2001). 

Στην ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας που εξετάζει τις προκλήσεις 

του εγχειρήματος διαπραγμάτευσης εννοιών της ΝΕ-Τ σε επίπεδο τάξης, 

διαπιστώνεται μεταξύ άλλων η έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων εκπαιδευτικών 

(Jones et al., 2013a). Η ανάπτυξη οργανωμένων πρωτοβουλιών για την εμπλοκή 

τους σε στοχευμένες δραστηριότητες μάθησης στο συγκεκριμένο περιεχόμενο ή με 

άλλα λόγια η ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (Guskey, 2000), 

είναι απαραίτητη ώστε να υποστηριχθούν στην προσπάθεια τους να εντάξουν 

σύγχρονες έννοιες φυσικών επιστημών όπως η ΝΕ-Τ στη διδασκαλία τους.  

Οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των πλαισίων που συμβάλλουν στην 

επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών συγκεντρώνει ένα σημαντικό κομμάτι της 

βιβλιογραφίας στην εκπαιδευτική έρευνα (Vescio, Ross & Adams, 2008). Σε αυτή 

την κατεύθυνση αρκετοί ερευνητές συγκλίνουν στο ότι τα χαρακτηριστικά 

συνεργατικών πλαισίων όπως οι Κοινότητες Μάθησης (Κ.Μ) διαμορφώνουν 

συνθήκες που συμβάλλουν στην επαγγελματική αλλαγή των εκπαιδευτικών 

(Vangriegen, Meredith, Packer & Kyndt, 2017), υπό την έννοια της εμπλοκής τους 

σε μια διαρκή αναζήτηση της μάθησης για την επαγγελματικής τους εξέλιξη (Clarke 

& Hollingsworth, 1994). 

 Σύγχρονες έρευνες διαπιστώνουν επίσης τα οφέλη συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε ομάδες εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Voogt et al., 2011). Τα 

συνεργατικά περιβάλλοντα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού ενσωματώνουν 

χαρακτηριστικά των Κ.Μ ενώ παράλληλα προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς 

εμπειρίες σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής. Οι συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

αυτά τα πλαίσια φαίνεται να ενισχύει διαφορετικές διαστάσεις της Π.Γ.Π 

συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη (Voogt et al., 

2016).  

 

 Σκοπός έρευνας - Ερευνητικό ερώτημα  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, η παρούσα διατριβή υπηρετεί την ανάγκη 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για την εισαγωγή εννοιών της ΝΕ-Τ στην τάξη. 
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Επικεντρώνεται στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσα από διαδικασία 

ανάπτυξης διδακτικού υλικού σε ένα εξειδικευμένο συνεργατικό περιβάλλον.  

Πιο συγκεκριμένα, για την υλοποίηση της έρευνας αναπτύχθηκε μια 

εξειδικευμένη Κοινότητα Μάθησης (Κ.Μ) στο πλαίσιο της οποίας εν–ενεργεία 

εκπαιδευτικοί, ερευνητές της Δ.Φ.Ε, ερευνητές της ΝΕ-Τ και εμπειρογνώμονες στην 

επικοινωνία της επιστήμης συνεργάστηκαν για το σχεδιασμό και τη δόμηση μιας 

διδακτικής ενότητας σε έννοιες της ΝΕ-Τ.  

Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών 

στο πλαίσιο της Κ.Μ και το πώς αυτές μεταβάλλονται στα διαφορετικά στάδια 

σχεδιασμού και δόμησης της διδακτικής ενότητας. Επικεντρώνεται στον τρόπο με 

τον οποίο αυτές οι αλληλεπιδράσεις υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία ερμηνείας και διδακτικής αναδόμησης σύγχρονων εννοιών φυσικών 

επιστημών με σκοπό να τις εισάγουν στην τάξη. Υπό αυτήν την οπτική, η παρούσα 

διατριβή διερευνά τις διαμεσολαβητικές διεργασίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 

της Κ.Μ οι οποίες και συμβάλλουν στην επαγγελματική αλλαγή των εκπαιδευτικών 

επηρεάζοντας παράλληλα και την ανάπτυξη της ενότητας.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, το ερευνητικό ερώτημα στην παρούσα έρευνα 

είναι: 

Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο μια Κοινότητας 

Μάθησης καθώς σχεδιάζουν και δομούν μια διδακτική ενότητα σε έννοιες της ΝΕ-Τ 

και πως αυτές συμβάλλουν στην επαγγελματική τους αλλαγή;   

 

  



 

 
22 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

1.1 Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης  

 Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης (Model of Educational 

Reconstruction, MER),  έχει σχεδιαστεί αρχικά ως πλαίσιο για την εκπαιδευτική 

έρευνα και ανάπτυξη (Duit et al., 2012) και αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη 

διερεύνηση της εκπαιδευτικής αξίας και της δυνατότητας διδασκαλίας 

συγκεκριμένου επιστημονικού περιεχομένου στην τάξη.  

 Έχοντας ως στόχο να ενισχύσει την κατανόηση εννοιών της επιστήμης από 

τους μαθητές και κατ’ επέκταση τα επίπεδα επιστημονικού γραμματισμού τους,  το 

μοντέλο αυτό προσπαθεί να φέρει σε ισορροπία κατά τη διάρκεια δόμησης της 

διδασκαλίας ζητήματα που άπτονται του επιστημονικού περιεχομένου με ζητήματα 

εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να συνδυάσει 

στοιχεία από δύο κυρίαρχες τάσεις στη Δ.Φ.Ε με θεμελιωδώς διαφορετικές 

προσεγγίσεις, όπου η μια έχει προσανατολισμό στην επιστήμη και η άλλη στους 

μαθητευόμενους (Duit, 2007).  

 Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγητές του MER θεωρούν ότι δεν υφίσταται μια 

αμιγώς καθαρή δομή επιστημονικού περιεχομένου (ο όρος δομή επιστημονικού 

περιεχομένου αφορά τα αλληλένδετα στοιχεία μιας συγκεκριμένης ενότητας π.χ. 

μεταφορά ενέργειας, διατήρηση ενέργειας, μορφές ενέργειας κ.ά. στην ενότητα 

ενέργεια). Ακόμα και αν αυτή προσδιορίζεται μέσα από επιστημονικά εγχειρίδια έχει 

υποστεί μια ιδιόμορφη αναδόμηση σύμφωνα με τις ρητά εκφρασμένες ή σιωπηλά 

επικρατούσες προσωπικές επιδιώξεις των συγγραφέων. Η θεώρηση αυτή δεν έχει ως 

στόχο να αμφισβητήσει την επιστημονική εγκυρότητα αυτών των πηγών αλλά να 

τονίσει ότι αποτελούν ένα προϊόν ανθρώπινης πνευματικής διεργασίας, το οποίο 

πρέπει να αναδομηθεί αντλώντας στοιχεία εκπαιδευτικού προσανατολισμού 

προκειμένου να αποτελέσει περιεχόμενο κατάλληλο προς διδασκαλία.   

  Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση η Δ.Φ.Ε αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο 

αφού εκτός της καθαρής επιστήμης αντλεί αναφορές από διαφορετικά πεδία (Duit, 

2007, σχήμα 1.1).  
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Σχήμα 1. 1 Επιστημονικά πεδία αναφοράς για την επιστημονική εκπαίδευση (Duit, 
2007) 

  Ειδικότερα, η φιλοσοφία και η ιστορία της επιστήμης παρέχουν 

συλλογιστικά πλαίσια για την κριτική ανάλυση της φύσης της επιστήμης αλλά και 

της συνεισφοράς στην κατανόηση του φυσικού και του τεχνητού κόσμου που μας 

περιβάλλει. Η ψυχολογία και η παιδαγωγική προσφέρουν δεξιότητες για την 

διερεύνηση του κατά πόσο ένα συγκεκριμένο θέμα αξίζει να διδαχθεί και κατ’ 

επέκταση να διεξαχθούν εμπειρικές μελέτες για την κατανόηση του από τους 

μαθητές. Υπάρχουν περαιτέρω αναφορές από επιστημονικά πεδία όπως είναι η 

γλωσσολογία, η οποία και παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των διαλόγων στην 

τάξη ή την εννοιολογική σύλληψη της επιστημονικής μάθησης ως εισαγωγή σε μια 

νέα γλώσσα. Επιπλέον η ηθική, συνεισφέρει στην πλαισίωση της διδασκαλίας 

αναφορικά με ζητήματα δεοντολογίας.  

 

1.1.1 Επιστημολογική θεώρηση του μοντέλου 

 Από άποψη επιστημολογικού προσανατολισμού το MER έχει μια 

κονστρουκτιβιστή τοποθέτηση. Σύμφωνα με αυτήν τη θεώρηση οι αντιλήψεις των 

μαθητών δεν αντιμετωπίζονται ως εμπόδια για τη μάθηση τους, αλλά ως σημεία 

αναφοράς και διανοητικά εργαλεία πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η νέα γνώση 

(Duit & Treagust, 2003). Υπό αυτήν την οπτική ενσωματώνει στοιχεία της 

σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας που αφορούν το πλαίσιο μάθησης στις Φυσικές 

Επιστήμες (Φ.Ε), με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών.  

  

 

Φυσικές επιστήμες 

Παιδαγωγική 

Φιλοσοφία της 
επιστήμης 

Ιστορία της επιστήμης 

Ψυχολογία 
Διδακτική φυσικών 

επιστημών 

Περαιτέρω πεδία αναφοράς: 
π.χ Κοινωνιολογία / Ανθρωπολογία / Γλωσσολογία / Ηθική 
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Το πλαίσιο μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες 

Οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες της επιστημονικής γνώσης αλλά 

προσέρχονται στη διδασκαλία με προ-αντιλήψεις και απόψεις για μια σειρά από 

φαινόμενα και επιστημονικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο (Brown & 

Hammer, 2008). Οι αντιλήψεις αυτές όχι μόνο δεν εναρμονίζονται με τις 

επιστημονικά αποδεκτές θεωρήσεις αλλά συχνά είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Το 

γεγονός αυτό κατέστησε αναγκαία τη διερεύνηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων 

στην κατεύθυνση εξέλιξης των προ-αντιλήψεων των μαθητών ώστε αυτές να 

ακολουθούν τις επιστημονικά αποδεκτές. 

Ένα θεωρητικό πλαίσιο για την διερεύνηση της δυνατότητας αλλαγής των 

προ-αντιλήψεων των μαθητών αποτελεί ο κονστρουκτιβισμός, σύμφωνα με τον οποίο 

η νέα γνώση δεν μεταβιβάζεται απλά στους μαθητές αλλά οικοδομείται. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την πολύπλοκη φύση των διαδικασιών μάθησης ωστόσο, 

ερευνητές διαπιστώνουν την ανάγκη ενσωμάτωσης στοιχείων και από αλλά 

επιστημολογικά πλαίσια ώστε να επιτευχθεί η εννοιολογική αλλαγή (Duit & 

Treagust, 1998). 

Αρχικά ο όρος εννοιολογική αλλαγή είχε συνδεθεί με τη μάθηση της 

επιστήμης μέσα από κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις (Duit, 1999). Σε μια ευρεία 

έννοια ο όρος αυτός δηλώνει τη μαθησιακή πορεία από τις προ-αντιλήψεις των 

μαθητών στις επιστημονικά αποδεκτές έννοιες. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής 

υποβάλλεται στη διαδικασία γνωστικής σύγκρουσης μέσα από την οποία 

αντιλαμβάνεται την ανεπάρκεια των αντιλήψεων του για την ερμηνεία φαινομένων 

που τον περιβάλλουν και έτσι οδηγείται στην υιοθέτηση των νέων, επιστημονικά 

αποδεκτών προσεγγίσεων. Η συνεισφορά της προαναφερθείσας προσέγγισης στη 

διδασκαλία και μάθηση των Φ.Ε υπήρξε σημαντική για πολλά χρόνια (Duit & 

Treagust, 2003).   

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο οι απαιτήσεις για την εκπαιδευτική έρευνα 

διαμορφώνονται με όρους σύγχρονου επιστημονικού γραμματισμού (DeBoer, 2000). 

Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται αρκετοί περιορισμοί στην προαναφερθείσα 

κλασσική προσέγγιση της εννοιολογικής αλλαγής (π.χ Vosniadou & Ioannides, 1998). 

Ενδεικτικά, η κλασσική προσέγγιση εστιάζει στη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή σε 

μεμονωμένες επιστημονικές έννοιες αγνοώντας το πλαίσιο και τις επιστημονικές 

διαδικασίες μέσα από τις οποίες προήλθαν οι επιστημονικές ανακαλύψεις. Εστιάζει 
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σε μια συλλογιστική που ακολουθεί τη δομή του επιστημονικού περιεχομένου χωρίς 

να λαμβάνει υπόψιν την επιρροή του συναισθηματικού τομέα του μαθητευόμενου. 

Παράλληλα, η κλασσική προσέγγιση δεν εναρμονίζεται με τις σύγχρονες θεωρίες που 

ενσωματώνουν στοιχεία τόσο των προσωπικών όσο και των κοινωνικών διαστάσεων 

της μάθησης (Duit & Treagust, 1998). 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αναδεικνύεται η ανάγκη για μια 

προσέγγιση της εννοιολογικής αλλαγής που θα ενσωματώνει στοιχεία από 

διαφορετικά πλαίσια. Ειδικότερα, η νέα προσέγγιση θα πρέπει να υιοθετεί στη 

διδακτική πράξη στοιχεία από τη σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα αλλά και να 

ενημερώνεται από αυτήν όσο αναφορά τις αντιλήψεις τόσο των μαθητών όσο και των 

εκπαιδευτικών (Duit, & Treagust, 2003). Υπό αυτή την οπτική η νέα προσέγγιση 

καλείται να  γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της διδασκαλίας των Φ.Ε και των 

αποτελεσμάτων της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας. 

Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης εναρμονίζεται με την 

προαναφερθείσα ανάγκη για μια προσέγγιση στη Δ.Φ.Ε που θα αντλεί στοιχεία από 

διαφορετικά πλαίσια. Στην ενότητα που ακολουθεί δίνεται η επισκόπηση του 

μοντέλου, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο αυτό υιοθετεί στοιχεία 

από διαφορετικά ερευνητικά πεδία στην κατεύθυνση ενίσχυσης των επιπέδων 

επιστημονικού γραμματισμού των σύγχρονων πολιτών. 

 

1.1.2 Επισκόπηση του μοντέλου 

 Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης επικεντρώνεται στο 

μετασχηματισμό της δομής του περιεχομένου από ένα συγκεκριμένο επιστημονικό 

πεδίο σε δομή περιεχομένου προς διδασκαλία. Οι δύο αυτές δομές είναι θεμελιωδώς 

διαφορετικές και η μετάβαση από τη μια στην άλλη δεν είναι μια άμεση και 

γραμμική διαδικασία (σχήμα 1.2).  
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Σχήμα 1. 2 Διαδικασία μετασχηματισμού της δομής του περιεχομένου σε δομή 
περιεχομένου προς διδασκαλία (Duit et al., 2012) 

Πολύ περισσότερο δε, η δομή του περιεχομένου προς διδασκαλία δεν αποτελεί μια 

απλούστερη εκδοχή της δομής του επιστημονικού περιεχομένου. Αντιθέτως, η 

διαδικασία ανάλυσης του περιεχομένου στα θεμελιώδη στοιχεία του ώστε να είναι 

προσβάσιμο από τους μαθητές, η τοποθέτηση του σε πλαίσια κατανοητά για αυτούς 

και ο επαναπροσδιορισμός του μέσα από τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία που 

ενσωματώνει η Δ.Φ.Ε  (σχήμα 1.1) ώστε να συμπεριλάβει τις δυνατότητες μάθησης 

και τις δυσκολίες των μαθητών, το καθιστά αρκετά πιο σύνθετο. Για τη δημιουργία 

κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης, η ανάλυση της δομής του επιστημονικού 

περιεχομένου και οι εμπειρικές έρευνες των αντιλήψεων και των διαδικασιών 

μάθησης των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών θεωρούνται εξίσου σημαντικές.  

 Το MER, αποτελείται από τρεις στενά συσχετιζόμενες συνιστώσες, το 

περιεχόμενο των οποίων δίνεται συνοπτικά στη σχηματική αναπαράσταση του 

μοντέλου στο σχήμα 1.3 που ακολουθεί.  
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Προοπτικές των μαθητών                Στόχοι διδασκαλίας   

Θεμελιώδεις ιδέες  



 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.3 Οι τρεις συνιστώσες του Μοντέλου Διδακτικής Αναδόμησης (MER) (Duit et al., 2012). 

 

(1) 

Διασάφηση και Ανάλυση  

Επιστημονικού Περιεχομένου 

Διασάφηση του Επιστημονικού 
Περιεχομένου & 

Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Αξίας 

(2) 

Έρευνα στη Διδασκαλία και Μάθηση 
 

Προοπτικές των Μαθητών 

(εννοιολογικοί & συναισθηματικοί 

παράγοντες) 

Διαδικασίες Διδασκαλίας και Μάθησης 

Απόψεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών 

(3) 

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση  

Περιβαλλόντων Διδασκαλίας και 

Μάθησης 

Ζητήματα πραγματικών περιβαλλόντων 

διδασκαλίας και μάθησης λαμβάνονται 

υπόψη. 
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Συνιστώσα (1): Διασάφηση και ανάλυση επιστημονικού περιεχομένου 

 Περιεχόμενο αυτής της συνιστώσας είναι η αποσαφήνιση των συγκεκριμένων 

επιστημονικών αντιλήψεων και της δομή του επιστημονικού περιεχομένου από μια 

εκπαιδευτική προοπτική. Δύο διεργασίες που συνδέονται στενά και περιλαμβάνονται 

στη συνιστώσα αυτή είναι η διασάφηση του επιστημονικού περιεχομένου και η 

ανάλυση της εκπαιδευτικής του αξίας.  

Η διασάφηση  του επιστημονικού περιεχομένου βασίζεται στην ποιοτική του 

ανάλυση τόσο μέσα από εξέχοντα επιστημονικά εγχειρίδια και δημοσιεύσεις όσο και 

από στοιχεία που αποτυπώνονται από την εξέλιξη του μέσα από την πρόοδο της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. Η κριτική ανάλυση του περιεχομένου από 

εκπαιδευτική σκοπιά είναι απαραίτητη δεδομένου ότι τα ακαδημαϊκά εγχειρίδια 

απευθύνονται σε ειδικούς. Η επιστημονική γνώση μέσα σε αυτά παρουσιάζεται συχνά 

σε συμπυκνωμένη μορφή, παραλείποντας την αναφορά στις επιστημονικές μεθόδους 

και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη η έρευνα. Η φύση και οι 

διαδικασίες της επιστήμης καθώς και η σύνδεση της με την καθημερινότητα 

σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μοντέλου, είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψιν στη διαδικασία αναδόμησης του επιστημονικού περιεχομένου. 

Επιπλέον, τα εγχειρίδια αυτά συχνά χρησιμοποιούν όρους και γλωσσικές εκφράσεις 

που έχουν διαφορετικό νόημα στην επιστήμη σε σχέση με την καθημερινή ζωή. Για 

τους μαθητές αυτό το είδος του περιεχομένου δεν είναι καν προσβάσιμο, ενώ μερικές 

φορές μπορεί να αποδειχθεί παραπλανητικό.  

Εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι οι προ-αντιλήψεις των μαθητών 

συχνά δεν είναι σε συμφωνία με τις επιστημονικές έννοιες και τις μεθόδους προς 

διδασκαλία. Ορισμένες φορές μάλιστα δίνουν μια διαφορετική οπτική που μπορεί να 

οδηγήσει στη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου (Kattmann, 2001). Υπό αυτό το 

πρίσμα, η αξιοποίηση τους στη διαδικασία διασάφησης του περιεχομένου 

συνεισφέρει στην πληρέστερη κατανόηση του. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της 

προοπτικής των μαθητών στη διαδικασία αυτή συνεισφέρει στην προαναφερθείσα 

ανάγκη για μια ισορροπημένη θεώρηση επιστημονικο-κεντρικών και μαθητο-

κεντρικών ζητημάτων στην πορεία δόμησης μιας διδασκαλίας. 
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Συνιστώσα (2): Έρευνα στη διδασκαλία και μάθηση της επιστήμης 

 Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει την εκπαιδευτική έρευνα στη διδασκαλία και 

μάθηση της επιστήμης. Αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό πεδίο της διδακτικής των 

Φ.Ε και κατά συνέπεια συγκεντρώνει ογκώδη ερευνητική βιβλιογραφία. Ποιοτικές 

και ποσοτικές προσεγγίσεις, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και μελέτες διαδικασιών 

μάθησης απαρτίζουν το εύρος των μεθόδων που έχει να αναδείξει το συγκεκριμένο 

πεδίο. 

 Στο MER, η διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών σε αυτό το πεδίο αποτελεί το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι διαδικασίες διασάφησης και ανάλυσης του 

επιστημονικού περιεχομένου (συνιστώσα 1, σχήμα 1.3) και οι διαδικασίες 

σχεδιασμού και αξιολόγησης των περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης 

(συνιστώσα 3, σχήμα 1.3). Πιο συγκεκριμένα, η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει:  

 εμπειρικές έρευνες στις προ-αντιλήψεις, τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις των 

μαθητών 

  έρευνες πάνω στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και στο 

συγκεκριμένο ρόλο των διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας, των πειραμάτων 

και άλλων διδακτικών εργαλείων και  

 έρευνες στις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το 

επιστημονικό περιεχόμενο, τη μάθηση των μαθητών αλλά και του ρόλου που 

καλούνται να υλοποιήσουν οι ίδιοι στην υποστήριξη αυτών των διαδικασιών 

μάθησης.  

 

Συνιστώσα (3): Σχεδιασμός και Αξιολόγηση  Περιβαλλόντων Διδασκαλίας και 

Μάθησης 

 Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού, 

δραστηριοτήτων μάθησης και διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών. Ο σχεδιασμός 

υποστηρικτικών περιβαλλόντων μάθησης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της 

συνιστώσας. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός είναι κατεξοχήν δομημένος από τις 

συγκεκριμένες ανάγκες και τις ικανότητες μάθησης των μαθητών για την επίτευξη  

των στόχων που έχουν τεθεί. Βασικές πηγές ανατροφοδότησης στη διαδικασία αυτή 

είναι αφενός τα ευρήματα από την έρευνα στις προοπτικές των μαθητών και 

αφετέρου τα αποτελέσματα της διαδικασίας διασάφησης και ανάλυσης του 
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επιστημονικού περιεχομένου. Και οι δύο πηγές θεωρούνται εξίσου σημαντικές για το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

 Για την αξιολόγηση του διδακτικού υλικού και των δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται από την προαναφερθείσα διαδικασία, αξιοποιούνται διαφορετικές 

εμπειρικές μέθοδοι όπως συνεντεύξεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς (π.χ για την 

αποτύπωση των απόψεων τους επί του υλικού που αναπτύχθηκε), ερωτηματολόγια 

για την αποτύπωση της ανάπτυξης γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των 

μαθητών ή και ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού από τη διδακτική πράξη.  

 Η ανάπτυξη του διδακτικού υλικού και των δραστηριοτήτων μάθησης είναι 

στενά συνδεδεμένα με τη διεξαγωγή έρευνας σε ζητήματα που άπτονται της 

διδασκαλίας και τη μάθησης της επιστήμης. Ειδικότερα, οι συνεντεύξεις παρέχουν 

κατευθυντήριες γραμμές για την αναπροσαρμογή των μαθησιακών ακολουθιών και 

των περιβαλλόντων μάθησης. Η διεξαγωγή διδακτικού πειράματος (teaching 

experiment) με μια μικρή ομάδα μαθητών μπορεί να αναδείξει τις διαδικασίες 

μάθησης τους. Τα νοητικά μονοπάτια σκέψης των μαθητών συνδέονται στενά με τις 

γνωστικές δραστηριότητες που βιώνουν.  

 Οι τρεις συνιστώσες του MER δεν ακολουθούν αυστηρά η μια την άλλη, αλλά 

βρίσκονται σε μια συνεχή και αμοιβαία αλληλεπιδραστική σχέση. Η θεμελιώδης 

αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών συνιστωσών του μοντέλου διεξάγεται αναδρομικά 

σε κάθε της βήμα, καθιστώντας την αρκετά πολύπλοκη. Ενδεικτικά, η διαδικασία που 

υλοποιήθηκε για τη διδακτική ανοικοδόμηση της αλληλεπίδρασης τυχαιότητας και 

νομοτέλειας στα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα (Stavrou & Duit, 2014)  δίνεται 

στο σχήμα 1.4 που ακολουθεί.  
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Σχήμα 1.4 Ένα παράδειγμα αναδρομικής διαδικασίας της Διδακτικής Aναδόμησης 
(Stavrou & Duit, 2014) 

 Η μελέτη στη οποία παραπέμπει το προηγούμενο σχήμα, δεν είναι η μόνη που 

έχει αξιοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο για την υλοποίηση της. Η ερευνητική 

βιβλιογραφία έχει να αναδείξει μια σειρά ερευνών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του MER (Aiello-Nicosia & Sperandeo-Mineo, 2000; Laherto, 2013; Niebert  & 

Gropengiesser, 2013; Komorek, Stavrou, & Duit, 2003; Stavrou, Duit & Komorek, 

2008). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αναγνώριση της αξίας του συγκεκριμένου 

μοντέλου από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, για την έρευνα και την ανάπτυξη 

της επιστημονικής εκπαίδευσης.   

 

1.2 Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης για την Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτικών 

 Το MER εκτός από πλαίσιο για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης στη 

Δ.Φ.Ε, αποτελεί και ένα θεωρητικό μοντέλο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

περιβαλλόντων μάθησης (Duit et al., 2012). Η πολυδιάστατη φύση του μοντέλου και 

η σύνθετη διαδικασία υλοποίησης της διδακτικής αναδόμησης στη διδακτική πράξη, 

προϋποθέτει σημαντικές δεξιότητες από το χρήστη του μοντέλου.  

Θεμελιώδεις 

Ιδέες 

(1)   Ανάλυση  Επιστημονικού Περιεχομένου 

Τροποποίηση 

Θεμελιωδών Ιδεών 

Ανάλυση  

Βιβλιογραφίας 

(2)      Έρευνα στη  Διδασκαλία   και τη  Μάθηση 

Μελέτη Διαδικασιών Μάθησης 

Διδακτικό πείραμα 

Πιλοτική Έρευνα 

Σειρά Συνεντεύξεων 

(3)   Σχεδιασμός και  Αξιολόγηση  Περιβάλλοντος Μάθησης 

Ανάπτυξη                             
Διδακτικής – Μαθησιακής 

Σειράς  

Κατευθυντήριες Αρχές 
Διδασκαλίας 
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 Υπό αυτή την οπτική, οι ίδιες δεξιότητες είναι απαραίτητες και για τους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το MER ως πλαίσιο για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας διδασκαλίας στην τάξη. Λαμβάνοντας υπόψιν τα 

παραπάνω, το μοντέλο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί σε πρωτοβουλίες για τη δόμηση 

πλαισίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών υπό την οπτική ότι και οι ίδιοι μπορούν να 

θεωρηθούν μαθητευόμενοι. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση οι Van Dijk & Kattmann (2007) εισηγήθηκαν  το 

μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (Educational 

Reconstruction for Teacher Education, ERTE) ως ένα πλαίσιο για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών. Μια τροποποιημένη έκδοση του συγκεκριμένου μοντέλου από τους 

Komorek & Kattmann (2008) αποτυπώνεται σχήμα 1.5, το οποίο αναδεικνύει μια 

επίσης τριγωνική δομή, σε αντιστοιχία με το MER.   
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Σχήμα 1. 5 Οι τρεις συνιστώσες του μοντέλου Διδακτικής Αναδόμησης για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (ERTE) (Komorek & Kattmann, 2008) 

 

 

(1) 

Διασάφηση Εννοιών για Δόμηση 

Διδασκαλίας 

 

(3) 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

 

(2) 

Μελέτες στην 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

των Εκπαιδευτικών 
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Στο μοντέλο αυτό λαμβάνεται υπόψη ότι ο τρόπος σκέψης των 

εκπαιδευτικών για τα βασικά χαρακτηριστικά μιας διδασκαλίας αποτελεί βασικό 

μέρος της Παιδαγωγικής Γνώσης του Περιεχομένου (Π.Γ.Π) τους (Pedagogical 

Content Knowledge PCK, Shulman, 1987).  Αν και δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός 

όρος της Π.Γ.Π, οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν στο ότι αυτή περιλαμβάνει, i) 

την κατανόηση την ειδικών μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών και ii) τη γνώση 

των αναπαραστάσεων του περιεχομένου προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι 

δυσκολίες και iii) τη γνώση του περιεχομένου προς διδασκαλία που δίνει τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αντιδρούν ευέλικτα σε απρόσμενες 

καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Van Driel, Verloop 

& Vos, 1998; Van Djik & Kattmann, 2007). Αρκετές έρευνες έχουν εστιάσει το 

ενδιαφέρον τους στην αναγνώριση και την αποτύπωση αυτής της ιδιαίτερα 

σημαντικής γνώσης σε έναν εκπαιδευτικό (Loughran, Milroy, Berry, Gunstone, & 

Mulhall, 2001;  Loughran, Mulhall & Berry, 2004). Άλλες έρευνες έχουν αναδείξει 

την αξία ενσωμάτωσης και διερεύνησης της Π.Γ.Π σε προγράμματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης εν-ενεργεία εκπαιδευτικών με σκοπό την αποτύπωση των γνώσεων τους 

και την υποστήριξη της μάθησης τους (Lee & Luft, 2008; Park & Chen, 2012; Van 

Driel & Berry, 2012).  

Oι Komorek & Kattmann (2008) διαπιστώνουν ότι το ERTE, επιτρέπει την 

αναγνώριση των χαρακτηριστικών της Π.Γ.Π. Ειδικότερα, το μοντέλο αυτό 

περιλαμβάνει τα εξής ερευνητικά πεδία:  

 τη διασάφηση εννοιών για τη δόμηση της διδασκαλίας  

 τις μελέτες της Π.Γ.Π των εκπαιδευτικών  

 το σχεδιασμό της εκπαίδευσης τους.  

Τα πεδία αυτά είναι αλληλένδετα σε μια αμοιβαία αλληλεπιδραστική σχέση. Στο 

πλαίσιο του ERTE οι μελέτες της Π.Γ.Π (συνιστώσα 2, σχήμα 1.5) διεξάγονται σε 

σχέση με τη διαδικασία διασάφησης του περιεχομένου για τη διδακτική του δόμηση 

(συνιστώσα 1, σχήμα 1.5). Ειδικότερα, η διαδικασία διασάφησης εννοιών του 

περιεχομένου λαμβάνοντας υπόψιν τις προοπτικές των μαθητών και ζητήματα που 

αφορούν τη διδασκαλία και μάθηση εννοιών της επιστήμης, παρέχουν το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο διερευνώνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση η 

Π.Γ.Π τους. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία προκύπτουν νέες ιδέες και 

κατευθυντήριες γραμμές στην κατεύθυνση ανάπτυξης αποτελεσματικών πλαισίων 
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εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (συνιστώσα 3, σχήμα 1.5). Σκοπός της μελέτης της 

Π.Γ.Π είναι να απαντήσει σε τρία ερωτήματα που σχετίζονται με βασικά της 

στοιχεία: 

 Τι γνώσεις του περιεχομένου για διδασκαλία έχουν οι εκπαιδευτικοί; 

 Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προ-αντιλήψεις 

των μαθητών για το συγκεκριμένο περιεχόμενο; 

 Τι αντιλήψεις έχουν οι εκπαιδευτικοί για την αναπαράσταση του 

επιστημονικού περιεχομένου; 

Οι τρεις αυτές ερωτήσεις είναι σε συμφωνία με τις διαστάσεις του MER i) ανάλυση 

του επιστημονικού περιεχομένου, ii) μελέτη των προ-αντιλήψεων των μαθητών και 

iii) σχεδιασμός περιβαλλόντων μάθησης ή αναπαραστάσεις του περιεχομένου. 

 

1.3 Η υλοποίηση της έρευνας στο πλαίσιο του Μοντέλου της Διδακτικής 

Αναδόμησης  

 Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην ενότητα 1.1, το MER αποτελεί ένα 

καλά εδραιωμένο πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη της Δ.Φ.Ε, που 

εναρμονίζεται με τη σύγχρονη τάση της διεθνούς βιβλιογραφίας για μια 

ισορροπημένη αντιμετώπιση ζητημάτων επιστημονικού περιεχομένου με ζητήματα 

εκπαιδευτικού προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό περιβαλλόντων διδασκαλίας 

και μάθησης.  

 Λαμβάνοντας υπόψη την εγνωσμένη αξία του MER στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής έρευνας, η υλοποίηση της έρευνας στην παρούσα διατριβή 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του συγκεκριμένου μοντέλου. Τα επόμενα 

κεφάλαια αποτυπώνουν την πορεία υλοποίησης της, όπως αυτή προσδιορίζεται μέσα  

από τις συνιστώσες του μοντέλου (σχήμα 1.3). Ειδικότερα: 

 Το κεφάλαιο 2 εστιάζει στην ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου της 

ΝΕ-Τ, στην αποσαφήνιση των θεμελιωδών ιδεών προς διδασκαλία και στην 

ανάλυση της εκπαιδευτικής της αξίας (συνιστώσα 2 στο σχήμα 1.3).   

 Το κεφάλαιο 3 εστιάζει στην ανάλυση της ερευνητικής βιβλιογραφίας που 

αφορά τη διδασκαλία και μάθηση των θεμελιωδών εννοιών της ΝΕ-Τ (συνιστώσα 3 

στο σχήμα 1.3). Εξετάζει τις δυσκολίες και τις προοπτικές των μαθητών αναφορικά 
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με τη διδασκαλία του συγκεκριμένου περιεχομένου όσο και την ανάπτυξη 

περιβαλλόντων μάθησης και διδακτικού υλικού (συνιστώσα 1 στο σχήμα 1.3).   

 Το κεφάλαιο 4 εστιάζει στις γνώσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

σε έννοιες της ΝΕ-Τ, που επίσης περιλαμβάνονται στη συνιστώσα 2 του MER. Η 

ανασκόπηση των εμπειρικών ερευνών αναδεικνύει την ανάγκη εκπαίδευσης τους για 

την ενίσχυση της Π.Γ.Π σε έννοιες της ΝΕ-Τ, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν 

περιβάλλοντα μάθησης που θα ενισχύσουν την κατανόηση των μαθητών τους στο 

συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στην κατεύθυνση αυτή στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

οι σύγχρονες τάσεις που αφορούν τη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών.  

 Εστιάζοντας στην ανάγκη εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε έννοιες της ΝΕ-Τ, 

η παρούσα μελέτη αξιοποιεί το ERTE (βλ. ενότητα 1.2) ως πλαίσιο για την 

υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας. Για τη δόμηση της διδασκαλίας (συνιστώσα 2 

στο σχήμα 1.5) στην παρούσα έρευνα υιοθετείται το MER, δεδομένου ότι μοντέλο 

αυτό αποτελεί παράλληλα ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

περιβαλλόντων μάθησης (Duit et al., 2012). Υπό αυτήν την οπτική το ERTE στην 

παρούσα έρευνα αποκτά τη δομή που αποτυπώνεται στο σχήμα 1.6, η οποία 

αποτελεί και την αρχική έκδοση του μοντέλου από τους Van Djik & Kattmann 

(2007). 
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Σχήμα 1. 6 Το μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών που ενσωματώνει το MER (Van Djil & Kattmann, 
2007) 

 

(3) 

Διδακτική Δόμηση της 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

 

(2) 

Μελέτες στην 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

των Εκπαιδευτικών 

 

Σχεδιασμός 

περιβαλλόντων μάθησης 

 

Ανάλυση  

περιεχομένου 
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 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κεφάλαιο 5 εστιάζει στη διαδικασία 

υλοποίησης της εμπειρικής έρευνας στο πλαίσιο του ERTE. Αποτυπώνει τη 

διαδικασία μέσα από την οποία δομήθηκε το πλαίσιο για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις αρχές του συγκεκριμένου μοντέλου, όσο και τη 

διαδικασία δόμησης της διδασκαλίας από του εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις αρχές 

του MER. Έχοντας πλέον εστιάσει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τα επόμενα 

κεφάλαια της διατριβής αποτυπώνουν την πορεία υλοποίησης της έρευνας σύμφωνα 

με τις αρχές του ERTE. Ειδικότερα:  

 Tο κεφάλαιο 6, αφορά τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων της 

εμπειρικής έρευνας. Η ανάλυση περιλαμβάνει τη διερεύνηση διαστάσεων της Π.Γ.Π 

των εκπαιδευτικών (συνιστώσα 2 στο σχήμα 1.6) καθώς αυτοί σχεδιάζουν και 

δομούν μια διδακτική ενότητα σε έννοιες της ΝΕ-Τ (συνιστώσα 1 στο σχήμα 1.6) 

μέσα στο πλαίσιο του MER. 

 Στο κεφάλαιο 7, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας τόσο ατομικά 

για κάθε εκπαιδευτικό όσο και συνολικά για το σύνολο των πέντε εκπαιδευτικών, 

απαντώντας στο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας διατριβής.   

 Στο κεφάλαιο 8, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και τη συσχέτιση τους με τη σύγχρονη ερευνητική 

βιβλιογραφία από το πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όσο αναφορά την Κ.Μ 

ως πλαίσιο για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών (συνιστώσα 3 στο 

σχήμα 1.6) ενώ παράλληλα κατατίθενται εκπαιδευτικές ιδέες και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΝΑΝΟ-

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΝΑΝΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή στη Νανο-Επιστήμης και τη νανο-Τεχνολογία 

Το nano προέρχεται από την ελληνική λέξη νάνος και αναφέρεται σε μια 

κλίμακα μεγέθους στο μετρικό σύστημα. Χρησιμοποιείται σε επιστημονικές μονάδες 

για να υποδηλώσει ένα δισεκατομμυριοστό της βασικής μονάδας (π.χ 1nm = 10-9 m). 

Η Νανο-Επιστήμη είναι ένα πεδίο που ασχολείται με φαινόμενα και ιδιότητες 

της ύλης στη νανοκλίμακα που κυμαίνεται περίπου από 1 έως 100 nm (Lindsay, 

2010). Η νανο-Τεχνολογία εστιάζει στην κατασκευή και τη χρήση λειτουργικών 

δομών με τουλάχιστον μια τους χαρακτηριστική διάσταση να είναι από 1 έως 100 nm 

(Ramsden, 2009). Η Νανο-Επιστήμη και η νανο-Τεχνολογία (NE-T) αποτελούν 

διεπιστημονικά πεδία έρευνας και ανάπτυξης που έχουν παρουσιάσει ραγδαία εξέλιξη 

παγκοσμίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η νανοεπιστήμη έχει τη δυνατότητα να 

φέρει την επανάσταση στις μεθόδους, τα υλικά και τα προϊόντα που δημιουργούνται 

όσο και στο φάσμα και τη φύση των λειτουργιών που μπορούν αξιοποιηθούν. Η 

νανο-Τεχνολογία έχει ήδη μια σημαντική εμπορική επιρροή που αναμένεται να 

παρουσιάσει εκθετική αύξηση στο άμεσο μέλλον (Kumar & Kumbhat, 2016).    

 Ο Richard Feynman (1918-1988) ήταν ο πρώτος ιστορικά επιστήμονας που 

συνέδεσε τόσο στενά το όνομα του με τη ΝΕ-Τ. Θεωρείται ο ‘‘Πατέρας της 

Νανοτεχνολογίας’’ αν και δεν ανέφερε ποτέ ρητά τον όρο αυτό.  Ο κάτοχος βραβείου 

Νόμπελ για την προσφορά του στο πεδίο της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής, σε μια 

διάλεξη του το 1959 είπε:  

΄΄Η φύση, εργάζεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια στο επίπεδο των ατόμων και 

των μορίων, οπότε γιατί όχι και εμείς; ΄΄  [Feynman, 1959] 

Από τότε η ΝΕ-Τ έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο όχι μόνο σε τεχνικούς κλάδους 

αλλά και σε πεδία όπως η ιατρική και η φαρμακευτική. Οι ερευνητικές άρχισαν να 

προβληματίζονται τόσο για τις δυνατότητες και τη δυναμική των νανο-υλικών όσο 

και για τη δυνατότητα διαχείρισης μεμονωμένων ατόμων που θα επέτρεπε τη 

δημιουργία πολύ μικρών δομών, με ιδιότητες που θα ήταν πολύ διαφορετικές από 

αυτές μεγαλύτερων δομών με την ίδια σύνθεση.  

Σε μια πιο ριζοσπαστική τοποθέτηση, ο Feynman υποστήριξε ότι εκ προοιμίου 

θα ήταν εφικτό να δημιουργηθούν μηχανές νανοκλίμακας μέσω μιας σειράς 
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δισεκατομμυρίων εργοστασίων. Αυτά τα εργοστάσια θα ήταν σταδιακά μικρότερες 

κλιμακωτές εκδοχές των μηχανών, των ανθρώπινων χεριών και των εργαλείων. Σε 

αυτές τις υποθέσεις πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη νανοκλίμακα με μοναδικό τρόπο. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι 

καθώς η κλίμακα γίνεται ολοένα και μικρότερη, η βαρύτητα καθίσταται αμελητέα 

ενώ οι έλξεις Van der Waals και η επιφανειακή τάση υπερισχύουν.  

Η προαναφερθείσα ομιλία του Feynman θεωρείται η πρώτη ακαδημαϊκή ομιλία 

που ασχολήθηκε με ένα βασικό δόγμα της ΝΕ-Τ, την άμεση διαχείριση μεμονωμένων 

ατόμων και μορίων.  

 

2.2 Η ιδιαιτερότητα της νανοκλίμακας  

Σε επίπεδο νανοκλίμακας οι ιδιότητες της ύλης μεταβάλλονται λόγω i) της 

άυξησης της αναλογίας επιφάνειας προς όγκο και ii) της κβαντικής επίδρασης 

(Kumar & Kumbhat, 2016).  

Όταν το μέγεθος των δομικών στοιχείων ενός υλικού μειώνεται, το εμβαδόν του 

αυξάνεται κατά έξι τάξεις μεγέθους ενώ ο συνολικός όγκος παραμένει σταθερός 

(σχήμα 2.1).  

 

 

 

 

Σχήμα 2.1 Εκθετική αύξηση της επιφάνειας των κύβων με διαστάσεις 1m-1nm 
(Kumar & Kumbhat, 2016) 

Για παράδειγμα η τομής ενός 1 m3 οποιουδήποτε υλικού σε σωματίδια 1 nm αυξάνει 

τη συνολική επιφάνεια από 6 σε 60.000.000 m2,  περίπου 10 εκατομμύρια φορές 

μεγαλύτερη. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως είναι τα φουλερένια ή οι νανοσωλήνες 

μονής επίστρωσης, το υλικό είναι εξ ολοκλήρου η επιφάνεια του. 

Η δραματική αυτή αύξηση του λόγου της επιφάνειας προς τον όγκο καθιστά 

ξεχωριστή τη νανοκλίμακα αν λάβει κανείς υπόψιν ότι τα νανοϋλικά έχουν ένα ευρύ 

φάσμα εφαρμογών στις οποίες οι ιδιότητες της ύλης εξαρτώνται ισχυρά από την 

επιφάνεια του υλικού, π.χ η κατάλυση, ο καθαρισμός και η συλλογή ρύπων, και η 

ιατρική. 
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Ένα άλλος λόγος που συμβάλλει στην ιδιαιτερότητα της νανοκλίμακας είναι το 

γεγονός ότι υπερισχύουν οι κβαντομηχανικές ιδιότητες της ύλης σε αυτό το επίπεδο. 

Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αλλαγή των ιδιοτήτων της ύλης στη νανοκλίμακα σε 

σχέση με αυτές που παρουσιάζει μακροσκοπικά. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η 

αλλαγή των οπτικών ιδιοτήτων, π.χ η φωτοεκπομπή πολλών ημιαγώγιμων υλικών.  

Σημαντική συνέπεια κάθε μιας εκ των προαναφερθέντων ιδιοτήτων είναι ότι 

προσφέρουν εντελώς νέες μεθόδους ελέγχου των ιδιοτήτων της ύλης. 

Χρησιμοποιώντας δομές στη νανοκλίμακα μπορούμε να διευρύνουμε το εύρος 

λειτουργίας και την απόδοση υπαρχόντων χημικών ουσιών και υλικών. Τα νέα 

προϊόντα και υλικά με τεχνολογία νανο-κλίμακας έχουν πρωτοποριακές εφαρμογές 

σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής, όπως η δημόσια υγεία, η ιατρική, 

η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομία και η τεχνολογία 

επικοινωνιών (Ratner, M. & Ratner, D., 2003; Kostoff, Koytcheff & Lau, 2008). 

Ενδεικτικά, μια σύνοψη των νανο-υλικών και των εφαρμογών τους στη σύγχρονη 

καθημερινότητα δίνεται στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί.  
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Πίνακας 2.1 
Σύνοψη ορισμένων εμπορεύσιμων νανο-υλικών και οι εφαρμογές τους 

Ευρύτερη 
περιοχή 

  
Είδος νανο-σωματιδίου 

  
Εφαρμογή 

 
 

Προστασία 
περιβάλλοντος 

 nZVI  Αποκατάσταση εδάφους και επιφανειακών 
υδάτων μετά από έκθεση σε χλωριωμένους 
υδρογονάνθρακες 

 ZnO, TiO2, CeO2  Προστασία από τις ακτινοβολίες UV για 
ξύλο, σκυρόδεμα και μεταλλικές 
επιφάνειες 

Τεχνολογία 
τροφίμων 

 Νανο-Άργιλος  Υλικό συσκευασίας για την ενίσχυση της 
διάρκειας ζωής των τροφίμων 

Ενέργεια  Νανοσωλήνες άνθρακα 
εμποτισμένοι με Pd 

 Μεγαλύτερη απόδοση κυψελών καυσίμου 
αυξάνοντας τις δυνατότητες αποθήκευσης 
και ταχύτερη κινητική απορρόφησης 
υδρογόνου 

 
Υγεία 

 NPs χρυσού, άργυρος, 
μαγνητικά οξείδια, 

πολυμερή 

 Καλύτερη ανάλυση και αντίθεση σε MRI 
και CT-based απεικόνιση για διάγνωση, 
θεραπεία και στοχευμένη μεταφορά 
φαρμάκων 

Υφάσματα  Νανοσωματίδια αργύρου  Ενσωματωμένα σε ρούχα για την πρόληψη 
ανάπτυξης μικροβίων και οσμών. 

Καλλυντικά  ZnO, TiO2  Σαπούνια, αντιηλιακά, ενυδατικές κρέμες  

Άμυνα  CNTs, γραφένιο, οξείδια 
μετάλλου, νανοσύνθετα 

 Βαλλιστική προστασία, διείσδυση 
κινητικής ενέργειας 

Αεροδυναμική  Νανοσωματίδια από 
άργυρο 

 Εσωτερικό αεροσκαφών με 
επιβραδυντικά καύσης 

Αυτοκίνηση  CeO2,  NPs  Ως καταλύτης για την ενίσχυση καύσης του 
πετρελαίου 

Αθλητικός 
εξοπλισμός 

 CNTs, ινίδια άνθρακα 
νανοσύνθετα υλικά 

 Ισχυρότεροι και πιο ευέλικτοι ράβδοι 
γκολφ, ρακέτα του τένις, εξαρτήματα 
αγωνιστικού ποδηλάτου  

 

2.3 Η νανοεπιστήμη στη φύση 

 Οι νανοδομές είναι πολυάριθμες στη φύση. Στο σύμπαν, τα νανοσωματίδια 

διανέμονται ευρέως και θεωρούνται τα δομικά στοιχεία των διεργασιών σχηματισμού 

πλανητών. Αρκετές φυσικές δομές συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών και της 

διαμέτρου του DNA, των ιών  (10-60 nm) και των βακτηρίων (30 nm έως 10 μm) 

ταιριάζουν με τον προαναφερθέντα ορισμό των νανοϋλικών, ενώ άλλα είναι ορυκτής 

ή περιβαλλοντικής προέλευσης.  

Βιολογικά συστήματα έχουν δημιουργήσει δομές μεταξύ ανόργανων και 

οργανικών νανοσύνθετων δομών για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων ή για τη 

βελτίωση της οπτικής, μαγνητικής και χημικής ανίχνευσης σε ζώντα είδη. Για 

παράδειγμα, το μαργαριτάρι από το κέλυφος μαλακίων είναι ένα βιολογικά 
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σχηματισμένο ελασματοειδές κεραμικό το οποίο παρουσιάζει δομική ευρωστία παρά 

το γεγονός την εύθραυστη φύση των συστατικών του. Αυτά τα συστήματα έχουν 

αναπτυχθεί μέσα από την πάροδο εκατομμυρίων χρόνων έχοντας αποκτήσει 

προηγμένες και σύνθετες δομές μέσα από τη διαδικασία της εξέλιξης (Kumar & 

Kumbhat, 2016). 

 

2.3.1 Μερικά παραδείγματα νανοδομών σε φυσικά και βιολογικά συστήματα  

Σε φυσικά συστήματα, η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up, 

ξεκινώντας δηλαδή από τα μόρια και με τη συμμετοχή διαδικασιών αυτό-οργάνωσης) 

έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής για την οικοδόμηση μεγαλύτερων δομικών και 

λειτουργικά στοιχείων. Τα λειτουργικά συστήματα χαρακτηρίζονται από πολύπλοκα 

χαρακτηριστικά ανίχνευσης, αυτο-διόρθωσης, μετάδοσης πληροφοριών και 

αποθήκευσης και άλλες λειτουργίες που βασίζονται στα δομικά στοιχεία σε μοριακό 

επίπεδο. Στην συνέχεια αναφέρονται ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα 

τα οποία και έχουν αξιοποιηθεί διδακτικά για τη διδασκαλία της ΝΕ-Τ.   

 

Το φαινόμενο του λωτού 

Αν και η υδροφοβία των φύλλων λωτού είχε αναγνωρισθεί πολύ νωρίτερα, η 

επιστημονική του εξήγηση ήρθε μόλις το 1997 όταν και χρησιμοποιήθηκε το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για τη μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων στα φύλλα 

αυτά (Neinhuis & Barthlott, 1997). Η ιδιότητα αυτό-καθαρισμού των φύλλων του 

λωτού οφείλεται στην υπερ-υδροφοβία των κυρτών θηλών στην επιφάνεια των 

φύλλων, η οποία είναι επικαλυμμένη με κέρινους κρυστάλλους διαστάσεων περίπου 

10-100 nm. Οι σταγόνες νερού συλλαμβάνουν τα σωματίδια βρωμιάς καθώς κυλούν 

στην επιφάνεια του φύλλου επιφέροντας τον αυτοκαθαρισμό (Σχήμα 2.2). Αρκετά 

άλλα φυτά, όπως το Nasturtium και τα λάχανα, επιδεικνύουν ανάλογη συμπεριφορά.  

Οι θηλές μειώνουν σημαντικά την επιφάνεια επαφής τους με τη σταγόνα. Κάθε 

κύτταρο στην επιφάνεια του φύλλου σχηματίζει μία θηλή σε επίπεδο μικροκλίμακας 

η οποία είναι καλυπτόμενη από ένα πυκνό στρώμα επιδερμικών ινιδίων κεριού σε 

διαστάσεις νανοκλίμακας. Έτσι, κάθε θηλή επικαλύπτεται από διακλαδισμένες 

νανοδομές οι οποίες δεν επιτρέπουν στα σχεδόν σφαιρικά σταγονίδια νερού να 

προσκολληθούν στην επιφάνεια του λωτού αλλά τις ωθεί να κυλήσουν με τη βοήθεια 
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μιας ελάχιστης κλίσης στην επιφάνεια του. Στο φαινόμενο αυτό έχει αποδοθεί ο όρος 

Φαινόμενο του Λωτού.   

 

 

 

 

Σχήμα 2. 2 Προσομοίωση αυτοκαθαρισμού σε φύλλα λωτού 

Τα γκέκο 

Τα γκέκο είναι ένα από τα λίγα είδη του ζωικού βασιλείου που είναι γνωστά για 

τα κολλώδη δάχτυλα τα οποία και τους επιτρέπουν να ανέβουν πάνω στους τοίχους, 

να κρέμονται ανάποδα και να μπορούν να περπατήσουν σε ένα φύλλο. Αυτή την 

ικανότητα την οφείλουν σε δομές πρόσφυσης που έχουν διαστάσεις στη 

νανοκλίμακα. Όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2.3, τα δάχτυλα στο πέλμα ενός γκέκο 

έχουν περίπου ένα δισεκατομμύριο μικροσκοπικές τρίχες συγκολλητικής ύλης 

μεγέθους ~ 200 nm σε πλάτος και σε μήκος.  

 

 

 

 

Σχήμα 2. 3 Τα δάχτυλα στο πέλμα ενός γκέκο σε διαφορετική μεγέθυνση (Kumar & 
Kumbhat, 2016) 

Αυτές οι τρίχες τοποθετούν το γκέκο σε μια άμεση φυσική επαφή με την 

επιφάνεια στην οποία βρίσκεται. Τα άκρα σχήματος σπάτουλας στις τρίχες παρέχουν 

ισχυρή πρόσφυση. Η βιομηχανία ερευνά την εξέλιξη αυτών των ιδιοτήτων 

προκειμένου να αναπτύξει συστήματα ξηρής συγκολλητικής ύλης. Στις πιθανές 

εφαρμογές συμπεριλαμβάνεται επαναχρησιμοποιήσιμο κολλητικό εξάρτημα με το 

δύναμη της ταινίας αγωγών η οποία μπορεί να αφαιρεθεί τόσο εύκολα όσο μια 

κολλώδη σημείωση. 

 

2.4 Η εκπαιδευτική αξία της ΝΕ-Τ 

Η επιστήμη και η τεχνολογία της νανοκλίμακας προοδεύουν ταχύτατα με 

ολοένα και περισσότερες κοινωνικές και οικονομικές προοπτικές να συνδέονται με 

αυτά τα αναδυόμενα πεδία (Roco, 2003). Οι προοπτικές αυτές έχουν ταυτόχρονα 
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προκαλέσει έντονο κοινωνικό-επιστημονικό διάλογο γύρω από ηθικά και κοινωνικά 

ζητήματα που εγείρουν. Χάρη σε αυτή την ταχεία ανάπτυξη, η ΝΕ-Τ έχει καταστεί 

ένα ενδιαφέρον και σημαντικό πεδίο από πλευράς εκπαιδευτικών προοπτικών.  

Προσπάθειες για εκπαίδευση των νέων στις νανοεπιστήμες έχουν ήδη 

προχωρήσει όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί ερευνητές αλλά και 

εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι το περιεχόμενο της ΝΕ-Τ πρέπει να ενταχθεί 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση ώστε να προαχθεί και η συνολικότερη επίγνωση και 

η εμπλοκή του κοινού σε αυτά τα αναπτυσσόμενα πεδία (Laherto, 2012). 

Συνοψίζοντας τα επιχειρήματα για τη διδασκαλία της ΝΕ-Τ, αυτά αφορούν:  

α) στη δυνατότητα συμμετοχής του ατόμου σε μια κοινωνία διαμορφωμένη από τις 

Φ.Ε και την Τεχνολογία  

β) στη γνωριμία με νέους τρόπος διερεύνησης του φυσικού κόσμου. 

 

2.4.1 Συμμετοχή σε μια κοινωνία διαμορφωμένη από τις Φυσικές Επιστήμες και 

την Τεχνολογία 

Ένα επιχείρημα για την ένταξη εννοιών της ΝΕ-Τ στο αναλυτικό πρόγραμμα, 

είναι η ανάγκη να διασφαλιστεί μια σταθερή παροχή επιστημόνων, μηχανικών και 

άλλων συναφών επαγγελματιών του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι προοπτικές που 

προσφέρουν τα νέα προϊόντα και οι εφαρμογές της ΝΕ-Τ σε διάφορα πεδία επιστήμης 

και τεχνολογίας (Ratner, M. & Ratner, D., 2003) αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τις νέες θέσεις εργασίας, 

όσο και νέων επιστημόνων που θα δώσουν ώθηση στην τεχνολογική ανάπτυξη αυτών 

των πεδίων (Roco, 2003). 

 Ένα δεύτερο επιχείρημα είναι η συνεισφορά της ΝΕ-Τ στην πρόοδο του ίδιου 

του ατόμου και της κοινωνίας. Δεδομένης της ταχείας επιστημονικής προόδου στη 

νανοεπιστήμη και του προεξέχοντα ρόλου της νανοτεχνολογίας στην καθημερινή μας 

ζωή, ένας ελάχιστος βαθμός κατανόησης εννοιών και εφαρμογών της ΝΕ-Τ 

απαιτούνται πλέον ακόμα και για πρακτικούς σκοπούς της καθημερινότητας. 

Επιστημονικά και τεχνολογικά ενήμεροι πολίτες είναι πιο ικανοί, πιο επιτυχημένοι, 

με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καλύτερη αυτοεικόνα (Laherto, 2010).  

 Επιπλέον, καθώς οι εφαρμογές της ΝΕ-Τ διαπερνούν ολοένα και 

περισσότερες εκφάνσεις της ζωής μας, είναι κοινώς παραδεκτό ότι η εφαρμογή τους 
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θα γεννήσει νέες προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας, της νομοθεσίας και της 

ηθικής που θα χρήζουν κοινωνικού διαλόγου. Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται ένα 

ελάχιστο επίπεδο γνώσης του επιστημονικού περιεχομένου της ΝΕ-Τ ώστε οι πολίτες 

να συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο και λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Να 

αντιμετωπίζουν ισχυρισμούς που στερούνται επιστημονικής βάσης αλλά και να 

αντιμετωπίζουν τους ηθικούς προβληματισμούς με έναν ισορροπημένο και 

επιστημονικά υπεύθυνο τρόπο (Laherto, 2011). 

 Ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία φαίνεται να έχει και η σχέση επιστήμης και 

τεχνολογίας σε αυτό το πεδίο, καθώς στην ΝΕ-Τ η επιστήμη και η τεχνολογία δεν 

δύναται να διαχωριστούν με τους συνήθεις διακριτούς ρόλους που τους αποδίδονται 

(Brune et al., 2006). Υπό αυτήν την οπτική, η σύγκλιση επιστήμης και τεχνολογίας 

αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΝΕ-Τ με εκπαιδευτική αξία για την 

κατανόηση της φύσης της επιστήμης (Laherto, 2010)  

 Υιοθετώντας την έννοια του επιστημονικού γραμματισμού ως τη ΄΄δυνατότητα 

των πολιτών να διατυπώνουν απόψεις και να λαμβάνουν αιτιολογημένες αποφάσεις σε 

προσωπικά, κοινωνικά και παγκόσμια ζητήματα που αφορούν την επιστήμη και την 

τεχνολογία΄΄ (Laherto, 2012), τα παραπάνω αναδεικνύουν την εκπαιδευτική αξία της 

ΝΕ-Τ με όρους επιστημονικού γραμματισμού των σύγχρονων πολιτών. Υπό αυτή την 

οπτική η εισαγωγή εννοιών της ΝΕ-Τ στο αναλυτικό πρόγραμμα θα δώσει τη 

δυνατότητα διαπραγμάτευσης ζητημάτων που αφορούν τη σύγχρονη επιστήμη, την 

τεχνολογία και την κοινωνία σε επίπεδο σχολικής τάξης.  

 

2.4.2 Γνωριμία με νέους τρόπους διερεύνησης του φυσικού κόσμου 

 Γύρω από φαινόμενα της νανοκλίμακας υπάρχουν ερωτήματα που είναι 

ακόμα ανοιχτά και στα οποία η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε κοινώς 

αποδεκτές απαντήσεις. Το να τονίζει κανείς την αβεβαιότητα των επιστημονικών 

πληροφοριών ενισχύει την εμπλοκή των μαθητών σε μια συζήτηση γύρω από το πώς 

παράγεται η επιστημονική γνώση, τον επιστημονικό τρόπο σκέψης αλλά και τα όρια 

της επιστημονικής έρευνας (NanoSense Curriculum Series, 2008). Υπό αυτό το 

πρίσμα, η διδασκαλία της ΝΕ-Τ παρέχει τη δυνατότητα να βιώσουν οι μαθητές την 

εμπειρία της επιστήμης εν τη γενέσει της, αντί της έτοιμης επιστήμης που συνήθως 

διδάσκονται (Schank, Wise, Stanford & Rosenquist, 2009).  
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 Επιπλέον, η κλασική φυσική δεν μπορεί να ερμηνεύσει φαινόμενα της 

νανοκλίμακας. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εισάγουν 

τη χρήση των μοντέλων ως εργαλεία της επιστήμης για την περιγραφή και πρόβλεψη 

συμπεριφορών. Μελετώντας τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ένα μοντέλο και τις 

συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν 

τα πλεονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς των εννοιολογικών μοντέλων στην 

επιστήμη (Laherto, 2010). 

 Τέλος, η συμπερίληψη όψεων της νανοεπιστήμης στα μαθήματα Φ.Ε δίνει την 

ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εισάγουν ένα αμιγώς διεπιστημονικό πεδίο στο 

κατακερματισμένο αναλυτικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι η ΝΕ-Τ συνενώνει έννοιες 

από τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία, την επιστήμη υλικών και τη μηχανική 

(Laherto, 2010). Μέσα από τη διδασκαλία εννοιών του συγκεκριμένου περιεχομένου, 

θεμελιώδεις έννοιες για διαφορετικά πεδία θα μελετηθούν μέσα από μια 

διεπιστημονική οπτική συμβάλλοντας στην κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ 

των παραδοσιακών επιστημονικών κλάδων (Schank et al., 2009).  

 Εν κατακλείδι, η διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ παρέχει μια ευκαιρία για τους 

μαθητές να γνωρίσουν τη δυναμική και τη διαρκώς εξελισσόμενη φύση της 

επιστημονικής γνώσης. Η ενεργός εμπλοκή τους σε συζητήσεις σχετικές με έννοιες 

επιστήμης και της τεχνολογίας που είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, ενισχύει την 

κατανόηση τους σε αυτές τις έννοιες αλλά και την ανάπτυξη μιας πιο εκλεπτυσμένης 

κατανόησης της επιστημονικής μεθόδου. 

 

2.5 Βασικοί άξονες και θεμελιώδεις ιδέες της ΝΕ-Τ 

Λαμβάνοντας υπόψιν την εκπαιδευτική αξία της ΝΕ-Τ μια πρώτη πρόκληση για 

την διεθνή επιστημονική κοινότητα της Δ.Φ.Ε ήταν να καθοριστούν οι έννοιες που 

θεωρούνται θεμελιώδεις για την κατανόηση αυτού του πεδίου και σε μια πρώτη 

διδακτική προσέγγιση είναι ικανοποιητικές για την ερμηνεία μιας σειράς φαινομένων 

της νανοκλίμακας. 

Για τον προσδιορισμό των θεμελιωδών ιδεών χρειάστηκαν δύο χρόνια 

εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2006 το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των Η.Π.Α (National 

Science Foundation, NSF) χρηματοδότησε ένα τριήμερο σεμινάριο σε εθνικό επίπεδο, 

με σκοπό τον καθορισμό των θεμελιωδών ιδεών της ΝΕ-Τ που θα ήταν κατάλληλες 
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για διδασκαλία στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστήμονες της ΝΕ-Τ και της Δ.Φ.Ε 

συνεργάστηκαν με σκοπό όχι μόνο τον προσδιορισμό αυτών των ιδεών αλλά και του 

τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε αυτές να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα. Υπό 

αυτή την οπτική, για κάθε θεμελιώδη ιδέα της ΝΕ-Τ προσδιορίστηκαν οι προ-

απαιτούμενες γνώσεις των μαθητών και τέθηκαν μαθησιακοί στόχοι σύμφωνα με τα 

εθνικά πρότυπα για την εκπαίδευσης στις Φ.Ε.  

Οι διεργασίες και οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των θεμελιωδών 

εννοιών, την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εγείρει το ενδεχόμενο 

διαπραγμάτευσης τους στην τάξη αλλά και την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από ερευνητές της ΝΕ-Τ, ερευνητές της Δ.Φ.Ε και 

υπευθύνους ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων ολοκληρώθηκε με την 

πραγματοποίηση δύο ακόμα σεμιναρίων, με το τελευταίο να πραγματοποιείται τον 

Ιανουάριο του 2007. Εν τέλει, οι έννοιες που οριστικοποιήθηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν ως  οι Μεγάλες Ιδέες της ΝΕ-Τ είναι:  

1. το μέγεθος και η κλίμακα,  

2. τα εργαλεία εξερεύνησης του νανόκοσμου-μικροσκόπια,  

3. οι ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος  

4. οι σχέσεις της ΝΕ-Τ με τις τεχνολογικές εφαρμογές και την κοινωνία, 

5. ο τρόπος με τον οποίο δομείται η ύλη 

6. οι δυνάμεις και οι αλληλεπιδράσεις 

7. η επίδραση των κβαντικών φαινομένων, 

8. η αυτό-οργάνωση 

9. τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις (Stevens, Sutherland & Krajcik, 2009) 

 

1. Μέγεθος και Κλίμακα 

Οι  έννοιες του μεγέθους και της κλίμακας είναι πολύ σημαντικές καθώς  

διαμορφώνουν μέρος του γνωστικού πλαισίου με το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς την 

επιστήμη εν γένει. Παράγοντες που συνδέονται με το μέγεθος, την κλίμακα, το 

σχήμα, την αναλογικότητα και τη διάσταση της ύλης, βοηθά στην περιγραφή της και 

την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της.  

Μια λεπτομερής κατανόηση αυτών των εννοιών, όχι μόνο βοηθά τους μαθητές 

να  κατακτήσουν το εύρος των μεγεθών με τα οποία ασχολείται η νανοεπιστήμη, 

αλλά διευκολύνει και την κατανόηση των ιδιοτήτων που εξαρτώνται από το  μέγεθος, 
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κάτι που αναμφισβήτητα βρίσκονται στον πυρήνα της NE-T. Χωρίς μια ξεκάθαρη 

κατανόηση του μεγέθους και της κλίμακας είναι δύσκολο για τους μαθητές να 

κατακτήσουν τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους τα αντικείμενα ή τα υλικά 

συμπεριφέρονται διαφορετικά στη νανοκλίμακα. 

 

2. Εργαλεία Εξερεύνησης του Νανόκοσμου-Μικροσκόπια 

Η  τεχνολογία  κατέχει  σημαντικό  ρόλο  στην  επιστημονική  πρόοδο καθώς  

επιστήμη και τεχνολογία συχνά προωθούν η μία την άλλη. Από τη μια μεριά το βάθος 

στο οποίο γνωρίζουμε το φυσικό κόσμο περιορίζεται κατά ένα βαθμό από τα 

διαθέσιμα εργαλεία για την εξερεύνησh του και από την άλλη τα όργανα και τα 

εργαλεία καθορίζουν τι είναι προσιτό προς παρατήρηση και μέτρηση. Αυτή η 

πρόσβαση οδηγεί τους επιστήμονες σε νέα γνώση και νέα ερωτήματα και ως εκ 

τούτου συνδέεται με την επιστημονική πρόοδο.  

Η ανάπτυξη εργαλείων και μέσων, όπως το μικροσκόπιο σάρωσης ακίδας 

(SPM) και το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), έχει καταστήσει το 

νανόκοσμο προσβάσιμο με τρόπους που ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς πριν από 

καιρό. Αυτά τα νέα εργαλεία επιτρέπουν στους επιστήμονες και τους μηχανικούς να 

χαρακτηρίζουν και να χειρίζονται νανο-υλικά και αντικείμενα με σχετική ευκολία. 

Τέτοια νέα εργαλεία και μέσα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την πρόοδο της 

νανοτεχνολογίας.  

 

3. Ιδιότητες που Εξαρτώνται από το Μέγεθος 

Οι ιδιότητες είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη φύση ενός 

υλικού. Είναι η πηγή της λειτουργικότητας του αφού καθορίζουν το πως φαίνεται, 

πως συμπεριφέρεται, πως αλληλοεπιδρά και αντιδρά με το περιβάλλον και για ποιες 

εφαρμογές θα μπορούσε να είναι χρήσιμο.  

Οι ιδιότητες των υλικών νανοκλίμακας είναι διαφορετικές από αυτές της 

μακροκλίμακας και συχνά μάλιστα απρόβλεπτες. Η δραματική αύξηση στην 

αναλογία επιφάνειας προς όγκο (Surface Area / Volume, SΑ/V) που εμφανίζεται 

καθώς το μέγεθος του υλικού προσεγγίζει τη νανοκλίμακα, επιφέρει αλλαγές σε 

ιδιότητες που καθορίζονται από την επιφάνεια και το μέγεθος. Λόγω των 

τροποποιούμενων αυτών ιδιοτήτων οι επιστήμονες αναπτύσσουν νέα μοντέλα για να 

εξηγήσουν τη δομή και συμπεριφορά της ύλης, ενώ ένα μεγάλο μέρος της 
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επανάστασης της νανοτεχνολογίας περιστρέφεται γύρω από την αξιοποίηση των νέων 

αυτών ιδιοτήτων.  

4. Σχέση της ΝΕ-Τ με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές και την Κοινωνία 

Η νανοεπιστήμη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εφαρμογές της. Αρκετές 

εφαρμογές της ΝΕ-Τ ήδη αποτελούν συστατικά στοιχεία προϊόντων και αντικειμένων 

που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Καθώς το πεδίο αυτό εξελίσσεται με 

ραγδαίους ρυθμούς, δεν έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να διερευνηθούν τα  

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και οι ενδεχόμενες αρνητικές παρενέργειες από τις 

εφαρμογές της ΝΕ-Τ στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.  

Για να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους αφενός μεν 

απαιτούνται ολοένα και περισσότερες έρευνες και μελέτες που να χαίρουν της 

αποδοχής της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την ασφάλεια των εφαρμογών 

της NE-T, αφετέρου δε χρειάζονται πολίτες που θα τηρούν μια κριτική στάση 

απέναντι στις εφαρμογές αυτές και θα λαμβάνουν συνειδητές και τεκμηριωμένες 

αποφάσεις. Είναι απαραίτητο να κατέχουν τις θεμελιώδεις εκείνες γνώσεις που θα 

τους οδηγήσουν στις ορθότερες επιλογές τόσο για την κοινωνία και το περιβάλλον 

συνολικά, όσο και για την προσωπική υγεία και ασφάλεια. 

 

5. Δομή της Ύλης 

Η κατανόηση των δομικών στοιχείων μιας κατασκευής ή ενός υλικού είναι 

σημαντική για την κατανόηση της λειτουργίας και των ιδιοτήτων του. Για να 

κατανοήσουν οι μαθητές τις ενδιαφέρουσες ιδιότητες της ύλης στη νανοκλίμακα, θα 

πρέπει πρώτα να αναπτύξουν μια βαθιά κατανόηση της δομής και της λειτουργίας 

των δομικών της στοιχείων, ατόμων, μορίων και άλλων ανώτερων νανοδομών.  

Αν και η κατανόηση των επιστημόνων για τη δομή και τη συμπεριφορά της 

ύλης σε μακροσκοπικό (≥10-7m) και ατομικό επίπεδο είναι σχετικά καλά 

ανεπτυγμένη, υπάρχει περιορισμένη γνώση σχετικά με το πώς η ύλη συμπεριφέρεται 

καθώς μεταβαίνει μεταξύ αυτών των δύο κλιμάκων. Πρόσφατα, αναπτύχθηκαν 

εργαλεία που έχουν παράσχει στους ερευνητές μια άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε 

αυτήν την περιοχή μετάβασης - τη νανοκλίμακα - η οποία οδηγεί σε νέα επίπεδα 

κατανόησης σχετικά με τη δομή και τη συμπεριφορά της ύλης.  
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6.Δυνάμεις και Αλληλεπιδράσεις 

 Οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις, βαρυτική, ηλεκτρομαγνητική, ισχυρή 

πυρηνική και ασθενής πυρηνική  περιγράφουν όλες τις αλληλεπιδράσεις της ύλης στο 

σύμπαν. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις κυριαρχούν στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δομών 

της νανοκλίμακας και λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, την κατασκευή, και το 

χειρισμό των νανο-υλικών. Η νανοτεχνολογία εκμεταλλεύεται τις μοναδικές αυτές 

αλληλεπιδράσεις της ύλης στη νανοκλίμακα για τη δημιουργία δομών και υλικών με 

νέες λειτουργίες.  

 

7. Κβαντικά Φαινόμενα 

 Η κλασική μηχανική θεμελιώνεται στους νόμους του Νεύτωνα για την κίνηση. 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κίνηση μιας σειράς 

φαινομένων που συμβαίνουν σε ένα εύρος κλιμάκων. Ωστόσο, καθώς η ύλη 

μεταβαίνει από τη μάκρο- προς την ατομική κλίμακα, η κλασική μηχανική παύει να 

περιγράφει ικανοποιητικά τη συμπεριφορά της. Από  αυτό το σημείο και κάτω (π.χ 

υποατομική κλίμακα), καθίσταται αναγκαίο να χρησιμοποιείται η κβαντομηχανική 

για την ερμηνεία των φαινομένων. 

Τα κβαντικά φαινόμενα παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της 

νανοεπιστήμης. Η κλασική μηχανική δεν μπορεί πάντα να προβλέψει αξιόπιστα και 

να εξηγήσει τη συμπεριφορά της ύλης στη νανοκλίμακα, οπότε σε αυτές τις 

περιπτώσεις πρέπει να εφαρμοστεί η κβαντομηχανική για να εξηγήσει τις νέες 

ιδιότητες των υλικών που αξιοποιούνται από τη νανοτεχνολογία. Επιπλέον, μερικά 

από τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην εξερεύνηση της 

νανοκλίμακας απαιτούν την κβαντομηχανική για να ερμηνευθεί η λειτουργία τους.  

 

8. Αυτό-οργάνωση 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις όχι μόνο παρέχουν στους επιστήμονες και 

τους μηχανικούς την ικανότητα να μετρούν και να χαρακτηρίζουν τις ιδιότητες των 

νανο-υλικών αλλά και  να ελέγχουν και να χειρίζονται την ύλη στη νανοκλίμακα. Μία 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιστήμονες είναι η 

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και ακριβής παραγωγή νανο-υλικών. 

Μία μέθοδος ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης 

είναι η αυτο-οργάνωση. Όταν ορισμένα δομικά στοιχεία τοποθετηθούν σε ένα 
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κατάλληλο περιβάλλον, συγκεντρώνονται αυθόρμητα σε οργανωμένες δομές χωρίς 

περαιτέρω εξωτερική παρέμβαση. Η αυτο-οργάνωση αποτελεί ένα μέσο για την 

οικοδόμηση νανο-υλικών που ενδέχεται να διαθέτουν μοναδικές και χρήσιμες 

ιδιότητες και μια στρατηγική για τη σύνθεση πολλών νανοδομών ταυτόχρονα. Έτσι, η 

μέθοδος αυτή υπόσχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες 

εφαρμογής των νέων ιδιοτήτων της ύλης σε αυτήν την κλίμακα. 

 

9. Μοντέλα και Προσομοιώσεις 

Τα μοντέλα είναι εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης ενός φαινομένου, ενός 

αντικειμένου, ενός συστήματος ή μια σχέσης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη 

διεξαγωγή προβλέψεων για φαινόμενα που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αδύνατη. 

Στην περίπτωση της νανοεπιστήμης, η μη προσβασιμότητα σε φαινόμενα και 

οντότητες οφείλεται  τόσο στην  πολύ μικρή κλίμακα μεγεθών όσο και στην 

αυξημένη πολυπλοκότητα τους. Η πρόοδος σε όλες τις πτυχές της νανοεπιστήμης και 

των τεχνολογικών εφαρμογών αυτής εξαρτάται αλλά και ωφελείται ιδιαίτερα από την 

εφαρμογή της μοντελοποίησης.  

Οι προσομοιώσεις αναφέρονται σε αναπαραστάσεις μοντέλων, δυναμικών 

επιστημονικών διαδικασιών ή συστημάτων, στα οποία  έχουν  προκαθοριστεί 

μεταβλητές επιτρέποντας τη διερεύνηση  του  στόχου  υπό  συγκεκριμένες  συνθήκες, 

με σκοπό να προωθήσουν ή να ελέγξουν πιθανές ερμηνείες ή θεωρητικά μοντέλα. Οι 

προσομοιώσεις μπορεί να φανούν χρήσιμες για προβλέψεις, χωρίς όμως τους 

συνακόλουθους κινδύνους ή την περιττή σπατάλη πόρων ή ακόμα και σε περιπτώσεις 

που οι ερευνητές δεν έχουν τη δυνατότητα πειραματισμού. 

Η ικανότητα κατασκευής μοντέλων και προσομοιώσεων για πιο πολύπλοκα 

συστήματα είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις της επανάστασης και των ραγδαίων 

εξελίξεων της νανοτεχνολογίας. Η κατασκευή και η τελειοποίηση μοντέλων 

αποτελούν σημαντικές πτυχές της επιστημονικής διαδικασίας ακόμη και στην 

εφαρμοσμένη επιστήμη.   

Στη νανοτεχνολογία, τα μοντέλα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

προσπάθεια κατανόησης των νέων δομών και ιδιοτήτων  της  ύλης που 

παρατηρούνται στη νανοκλίμακα και μέσα από την οπτικοποίησή τους, την 

αναπαράσταση δεδομένων, την παραγωγή και εξέταση υποθέσεων και ερωτημάτων. 

 



 

 
53 

 

2.6 Σύνοψη κεφαλαίου  

Η ΝΕ-Τ επικεντρώνεται στη μελέτη των ιδιαίτερων ιδιοτήτων της ύλης και 

το χειρισμό της σε κλίμακα που κυμαίνεται από 1-100mn. Η υψηλή αναλογία 

επιφάνειας προς όγκο της ύλης σε αυτήν την κλίμακα σε συνδυασμό με την 

κβαντική επίδραση συμβάλλουν στην ιδιαιτερότητά της και αιτιολογούν τις 

μοναδικές ιδιότητες υλικών και εφαρμογών της ΝΕ-Τ που ολοένα και περισσότερο 

διεισδύουν σε διάφορες πτυχές της σύγχρονης καθημερινότητας.  

Η δυναμική της ΝΕ-Τ έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών της 

επιστημονικής εκπαίδευσης οι οποίοι αναδεικνύουν την εκπαιδευτική αξία 

ενσωμάτωσης εννοιών της, στο αναλυτικό πρόγραμμα των Φ.Ε. Διαπιστώνουν την 

ανάγκη δημιουργίας νανο-εγγράματων πολιτών που θα είναι σε θέση να αξιολογούν 

τις προοπτικές και τους πιθανούς κινδύνους των εφαρμογών της ΝΕ-Τ με 

επιστημονικά υπεύθυνο τρόπο.  

Η επίτευξη μιας νανο-εγγράματης κοινωνίας ωστόσο είναι ένα πολύπλοκο 

εγχείρημα που απαιτεί την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και 

υπευθύνων χάραξης πολιτικής (Yawson, 2012). Ένα πρώτο βήμα σε αυτή την 

κατεύθυνση ήταν ο προσδιορισμός των θεμελιωδών ιδεών της ΝΕ-Τ για τη 

διδακτική προσέγγιση του νέου περιεχομένου. Λαμβάνοντας υπόψιν τη 

διεπιστημονική της φύση, αρκετές από αυτές τις ιδέες είναι θεμελιώδεις και σε άλλα 

συναφή επιστημονικά πεδία όπως η φυσική, η χημεία και η μηχανική. Ο 

προσδιορισμός των Μεγάλων Ιδεών της ΝΕ-Τ έδωσε το έναυσμα για την διεξαγωγή 

ερευνών που εξετάζουν τις προκλήσεις του εγχειρήματος διδασκαλίας τους σε 

επίπεδο τάξης, λαμβάνοντας υπόψιν τις προοπτικές τόσο των μαθητών όσο και των 

εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα και με τις αρχές του Μοντέλου της Διδακτικής Αναδόμησης, η 

διαδικασία μέσα από την οποία προέκυψαν οι Μεγάλες Ιδέες της ΝΕ-Τ τις καθιστά 

προϊόν ανάλυσης του επιστημονικού περιεχομένου. Υπό αυτή την οπτική στην 

παρούσα έρευνα οι ιδέες αυτές υιοθετούνται ως θεμελιώδεις για τη διδακτική 

προσέγγιση του συγκεκριμένου περιεχομένου. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, γίνεται 

η ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας που εστιάζει στη διδασκαλία και 

μάθηση αυτών των Μεγάλων Ιδεών, επικεντρώνοντας σε εκείνες που αποτέλεσαν εν 

δυνάμει, το επιστημονικό περιεχόμενο προς διδασκαλία στη διδακτική ενότητα που 

κλήθηκαν να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΜΑΘΗΣΗ 

ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕ-Τ 

3.1 Προβλήματα ένταξης εννοιών της ΝΕ-Τ στην εκπαίδευση 

Ένα εμπόδιο για την κατανόηση της νανοεπιστήμης από τους μαθητές, όπως 

και για άλλα πεδία των Φ.Ε που επικεντρώνουν σε διαδικασίες του μικρόκοσμου, π.χ 

κβαντομηχανική, είναι η έλλειψη αισθητηριακής εμπειρίας του μη ορατού κόσμου. 

Τα ηλεκτρόνια, τα άτομα και τα μόρια είναι πολύ μικρά για να τα δούμε, ενώ οι 

αλληλεπιδράσεις της ύλης και τα αφηρημένα φαινόμενα που εξελίσσονται σε αυτό 

το επίπεδο είναι συχνά ενάντια στην κοινή διαίσθηση. Για το λόγο αυτό η 

διδασκαλία αυτών των αντικειμένων μέχρι πρότινος αναβαλλόταν για τις ανώτερες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης (Magana, Brophy & Bryan, 2012).  

Παρ’ ότι η ΝΕ-Τ έχει τις ρίζες της στις βασικές Φ.Ε, απαιτεί ένα υψηλότερο 

επίπεδο σκέψης που βασίζεται σε ανώτερη γνωστική βάση. Σε πολλές περιπτώσεις 

το επίπεδο αυτό δεν περιορίζεται απλά σε μια γνώση τυπικών δεδομένων, όπως το 

να ξέρει κανείς πόσο μικρό είναι ένα νανόμετρο, αλλά εδράζεται στην αντίληψη του 

τρόπου λειτουργίας του νανόκοσμου και – για το κομμάτι της ΝΕ-Τ – στην 

κατανόηση του πώς επενεργούν οι επιστήμονες σε συστήματα νανοκλίμακας (Xie & 

Pallant, 2011). 

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι αυτό των προαπαιτούμενων 

γνώσεων. Οι έννοιες της ΝΕ-Τ δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές από τους μαθητές 

πριν αυτοί με κάποιο τρόπο έρθουν σε επαφή τουλάχιστον με τις έννοιες των 

ατόμων, των μορίων, των πρωτεϊνών και εν γένει των σωματιδίων-οροσήμων που 

είναι αντιπροσωπευτικά κάθε τάξης μεγέθους. Η εξοικείωση με τις έννοιες αυτές 

λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές τάξεις, ανάλογα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη 

διάταξη της ύλης της εκάστοτε χώρας, εγείροντας σοβαρά εμπόδια στη προσπάθεια 

ανάπτυξης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διδασκαλία της ΝΕ-Τ στην 

εκπαίδευση. 

Ανάλογους προβληματισμούς εγείρει και η διεπιστημονική φύση της ΝΕ-Τ. 

Είναι σύνηθες για τους ερευνητές της ΝΕ-Τ κατά τη μελέτη ενός θέματος να 

καταφεύγουν σε θεμελιώδεις έννοιες, θεωρίες ή εργαλεία από τη φυσική, τη χημεία, 

τη βιολογία και τη μηχανική. Στα σχολεία όμως αυτά τα γνωστικά αντικείμενα 

παραμένουν κατακερματισμένα υπό τους τίτλους διακριτών μαθημάτων. Εκτός 

αυτού, οι εκπαιδευτικοί με την πάροδο του χρόνου ειδικεύονται σε έναν 
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επιστημονικό κλάδο, νιώθοντας ανασφάλεια να εντάξουν στο μάθημά τους θέματα 

από άλλα επιστημονικά πεδία (Kulinowski, 2006). 

 

3.2 Βασικοί άξονες ερευνών στη διδασκαλία και μάθηση της ΝΕ-Τ 

Αναγνωρίζοντας την προαναφερθείσα εκπαιδευτική αξία αλλά και τα 

προβλήματα που προκύπτουν στην προσπάθεια ενσωμάτωσης εννοιών της ΝΕ-Τ 

στην εκπαίδευση, η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της 

στις προοπτικές υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος.  

Ένας βασικός άξονας της εκπαιδευτικής έρευνας σε αυτό το πεδίο, είναι ο 

προσδιορισμός των ιδεών που αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες στις νανοεπιστήμες 

αλλά και των προκλήσεων που προκύπτουν στην προσπάθεια ενσωμάτωσης τους 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Άλλες έρευνες εστιάζουν στις προοπτικές των 

μαθητών στο συγκεκριμένο περιεχόμενο όσο και των παιδαγωγικών λύσεων που 

έχουν εφαρμοστεί. Παράλληλα, το φάσμα αυτών των ερευνών περιλαμβάνει τις 

απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο ενδεχόμενο διδασκαλίας 

εννοιών της ΝΕ-Τ, στις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους αλλά και σε εκπαιδευτικό 

υλικό που έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Ζητήματα 

ηθικής παρουσιάζουν επίσης έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς οι εφαρμογές της 

ΝΕ-Τ στη σύγχρονη κοινωνία είναι πολυδιάστατες.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο Murday (2009) κατά τον απολογισμό των 

εργασιών του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των Η.Π.Α με θέμα Σύμπραξη για την 

Εκπαίδευση στη Νανοτεχνολογία, διαπιστώνει μεταξύ άλλων ως προκλήσεις για την 

επιστημονική έρευνα τη θέσπιση θεμελιωδών εννοιών για τη μάθηση της ΝΕ-Τ και 

την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία 

τους. Στις ενότητες που ακολουθούν, γίνεται μια ανασκόπηση της ερευνητικής 

βιβλιογραφίας που διερευνά τις προοπτικές των μαθητών αλλά και τις πρωτοβουλίες 

ανάπτυξης προγραμμάτων και διδακτικού υλικού γύρω από θεμελιώδεις έννοιες της 

ΝΕ-Τ (βλ. ενότητα 2.5). 

 

3.3 Αντιλήψεις μαθητών στις θεμελιώδεις ιδέες της ΝΕ-Τ 

Η ανασκόπηση των διεθνών ερευνών που εστιάζουν στις Μεγάλες Ιδέες της 

ΝΕ-Τ σε αυτή την ενότητα επικεντρώνεται σε έννοιες τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

στην παρούσα έρευνα κλήθηκαν να διαπραγματευτούν σε επίπεδο τάξης. Πιο 
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συγκεκριμένα: i) το μέγεθος και κλίμακα, ii) η δομή της ύλης, iii) οι ιδιότητες που 

εξαρτώνται από το μέγεθος και iv) τα όργανα και εργαλεία παρατήρησης του 

νανόκοσμου και v) οι σχέσεις της ΝΕ-Τ με τις τεχνολογικές εφαρμογές και την 

κοινωνία.  

 

3.3.1 Μέγεθος και Κλίμακα 

  Η ικανότητα αντίληψης του μεγέθους και της κλίμακας συνδέεται με τη 

διεργασία του αναλογικού συλλογισμού και με έννοιες από διάφορα πεδία της 

επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (Magana et al., 

2012). Έρευνα των Jones, Falvo,Taylor, & Broadwell, (2007a) δείχνει πως για να 

κατανοήσουν οι μαθητές ουσιώδεις έννοιες κλίμακας στην επιστήμη, απαιτούνται 

δεξιότητες αναλογικού συλλογισμού. Ανάλογες έρευνες διαπιστώνουν ότι ο 

αναλογικός συλλογισμός συσχετίζεται ισχυρά και με την ικανότητα των μαθητών να 

κατανοήσουν τις δυνάμεις του δέκα (Taylor & Jones, 2009). 

 Άλλες έρευνες εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι 

μαθητές τις έννοιες του μεγέθους και της κλίμακας ως συνάρτηση της ηλικίας τους, 

τη συσχέτισή τους με την ικανότητα αναλογικού συλλογισμού αλλά και τη σύνδεση 

τους με την αλλαγή ιδιοτήτων που λαμβάνει χώρα στην νανοκλίμακα. Για τη 

διερεύνηση των ανωτέρω, οι ερευνητές χρησιμοποιούν δραστηριότητες διάταξης 

αντικειμένων διαφόρων μεγεθών, τον προσδιορισμό της τάξης μεγέθους τους, την 

ομαδοποίησής τους αλλά και δραστηριότητες υπολογισμού του λόγου SΑ/V (Light 

et al., 2007; Magana et al., 2012; Swarat, Light, Park & Drane, 2011).  

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα συμπεράσματα των 

ερευνητών συγκλίνουν, ανεξαρτήτως της εκάστοτε ηλικίας των μαθητών του 

δείγματος. Πιο αναλυτικά:  

 

Οι αντιλήψεις των μαθητών για τα μεγέθη των αόρατων αντικειμένων  

 Μια κατηγορία ερευνών εστιάζει στις αδυναμίες αντίληψης που 

παρουσιάζουν οι μαθητές στη διάταξη αντικειμένων καθώς αυξάνεται το μέγεθος 

τους (Light et al., 2007; Swarat et al., 2011). Οι έρευνες αυτές επισημαίνουν τη 

δυσκολία των μαθητών στην αντίληψη και τη σύγκριση μεγεθών, ιδιαίτερα των πολύ 

μικρών ή των πολύ μεγάλων. Ανεξαρτήτου ηλικίας, οι μαθητές προσδιορίζουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια εάν κάποιο αντικείμενο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από ένα 



 

 
57 

 

άλλο (σχετικό μέγεθος), παρά την τάξη μεγέθους αυτού του αντικειμένου (απόλυτο 

μέγεθος). 

 Ακόμα, διαπιστώνουν μεγάλη σύγχυση στον προσδιορισμό του μεγέθους και 

στη διάταξη των πολύ μικρών αντικειμένων, με μεγαλύτερη ένταση στους 

μικρότερους ηλικιακά μαθητές, όπου η δυνατότητα χρήσης μονάδων μέτρησης 

απουσιάζει. Σε ό,τι αφορά κλίμακες συγκρίσιμες με τα ανθρώπινα μεγέθη, οι 

αντιλήψεις όλων των ομάδων είναι πολύ ακριβείς. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι 

υπάρχει το κατώφλι της άμεσης αισθητηριακής εμπειρίας, πέρα από το οποίο το 

μικρό είναι αδιαφοροποίητα μικρό για τους μαθητές. Πιθανοί λόγοι για αυτή τη 

δυσκολία περιλαμβάνουν τη μη ορατή φύση των μικρών αντικειμένων, το αρνητικό 

πρόσημο της εκθετικής μορφής, και τα μη οικεία ονόματα των μονάδων μέτρησης 

σε αυτές τις κλίμακες (Light et al., 2007).  

 

Οι αντιλήψεις των μαθητών για την κλίμακα 

 Όσο αναφορά τις αντιλήψεις των μαθητών για την κλίμακα, τα δεδομένα 

κάνουν λόγο για τέσσερις κατηγορίες αντιλήψεων: την αποσπασματική, τη 

γραμμική, την αναλογική και τη λογαριθμική (Swarat et al., 2011).  

 Τα παιδιά με αποσπασματική αντίληψη της κλίμακας αντιλαμβάνονται τα 

αντικείμενα σαν να ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους ανάλογα με το μέγεθος 

τους. Θεωρούν πως κάθε κόσμος (μικρόκοσμος, μακρόκοσμος, νανόκοσμος) έχει τη 

δική του κλίμακα και πως οι κλίμακες αυτές δεν μπορούν να συγκριθούν ή να 

συνδεθούν με κάποιον τρόπο μεταξύ τους. 

 Τα παιδιά με γραμμική αντίληψη της κλίμακας κατασκευάζουν τις κλίμακες 

βασιζόμενα στο ότι μικρότερη διαφορά μεγέθους αντιστοιχεί σε μικρότερη 

απόσταση στην κλίμακα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τοποθέτηση αντικειμένων με 

διαφορετικές διαστάσεις στην κλίμακα, αντιστοιχεί άμεσα με τη φυσική εμπειρία 

του παιδιού ή με την οπτική παρατήρηση των μεγεθών των αντικειμένων. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά αυτά τοποθετούν όλα τα αντικείμενα του μικρόκοσμου στο 

άκρο της κλίμακας με πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, αυξάνοντας σταδιακά 

τις αποστάσεις καθώς κινούνταν προς το μακρόκοσμο. 

 Τα παιδιά με αναλογική αντίληψη της κλίμακας τείνουν να κατασκευάζουν 

κλίμακες βάσει της αναλογίας μεγεθών δύο συναπτών αντικειμένων, χωρίς ωστόσο 

να χρησιμοποιούν κάποιο κοινό σημείο αναφοράς που θα χρησίμευε ως μέτρο 
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σύγκρισης. Η κατηγορία αυτή συνδυάζει στοιχεία της γραμμικής και της 

λογαριθμικής κλίμακας, και τα παιδιά που επιδεικνύουν αυτού του τύπου την 

αντίληψη κατασκευάζουν την κλίμακα χρησιμοποιώντας ως διαστήματα μεταξύ των 

αντικειμένων όχι κάποιο σταθερό αριθμό ή λόγο, αλλά τον αριθμό των φορών που 

είναι μεγαλύτερο το κάθε αντικείμενο από το προηγούμενό του. 

 Τέλος, τα παιδιά με λογαριθμική αντίληψη είναι αυτά με την πλέον 

ολοκληρωμένη εικόνα της συνεχούς φύσης της κλίμακας, αλλά και της 

προσαρμογής της τελευταίας στις ανάγκες της εκάστοτε αναπαράστασης. Οι 

μαθητές αυτοί αντιλαμβανόμενοι ότι τα μεγέθη που καλούνται να αναπαραστήσουν 

εκτείνονται σε τόσο μεγάλη περιοχή ώστε να μην είναι δυνατή η ευκρινής 

απεικόνιση τους σε μία γραμμική κλίμακα, κατασκεύασαν λογαριθμικές κλίμακες με 

βάση το δέκα (Swarat et al., 2011).  

 Το πλήθος των διαφορετικών αυτών αντιλήψεων, αποδεικνύει ότι η 

τρέχουσα διδασκαλία δεν είναι αποτελεσματική στο να βοηθήσει τους μαθητές να 

αναπτύξουν μια εκλεπτυσμένη κατανόηση του μεγέθους και της κλίμακας. 

Δεδομένης της ισχυρής εξάρτησης αυτών των εννοιών από την αισθητηριακή 

εμπειρία, ένας τρόπος ενίσχυσης της κατανόησης της συνεχούς φύσης της κλίμακας 

είναι η παροχή ευκαιριών οπτικοποίησης αντικειμένων με μεγάλη διαφορά 

μεγέθους, σε σύνδεση το ένα με το άλλο.  Σε έρευνα που μελέτησε την επίδραση 

μιας ταινίας με έντονο το στοιχείο της οπτικοποίησης (Powers of Ten), φάνηκε ότι η 

ικανότητα αναλογικού συλλογισμού των παιδιών σχετίζεται θετικά με την ακρίβεια 

στη διάταξη αντικειμένων και στον προσδιορισμό της τάξης μεγέθους τους. Η 

επίδοση τους στην άσκηση αναλογικού συλλογισμού είναι ισχυρά συνδεδεμένη με 

την ικανότητα τους να κατανοήσουν την έννοια του λόγου  SΑ/V που με τη σειρά 

της σχετίζεται με το μέγεθος και την κλίμακα (Jones, Taylor, Minogue, Wiebe & 

Carter, 2007b). 

 Η οπτικοποίηση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν 

καλύτερα και τη σχετική διαφορά μεγέθους των αντικειμένων και να δουν τα 

πλεονεκτήματα της αναλογικής έναντι της απόλυτης σύγκρισης τους. Διδακτικές 

δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στις διαφορές μεταξύ απόλυτου και αναλογικού 

συλλογισμού θα ήταν χρήσιμες στην προαγωγή των αντιλήψεων των μαθητών, όχι 

μόνο για το μέγεθος και την κλίμακα, αλλά και για άλλες σχετικές περιοχές που 

απαιτούν μια στέρεη κατανόηση της αναλογικής σύγκρισης (Swarat et al.,2011). 
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3.3.2 Δομή της ύλης 

 Η έρευνα των Stevens, Delgado & Krajcik (2010) εστίασε στην ικανότητα 

των μαθητών να κατανοήσουν τη δομή, τη συμπεριφορά και τις ιδιότητες της ύλης 

μέσα από την ανάπτυξη μιας υποθετικής μαθησιακής ακολουθίας. Πιο συγκεκριμένα 

η έρευνα αυτή προσδιορίζει το πλαίσιο των απαραίτητων ιδεών και των βέλτιστων 

διδακτικών στρατηγικών που συμβάλλουν σε μια ολοκληρωμένη κατανόηση της 

δομής και της συμπεριφοράς της ύλης.  

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι είναι μη παραγωγική η λεπτομερής 

περιγραφή του ατόμου σε μαθητές ηλικίας 12-17 ετών για την κατανόηση σε ένα 

πρώτο επίπεδο, της σωματιδιακής δομής της ύλης. Η σύνδεση των μακροσκοπικών 

φαινομένων με τις διεργασίες του μικρόκοσμου απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

μοντελοποίησης από τους μαθητές.  

Υπό αυτή την οπτική οι περιορισμοί που τίθενται στη χρήση των μοντέλων 

αλλά και η ανάγκη που οδήγησε τους επιστήμονες στην ανάπτυξη τους, είναι εξόχως 

σημαντική σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία 

μοντελοποίησης της δομής του ατόμου συμβάλει όχι μόνο στο να αποκτήσουν οι 

μαθητές μια αίσθηση για μια αφηρημένη έννοια αλλά ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα 

μέσο αξιολόγησης της κατανόησης τους. 

Η νέα γνώση για τη σύνθεση και τη δομή του ατόμου αποκτά νόημα για τους 

μαθητές όταν καθίσταται απαραίτητη για την ερμηνεία ενός φαινομένου (De Vos & 

Verdonk, 1996). Σε αυτή την κατεύθυνση οι Stevens et al., (2010) επισημαίνουν την 

ανάγκη που δημιουργεί στους μαθητές η μελέτη των χημικών αντιδράσεων και η 

εισαγωγή στον Περιοδικό Πίνακα, για την ανάπτυξη ενός σύνθετου ατομικού 

μοντέλου που θα δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της χημικής συμπεριφοράς των 

στοιχείων και θα ερμηνεύει τις ιδιότητες της ύλης.  

Επιπλέον οι Stevens et al. (2010) διαπιστώνουν ότι η χρήση διαφορετικής 

ορολογίας από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για την περιγραφή της ίδιας έννοιας 

ή φαινομένου προκαλεί σύγχυση στους μαθητές. Εν προκειμένω μια θεώρηση της 

αλληλεπίδρασης οντοτήτων σε ατομική-μοριακή-νανο κλίμακα με όρους 

ηλεκτρικών δυνάμεων θα βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν τις απαραίτητες 

συνδέσεις ώστε να αναπτύξουν μια εννοιολογική κατανόηση της διεπιστημονικής 

φύσης της ΝΕ-Τ.  
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3.3.3 Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος 

 Αρκετές μελέτες εστιάζουν στην κατανόηση του λόγου SΑ/V και της 

ικανότητας αναλογικού συλλογισμού των μαθητών ως κομβικών εννοιών για την 

κατανόηση της αλλαγή των ιδιοτήτων της ύλης στη νανοκλίμακα.  

 Όπως αναδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας των Jones et al. (2007a), η 

ικανότητα αναλογικού συλλογισμού των παιδιών και οι επιδόσεις τους στα τεστ 

σχέσης επιφάνειας – όγκου συνδέονται στενά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι η ικανότητα αναλογικού συλλογισμού δε σχετίζεται απλά με την ικανότητα των 

παιδιών να κατανοούν τη σχέση επιφάνειας όγκου, αλλά μπορεί να αποτελεί και 

έναν πιθανό προγνωστικό δείκτη του πόσο καλά μπορεί ένας μαθητής να κατανοήσει 

την έννοια της κλιμάκωσης. 

 Η έρευνα των Blonder & Sakhnini (2012) διαπιστώνει ότι για διαχειριστούν 

οι μαθητές την έννοια του λόγου SΑ/V και να της δώσουν επιστημονική χροιά, 

απαιτούνται υψηλές γνωστικές δεξιότητες. Για το λόγο αυτό, πρέπει σταδιακά να 

κάνουν τη μετάβαση από μια μαθηματικοποιημένη και συμβολική αναπαράσταση 

του λόγου SΑ/V (ως κλάσματος) προς μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη του όρου, 

όπως αυτή εμφανίζεται και επηρεάζει καταστάσεις της καθημερινής ζωής (π.χ. το 

ρυθμό εξάτμισης μιας λίμνης, το ρυθμό απώλειας θερμότητας ενός συστήματος 

κ.α.). 

 Ωστόσο, καθώς η ιδέα του λόγου SΑ/V μπορεί εύκολα να οπτικοποιηθεί 

μέσω παραδειγμάτων τεμαχισμού ενός αντικειμένου σε μικρότερα κομμάτια, και οι 

μαθητές έχουν αντίστοιχες εμπειρίες από τη διάλυση πραγμάτων διαφορετικών 

μεγεθών, η διδασκαλία της αναλογίας συχνά περιλαμβάνει παραδείγματα 

δραστικότητας ή διαλυτότητας, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλα. Αυτό δημιουργεί το 

πρόβλημα ότι οι μαθητές συνδέουν το λόγο SΑ/V μόνο με συγκεκριμένες ιδιότητες 

(Light, Swarat, Park, & Drane,  2008). 

 Παλαιότερες έρευνες (Clark & Kamii, 1996) διαπιστώνουν ότι μόνο αφού οι 

μαθητές επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας πολλαπλασιαστικού αναλογικού 

συλλογισμού μπορούσαν να καταλάβουν την έννοια του λόγου SΑ/V. Η άποψη αυτή 

στηριζόταν στην παραδοχή ότι αυτή η ικανότητα σχετίζεται με το αναπτυξιακό 

στάδιο του μαθητή. Οι ερευνητές πλέον αναγνωρίζουν πως τα γνωστικά 

αναπτυξιακά στάδια δεν είναι τόσο αυστηρά εξαρτώμενα από την ηλικία. Συνεπώς, 

δεν υφίσταται κάποιο απαγορευτικό ηλικιακό όριο για την εισαγωγή των όρων 
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αυτών, αρκεί η διδακτική διαχείριση του επιστημονικού αυτού περιεχομένου να γίνει 

λαμβάνοντας υπόψιν τις δεξιότητες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών 

(Taylor & Jones, 2009). 

  Σύμφωνα με την έρευνα των Jones, Gardner, Taylor, Wiebe & Forrester, 

(2011), παράγοντες, όπως οι δεξιότητες εκτίμησης και οι χωρικές δεξιότητες 

μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει και να εφαρμόσει 

το λόγο SΑ/V. Όπως ο αναλογικός συλλογισμός, έτσι και η χωρική εκτίμηση είναι 

μια σημαντική δεξιότητα που απαιτείται στις καθημερινές δραστηριότητες. Το να 

σκέφτεται κανείς με εικόνες παίζει κομβικό ρόλο στην επιστημονική 

δημιουργικότητα γι' αυτό και η ανάγκη για χωρική αντίληψη είναι επιτακτική στο 

μάθημα των Φ.Ε.  

Η δυσκολία στην αντίληψη της εξάρτησης των ιδιοτήτων της ύλης από το 

μέγεθος ενισχύεται και από το πλαίσιο που χρησιμοποιούν οι μαθητές για τη 

σύνδεση των μακροσκοπικών ιδιοτήτων της ύλης, π.χ χρώμα, μυρωδιά, γεύση με τις 

ιδιότητες των δομικών στοιχείων που την αποτελούν. Ειδικότερα, ο Talanquer 

(2008) διαπιστώνει ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα αθροιστικό πλαίσιο για την 

πρόβλεψη των ιδιοτήτων του προϊόντος μιας χημικής αντίδρασης όταν γνωρίζουν τις 

ιδιότητες των δομικών στοιχείων που την αποτελούν (π.χ πέντε ΄΄μπλε΄΄ άτομα και 

πέντε ΄΄κίτρινα΄΄ όταν ενωθούν δίνουν ένα προϊόν πράσινου χρώματος ενώ πέντε 

΄΄μπλε΄΄  άτομα ΄΄ και δύο ΄΄κίτρινα΄΄ όταν ενωθούν θα δώσουν ένα προϊόν σε 

απόχρωση του μπλε). Αδυνατούν να υιοθετήσουν το πλαίσιο των αναδυόμενων 

ιδιοτήτων της ύλης στη βάση των νέων χαρακτηριστικών που της προσδίδει ο 

διαφορετικός τρόπος ένωσης των χημικών της συστατικών. Σε μια πρόσφατη μελέτη 

(Talangeur, 2017) ο ίδιος ερευνητής διαπιστώνει ότι αυτή η συλλογιστική των 

μαθητών για τη σύνδεση δομής και ιδιοτήτων της ύλης αλλάζει δύσκολα με την 

παραδοσιακή διδασκαλία. 

 Εν κατακλείδι, η βιβλιογραφική έρευνα συγκλίνει στο ότι οι μαθητές 

παρουσιάζουν δυσκολίες στη σύλληψη οριακών κλιμάκων, ιδιαίτερα των πολύ 

μικρών και εστιάζουν στο γεγονός ότι οι άμεσες εμπειρίες παίζουν κομβικό ρόλο 

στην εννοιολογική κατανόηση τους. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η νανομετρική 

κλίμακα δεν είναι άμεσα προσβάσιμη στην αισθητηριακή εμπειρία, ερευνητές 

επισημαίνουν το ρόλο που διαδραματίζει η χρήση επιστημονικών οργάνων και 

εργαλείων στην οικοδόμηση της έννοιας της κλίμακας (Hingant & Albe, 2010). 
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3.3.4 Όργανα και εργαλεία παρατήρησης του νανόκοσμου 

Οι μαθητές, σύμφωνα με την έρευνα των Schank et al. (2009), παρουσιάζουν 

δυσκολίες και σε ζήτημα που αφορούν τα εργαλεία παρατήρησης του νανόκοσμου. 

Αν και μετά από διδακτικές παρεμβάσεις δέχονται εν γένει ότι ακόμα και τα πολύ 

ισχυρά οπτικά μικροσκόπια δεν επιτρέπουν την παρατήρηση του νανόκοσμου, δεν 

κατανοούν όλοι το λόγο που συμβαίνει αυτό. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι για 

να δούμε στη νανοκλίμακα απαιτούνται άλλου τύπου συσκευές (αναφέροντας ότι 

αντί για φως θα χρησιμοποιούν ηλεκτρόνια) και συχνά αναφέρουν και αντίστοιχα 

εργαλεία όπως τα ηλεκτρονιακά μικροσκόπια σάρωσης ή τα μικροσκόπια σάρωσης 

με ακίδα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν καταφέρνουν να δώσουν επαρκείς 

εξηγήσεις που να εμπλέκουν τη φύση του φωτός.  

3.3.5 Οι σχέσεις της ΝΕ-Τ με τις τεχνολογικές εφαρμογές και την κοινωνία  

Η ραγδαία πρόοδος της ΝΕ-Τ και η ολοένα και αυξανόμενη χρήση των 

εφαρμογών της σε διάφορα επιστημονικά πεδία, εγείρει προβληματισμούς γύρω από 

τους κινδύνους που εν δυνάμει μπορούν να προκύψουν σε τομείς όπως η υγεία και η 

προστασία του περιβάλλοντος.  

Οι Mnyusiwall, Daar & Singer (2003) διαπιστώνουν ότι μέχρι το 2001, η 

επιστημονική κοινότητα δεν έδειχνε να παίρνει στα σοβαρά αυτές τις ηθικές 

διαστάσεις της NE-T. Αναδεικνύουν το κενό ανάμεσα στη ραγδαία ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και των ερευνών που εξετάζουν τις ηθικές και 

τις κοινωνικές προεκτάσεις που απορρέουν από τη χρήση των εφαρμογών της στη 

σύγχρονη καθημερινότητα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η έλλειψη διαλόγου 

μεταξύ ερευνητών της ΝΕ-Τ και φορέων της κοινωνίας για ζητήματα που αφορούν 

την έρευνα που διεξάγεται σε αυτό το πεδίο, μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα 

φόβου των πολιτών απέναντι στις εφαρμογές της ΝΕ-Τ και εν δυνάμει στην 

απόρριψη του συγκεκριμένου πεδίου χωρίς των επαρκή έλεγχο των ηθικών και 

κοινωνικών της επιπτώσεων.  

Τη θεώρηση αυτή φαίνεται ότι υιοθέτησαν στη συνέχεια αρκετοί ερευνητές, 

γεγονός που αποδεικνύεται από την αυξανομένη ερευνητική δραστηριότητα γύρω 

από τη συγκεκριμένη διάσταση της ΝΕ-Τ. Στη συνέχεια, γίνεται μια επισκόπηση των 
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ερευνών και των προγραμμάτων που εστιάζουν στη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

πολιτών, γύρω από τα οφέλη και τους κινδύνους των εφαρμογών της ΝΕ-Τ. 

Οι αντιλήψεις των πολιτών για τα οφέλη και τους κινδύνους από τις εφαρμογές 

της ΝΕ-Τ 

Ο Lewenstein (2006) ταξινομεί τους προβληματισμούς από τις εφαρμογές της 

νανοτεχνολογίας σε: i) οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, ii) στην επιστήμη και την 

εκπαίδευση, iii) στην ιατρική, το περιβάλλον, την εξερεύνηση του διαστήματος και 

την εθνική ασφάλεια, και iv) σε επίπεδο κοινωνίας, ηθικής, νομιμότητας και 

πολιτισμού. Ο ερευνητής αν και ταξινομεί σε διαφορετικά επίπεδα την επιρροή της 

ΝΕ-Τ στη σύγχρονη κοινωνία, επισημαίνει ταυτόχρονα και την ισχυρή 

αλληλεπίδραση τους.  

 Ερευνητές επισημαίνουν ότι οι αντιλήψεις των πολιτών για ζητήματα ηθικής 

που αφορούν τις εφαρμογές της ΝΕ-Τ διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από 

συναισθηματικούς παράγοντες (Lee, Scheufele & Lewenstein, 2005). Οι πολίτες 

έχουν έλλειψη εμπιστοσύνης σε φορείς της πολιτείας και ηγέτες επιχειρήσεων που 

παράγουν προϊόντα νανοτεχνολογίας και προβληματίζονται για το αν η χρήση των 

εφαρμογών της ΝΕ-Τ θα γίνει με κριτήριο τον περιορισμό των κινδύνων για τη 

δημόσια υγεία και όχι για λόγους κατασκοπείας της ιδιωτικής τους ζωής (Macoubrie, 

2004). Σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, οι αντιλήψεις αυτές δεν συνδέοντα με το 

γνωστικό επίπεδο των πολιτών ενώ η στάση τους για το αναδυόμενο αυτό πεδίο 

είναι θετική παρά την περιορισμένη γνώση τους. 

 Ανάλογα θετική στάση των πολιτών διαπιστώνει και η έρευνα των Burri & 

Bellucci (2008), αφού ελπίζουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας από την δημιουργία 

νέων επαγγελμάτων και είναι αισιόδοξοι για τα οφέλη στο χώρο της υγείας. 

Επισημαίνουν την αξία της καλύτερης επικοινωνίας της ΝΕ-Τ με την κοινωνία 

καθώς θεωρούν απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και υποστηρίζουν 

την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες που αφορούν στους ενδεχόμενους κινδύνους από 

την πρόοδο της νανοεπιστήμης.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των ερευνών είναι η διαφοροποίηση στις 

αντιλήψεις των πολιτών ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν ή την εφαρμογή της ΝΕ-Τ.  

Ειδικότερα, οι πολίτες έχουν μια θετική στάση για τα οφέλη εφαρμογών της στις 

επιστήμες υγείας ενώ οι αρνητικές κριτικές εστιάζουν σε ζητήματα παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων και στην ανάπτυξη όπλων (Macoubrie, 2006). Την ίδια 



 

 
64 

 

άποψη συμμερίζονται και οι ερευνητές της ΝΕ-Τ (Besley, Kramer & Priest, 2008) αν 

και έχουν εν γένει λιγότερους ενδοιασμούς για τις εφαρμογές της σε σχέση με το 

ευρύ κοινό (Siegrist, Cousin, Kastenholz, & Wie, 2007). Την άποψη για αξιολόγηση 

των κινδύνων και των πλεονεκτημάτων κάθε εφαρμογής ή προϊόντος ξεχωριστά πριν 

τη χαρακτηρίσουν ως χρήσιμη ή επικίνδυνη διαπιστώνει και η έρευνα των Gardner, 

Jones, Taylor, Forrester, & Robertson (2010). Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο που 

ανέδειξε έρευνα των Nerlich, Clarke, & Ulph (2007) αναφορικά με τα οφέλη από τις 

εφαρμογές της ΝΕ-Τ στην ιατρική είναι η σταθερή διαφοροποίηση στις αντιλήψεις 

ανάμεσα στα δύο φύλα.  

 

Προγράμματα που εστιάζουν στη σχέση εφαρμογών της ΝΕ-Τ και την κοινωνία 

Ο Porter (2007) ανέπτυξε μια διδακτική ενότητα που εστίασε στη διερεύνηση 

βασικών εννοιών της ΝΕ-Τ αλλά και των προβληματισμών περί νανο-ηθικής. Στο 

κομμάτι που αφορά την ηθική, οι φοιτητές μετά το τέλος του προγράμματος 

δήλωσαν ότι μπορούν πλέον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να τοποθετηθούν 

κριτικά σε κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που απορρέουν από τις εφαρμογές της 

ΝΕ-Τ.  

Ο Sweeney (2006) ανέπτυξε μια σειρά σεμιναρίων ηθικής που αφορούσαν 

κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονταν με την έρευνα στο πεδίο της ΝΕ-Τ. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι φοιτητές επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα 

ζητήματα που θίχτηκαν, γεγονός που τους ώθησε να αναλογιστούν τις κοινωνικές, 

ηθικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εφαρμογών της ΝΕ-Τ. 

Αντίστοιχου περιεχομένου ήταν και το  πρόγραμμα των  Hoover, Brown, 

Averick, Kane & Hurt (2009) που προσέγγισε τη ΝΕ-Τ μέσω ζητημάτων ηθικής, 

ασφάλειας και  κινδύνων σε μια προσπάθεια σύνδεσής της με την καθημερινότητα 

και την κοινωνική ζωή των φοιτητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές 

θεωρούν περιορισμένη την κατάρτιση των νανοεπιστημών σε ζητήματα ηθικής. 

Παράλληλα επισημαίνεται η ανάγκη για εισαγωγή της νανοηθικής ως αναπόσπαστη 

ενότητα της ΝΕ-Τ στις κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Την ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στο διάλογο που αφορά θέματα ηθικής 

σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο εξέτασε η έρευνα των Pidgeon & Hayden (2007). 

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η ενεργός συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο 

είναι μια διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική αλλά και ουσιαστική στη διαμόρφωση 
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της κριτικής στάσης των πολιτών απέναντι σε ζητήματα που θα τους απασχολήσουν 

τις επόμενες δεκαετίες. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι έρευνες αναδεικνύουν την θετική στάση των 

πολιτών απέναντι στις προοπτικές που προσφέρουν οι εφαρμογές της ΝΕ-Τ σε 

τομείς όπως η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, ζητήματα 

σκοπιμότητας στη διαχείριση αυτών των εφαρμογών και ανοιχτής πρόσβασης στη 

νέα επιστημονική γνώση απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο 

διάλογο ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την αξία αλλά και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος 

εμπλοκής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο για ζητήματα ηθικής, κρίνεται 

αναγκαία η διαπραγμάτευση κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων σε επίπεδο 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

 

3.4 Ανάπτυξη προγραμμάτων και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία 

της ΝΕ-Τ  

Οι προαναφερθείσες μελέτες τεκμηριώνουν την έντονη ερευνητική δράση τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες γύρω από τις προοπτικές ένταξης της ΝΕ-Τ στην 

εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις και προοπτικές των μαθητών σε θεμελιώδεις ιδέες του 

συγκεκριμένου πεδίου αναδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων και 

διδακτικού υλικού που θα υποστηρίξει την κατανόηση τους σε θεμελιώδεις έννοιες 

της ΝΕ-Τ.   

Στην κατεύθυνση αυτή, μια σειρά πανεπιστημίων και ερευνητικών ομάδων 

έχουν δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη διδακτικών σειρών και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων θέτοντας ως  κεντρικό στόχο να φέρουν σε επαφή μαθητές όλων των 

ηλικιών με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα και τις εφαρμογές της ΝΕ-Τ. 

Ενδεικτικά, στο πρόγραμμα των Blonder and Sakhnini (2012), στόχος ήταν 

να αναδειχθούν οι μέθοδοι διδασκαλίας που ενισχύουν την κατανόηση των μαθητών 

στις έννοιες i) μέγεθος και κλίμακας και ii) αναλογίας επιφάνειας – όγκου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων ελκύει το 

ενδιαφέρον των μαθητών και ενισχύει την κατανόηση τους στις προαναφερθείσες 

έννοιες.  

Στο πρόγραμμα των Ambrogi, Caselli, Montalti & Venturi (2008) οι μαθητές 

κλήθηκαν να αναπτύξουν μια παρουσίαση με σκοπό να μυήσουν σε μικρότερους 
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ηλικιακά συμμαθητές τους έννοιες της ΝΕ-Τ. Για την υλοποίηση του εγχειρήματος 

οι μαθητές έπρεπε να συνεργαστούν για να εντοπίσουν το υλικό, να 

χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ και να λάβουν αποφάσεις για την επίτευξη του κοινού 

στόχου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μαθησιακή πορεία ενίσχυσε 

τόσο την επιστημονική γνώση των μαθητών όσο και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.  

Οι Blonder & Dinur (2011) προσάρμοσαν το επιστημονικό περιεχόμενο της 

ΝΕ-Τ γύρω από την τεχνολογία των LEDs. Το πρόγραμμα οικοδομήθηκε γύρω από 

τρεις δραστηριότητες καθοδηγούμενης διερεύνησης με στόχο την ενεργοποίηση της 

διερευνητικής δράσης των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές 

εκτίμησαν τη θεματική των LEDs και ενεργοποίησαν εσωτερικά κίνητρα για μάθηση 

τόσο για τα LEDs όσο και για τη ΝΕ-Τ.  

 

Προγράμματα σχετικά με τα εργαλεία διερεύνησης του νανόκοσμου 

Λαμβάνοντας υπόψιν την απουσία της αισθητηριακής εμπειρίας στη 

νανοκλίμακα, μια τάση στην ανάπτυξη διδακτικών σειρών είναι η εστίαση στα νέα 

εργαλεία και τεχνικές όπως η μικροσκοπία σάρωσης. Στο πανεπιστήμιο της Β. 

Καρολίνα ερευνητές κατασκεύασαν έναν νανοχειριστή που συνδύαζε ένα 

μικροσκόπιο ατομικής δύναμης με ένα απτικό περιβάλλον, καθιστώντας δυνατή την 

αίσθηση της αφής και μέσω λογισμικού την οπτικοποίηση αντικείμενου σε τρεις 

διαστάσεις (Hingant & Albe, 2010).  

Οι Jones, Minogue, Tretter, Negishi, & Taylor, (2006) διερεύνησαν τον 

τρόπο με τον οποίο το παραπάνω λογισμικό επηρέασε τη μάθηση των μαθητών στην 

οικοδόμηση της έννοιας του ιού. Το πρόγραμμα περιελάβανε δραστηριότητες για το 

μέγεθος και την κλίμακα, για τα διαφορετικά είδη μικροσκοπίων αλλά και την 

κατασκευή μοντέλων που θα αναπαριστούν διαφορετικά είδη ιών. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν τη θετική επίδραση του προγράμματος στη γνώση των μαθητών στις 

έννοιες που διαπραγματεύτηκαν, ενώ η απτική ανατροφοδότηση συνδέθηκε με την 

επίτευξη συγκριτικά καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Οι Palmerius, Höst, & Schönborn (2012) ανέπτυξαν ένα εικονικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον που επέτρεπε στους μαθητές να βιώσουν άμεσα 

διαδραστικά φαινόμενα της νανοκλίμακας μέσω προσομοιώσεων σε υπολογιστές ή 

πολυαισθητηριακές πλατφόρμες. Στην ίδια λογική, η έρευνα των Xie & Pallant 

(2011) μελέτησε την επίδραση προσομοιώσεων και των δυναμικών μοντέλων στη 
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μάθηση εννοιών της ΝΕ-Τ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προσομοιώσεις και τα 

εικονικά περιβάλλοντα συνεισφέρουν σε μια στέρεη γνώση των φαινομένων της 

ατομικής κλίμακας την οποία οι μαθητές μπορούν να μεταφέρουν σε νέα πλαίσια.  

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των ανωτέρω ερευνών, καταλήγει κανείς 

στο ότι η χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο μάθησης για τη μορφολογία μη 

ορατών αντικειμένων είναι ωφέλιμη. Η επίδραση της προσθήκης ψηφιακών 

αισθητηριακών εμπειριών σε συνδυασμό με ψηφιακές οπτικοποιήσεις δημιουργούν 

ένα θελκτικό περιβάλλον διδασκαλίας που επηρεάζει θετικά την κατανόηση των 

μαθητών σε αφηρημένες έννοιες και δομές της νανοκλίμακας. Τα οφέλη των 

σύγχρονων αυτών τεχνολογικά διδακτικών εργαλείων ωστόσο, αντισταθμίζονται 

συχνά από το υψηλό κόστος που θα απαιτούσε η χρήση τους σε ευρεία κλίμακα. Για 

το λόγο αυτό οι  Hingant & Albe (2010) υποστηρίζουν ότι είναι χρήσιμο να 

καταφύγουμε σε άλλες στρατηγικές και σε προσομοιώσεις των επιστημονικών 

εργαλείων κατασκευασμένων από υλικά καθημερινής χρήσης.  

Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση, οι  Planinšič & Kovač (2008) ανέπτυξαν 

ένα αναλογικό μοντέλο με χρήση υλικών της καθημερινότητας για τη διδακτική 

χρήση του μικροσκοπίου ατομικής δύναμης και ειδικότερα την επίδειξη των αρχών 

λειτουργίας του. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ήταν αντίστοιχα με αυτά 

ερευνών που έκαναν χρήση εργαλείων τεχνολογίας αιχμής. 

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας ερευνητικής 

βιβλιογραφίας αναδεικνύουν σημαντικά στοιχεία για τους ερευνητές της Δ.Φ.Ε στην 

κατεύθυνση ανάπτυξης προγραμμάτων και διδακτικού υλικού που θα υποστηρίξει 

αποτελεσματικά την κατανόηση των μαθητών σε θεμελιώδειςς έννοιες της ΝΕ-Τ. 

Στην ίδια κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί προγράμματα ευρύτερης κλίμακας με την 

υποστήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών (National, Science Foundation, NSF) 

των ΗΠΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ενότητα που ακολουθεί 

συνοψίζονται τα κυριότερα εξ’ αυτών.  

 

 Προγράμματα ευρύτερης κλίμακας που αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη 

επίσημων φορέων σε Η.Π.Α και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Το 2004 το NSF χρηματοδότησε δύο προγράμματα τα οποία είχαν ως στόχο 

την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση επιστημονικού περιεχομένου της 

ΝΕ-Τ για τα αναλυτικά προγράμματα των Φ.Ε της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
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i) Το NanoLeap (http://www2.mcrel.org/nanoleap). Η αξιολόγηση του 

προγράμματος έδειξε ότι το πρόγραμμα ενίσχυσε την κατανόηση βασικών εννοιών 

της ΝΕ-Τ και  της επιστήμης εν γένει και υποστήριξε τη μάθηση μέσω διερεύνησης. 

Ωστόσο δεν κατάφερε να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος 

των μαθητών στην επιστήμη (Greenberg, 2009). 

 

ii) Το NanoSense (http://nanosense.sri.com). Η αξιολόγηση του προγράμματος 

έδειξε ότι μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι μαθητές ήταν σε θέση να 

κατανοήσουν απλές έννοιες της νανοεπιστήμης, να αναφέρουν ιδιότητες που 

τροποποιούνται στη νανοκλίμακα και να περιγράφουν τους μηχανισμούς πίσω από 

εφαρμογές νανοτεχνολογίας. Ωστόσο, εμφάνισαν δυσκολίες στην κατανόηση των 

υποκείμενων επιστημονικών αρχών που οδηγούσαν στις ιδιότητες της νανοκλίμακας 

(Schank et al., 2009). 

Με την υποστήριξη του NSF έχουν υλοποιηθεί και αρκετά προγράμματα που 

παρέχουν ολοκληρωμένα σχέδια διδασκαλίας, υποστηρικτικό υλικό προς τους 

εκπαιδευτικούς και προτάσεις ενσωμάτωσης εννοιών της ΝΕ-Τ στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Ειδικότερα:  

 Nanoscale Informal Science Education Network (www.nisenet.org/nano):  Το 

δίκτυο έχει αναπτύξει μια σειρά δραστηριοτήτων για πολύ μικρές ηλικίες. 

 Exploring the Νanoworld (https://education.mrsec.wisc.edu): Μια 

πρωτοβουλία του πανεπιστημίου του Wisconsin με πλούσιο υλικό, σχέδια 

μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις, αποτέλεσμα της συνεργασίας 

εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπαιδευτικών. 

 Nanotechnology Applications and Carreer Knowledge Network 

(www.nano4me.org): Μέσα από το διαμοιρασμό πηγών και διδακτικού 

υλικού το δίκτυο έχει ως στόχο την υποστήριξη του επιστημονικού 

γραμματισμού των πολιτών. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένας επίσης σημαντικός αριθμός 

προγραμμάτων που εστιάζουν στο επιστημονικό πεδίο της ΝΕ-Τ. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι των προγραμμάτων που έχουν 

αναπτυχθεί με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Πίνακας 3.1 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν τη ΝΕ-Τ 

Πρόγραμμα Διάρκεια Σκοποί / Στόχοι 

NANOLOGUE 2005-2006 Να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ έρευνας, επιχειρήσεων και κοινωνίας. 

ETHICSCHOOL 2007-2009 Θερινά σχολεία σε ζητήματα ΝΕ-Τ και συναφών τεχνολογιών. 

NANOYOU 2009-2010 Επικοινωνία της ΝΕ-Τ στη νέα γενιά των Ευρωπαίων. 

TIME for NANO 2009-2011 Εργαλεία για την ενίσχυση της εμπλοκής του κοινού στη ΝΕ-Τ. 

NANOTOTOUCH 2009-2011 Οι ΝανοΕπιστήμες ζουν στα  Κέντρα Επιστήμης και τα Μουσεία Επιστημών. 

NANO-TV 2009-2011 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών 

ερευνητικών δράσεων στη ΝΕ-Τ μέσω της χρήσης τηλεοπτικών μέσων. 

NANOCHANNELS 2011-2012 Συμμετοχή διαφόρων φορέων σε μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν 

από τις εξελίξεις στη ΝΕ-Τ. 

NANOOPINION 2012-2014 Παρακολούθηση της κοινής γνώμης σχετικά με τη νανοτεχνολογία στην Ευρώπη. 

NANOEIS 2012-2015 Αξιολόγηση του τρόπου ενσωμάτωσης της ΝΕ-Τ στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και στα πανεπιστήμια. 

NTSE 2011-2013 Η εξοικείωση της νέας γενιάς με διαστάσεις της ΝΕ-Τ, μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

περιέχει γραφικά βοηθήματα, απεικονίσεις, και βίντεο με εικονικά πειράματα.  
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Η διδασκαλία της ΝΕ-Τ στην Ελλάδα.   

   Σε εθνικό επίπεδο η εκπαιδευτική έρευνα που αφορά τη διδασκαλία και 

μάθηση εννοιών της ΝΕ-Τ στην εκπαίδευση, διεξάγεται κυρίως από τις ερευνητικές 

ομάδες των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, έχει συσταθεί μία ερευνητική ομάδα με 

επικεφαλής την κ. Σπύρτου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης ομάδας 

επικεντρώνουν στην: i) ανάπτυξη,  σχεδιασμό,  εφαρμογή και αξιολόγηση 

Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ) για μαθητές Προσχολικής και 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και ii) οργάνωση και 

υλοποίηση Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (π.χ. Μάνου & Σπύρτου 

2017, Σπύρτου κ.α. 2017)  

Η ερευνητική ομάδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης (επικεφαλής ο κ. Σταύρου) επικεντρώνεται σε θέματα 

που αφορούν τη διδασκαλία και μάθηση της ΝΕΤ και συγκεκριμένα στην: i) 

ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία εννοιών 

της ΝΕ-Τ στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ii) εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε έννοιες της ΝΕ-Τ και iii) διδασκαλία της ΝΕ-Τ μέσα από τη 

διαπραγμάτευση κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων και διαστάσεων επικοινωνία της 

επιστήμης (π.χ. Sgouros & Stavrou 2018, 2016, Michailidi & Stavrou, 2018, 

Μιχαηλίδη & Σταύρου, 2017, Σγουρός & Σταύρου 2017).   

 

3.5 Σύνοψη κεφαλαίου 

 Η προοπτική ένταξης εννοιών της ΝΕ-Τ στην εκπαίδευση φέρνει τους 

ερευνητές της Δ.Φ.Ε αντιμέτωπους με μια σειρά από προκλήσεις. Οι δυσκολίες που 

εισάγει η διεπιστημονική φύση του συγκεκριμένου περιεχομένου και τα 

προαπαιτούμενα για την κατανόηση των θεμελιωδών ιδεών της, έχουν οριοθετήσει 

τους άξονες πάνω στους οποίους δραστηριοποιείται η διεθνής ερευνητική κοινότητα 

της Δ.Φ.Ε.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών που εστιάζουν στις αντιλήψεις των μαθητών 

σε θεμελιώδεις έννοιες της ΝΕ-Τ αποτυπώνουν τις δυσκολίες που πρέπει να 
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αντιμετωπιστούν ώστε οι προοπτικές ένταξης τους στο αναλυτικό πρόγραμμα να 

αποκτήσουν ρεαλιστικές διαστάσεις. Απαιτούνται νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία 

εννοιών που είναι θεμελιώδεις σε αρκετές Φ.Ε ώστε να αναδειχθεί η 

διεπιστημονικότητα της ΝΕ-Τ.  

Η εν γένει θετική στάση των πολιτών απέναντι στα οφέλη από τις εφαρμογές 

της ΝΕ-Τ σε διάφορες εκφάνσεις της σύγχρονης καθημερινότητας αλλά και οι 

προβληματισμοί τους για ζητήματα σκοπιμότητας και ηθικής στη διαχείριση αυτών 

των εφαρμογών, αναδεικνύουν επίσης την ανάγκη διαπραγμάτευσης κοινωνικο-

επιστημονικών ζητημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

Απαντώντας στις προαναφερθείσες προκλήσεις, αρκετές πρωτοβουλίες έχουν 

εστιάσει τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη προγραμμάτων και διδακτικού υλικού 

με σκοπό να υποστηρίξουν την κατανόηση των μαθητών σε έννοιες της ΝΕ-Τ καθώς 

και να θίξουν θέματα που αφορούν τη σχέση της με τις τεχνολογικές εφαρμογές και 

την κοινωνία. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών δίνουν σαφής κατευθύνσεις για 

την ανάπτυξη αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης στην προσπάθεια 

ενίσχυσης του επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών στο συγκεκριμένο 

περιεχόμενο.    

Οποιαδήποτε πρωτοβουλία ένταξης μια καινοτομίας στην τάξη ωστόσο, 

προϋποθέτει τη συμβολή και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών (Osborne & 

Dillon, 2008).  Πριν από οποιαδήποτε πρωτοβουλία εισαγωγής εννοιών της ΝΕ-Τ σε 

επίπεδο τάξης είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι προοπτικές και οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕ-Τ 

4.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

Η ποιότητα της διδασκαλίας των Φ.Ε αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη 

διαμόρφωση των στάσεων των μαθητών απέναντι στην επιστήμη κατά τη διάρκεια 

της σχολικής τους εκπαίδευσης (Ebenezer & Zoller, 1993; Haladyna, Olsen & 

Shauhnessy, 1982; Osborne, Shimon & Collins, 2003). Μια ποιοτική διδασκαλία 

ωστόσο, προϋποθέτει άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα μπορούν 

να θέτουν την επιστημονική γνώση στα πλαίσια της καθημερινότητας των μαθητών. 

Υπό αυτήν την οπτική, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να νιώθουν επαρκής με το 

επιστημονικό περιεχόμενο που διδάσκουν ώστε να μεταφέρουν στους μαθητές τους 

τον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση που τους προσφέρει η ενασχόληση τους με 

την επιστήμη (Woolnough, 1994).      

Ως θεμέλιο του εκπαιδευτικού συστήματος οι εκπαιδευτικοί είναι οι κύριοι 

εκπρόσωποι κάθε εκπαιδευτικής καινοτομίας σε επίπεδο τάξης (Osborne & Dillon, 

2008). Συνεπώς η εισαγωγή οποιασδήποτε καινοτομίας προϋποθέτει εκπαιδευτικούς 

που θα διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες σε έννοιες επιστήμης και τεχνολογίας 

αιχμής ώστε να τις μετασχηματίσουν διδακτικά με τρόπο που θα έχει νόημα για τους 

μαθητές τους.  

Όσο αναφορά το διεπιστημονικό πεδίο της ΝΕ-Τ, η διεθνής βιβλιογραφία 

έχει αναδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και την 

κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση ώστε να εντάξουν έννοιες του συγκεκριμένου 

περιεχομένου στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό καθιστά 

προβληματική οποιαδήποτε πρωτοβουλία εισαγωγής εννοιών της ΝΕ-Τ στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, αναδεικνύοντας την ανάγκη δημιουργίας επιστημονικά νανο-

εγγράμματων εκπαιδευτικών (Jones et al., 2013a).  

Η διεθνής ερευνητική κοινότητα στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

έχει αναγνωρίσει την προαναφερθείσα ανάγκη αφού αρκετές μελέτες έχουν εστιάσει 

το ενδιαφέρον τους στις προκλήσεις του εγχειρήματος δημιουργίας εκπαιδευτικών 

με ενημερωμένες γνώσεις και διδακτικές προσεγγίσεις για την ένταξη εννοιών της 

ΝΕ-Τ στο αναλυτικό πρόγραμμα (Hingant & Albe, 2010). Σε αυτή την κατεύθυνση, 

στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται οι έρευνες που επικεντρώνονται στις 

αντιλήψεις και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για θεμελιώδεις έννοιες της ΝΕ-Τ. 
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4.2 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη ΝΕ-Τ  

Η έρευνα του Laherto (2011) διαπιστώνει ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φ.Ε έχουν διδαχθεί τη ΝΕ-Τ κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών τους σπουδών. Παράλληλα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τίθεται 

υπέρ του ενδεχομένου ένταξης εννοιών της στο αναλυτικό πρόγραμμα, 

αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική αξία του συγκεκριμένου περιεχομένου.   

Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την ανάγκη δημιουργίας πολιτών με 

στοιχειώδεις γνώσεις σε έννοιες της ΝΕ-Τ υπό το φως των διαρκώς εξελισσόμενων 

προϊόντων και εφαρμογών αλλά και των προοπτικών αυτού του πεδίου για το 

μέλλον. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουν την ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στον 

κοινωνικό διάλογο που αφορά τη ΝΕ-Τ, τη συνεισφορά του συγκεκριμένου πεδίου 

στην επαγγελματική προοπτική των μαθητών αλλά και στην προαγωγή του 

γενικότερου ενδιαφέροντος τους για την επιστήμη.  

Τα προϊόντα και οι εφαρμογές είναι σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς η 

σημαντικότερη πτυχή της ΝΕ-Τ που πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Αυτή η 

γνώση είναι χρήσιμη σε επίπεδο καθημερινότητας και ενεργού πολιτειότητας, ενώ 

ταυτόχρονα θα καταστήσει το μάθημα πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά 

αφού θα τους δώσει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με συναρπαστικά, 

ρεαλιστικά παραδείγματα επιστημονικών εφαρμογών (Laherto, 2011; Schank et al., 

2009). 

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι θεμελιώδεις έννοιες της ΝΕ-Τ μοιράζονται 

πολλές κοινές πτυχές με το επιστημονικό περιεχόμενο που βρίσκεται ήδη στο 

αναλυτικό πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό και προτιμούν την ενσωμάτωση της ως ένα 

διεπιστημονικό θέμα στο πλαίσιο των υπαρχόντων σχολικών αντικειμένων. Αυτή η 

προσέγγιση φαίνεται να ταιριάζει πολύ καλά στη διδασκαλία των θεμελιωδών 

επιστημονικών εννοιών στις οποίες βασίζεται η ΝΕ-Τ, καθώς ήδη σε κάποιο βαθμό 

γίνεται η διαπραγμάτευση τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Laherto, 2011). 

 

4.2.1 Ανασταλτικοί παράγοντες για την εισαγωγή εννοιών της ΝΕ-Τ στην 

εκπαίδευση   

Παρ’ όλη την γενική θετική προδιάθεση που εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί 

στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης εννοιών της ΝΕ-Τ στην εκπαίδευση, ταυτόχρονα 

διατυπώνουν και αρκετούς προβληματισμούς σε μια τέτοια προοπτική. Ένα πρώτο 
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εμπόδιο είναι η έλλειψη του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού με συνέπεια την 

περιορισμένη πρόσβαση σε υπολογιστές και λογισμικό αλλά και η ανεπαρκής 

τεχνική και επαγγελματική υποστήριξη.  

Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 

είναι η σπανιότητα και η ανεπάρκεια διδακτικού υλικού. Αν και πρόσφατα έχει 

αναπτυχθεί διδακτικό υλικό για έννοιες της ΝΕ-Τ δεν υπάρχουν κατάλληλα  

εγχειρίδια για την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Επιπλέον, επισημαίνουν την έλλειψη οργάνων για τη διεξαγωγή 

πειραματικών δραστηριοτήτων που να βασίζονται στη διερεύνηση. Αν και τα 

πραγματικά εργαλεία όπως τα μικροσκόπια σάρωσης είναι διαθέσιμα για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το κόστος αγοράς τους τα 

καθιστούν απρόσιτα για τα σχολεία (Laherto, 2012).  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των Bamberger & 

Krajcik, (2012) που μελέτησε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στο ενδεχόμενο 

διδασκαλίας εννοιών της ΝΕ-Τ στην εκπαίδευση. Η ελλιπής γνώση του 

περιεχομένου, η αδυναμία ερμηνείας φαινομένων της ΝΕ-Τ και η έλλειψη 

διδακτικού υλικού είναι σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς οι πλέον καθοριστικοί 

παράγοντες που εγείρουν εμπόδια σε ένα τέτοιο εγχείρημα. 

 

4.3 Γνωστικό υπόβαθρο εκπαιδευτικών σε έννοιες της ΝΕ-Τ  

 Η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης 

εννοιών της ΝΕ-Τ στο αναλυτικό πρόγραμμα ωστόσο δεν είναι αρκετή. Τα 

αποτελέσματα μιας σειράς ερευνών διαπιστώνουν την ελλιπή επαγγελματική τους 

κατάρτιση για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου περιεχομένου, αναδεικνύοντας την 

ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών εκπαίδευσης τους. 

 Ειδικότερα, η έρευνα των Schank, Krajcik, & Yunker (2007) διαπιστώνει ότι 

οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη γνώση των εννοιών της ΝΕ-Τ και δεν βλέπουν 

πώς θα μπορούσε να περιληφθεί στο μάθημα τους. Παράλληλα, εκτιμούν ότι το 

αναλυτικό πρόγραμμα είναι ήδη υπερφορτωμένο και θα ήταν πολύ δύσκολο να 

προστεθεί κάτι εκτός του παραδοσιακού κορμού.   

 Η έλλειψη κατανόησης από τους εκπαιδευτικούς βασικών εννοιών της ΝΕ-Τ, 

όπως το μέγεθος και η κλίμακα, αναδείχτηκε και από τις έρευνες των Jones, et al., 

(2011) και Jones, Tretter, Τaylor, & Oppewal, (2008). Εκτός από την περιορισμένη 
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γνώση τους για τη νανοκλίμακα οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν δυσκολία ακόμα και 

στην εκτίμηση του μεγέθους αντικειμένων της καθημερινότητας. Λίγα χρόνια 

αργότερα οι Jones et al., (2013b) διαπίστωσαν την ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών 

στην ακριβή αντίληψη της κλίμακας σε επίπεδο μικρο και νάνο διαστάσεων, 

ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης ή ετών διδακτικής εμπειρίας. Οι έρευνες αυτές 

ενίσχυσαν προηγούμενες διαπιστώσεις του Kumar (2007) ο οποίος επισήμανε την 

ανεπαρκή γνώση των εκπαιδευτικών ακόμα και για την ετυμολογία του όρου νάνο.  

Σε μια προσπάθεια διερεύνησης των διαδικασιών μάθησης των εκπαιδευτικών στην 

έννοια της κλίμακας οι Tretter, Jones, & Minogue (2006) διαπιστώνουν την απουσία 

της αισθητηριακής εμπειρίας ως βασικό εμπόδιο για την κατανόηση του ενιαίου της 

κλίμακας από τον μακρόκοσμο έως στο μικρόκοσμο. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση του λόγου SΑ/V ήταν το 

αντικείμενο μελέτης των Taylor & Jones (2013). Η πολυπλοκότητα της έννοιας και 

οι ανώτερες διαδικασίες συλλογισμού που απαιτούνται για την κατανόηση της, 

συνιστούν μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους ερευνητές της 

Δ.Φ.Ε σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα.   

Η μελέτη των Drane, Swarat, Light, Ηersam, & Mason (2009) έδειξε ότι η 

εφαρμογή της ίδιας διδακτικής ενότητας σε έννοιες της ΝΕ-Τ από εκπαιδευτικούς με 

διαφορετικό επίπεδο εξειδίκευσης στις Φ.Ε, δημιουργεί την ανάγκη εκπαίδευση τους 

τόσο στο επιστημονικό περιεχόμενο όσο και στις παιδαγωγικές μεθόδους που 

απαιτούνται για τη διδασκαλία του.   

Τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι οι εκπαιδευτικοί υπολείπονται γνώσεων 

σε θεμελιώδεις έννοιες της ΝΕ-Τ. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα ορισμένων εννοιών 

και η απουσία της αισθητηριακής εμπειρίας στην νανοκλίμακα φαντάζουν 

απροσπέλαστα εμπόδια για τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια εισαγωγής τους 

στην τάξη. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αβέβαιο το κατά πόσο μπορούν να 

βοηθήσουν τους μαθητές τους να αντιληφθούν τη διαφορετική συμπεριφορά των 

υλικών και  τη χρήση νέων εργαλείων και τεχνικών στη νανοκλίμακα.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω,  η εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε έννοιες 

της ΝΕ-Τ και η επαγγελματική τους υποστήριξη ώστε να ανταποκριθούν στις νέες 

προκλήσεις της προοπτικής διαπραγμάτευσης τους στην τάξη είναι αναγκαία. 

Εύλογα, αρκετές εμπειρικές έρευνες και προγράμματα εκπαίδευσης έχουν 
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επικεντρωθεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Το περιεχόμενο αυτών των ερευνών 

αποτελεί και το θέμα της ενότητας που ακολουθεί.  

 

4.4 Προγράμματα και εμπειρικές έρευνες εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε 

έννοιες της ΝΕ-Τ 

Η πληθώρα παιδαγωγικών πηγών σχετικών με τη ΝΕ-Τ που είναι διαθέσιμες 

στο διαδίκτυο (βλ. ενότητα 3.4) δεν είναι αρκετές ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια ένταξης εννοιών της ΝΕ-Τ 

στη διδασκαλία τους. Για το λόγο αυτό αρκετές εμπειρικές έρευνες και 

προγράμματα εκπαίδευσης έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια 

υποστήριξης τους σε ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Μια σειρά εμπειρικών ερευνών διεξήχθησαν βασισμένες σε ένα πρόγραμμα 

επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών (National Center for Learning and 

Teaching, NCLT) χρηματοδοτούμενο από τον Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National 

Science Foundation, NSF) της Αμερικής. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τις δυσκολίες 

εφαρμογής διδακτικών ενοτήτων της ΝΕ-Τ στη σχολική τάξη (Hutchinson, 2009). Η 

δυσκολία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του 

διεπιστημονικού χαρακτήρα του συγκεκριμένου περιεχομένου (Daly, Hutchinson & 

Bryan, 2007). 

Η έρευνα των Bryan et al. (2007) που βασίστηκε στο ίδιο πρόγραμμα (NCLT) 

εφιστά τη προσοχή ερευνητών και εκπαιδευτικών σε ευρύτερα παιδαγωγικά θέματα 

και ζητήματα ένταξης εννοιών της ΝΕ-Τ στο υπάρχων αναλυτικό πρόγραμμα των 

Φ.Ε. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αντικειμενική δυσκολία και οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ξεπεραστεί με την ανάπτυξη 

διαδικτυακών προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης συνεργατικού χαρακτήρα, 

μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών. 

Λίγο αργότερα, οι Tomasik, Jin, Hamers, & Moore, (2009) σχεδίασαν μια 

διαδικτυακή σειρά μαθημάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών σε 

έννοιες της ΝΕ-Τ. Μέσα από ένα κύκλο μαθημάτων διάρκειας οκτώ εβδομάδων, 

κάθε συμμετέχων ανέπτυξε μια διδακτική ενότητα για την τάξη του, η οποία και 

αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα του εν λόγω 

προγράμματος ήταν ενθαρρυντικά καθώς οι γνώσεις των εκπαιδευτικών 

ενισχύθηκαν σημαντικά. 



 

 
77 

 

Οι Daly & Bryan (2010) σχεδίασαν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής 

ανάπτυξης με τη χρήση μοντέλων. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν μέσω της 

διερευνητικής μεθόδου να εφαρμόσουν μια διδακτική ενότητα σε έννοιες της ΝΕ-Τ 

κάνοντας χρήση μοντέλων και αναπαραστάσεων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν στη διδασκαλία τους τα μοντέλα ως 

μέσα για επιστημονική διερεύνηση, την απεικόνιση δομών, την αναπαράσταση και 

την αναπαραγωγή των ιδεών των μαθητών τους. 

 

4.4.1 Ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών σε έννοιες της ΝΕ-Τ 

Τα ενθαρρυντικά στοιχεία που προκύπτουν από τις παραπάνω έρευνες 

αποτελούν ένα πρώτο θετικό δείγμα για την ενίσχυση των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών σε έννοιες της ΝΕ-Τ. Σύγχρονες μελέτες ωστόσο, διαπιστώνουν ότι 

υπάρχουν ακόμα αρκετές προκλήσεις σε μια προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί να 

καταστούν επαρκώς καταρτισμένοι για την εισαγωγή εννοιών της ΝΕ-Τ στην τάξη. 

Ειδικότερα, στην έρευνα της Blonder (2010) διαπιστώνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί είχαν ανασφάλεια για τη διδασκαλία ενοτήτων της ΝΕ-Τ αν και 

ένιωθαν αρκετά εξοικειωμένοι με το εν λόγω περιεχόμενο. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει ότι η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση σε έννοιες της ΝΕ-Τ δεν 

μεταφράζεται άμεσα σε αποδοτική διδασκαλία στην τάξη.    

H Wells Jennifer Gayle (2013) στη διδακτορική της διατριβή εξέτασε τις 

διαδικασίες μάθησης των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος το 

οποίο διαπραγματευόταν την εισαγωγή εννοιών της ΝΕ-Τ στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη 

επαγγελματικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών ώστε να ανταποκριθούν στις νέες 

προκλήσεις που εισάγει η διαπραγμάτευση αυτών των διεπιστημονικών εννοιών.   

Επιπλέον, στην πρόσφατη ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας, οι 

Bryan, Magana & Sederberg (2015) επισημαίνουν ότι προκειμένου οι εκπαιδευτικοί 

να ενισχύσουν την κατανόηση τους σε έννοιες και διδακτικές πρακτικές της ΝΕ-Τ 

τις οποίες θα μπορέσουν να διδάξουν αποτελεσματικά στους μαθητές τους, θα 

πρέπει να εμπλακούν σε διδακτικές παρεμβάσεις του συγκεκριμένου περιεχομένου. 

Ισχυρίζονται ότι τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης δεν θα πρέπει να 

επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της γνώσης περιεχομένου και της Π.Γ.Π αλλά θα 

πρέπει να προωθούν και αναστοχαστικές πρακτικές.  
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Σύμφωνα με την ίδια έρευνα (Bryan et al., 2015) αυτή η θεώρηση στο πλαίσιο 

της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών απαιτεί έναν επαναληπτικό κύκλο σχεδιασμού, 

ανάπτυξης και δοκιμής εκπαιδευτικού υλικού, προσφέροντας ποικίλες εμπειρίες 

μάθησης για τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι η θεώρηση της επαναληπτικής και αναστοχαστικής διαδικασίας για 

την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία του MER 

ως πλαισίου για την ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης.   

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν την 

ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών σε πλαίσια που θα τους 

εμπλέκουν σε επαναληπτικές και αναστοχαστικές διαδικασίες εστιάζοντας στη 

διδακτική πρακτική εννοιών της ΝΕ-Τ. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών πλαισίων 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ωστόσο δεν αποτελεί ένα εύκολο εγχείρημα. Απαιτεί 

την ανάλυση των βασικών αρχών ανάπτυξης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

τους, μέσα στα οποία η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα έχει ουσιαστικά 

αποτελέσματα για την ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων. 

 

4.5 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών  

Επαγγελματική ανάπτυξη ορίζεται ως το σύνολο των ειδικά σχεδιασμένων 

διαδικασιών και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αλλαγή των αντιλήψεων, των 

στάσεων και των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού έτσι ώστε αυτός με τη σειρά του να 

ενισχύσει τη μάθηση των μαθητών (Guskey, 2000). Θεμελιώδες χαρακτηριστικό της 

επαγγελματικής ανάπτυξης είναι ότι αποτελεί μια σκόπιμη, συνεχής και 

συστηματική διαδικασία που έχει ως στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ως 

επαγγελματία. 

Ο όρος επαγγελματική αλλαγή στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

εκλαμβάνεται ως μια διαδικασία, ένα παρατηρήσιμο φαινόμενο ή ένα σύνολο 

συμπεριφορών που οδηγεί στην επαγγελματική μάθηση ή εξέλιξη του εκπαιδευτικού 

κατά τη συμμετοχή του σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και εμπειρίες. Υπό 

αυτό το πρίσμα ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του μαθητευόμενου και αποκτά τον 

έλεγχο της μάθησης του, καθιστώντας την αλλαγή το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής 

πρωτοβουλίας (Clarke & Hollingsworth, 1994).  
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Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης 

ωστόσο δεν επιφέρει απαραίτητα και την αλλαγή του (Day, 1999). Ενδεικτικά η 

μελέτη των Darling-Hammond, Chung & Frelow (2002) αναδεικνύει ότι το αίσθημα 

ετοιμότητας των εκπαιδευτικών για διδασκαλία ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό ο 

προσδιορισμός των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού πλαισίου εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης μεταξύ των 

ερευνητών διεθνώς.  

 

4.5.1 Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

Η ερευνητική βιβλιογραφία αναδεικνύει μια σειρά θεμελιωδών αρχών για 

την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών (Little, 

1993; Loucks-Horsley et al., 2009; Penuel, Fishman, Yamaguchi & Gallagher, 

2007). Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ερευνητών στην απαρίθμηση 

αυτών των αρχών, υπάρχει ένα κοινό όραμα και μια συναίνεση που οριοθετείται στα 

ακόλουθα πρότυπα:  

  οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενεργοί μαθητευόμενοι που 

κατασκευάζουν τη δική τους αντίληψη  

 οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνονται και να αντιμετωπίζονται ως 

επαγγελματίες 

  η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να τοποθετείται στο πλαίσιο της 

τάξης   

 οι εκπαιδευτές πρέπει να αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς όπως 

προσδοκούν από εκείνους να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους (Putnam & 

Borko, 1997).  

Η σύνθεση αυτών των προτύπων έδωσε ώθηση στην έρευνα που αφορά την 

επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών καθώς οι ερευνητές αναγνώρισαν τη 

σημαντική και ισχυρή σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική ανάπτυξη υψηλής 

ποιότητας και τις καλές πρακτικές των εκπαιδευτικών (Avalos, 2011; Borko, 2004; 

Supovitz & Turner, 2000).  
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Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι καθοριστικός παράγοντας για την 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού είναι το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων. 

Ενδεικτικά, ο Kennedy (1998) αναφέρει ότι τα προγράμματα των οποίων το 

περιεχόμενο επικεντρώνεται στο πρόγραμμα σπουδών, στη γνώση του 

επιστημονικού περιεχομένου ή στις διαδικασίες μάθησης των μαθητών έχουν 

μεγαλύτερη επίδραση συγκριτικά με τα προγράμματα που εστιάζουν στις 

συμπεριφορές του εκπαιδευτικού. Στην ίδια κατεύθυνση, οι μελέτες των Jeanpierre, 

Oberhauser, & Freeman, (2005) και Diamond, Maerten‐Rivera, Rohrer, & Lee, 

(2014) αναδεικνύουν ότι η βαθιά γνώση του επιστημονικού περιεχομένου είναι ο 

κύριος παράγοντας που επηρεάζει την πρακτική στην τάξη και τελικά τα 

επιτεύγματα των μαθητών.  

Άλλες μελέτες επικεντρώνονται στις διαδικασίες μάθησης των 

εκπαιδευτικών στην προσπάθεια να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά ενός 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης που θα αντικατοπτρίζει στη διδακτική 

πράξη τις γνώσεις του εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά, οι Wilson & Berne (1999) 

διαπιστώνουν ότι η έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί στην επαγγελματική γνώση και 

τη διαδικασία μάθησης του εκπαιδευτικού σε συγκεκριμένα επιστημονικά 

αντικείμενα και στον τρόπο με τον οποίο η θεωρητική γνώση για τη διδασκαλία 

υποστηρίζει τη διδακτική του πρακτική.  

Θεωρώντας τη μάθηση ως μια συνεχή διαδικασία εμπλοκής του 

εκπαιδευτικού σε δραστηριότητες που οδηγούν στην αλλαγή της γνώσης του 

(Meirink, Meijer, Verloop, & Bergen, 2009), οι δραστηριότητες μάθησης έχουν 

προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Η 

βιβλιογραφία αποκαλύπτει μια εκτεταμένη έρευνα σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων μάθησης, διερευνώντας τον τρόπο μέσα από τον οποίο αυτές δίνουν 

ώθηση ή παρεμποδίζουν την αλλαγή στη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις 

πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού (Bakkenes, Vermunt, & Wubbels, 2010; Hoekstra 

Brekelmans, Beijaard & Korthagen, 2009; Kyndt, Gijbels, Grosemans, & Donche, 

2016; Vermunt & Endedijk 2011). 

Οι Van Driel, Beijaard & Verloop (2001) επισημαίνουν την αξία της 

εμπειρικής αλλά και της τυποποιημένης γνώσης του εκπαιδευτικού καθώς και των 

προσωπικών πεποιθήσεων και στάσεων του ως σημαντικές παραμέτρους που πρέπει 

να ληφθούν υπόψιν σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία επαγγελματικής του ανάπτυξης. 
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Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να στοχεύουν σε 

μακροπρόθεσμες αλλαγές σε αυτές τις σύνθετες μορφές γνώσης του εκπαιδευτικού, 

που τις συνοψίζει με τον όρο πρακτικές γνώσεις.  

Η χρήση εργαλείων αυτοαξιολόγησης σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής 

ανάπτυξης φαίνεται επίσης να αποτελεί μια μέθοδο που ενισχύει την επαγγελματική 

μάθηση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τους Ross & Bruce, (2007). Μεταξύ άλλων 

η αυτοαξιολόγηση βοηθά τον εκπαιδευτικό να επαναπροσδιορίσει την έννοια των 

καλών πρακτικών και να θέσει στόχους για τη βελτίωση του.  

Σε μια πιο ενοποιημένη θεώρηση οι Opfer & Pedder (2011) διαπιστώνουν ότι 

οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο και οι μαθησιακές δραστηριότητες αλληλοεπιδρούν και 

συνδυάζονται με διαφορετικούς τρόπους και με ποικίλες εντάσεις επηρεάζοντας τη 

μάθηση του εκπαιδευτικού.  

Στη εμπειρική έρευνα ευρείας κλίμακας των Garet, Porter, Desimone, 

Birman, & Yoon (2001) οι ερευνητές αναδεικνύουν στοιχεία που επηρεάζουν τη 

μάθηση των εκπαιδευτικών πέρα των χαρακτηριστικών που αφορούν τις 

δραστηριότητες ή το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνουν ότι τα δομικά χαρακτηριστικά των πλαισίων 

επαγγελματικής ανάπτυξης έχουν καταλυτική επιρροή στη μάθηση του 

εκπαιδευτικού.  

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη δομή των προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης αποτελεί μια ακόμη διάσταση στην εκπαιδευτική έρευνα που 

επικεντρώνεται στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Στην ενότητα που ακολουθεί 

αποτυπώνονται οι σύγχρονες τάσεις της ερευνητικής βιβλιογραφίας που αφορούν τα 

δομικά χαρακτηριστικά των πλαισίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και τον τρόπο με 

τον οποίο αυτά συμβάλλουν στην επαγγελματικής τους μάθηση. 

 

4.6 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε συνεργατικά περιβάλλοντα 

Μοντέλα με ποικίλα δομικά χαρακτηριστικά έχουν αναπτυχθεί στην 

προσπάθεια υποστήριξης των πρωτοβουλιών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Οι Spark 

& Loucks-Horsley (1989), εστιάζοντας στα μοντέλα που είχαν αναπτυχθεί στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980, διαπίστωσαν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 

προκειμένου να προσδιοριστεί η ισχύς και η συμβολή αυτών των μοντέλων στον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. 
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Σε αυτήν την κατεύθυνση, η μελέτη των Cochran-Smith & Lytle, (1999)  

ανέδειξε το συγκριτικό πλεονέκτημα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών μέσα σε 

συνεργατικά πλαίσια. Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε κοινότητες οι οποίες διερευνούν τον τρόπο ερμηνείας και 

διαπραγμάτευσης της νέας επιστημονική γνώσης στη διδακτική πράξη, συνεισφέρει 

ουσιαστικά στην επαγγελματική τους μάθηση. 

 

4.6.1 Οι Κοινότητες Μάθησης 

Οι Κοινότητες Μάθησης (Κ.Μ) αποτελούν ένα συνεργατικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων επιδιώκουν και 

μοιράζονται τη μάθηση στοχεύοντας να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα τους 

ως επαγγελματίες (Hord, 1997). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι εκπαιδευτικοί 

ενισχύουν την υπευθυνότητα και τη δέσμευση τους για την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου,  που είναι η μάθηση μαθητών. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με τα 

μέλη της κοινότητας εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη ενός κοινού 

οράματος, καλλιεργεί τις σχέσεις εμπιστοσύνης και ένα υψηλότερο αίσθημα 

ικανοποίησης (π.χ Jones, Gardner, Robertson & Robert 2013c; Kalogiannakis, 

2004).    

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των συνεργατικών πλαισίων είναι η 

μάθηση του εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο μιας κοινότητας (Stoll, Bolam, 

McMahon, Wallace, & Thomas, 2006; Wood, 2007). Υπό αυτήν την οπτική, η 

επαγγελματική αλλαγή μπορεί να επέλθει ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων του 

εκπαιδευτικού με συναδέλφους (Wenger, 1998), μειώνοντας την απομόνωση του 

(Thomas, Wineburg, Grossman, Myhre, & Woolworth, 1998), γεγονός που 

θεωρείται περιοριστικός παράγοντας για την επαγγελματική του μάθηση (Hobson, 

2001). 

 

4.6.2 Τα πλεονεκτήματα των Κοινοτήτων Μάθησης στην εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών 

Αρκετές έρευνες αναδεικνύουν τα οφέλη των Κ.Μ σε διάφορες διαστάσεις 

της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά, η Snow-Gerono 

(2005) διαπιστώνει ότι τα πλαίσια αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυσης της 

συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών μέσα από ομάδες που 
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μοιράζονται κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 

αναπτύσσονται ευκαιρίες για διάλογο και η αβεβαιότητα του εκπαιδευτικού 

αξιολογείται και υποστηρίζεται.  

Η έρευνα των Akerson Cullen, & Hanson  (2009) αναδεικνύει τα οφέλη για 

την ενίσχυση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για τη Φύση της Επιστήμης και τη 

διδακτική τους πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνουν ότι οι  αλληλεπιδράσεις 

των εκπαιδευτικών με τα μέλη της κοινότητας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος 

και η κοινοποίηση ενναλακτικών πρακτικών υποστηρίζει την επαγγελματική τους 

μάθηση σε διαφορετικά επίπεδα για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

Οι μελέτες των Lakshmanan Heath, Perlmutter  & Elder (2011), Lawrenz 

Huffman, & Gravely,  (2007) και Graham (2007) διαπιστώνουν τη θετική επίδραση 

των Κ.Μ για την υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων που συμβαδίζουν με τα 

καθιερωμένα πρότυπα, επιβεβαιώνοντας τις διαπιστώσεις των  McLaughlin & 

Talbert (1993) για ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν 

στους στόχους που θέτουν τα αναλυτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν 

μια σειρά από παράγοντες που ενισχύουν τη συνεργασία των μελών της κοινότητας, 

διευκολύνουν τις αλληλεπιδράσεις τους και καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα 

συνεισφέροντας στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών.  

Η Robertson (2007) αναδεικνύει την αξία ανάπτυξης ενός κοινού οράματος 

ως ένα από τα βασικά οφέλη συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αυτά τα πλαίσια. Η 

εμπειρία και η κατανόηση εναλλακτικών αντιλήψεων και προοπτικών, η αφοσίωση 

σε ένα κοινό στόχο και το συνεργατικό περιβάλλον αποτελούν βασικούς παράγοντες 

που συνεισφέρουν στην πρόοδο προς την επίτευξη ενός κοινού οράματος. Η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών με μέλη της κοινότητας μέσα σε αυτές τις συνθήκες 

φαίνεται να καλλιεργεί ποικίλες ευκαιρίες μάθησης.     

Στην ανασκόπηση μιας σειράς μελετών που αφορούν τις Κ.Μ οι  Vescio et 

al. (2008) επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση των εμπειρικών δεδομένων που 

τεκμηριώνουν τη συνεισφορά αυτών των πλαισίων στη βελτίωση της διδακτικής 

πρακτικής των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μάθηση των 

μαθητών. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι μέσα σε αυτά τα συνεργατικά πλαίσια οι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν τη γνώση της διδακτικής πρακτικής και εστιάζουν στις 

διαδικασίες μάθησης των μαθητών τους. Παράλληλα διαπιστώνουν ότι αν και οι 
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σχετικές έρευνες είναι λίγες, η απάντηση για το αν οι Κ.Μ οδηγούν εν τέλει  στην 

ενίσχυση της μάθησης των μαθητών, η απάντηση είναι ηχηρή και ενθαρρυντική. 

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των Κ.Μ για την 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών συνοψίζονται επίσης στην πρόσφατη και εκτεταμένη 

ανασκόπηση των Vangrieken et al. (2017). Οι ερευνητές μεταξύ άλλων 

αναδεικνύουν τις συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, την κοινή 

ηγεσία και τη σύνθεση - δυναμική της κοινότητας ως καθοριστικούς παράγοντες για 

την επίτευξη των στόχων που τίθενται σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής 

ανάπτυξης.  

Η διαχείριση αυτών των παραμέτρων ωστόσο σε ένα πρόγραμμα 

επαγγελματικής ανάπτυξης δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η ανάπτυξη πλαισίων που 

θα εμπεριέχουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον αρκετών ερευνών (Vangrieken et al., 2017). Σε αυτή την κατεύθυνση, 

αρκετοί ερευνητές αναδεικνύουν τα συνεργατικά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ως πλαίσια που ευνοούν την ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών, 

υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού (Handelzalts, 2009; 

Simmie, 2007).   

 

4.7 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού. 

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ως πεδίο 

πρακτικής έκανε την εμφάνιση του στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

Αρχικά, η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε συνεργατικά πλαίσια με 

εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους εκπαιδευτικού σχεδιασμού προτάθηκε για λόγους 

βελτιστοποίησης της ποιότητας του παραγόμενου υλικού και αποτελεσματικότερης 

εφαρμογής του σε επίπεδο τάξης (Johnson,1993). Λαμβάνοντας υπόψιν ωστόσο ότι 

ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει καθημερινά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της 

διδασκαλίας του στην τάξη, γρήγορα το πεδίο αυτό κέρδισε το ενδιαφέρον των 

ερευνητών και στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.  

Η ικανότητα υλοποίησης εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης 

ποιοτικού διδακτικού υλικού αναγνωρίσθηκε ως στοιχείο επαγγελματισμού υψηλού 

επιπέδου για έναν εκπαιδευτικό (Carlgren, 1999). Κατά συνέπεια,  τα πρότυπα για 
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τις βασικές δεξιότητες που απαιτεί μια διαδικασία εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

αποτέλεσαν το περιεχόμενο νέων ερευνών.  

Στην αναθεωρημένη έκδοση των Richey, Fields, & Foxon (2001) για τα 

πρότυπα που αφορούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό μιας 

ποιοτικής διδασκαλίας τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την 

εμπειρογνωμοσύνη του εκπαιδευτικού μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, τη δυνατότητα 

διατύπωσης των προβληματικών καταστάσεων, την παραγωγή νέων ιδεών, το 

συστηματικό σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων θεμελιώδους σχεδιασμού και την 

εφαρμογή του υλικού που σχεδίασαν στη διδακτική πράξη.  

 

4.7.1 Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών μέσα στο πλαίσιο σχεδιασμού 

και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού. 

Η καθιέρωση αυτών των προτύπων έδωσε το έναυσμα ανάπτυξης 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από το πλαίσιο εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, σε μια προσπάθεια διερεύνησης των προοπτικών αυτής της 

προσέγγισης για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών (Becuwe, Tondeur, Pareja Roblin, 

Thys & Castelein, 2016; Hardré, Ge & Thomas, 2006; Huizinga, Handelzalts, 

Nieveen & Voogt, 2015).  

Στη μελέτη των Voogt et al. (2011) μεταξύ άλλων οι ερευνητές διαπιστώνουν 

την ανάγκη εφαρμογής του νέου υλικού από τους εκπαιδευτικούς σε συνθήκες 

πραγματικής τάξης. Αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης σαφήνειας στους 

επιδιωκόμενους στόχους αλλά και την ύπαρξη υποδειγματικού διδακτικού υλικού 

στην αρχική φάση του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού. Η συνεχής 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών με κατάλληλα ερεθίσματα και εξειδικευμένη 

ανατροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος σύμφωνα με την ίδια 

έρευνα, διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

αξία αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με συναδέλφους και εξειδικευμένα μέλη 

τόσο για την επαγγελματική τους μάθηση όσο και για την επιτυχημένη εφαρμογή 

μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας. 

Την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της 

εμπειρογνωμοσύνης τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό διαπιστώνει και η μελέτη 

των Huizinga, Handelzalts, Nieveen, & Voogt, (2014). Ειδικότερα, επισημαίνεται η 

αδυναμία των εκπαιδευτικών τόσο στη δημιουργία ενός βασικού περιγράμματος που 
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θα ενσωματώνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε μια λογική ακολουθία όσο και 

στην αξιολόγηση του παραγόμενου υλικού. Η ενίσχυση της Π.Γ.Π σε νέες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στην προσαρμογή του διδακτικού υλικού σε νέα 

πλαίσια, κρίνεται επιβεβλημένη. Τέλος, στην ίδια μελέτη διαπιστώνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρήζουν υποστήριξης για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού που θα 

ενσωματώνει αρμονικά τόσο τις επιμέρους δραστηριότητες, πειράματα και λοιπά 

διδακτικά στοιχεία (εσωτερική συνοχή) όσο και τις προσδοκίες εκπαιδευτικών και 

φορέων εκπαιδευτικού σχεδιασμού (εξωτερική συνέπεια). 

Η πρόσφατη μελέτη των Voogt et al. (2016), αποτελεί έως σήμερα την 

ογκωδέστερη ίσως επισκόπηση των διαθέσιμων εμπειρικών δεδομένων που 

συλλέχθηκαν από 14 διδακτορικές διατριβές, όλες εστιασμένες στο πεδίο ανάπτυξης 

και σχεδιασμού διδακτικού υλικού από εκπαιδευτικούς μέσα σε συνεργατικά 

πλαίσια. Δίνοντας ένα περίγραμμα των ευρημάτων αυτής της μελέτης, 

διαπιστώνεται ότι μέσα στα συνεργατικά πλαίσια εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συντελείται η ενίσχυση της Π.Γ.Π των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού ενώ 

παράλληλα βελτιώνουν τη διδακτική τους πρακτική κατά την εφαρμογή του νέου 

υλικού που οι ίδιοι ανέπτυξαν σε συνθήκες τάξης. Η προηγούμενη γνώση και 

εμπειρία των εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδραση με συναδέλφους και η υποστήριξη 

τους από εξειδικευμένο προσωπικό αναδεικνύονται ως σημαντικές παράμετροι που 

επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης του διδακτικού υλικού, την 

επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος όσο και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.   

Η προ ηγηθείσα επισκόπηση της σύγχρονης ερευνητικής βιβλιογραφίας, 

καθιστά σαφή τα πλεονεκτήματα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ομάδες 

σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικού υλικού, για την επαγγελματική τους μάθηση. 

Τα πλαίσια αυτά συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά των συνεργατικών περιβαλλόντων 

μάθησης (βλ. ενότητα 4.6.1), και ενισχύουν διαφορετικές διαστάσεις της Π.Γ.Π των 

εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο πρακτικής. Τα 

παραπάνω συνηγορούν στην αξιοποίηση τους ως πλαίσια για την επαγγελματική 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών. 
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4.8 Σύνοψη κεφαλαίου 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

σε έννοιες της ΝΕ-Τ αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των εκπαιδευτικών πέραν 

των γνώσεων τους στο επιστημονικό περιεχόμενο της ΝΕ-Τ. Διαπιστώνεται η 

ανάγκη εμπλοκή τους σε οργανωμένες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης τους, που θα 

ενισχύσουν τις δεξιότητες και τις πρακτικές τους για τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-

Τ στην τάξη. Η συμμετοχή τους σε πλαίσια που ευνοούν επαναληπτικές και 

αναστοχαστικές διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμής εκπαιδευτικού 

υλικού φαίνεται να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Παράλληλα, σύγχρονες τάσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα εκπαίδευσης τους μέσα στα πλαίσια 

των Κ.Μ καθώς τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά αυτών των δομών συμβάλλουν 

σημαντικά στην επαγγελματική τους μάθηση. Οι ομάδες σχεδιασμού και δόμησης 

εκπαιδευτικού υλικού αποτελούν πλαίσια που συγκεντρώνουν πολλά από τα 

χαρακτηριστικά αυτών των πλαισίων. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

συνεργατικά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού σχεδιασμού καλλιεργεί μεταξύ άλλων τις 

δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνης τους για την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

περιβαλλόντων μάθησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

συνεργατικά πλαίσια για το σχεδιασμό και τη δόμηση διδακτικού υλικού σε έννοιες 

της ΝΕ-Τ ενσωματώνει τις σύγχρονες τάσεις της ερευνητικής βιβλιογραφίας που 

αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών.  

Το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει την υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας 

στην παρούσα διατριβή κατά την οποία εν-ενεργεία εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται 

στο σχεδιασμό και τη δόμηση διδακτικού υλικού σε έννοιες της ΝΕ-Τ. Η υλοποίηση 

της εμπειρικής έρευνας έγινε σύμφωνα με τις αρχές του ERTE (βλ ενότητα 1.2) και 

εμπλέκει εν-ενεργεία εκπαιδευτικούς στη διαδικασία ανάπτυξης μιας διδακτικής 

ενότητας σε έννοιες της ΝΕ-Τ σύμφωνα με τις αρχές του MER, σε ένα εξειδικευμένο 

συνεργατικό πλαίσιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : TΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Το μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης για την Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτικών στην παρούσα έρευνα 

 Η εμπειρική έρευνα στην παρούσα διατριβή υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

αρχές του ERTE (βλ. ενότητα 1.2). H διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δόμηση 

του πλαισίου για την επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, 

αποτυπώνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 5. 1 Το μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης για την Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών στην εμπειρική έρευνα της διατριβής 

 

 Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στο 

πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (βλ. Κεφάλαιο 4). Λαμβάνοντας υπόψιν τις 

σύγχρονες ερευνητικές τάσεις κατατέθηκαν ιδέες για την δόμηση ενός συνεργατικού 

πλαισίου ως περιβάλλον για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

(βέλος 1, σχήμα 5.1).  

Το επόμενο βήμα ήταν η δόμηση της Κ.Μ (βέλος 2, σχήμα 5.1), μέσα στο 

πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναπτύξουν μια διδακτική ενότητα 

(βέλος 3, σχήμα 5.1) ακολουθώντας την φιλοσοφία του MER (συνιστώσα 1, σχήμα 

5.1).  

(4β) 

Συνιστώσα (2)   
  Έρευνα στις προοπτικές των εκπαιδευτικών  

Ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών 
στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

Μελέτη αλληλεπιδράσεων και 
επαγγελματικής αλλαγής των 

εκπαιδευτικών 

Συνιστώσα (3) 
Δόμηση πλαισίου εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

Προτάσεις για τη δόμηση ενός 
συνεργατικού πλαισίου 

εκπαίδευσης 

Κοινότητα Μάθησης 
(2) 

(5β) 

(4α) 

   Συνι  στώσα (1) 
     Διδακτική αναδόμη ση περιεχομένου της ΝΕ-Τ 

Οι προοπτικές των μαθητών 
σε έννοιες της ΝΕ-Τ 

Ανάλυση περιεχομένου της ΝΕ-Τ 
& η εκπαιδευτική της αξία 

Σχεδιασμός   και δόμηση της ενότητας 

(1) 

(5α) (3) 

(4β) 
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 Η συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας της παρούσας διατριβής ως ενεργά 

μέλη της Κ.Μ, έδωσε την δυνατότητα πραγματοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων 

στην λειτουργία της με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του εγχειρήματος 

και να υποστηριχτούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, έτσι όπως αυτές προκύπταν 

στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της ενότητας (βέλος 5α , σχήμα 5.1).  

 Ταυτόχρονα, ελήφθησαν ερευνητικά δεδομένα (βλ. Κεφάλαιο 6) για τη 

διερεύνηση των προοπτικών των εκπαιδευτικών (βέλος 4α, σχήμα 5.1) κατά τη 

διάρκεια διδακτικής αναδόμησης εννοιών της ΝΕ-Τ σε περιεχόμενο προς 

διδασκαλία. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων (βλ. Κεφάλαιο 7) 

σε συνδυασμό με τα προστάγματα της διεθνούς βιβλιογραφίας (βέλος 4β, σχήμα 5.1) 

συνέβαλαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και κατευθυντήριων γραμμών (βλ. 

Κεφάλαιο 8) για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσα στο πλαίσιο της Κ.Μ (βέλος 

5β, σχήμα 5.1).  

 

5.2 Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRRESISTIBLE  

Η παρούσα  έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής της 

ερευνητικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRRESISTIBLE 

(http://www.irresistible-project.eu). Το πρόγραμμα αυτό είχε διάρκεια τριών ετών 

(11/13 - 10/16) και αποτέλεσε κοινοπραξία δεκατεσσάρων εταίρων από δέκα 

διαφορετικές χώρες. Στόχος του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τόσο των μαθητών όσο και του ευρύτερου 

κοινού σε διαδικασίες που άπτονται των διαφορετικών διαστάσεων της Υπεύθυνης 

Έρευνας και Καινοτομίας (Υ.Ε.Κ, Owen, Macnaghten & Stilgoe, 2012).   

Πιο αναλυτικά, είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 

ζητήματα της Υ.Ε.Κ, μέσα από την ενίσχυση της γνώσης τους στο επιστημονικό 

περιεχόμενο σε ζητήματα που βρίσκονται στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, επιδιώκεται ο συνδυασμός τυπικών (σχολικό πλαίσιο) και 

μη τυπικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (επιστημονικά κέντρα, μουσεία έκθεσης 

της επιστήμης) για την εισαγωγή εννοιών από τεχνολογία και έρευνα αιχμής σε 

διάφορα επιστημονικά πεδία. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, προωθείται η 

εξοικείωση των μαθητών με σύγχρονες επιστημονικές έννοιες διευκολύνοντας την 

ενεργό εμπλοκή τους στη διαπραγμάτευση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ.   
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Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχοντας ως εταίροι στο 

πρόγραμμα αυτό, επέλεξαν τη διαπραγμάτευση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ μέσα έννοιες 

της ΝΕ-Τ. Για την υλοποίηση του εγχειρήματος η ερευνητική ομάδα του Π.Τ.Δ.Ε 

ανέπτυξε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 

μιας Κ.Μ (βλ. ενότητα 5.1). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναπτύξουν και στη συνέχεια να εφαρμόσουν στην τάξη 

τους μια διδακτική ενότητα που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει του μαθητές σε 

διαστάσεις της Υ.Ε.Κ που αφορούν το επιστημονικό περιεχόμενο της ΝΕ-Τ.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το επιστημονικό πεδίο της ΝΕ-Τ και η 

διαπραγμάτευση κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων του συγκεκριμένου πεδίου 

μέσα από το πλαίσιο της Υ.Ε.Κ αποτέλεσαν βασικούς άξονες της ενότητας. Στην 

συνέχεια αποτυπώνονται συνολικά οι διαφορετικές διαστάσεις που κλήθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί να ενσωματώσουν στην διδακτική ενότητα καθώς και το πλαίσιο της 

ερευνητικής βιβλιογραφίας που αιτιολογεί την εκπαιδευτική τους αξία.   

 

5.3 Οι διαστάσεις της διδακτικής ενότητας 

5.3.1 Η ΝΕ-Τ ως επιστημονικό περιεχόμενο  

Η εκπαιδευτική αξία διαπραγμάτευσης εννοιών της ΝΕ-Τ στην τάξη και το 

έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον διεθνώς προς αυτήν την κατεύθυνση, αποτυπώθηκε 

εκτενώς στα κεφάλαια 2 & 3 της παρούσας διατριβής. Τα παραπάνω αιτιολογούν 

επαρκώς την επιλογή σύγχρονων εννοιών  Φ.Ε από το διεπιστημονικό πεδίο της ΝΕ-

Τ ως περιεχόμενο προς διδασκαλία στην ενότητα.   

 

5.3.2 Η διερεύνηση ως μέθοδος διδασκαλίας   

Σύμφωνα με τα πρότυπα για την διδασκαλία εννοιών Φ.Ε (National Research 

Council, NRC 2000), οι μαθητές πρέπει να εμπλέκονται σε επιστημονικά 

προσανατολισμένα ερωτήματα για τα οποία θα δίνουν απαντήσεις χρησιμοποιώντας 

αποδεικτικά στοιχεία. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε θέση να 

δίνουν ερμηνείες τις οποίες θα μπορούν να αιτιολογούν, να τις συνδέουν με την 

επιστημονική γνώση αλλά και να τις επικοινωνούν. Η υιοθέτηση αυτών των 

στοιχείων στην Δ.Φ.Ε οδήγησε τους Bybee et al. (2006) στην ανάπτυξη του 
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διδακτικού μοντέλου της διερεύνησης, που συμβαδίζει με τα παραπάνω πρότυπα και 

αποτελείται από πέντε βήματα (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), 

υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίησης τους στην τάξη.  

Για την ανάπτυξη της ενότητας στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε το μοντέλο 

των 5Ε των Bybee et al., (2006) το οποίο και εμπλουτίστηκε με μια ακόμα διάσταση, 

αυτήν την διάχυσης και της επικοινωνίας της νέας γνώσης που αποκόμισαν οι 

μαθητές (Exchange). Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια για την υλοποίηση της 

διερευνητικής μεθόδου στην ενότητα, περιλαμβάνουν: 

 

o Την Εμπλοκή (Εngage): Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους για το νέο περιεχόμενο 

μέσα από δραστηριότητες που εισάγουν θεμελιώδεις ιδέες της ΝΕ-Τ σε 

προβληματικές καταστάσεις προς επίλυση. Παράλληλα μέσα από αυτήν τη 

διαδικασία μπορούν να αναδείξουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις των μαθητών 

τους για έννοιες του συγκεκριμένου περιεχομένου. 

 

o Την Εξερεύνηση (Explore): Παρέχεται ένα σύνολο εμπειριών και ευκαιριών 

στους μαθητές να εξερευνήσουν τη νανοκλίμακα και τις ιδιαίτερες ιδιότητες 

της ύλης σε αυτό το επίπεδο. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες οι μαθητές έχουν 

τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις ιδέες τους και να αναγνωρίσουν τις 

ασυνέπειες των αντιλήψεων τους στην προσπάθεια ερμηνείας φαινομένων 

της νανοκλίμακας και ιδιοτήτων που εμφανίζουν προϊόντα και εφαρμογές της 

ΝΕ-Τ.  

 

o Την Επεξήγηση (Explain): Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες οι μαθητές χρησιμοποιούν τις 

προηγούμενες εμπειρίες τους σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσουν 

εναλλακτικές αντιλήψεις για την κατανόηση φαινομένων στη νανοκλίμακα. 

Αυτό το στάδιο επιτρέπει την εισαγωγή επιστημονικής ορολογίας του νέου 

περιεχομένου που θα καταστήσει πιο εύκολη για τους μαθητές την 

περιγραφή και την ερμηνεία φαινομένων.  
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o Την Επεξεργασία (Elaborate): Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκουν τους μαθητές σε 

νέες δραστηριότητες προκειμένου να εφαρμόσουν τις νέες ιδέες και 

αντιλήψεις τους. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 

συζήτηση σχετικά με θέματα ηθικής, τα πιθανά οφέλη αλλά και τους 

κινδύνους από τις εφαρμογές της ΝΕ-Τ σε διάφορους τομείς της σύγχρονης 

καθημερινότητας.  

 

o Την Ανταλλαγή  (Exchange): Οι εκπαιδευτικοί προκαλούν τους μαθητές 

τους να επικοινωνήσουν τη νέα γνώση στο ευρύτερο κοινό.  Σε αυτή την 

κατεύθυνση τους εμπλέκουν και τους υποστηρίζουν στη διαδικασία 

ανάπτυξης και παρουσίασης εκθεμάτων της επιστήμης στο ευρύ κοινό.  

 

o Την Αξιολόγηση (Evaluate): Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκουν τους μαθητές τους 

σε διαδικασίες αξιολόγησης της νέας γνώσης μέσα από δραστηριότητες που 

απαιτούν από τους ίδιους να αξιοποιήσουν γνώσεις και ικανότητες που 

αποκόμισαν μέσα από την εφαρμογή της ενότητας.   

 

5.3.3 Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (Y.E.K) 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής πολιτικής, η Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας έχει 

θέσει ως στόχο από το 2012 να ενισχύσει το διάλογο μεταξύ επιστήμης και 

κοινωνίας. Η Υ.Ε.Κ είναι ένας νέος όρος, οι εννοιολογικές διαστάσεις του οποίου 

ακόμα εξελίσσονται (Burget, Bardone & Pedaste, 2017). Είναι μια φιλόδοξη 

πρόκληση για την διεξαγωγή έρευνας και καινοτομίας που θα κατευθύνεται από τις 

ανάγκες της κοινωνίας και θα εμπλέκει όλους τους κοινωνικούς φορείς μέσα από 

συμμετοχικές διαδικασίες. Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω, ο Von Schomberg 

(2013) ορίζει την Υ.Ε.Κ ως: 

΄΄… μια διαφανής, διαδραστική διαδικασία με την οποία οι κοινωνικοί 

φορείς και οι φορείς καινοτομίας ανταποκρίνονται ο ένας στις ανάγκες του 

άλλου με σκοπό την (ηθική) αποδοχή, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική 

σκοπιμότητα της διαδικασίας της καινοτομίας και των εμπορεύσιμων 

προϊόντων της (προκειμένου να επιτρέπουν την ορθή ενσωμάτωση των 

επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην κοινωνία)΄΄.  
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Οι έξι βασικοί άξονες του πλαισίου της Υ.Ε.Κ, έτσι όπως οριοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (European Commission, 2012) είναι: i) η εμπλοκή, ii) η 

φυλετική ισότητα, iii) η εκπαίδευση στις Φ.Ε, iv) η ελεύθερη πρόσβαση, v) η ηθική 

δεοντολογία και η vi) ορθή διαχείριση / διακυβέρνηση.  

Οι προοπτικές της ΝΕ-Τ στην κοινωνική, πολιτική και ηθική ανάπτυξη των 

μαθητών (Sadler, 2004) και η ανάγκη δημιουργίας πολιτών που θα συμμετέχουν 

ενεργά στο διάλογο μεταξύ επιστημόνων της ΝΕ-Τ και φορέων της κοινωνίας (βλ. 

ενότητα 3.3.5) συνηγορούν στη διαπραγμάτευση κοινωνικο-επιστημονικών 

ζητημάτων σε επίπεδο τάξης (Ratcliffe & Grace, 2003). Σε αυτή την κατεύθυνση, 

σύγχρονες έρευνες έχουν υιοθετήσει την Υ.Ε.Κ ως πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση 

των κοινωνικών επιπτώσεων της επιστημονικής έρευνας (Blonder, Zemler & 

Rosenfeld, 2016).  

Στην παρούσα έρευνα, ακολουθώντας αυτές τις σύγχρονες τάσεις της 

ερευνητικής βιβλιογραφίας, για την εμπλοκή των μαθητών σε συζητήσεις που 

αφορούν κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα της ΝΕ-Τα, υιοθετήθηκε το πλαίσιο της 

Υ.Ε.Κ. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη δόμηση της ενότητας δίνεται η ευκαιρία 

στους εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν ενεργά διαφορετικούς φορείς. Αυτό υλοποιείται 

με τη δυνατότητα αξιοποίησης ερευνητών της ΝΕ-Τ από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ι.Τ.Ε) και της Δ.Φ.Ε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής και 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα, τα 

συνεργαζόμενα μουσεία και χώροι έκθεσης της επιστήμης, το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ) και το Ίδρυμα Ευγενίδου (Ι.Ε.), δίνουν τη δυνατότητα 

εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας, αφού δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

παρουσιάσουν τα εκθέματα τους στο ευρύ κοινό. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα να αναδείξουν τη φυλετική ισότητα στην επιστήμη εμπλέκοντας στην 

ενότητα ερευνητές και των δύο φύλων. Η διαπραγμάτευση σύγχρονων εννοιών Φ.Ε, 

η συζήτηση κοινωνικό-επιστημονικών ζητημάτων και η εμπλοκή των μαθητών σε 

δραστηριότητες διερεύνησης που καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη, προάγουν την 

εκπαίδευση στις Φ.Ε. Παράλληλα, η συμμετοχή ερευνητών της ΝΕ-Τ στην παρούσα 

έρευνα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να θίξουν ζητήματα ελεύθερης 

πρόσβασης στην επιστημονική γνώση αλλά και ζητήματα ηθικής δεοντολογίας με 

τους μαθητές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται επίσης η δυνατότητα εμπλοκής των 

μαθητών σε ζητήματα  ορθής διαχείρισης της επιστημονικής γνώσης. 
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5.3.4 Τα μουσεία επιστήμης και τα επιστημονικά κέντρα στη διδασκαλία των 

φυσικών επιστημών 

΄΄Τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν τρόπους για να συνδέσουν τη μάθηση 

στην τάξη με άλλες πτυχές της ζωής των μαθητών. Η εστίαση μόνο στις 

ώρες που ξοδεύουν οι μαθητές στο σχολείο, αγνοεί τις πολλές ευκαιρίες 

καθοδηγούμενης μάθησης σε άλλα περιβάλλοντα΄΄ Bransford, Brown & 

Cocking  (1999, p. 26) 

Στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, το διδακτικό υλικό και η μέθοδος 

διδασκαλίας πρέπει να εναρμονίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δεξιότητες των 

μαθητών, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης (Hofstein & 

Rosenfeld, 1996). Σε αυτή την κατεύθυνση, ερευνητές διαπιστώνουν τα 

πλεονεκτήματα των μουσείων επιστήμης και των επιστημονικών κέντρων, όπου ο 

επισκέπτης εκτίθεται σε εμπειρίες και ερεθίσματα που συμβάλλουν όχι μόνο στη 

μάθηση νέας γνώσης αλλά και στον τρόπο προσέγγισης της επιστήμης γενικότερα 

(Rennie & Wiliams, 2002). Ειδικά για τους μαθητές, οι επισκέψεις σε μουσεία 

επιστήμης και ερευνητικά κέντρα αποδεικνύονται ωφέλιμα καθώς μπορούν να 

τονώσουν το ενδιαφέρον τους, την επιστημονική τους περιέργεια και την εμπλοκή 

τους σε ένα θέμα (Chin, 2004; Pedretti, 2002,). Επιπλέον, οι δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας οργανωμένης μαθητικής επίσκεψης 

επιτρέπουν την κοινωνική αλληλεπίδραση με συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και 

εμπειρογνώμονες του μουσείου. Υπό αυτή την οπτική, καλλιεργούνται στους μαθητές 

οι δεξιότητες της επικοινωνίας και αναδεικνύονται διαστάσεις κοινωνικής μάθησης 

(Bamberger & Tal, 2008). 

 

Ανάπτυξη πλαισίων άτυπων μορφών μάθησης για τη διδασκαλία της ΝΕ-Τ  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αρκετές έρευνες έχουν εστιάσει το 

ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη πλαισίων άτυπων μορφών μάθησης για τη 

διαπραγμάτευση εννοιών σύγχρονης επιστήμης. Ειδικότερα, αρκετοί ερευνητές 

διαπιστώνουν την ξεχωριστή θέση που κατέχουν αυτά τα πλαίσια στην προσπάθεια 

εκπαίδευσης των πολιτών γύρω από την πρόοδο της ΝΕ-Τα (Crone, 2010).  

Ενδεικτικά, η μελέτη των Murriello, Contier και Knobel (2009) εστίασε το 

ενδιαφέρον της στην αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μαθητών ηλικίας 8-14 ετών, 
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με διαδραστικά παιχνίδια και βίντεο σε ειδικά σχεδιασμένη έκθεση για τη ΝΕ-Τ, που 

είχε αναπτυχθεί σε ένα επιστημονικό κέντρο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η  

αλληλεπίδραση συνέβαλε εποικοδομητικά στις προσπάθειες των μαθητών να 

κατανοήσουν την κλίμακα και το μέγεθος και να διεγείρει τη σκέψη τους για τη 

δομή της ύλης. Ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις των Flynn, Johnson & Penn 

(2007) οι οποίοι εστίασαν στα εργαλεία παρατήρησης του μικρόκοσμου μέσα από 

μια ειδικά σχεδιασμένη Κατασκήνωση Μικροσκοπίας για μαθητές. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι αντιλήψεις των παιδιών για την ατομική δομή άλλαξαν μετά από 

την εμπειρία συμμετοχής τους στην κατασκήνωση.  

Τα παραπάνω συνηγορούν στην αξιοποίηση πλαισίων εκτός σχολείου για τη 

διδασκαλία σύγχρονων εννοιών Φ.Ε όπως η ΝΕ-Τ. Στην παρούσα έρευνα δίνεται η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν το Μ.Φ.Ι.Κ, το Ι.Ε και το Ι.Τ.Ε  

ως περιβάλλοντα μάθησης εκτός σχολικού πλαισίου για την εμπλοκή των μαθητών 

στην ενότητα, τη διαπραγμάτευση εννοιών της Υ.Ε.Κ και την ενίσχυση της 

κατανόησης τους σε έννοιες του νέου περιεχομένου.  

 

5.3.5 Τα εκθέματα της επιστήμης στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

Τα εκθέματα της επιστήμης αποτελούν δομικό στοιχείο κάθε πλαισίου που 

προωθεί την επικοινωνία της επιστήμης όπως τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, τα 

Μουσεία Επιστημών και τα Επιστημονικά Κέντρα. Η προαναφερθείσα αξιοποίηση 

αυτών των πλαισίων στη Δ.Φ.Ε αναπόφευκτα θέτει τα επιστημονικά εκθέματα σε 

ρόλο νέων περιβαλλόντων μάθησης.  

Ταυτόχρονα, ορίζει ένα νέο πεδίο έρευνας που στοχεύει στη μελέτη των 

δομικών χαρακτηριστικών ενός εκθέματος που προωθούν αποτελεσματικά τη μάθηση 

των μαθητών. Ενδεικτικά, οι Hauan & Kolstø (2014) ανάδειξαν διαστάσεις τόσο σε 

επίπεδο σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκθέματος όσο και σε επίπεδο νοητικής 

αλληλεπίδρασης του μαθητή με αυτό, που μπορούν να οδηγήσουν σε 

αποτελεσματικές εμπειρίες μάθησης. Παράλληλα, η εμπλοκή των μαθητών στη 

διαδικασία ανάπτυξης ενός εκθέματος φαίνεται να δημιουργεί κίνητρα για μάθηση 

μέσα από διαδικασίες ανάλυσης, σύνθεσης και σύνοψης πληροφοριών από 

διαφορετικές πηγές. (D' Acquisto & Scatena, 2006). 

Υπό αυτό το πρίσμα, τα εκθέματα γίνονται ένα μέσο προκειμένου οι μαθητές 

να μετασχηματίσουν την οπτική τους απέναντι στην επιστήμη. Να τη  δουν όχι μόνο 
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από την πλευρά του γνωστικού περιεχομένου αλλά κυρίως να τη βιώσουν σαν 

διαδικασία και μέθοδο (Hawkey, 2001). Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης, η 

σχεδίαση εκθεμάτων οδηγεί στην αξιοποίηση πτυχών της μάθησης μέσω διερεύνησης. 

Οι μαθητές με την κατάλληλη καθοδήγηση αναπτύσσουν την ικανότητα να 

διαμορφώνουν ερωτήματα (Sleeper & Sterling, 2004), να παρατηρούν, να αναζητούν 

και να χρησιμοποιούν δεδομένα προκειμένου να διατυπώσουν επιστημονικές 

εξηγήσεις, να αναλύουν εναλλακτικές ερμηνείες και να διαχέουν τα επιστημονικά 

συμπεράσματα / επιχειρήματα στον επισκέπτη του εκθέματος διδασκόμενοι και αυτοί 

μαζί του.    

Η ανάδειξη της εκπαιδευτικής αξίας των επιστημονικών κέντρων και των 

μουσείων επιστήμης τις τελευταίες δεκαετίες, ενέπνευσε το Laherto (2013) στην 

επιχειρηματολογία του υπέρ της προοπτικής ανάπτυξης επιστημονικών εκθεμάτων 

μέσα από το πλαίσιο της εκπαιδευτικής έρευνας. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα 

ανάπτυξης ενός εκθέματος που αφορά την ΝΕ-Τ, η μελέτη του συνεισφέρει στην 

προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαιδευτικής προοπτικής των εκθεμάτων της επιστήμης. 

Υιοθετώντας τις προαναφερθείσες προοπτικές των εκθεμάτων στη 

διδασκαλία εννοιών Φ.Ε, στην παρούσα έρευνα η ανάπτυξη εκθεμάτων από τους 

μαθητές με την υποστήριξη εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων αποτέλεσε μια 

ακόμα διάσταση την οποία οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να εντάξουν στην 

ενότητα. Τους δόθηκε με αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη 

διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων για την υποστήριξη των μαθητών τους στις 

διαδικασίες διερεύνησης του νέου περιεχομένου αλλά και για τη διαπραγμάτευση 

εννοιών της Υ.Ε.Κ.  

 

5.4 Η Κοινότητα Μάθησης στην παρούσα έρευνα  

Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε μια Κοινότητα 

Μάθησης τα μέλη της οποίας είχαν διαφορετικά επαγγελματικά διαπιστευτήρια και 

εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, πέντε εν-ενεργεία εκπαιδευτικοί, τέσσερις ερευνητές 

της Δ.Φ.Ε, δύο ερευνητές από το επιστημονικό πεδίο της ΝΕ-Τ και τρεις 

εμπειρογνώμονες στην επικοινωνία της επιστήμης, αποτέλεσαν μια ομάδα 

συνεργατών που μοιράστηκαν το όραμα για την ανάπτυξη μιας διδακτικής ενότητας 

σε έννοιες της ΝΕ-Τ. Τα χαρακτηριστικά των μελών της Κ.Μ δίνονται στο Πίνακα 

5.1. 
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Πίνακας 5.1 

Μέλη της Κοινότητας Μάθησης στην παρούσα έρευνα 

Μέλος Επαγγελματική ταυτότητα Ρόλος στην Κ.Μ Έδρα 

Εκπαιδευτικός Α Εκπαιδευτικός Α΄θμιας εκπαίδευσης / Διδακτορικό στη Δ.Φ.Ε Εκπαιδευτικός Αθήνα 

Εκπαιδευτικός Β Εκπαιδευτικός  Β΄θμιας εκπαίδευσης (Χημικός,  Διδακτορικό στη Δ.Φ.Ε) Εκπαιδευτικός Αθήνα 

Εκπαιδευτικός Γ Εκπαιδευτικός   Β΄θμιας εκπαίδευσης (Χημικός, Διδακτορικό στη Δ.Φ.Ε) Εκπαιδευτικός Ηράκλειο 

Εκπαιδευτικός Δ Εκπαιδευτικός   Β΄θμιας εκπαίδευσης (Φυσικός,  Διδακτορικό στη Δ.Φ.Ε) Εκπαιδευτικός Αθήνα 

Εκπαιδευτικός Ε Εκπαιδευτικός   Β΄θμιας εκπαίδευσης (Φυσικός,  Διδακτορικό στη Δ.Φ.Ε) Εκπαιδευτικός Ρέθυμνο 

Ερευνητής A Μέλος ΔΕΠ  του Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστήμιο Κρήτης Ερευνητής της Δ.Φ.Ε Ρέθυμνο 

Ερευνητής Β Υπ. Διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε Ερευνητής της Δ.Φ.Ε Ρέθυμνο 

Ερευνητής Γ Υπ. Διδάκτορας  του Π.Τ.Δ.Ε Ερευνητής της Δ.Φ.Ε Ρέθυμνο 

Ερευνητής Δ Μέλος ΔΕΠ  του Π.Τ.Π.Ε Πανεπιστήμιο Κρήτης Ερευνητής της Δ.Φ.Ε Ρέθυμνο 

Ερευνητής Ε Ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητής της ΝΕ-Τ Ηράκλειο 

Ερευνητής ΣΤ Ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητής της ΝΕ-Τ Ηράκλειο 

Εμπειρογνώμων Α Επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Ευγενίδου Ειδικός στην επικοινωνία 

της επιστήμης Αθήνα 

Εμπειρογνώμων Β Επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Ευγενίδου Ειδικός στην επικοινωνία 

της επιστήμης Αθήνα 

Εμπειρογνώμων Γ Επιστημονικός συνεργάτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

Ειδικός στην επικοινωνία 

της επιστήμης Ηράκλειο 
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Η σύνθεση της Κ.Μ πραγματοποιήθηκε έχοντα ως στόχο να αντιμετωπιστούν 

οι προκλήσεις στην πορεία ανάπτυξης μιας ενότητας που φιλοδοξεί να ενσωματώσει 

διδακτικά απαιτητικές διαστάσεις όπως η ΝΕ-Τ, η Υ.Ε.Κ και η ανάπτυξη εκθεμάτων. 

Στην κατεύθυνση αυτή αξιολογήθηκε και αξιοποιήθηκε σύμφωνα με τις εκάστοτε 

προκλήσεις η εξειδίκευση και η εμπειρία κάθε μέλους της K.M.  

Ειδικότερα, οι ερευνητές της Δ.Φ.Ε κατέθεσαν στις ομαδικές συζητήσεις τις 

γνώσεις τους αναφορικά με τα σύγχρονα πρότυπα διερευνητικής διδασκαλίας και 

μάθησης εννοιών Φ.Ε. Έδωσαν μια σύνοψη της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με 

τη διδασκαλία και την μάθηση εννοιών της ΝΕ-Τ και  παρουσίασαν διδακτικό υλικό 

για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην πορεία δόμησης των δραστηριοτήτων 

και των πειραμάτων που εν δυνάμει θα μπορούσαν να εντάξουν στην ενότητα. 

Ανέδειξαν την εκπαιδευτική αξία των άτυπων περιβαλλόντων μάθησης στην 

επιστημονική εκπαίδευση αλλά και την συνεισφορά των διαστάσεων της Υ.Ε.Κ στον 

επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό της νέας γενιάς. Τέλος, ανέδειξαν τις 

δυνατότητες που προσφέρει η χρήση σύγχρονων διδακτικών εργαλείων Τ.Π.Ε και 

WEB 2.0 εφαρμογών στη διδασκαλία εννοιών Φ.Ε.   

Οι σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην νανοκλίμακα 

ήταν το πεδίο εξειδίκευσης  των ερευνητών της ΝΕ-Τ. Οι ερευνητές, μοιράστηκαν με 

τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας τις βασικές αρχές και τις θεμελιώδεις ιδέες που 

διέπουν τα φαινόμενα στην νανοκλίμακα. Παρουσίασαν σύγχρονες τεχνολογικές 

εφαρμογές και προϊόντα νανοτεχνολογίας που αναπτύσσονται στα εργαστήρια του 

συνεργαζόμενου επιστημονικού κέντρου (Ι.Τ.Ε). Παράλληλα, ανέδειξαν τις 

εφαρμογές αυτών των προϊόντων στις διαφορετικές διαστάσεις της σύγχρονης 

καθημερινότητας ενώ κατέθεσαν και τις απόψεις τους αναφορικά με τα οφέλη αλλά 

και τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση τους, τόσο για τον 

άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.  

Οι εμπειρογνώμονες από τα μουσεία έκθεσης της επιστήμης (Μ.Φ.Ι.Κ και Ι.Ε) 

μοιράστηκαν με τα μέλη της κοινότητας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους για 

τις προδιαγραφές και τις βασικές αρχές ανάπτυξης των επιστημονικών εκθεμάτων. 

Ανέδειξαν τα διαφορετικά ήδη εκθεμάτων και τον τρόπο αλληλεπίδρασης του 

επισκέπτη με αυτά, όταν εκτίθενται σε χώρους επικοινωνίας της επιστήμης όπως είναι 

τα μουσεία επιστημών. Παρουσίασαν τις εναλλακτικές επιλογές και τα διαφορετικά 
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ήδη εκθεμάτων που θα μπορούσαν να αναπτύξουν οι μαθητές ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και τις δεξιότητες κάθε βαθμίδας. 

 

5.4.1 Το δείγμα των εκπαιδευτικών  

Οι εκπαιδευτικοί - μέλη της Κ.Μ – συνεισέφεραν στις ομαδικές συζητήσεις 

σύμφωνα με τη γνώση από τα επιστημονικά πεδία στα οποία εξειδικεύονται, τη 

γνώση τους για τις ανάγκες, τις αντιλήψεις και τις προοπτικές των μαθητών τους, 

καθώς και την εμπειρογνωμοσύνη τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 

τάξης.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα χαρακτηριστικά της ενότητας (βλ. ενότητα 5.3), οι 

εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα κλήθηκαν να αναπτύξουν μια ενότητα σε ένα 

συνεργατικό περιβάλλον που θα ενσωματώνει διδακτικά διαστάσεις οι οποίες 

σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στις Φ.Ε αποτελούν μια εκπαιδευτική 

καινοτομία. Κάθε εκπαιδευτική καινοτομία ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και μια 

πρόκληση για έναν εκπαιδευτικό η οποία εν δυνάμει το φέρνει αντιμέτωπο με την 

ανάγκη αναθεώρησης των προσωπικών του αντιλήψεων και διδακτικών πρακτικών. 

Υπό αυτήν την οπτική, επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί με επαγγελματικά χαρακτηριστικά  

που αναδεικνύουν προσωπικά κίνητρα για τη συμμετοχή σε καινοτόμες 

πρωτοβουλίες όσο αναφορά το επάγγελμα τους και ένα ερευνητικό ενδιαφέρον για τη 

Δ.Φ.Ε.  

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας, 

ένα δείγμα εκπαιδευτικών με επιστημονικό υπόβαθρο στη Δ.Φ.Ε, δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις ώστε οι αλληλεπιδράσεις τους με τα μέλη της Κ.Μ να επικεντρώνονται 

σε ζητήματα που αφορούν τη διδακτική αναδόμηση του περιεχόμενου της ΝΕ-Τ σε 

περιεχόμενο προς διδασκαλία και όχι σε ζητήματα που αφορούν το γενικότερο 

πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης των Φ.Ε.      

Πιο αναλυτικά, τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών είναι:  

 

o Εκπαιδευτικός Α (άρρεν): Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Ε.Κ.Π.Α). Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις «Φυσικές Επιστήμες 

στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
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Ε.Κ.Π.Α ενώ είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο 

τμήμα. Έχει συγγραφικό και ερευνητικό έργο με εργασίες σε διεθνή περιοδικά 

και πρακτικά συνεδρίων. 

 

o Εκπαιδευτικός Β (θήλυ): Είναι απόφοιτη τμήματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α. 

Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη «Διδακτική της Χημείας και Νέες 

Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» και είναι διδάκτορας του ίδιου τμήματος. Έχει 

συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή 

και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. 

 

o Εκπαιδευτικός Γ (άρρεν): Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημείας από το 

Πανεπιστήμιο Πατρών στο οποίο έχει εκπονήσει και την διδακτορική του  

διατριβή. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει 

άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. 

 

o Εκπαιδευτικός Δ (άρρεν): Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του 

Ε.Κ.Π.Α. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις «Φυσικές Επιστήμες 

στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Ε.Κ.Π.Α ενώ είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο 

τμήμα. Έχει συγγραφικό έργο σε σχολικά βιβλία και βιβλία Δ.Φ.Ε. Στο 

ερευνητικό του έργο έχει να αναδείξει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή 

περιοδικά καθώς και εργασίες σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. 

 

o Εκπαιδευτικός Ε (θήλυ): Είναι απόφοιτη του τμήματος Φυσικής από το 

Ε.Κ.Π.Α. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις «Φυσικές Επιστήμες 

στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Ε.Κ.Π.Α ενώ είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο 

τμήμα. Στο ερευνητικό του έργο έχει να αναδείξει δημοσιεύσεις σε ελληνικά 

και διεθνή περιοδικά καθώς και εργασίες σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών 

συνεδρίων. 

 



 

 
101 

 

 

5.5 Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης ως πλαίσιο για την ανάπτυξη 

της ενότητας  

 Οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να 

δομήσουν τη διδακτική ενότητα μέσα στο πλαίσιο του MER. Η αλληλεπιδραστική 

σχέση των συνιστωσών του μοντέλου σε αυτήν την πορεία, δίνεται στο σχήμα 5.2 

που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5. 2 Το Μοντέλο της Διδακτικής Αναδόμησης ως πλαίσιο για την ανάπτυξη 
της ενότητας 

 
 Αρχικά οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τις βασικές αρχές και τις σύγχρονες 

εξελίξεις στο πεδίο της ΝΕ-Τ. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα 

διεθνών εμπειρικών ερευνών που αφορούν ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης 

εννοιών της ΝΕ-Τ, διαστάσεων της Υ.Ε.Κ, βασικές αρχές ανάπτυξης εκθεμάτων 

καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις διερευνητικής διδασκαλίας των Φ.Ε. 

Αξιοποιώντας την προαναφερθείσα γνώση αποσαφήνισαν τις έννοιες του 

επιστημονικού περιεχομένου και τις διαστάσεις της Υ.Ε.Κ που θα ενσωματωθούν 

διδακτικά στην ενότητα (βέλη 1α και 1β σχήμα 5.2).  

 Συνιστώσα (1)  
Ανάλυση και εκπαιδευτική αξία της ΝΕ-Τ 

Βασικές αρχές και 
επιτεύγματα της ΝΕ-Τ   

Αποσαφήνιση εννοιών προς 
διδασκαλία 

 Συνιστώσα (3)     
Σχεδιασμός και δόμηση της ενότητας   

Σχεδιασμός, δόμηση & 
προσαρμογή της ενότητας 

     Συνιστώσα  (2)   
  Έρευνα στη   διδασκαλία και μάθηση  της ΝΕ-Τ  

Εμπειρικές έρευνες στις 
προοπτικές των μαθητών σε 

έννοιες της ΝΕ-Τ  
Εφαρμογή και αξιολόγηση της 

ενότητας 

(1β) 

(2α) 

(2β) (3α) (4α) 

(4β) 

(3β) 

Τελική διαμόρφωση 
ενότητας / παραγωγή 

υλικού 

(1a) 
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 Το επόμενο βήμα, ήταν ο σχεδιασμός και η δόμηση του βασικού κορμού της 

διδακτικής ενότητας λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία για 

τη διδασκαλία και τη μάθηση των συγκεκριμένων εννοιών αλλά και την 

ανατροφοδότηση από τα μέλη της Κ.Μ, (βέλη 2α και 2β σχήμα 5.2).  

 Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν τη διδακτική ενότητα σε συνθήκες 

τάξης (βέλος 3α, σχήμα 5.2). Η εμπειρία από την ανταπόκριση των μαθητών τους σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών στη διδασκαλία αυτών των 

εννοιών (βέλος 3β, σχήμα 5.2) έδωσαν το έναυσμα για την αξιολόγηση της ενότητας. 

 Η αξιολόγηση της ενότητας μετά από την εμπειρία εφαρμογής της σε 

συνθήκες τάξης σε συνδυασμό με την προηγηθείσα εμπειρία των εκπαιδευτικών στη 

διδακτική διαχείριση του υλικού που ενσωμάτωσαν στην ενότητα (βέλη 4α, 4β, σχήμα 

5.2) έδωσε το ερέθισμα για την τελική διαμόρφωση της και την παραγωγή υλικού προ 

χρήση για μελλοντική εφαρμογή της ενότητας. 

 Για την υλοποίηση της προαναφερθείσας πορείας στη διαδικασία σχεδιασμού 

και δόμησης της ενότητας υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης, οι 

φάσεις του οποίου παρουσιάζονται στην ενότητα που ακολουθεί.  

 

5.6 Το χρονοδιάγραμμα τους προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης 

Το πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσα από τη 

διαδικασία ανάπτυξης διδακτικού υλικού είχε διάρκεια ενός έτους και χωρίστηκε σε 

τρεις διαδοχικές και αλληλένδετες μεταξύ τους φάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στο σχήμα 5.3 που ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5.3 Χρονοδιάγραμμα και φάσεις του προγράμματος επαγγελματικής 
ανάπτυξης 

 

5.6.1 Α΄ φάση _ Σχεδιασμός και Προετοιμασία 

Στην Α΄ φάση πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι εξ’ αποστάσεως 

συνεδριάσεις των μελών της Κ.Μ με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού ανοιχτού 

1
η
 φάση 

τηλεδιασκέψεων 

10/04/14 -16/06/14     26/06/14 - 28/06/14       21/07/14 - 29/09/14         11/10/14 - 12/10/14            16/04/15 – 17/04/15       

1
o
  

σεμινάριο 
2

η
 φάση  

τηλεδιασκέψεων 
2

o
  

σεμινάριο 
3

ο
  

σεμινάριο 

  Σχεδιασμός & Προετοιμασία Δόμηση της ενότητας Εφαρμογή & Αναστοχασμός 
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κώδικα (OpenMeetings, https://openmeetings.apache.org/index.html) και την 

υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού από το τεχνικό τμήμα του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Οι τηλεδιασκέψεις κρίθηκαν απαραίτητες για την επικοινωνία και την 

ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των μελών της κοινότητας λόγω της 

γεωγραφικής τους διασποράς σε διαφορετικά μέρη της ενδοχώρας (βλ. Πίνακας 5.1). 

Η θεματική ενότητα κάθε συνεδρίας αφορούσε μια από τις διαφορετικές 

διαστάσεις της ενότητας (Πίνακας 5.2). Την εισήγηση ανέλαβαν τα εκάστοτε αρμόδια 

μέλη της Κ.Μ, οι οποίοι και είχαν προηγουμένως αναπτύξει υλικό με τις βασικές 

διαστάσεις του υπό συζήτηση θέματος. Το υλικό αυτό είχε αναπτυχθεί ειδικά για τις 

ανάγκες της συνεδρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις 

απαιτήσεις που αφορούσαν την ανάπτυξη της ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, συνόψιζε 

τα βασικά σημεία του υπο διαπραγμάτευση θέματος με αναφορές από τη σύγχρονη 

διεθνή βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς επίσης και παραπομπές σε πηγές 

για περαιτέρω εμβάθυνση. Το υλικό αυτό γινόταν διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 

στα μέλη της Κ.Μ σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη κάθε συνεδρίας, 

μέσω διαδικτυακού ιστότοπου που επιτρέπει την κοινή χρήση και διανομή ψηφιακού 

υλικού (www.dropbox.com). Δινόταν με τον τρόπο αυτό το χρονικό περιθώριο και η 

δυνατότητα επισκόπησης του από όλα τα μέλη της κοινότητας, γεγονός που 

τροφοδότησε την αλληλεπίδραση τους κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων.  

   

Το επόμενο βήμα στη φάση αυτή ήταν η διεξαγωγή ενός σεμιναρίου 

διάρκειας τριών ημερών για τη δια ζώσης αλληλεπίδραση των μελών (το αναλυτικό 

πρόγραμμα του οποίου δίδεται στο Παράρτημα Α). Πιο συγκεκριμένα, το 

περιεχόμενο του σεμιναρίου ήταν:  

Πίνακας 5.2 

Θεματικές τηλεδιασκέψεων μελών της Κ.Μ 

Συνεδρία Θέμα Εισηγητής 

1η Tο επιστημονικό περιεχόμενο της ΝΕ-Τ Ερευνητής Ε & ΣΤ 

2η 
Επισκόπηση διεθνών ερευνών στη διδασκαλία και 

μάθηση εννοιών της ΝΕ-Τ, 
Ερευνητής Α & Β 

3η 
H διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας στη διδακτική 

των φυσικών επιστημών 
Ερευνητής Α &  Γ 

4η Διαστάσεις της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας Ερευνητής Α & Γ 

5η Αρχές επικοινωνίας της επιστήμης μέσω εκθεμάτων Εμπειρογνώμων Α & Β 

6η 
Η χρήση Τ.Π.Ε στη διδασκαλία και μάθηση της 

επιστήμης 
Ερευνητής Δ 
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Πρώτη Μέρα 1ου Σεμιναρίου: Tα μέλη της Κ.Μ επισκέφτηκαν το Μ.Φ.Ι.Κ, 

ξεναγήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό κια είχαν την ευκαιρία να 

αλληλοεπιδράσουν δια ζώσης με επιστημονικά εκθέματα. Στην συνέχεια, οι 

εμπειρογνώμονες Α και Γ μέσω παρουσίασης κοινοποίησαν στην ολομέλεια της Κ.Μ 

την εκπαιδευτική αξία των εκθεμάτων, τα διαφορετικά είδη καθώς και τις βασικές 

αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης τους. Παράλληλα, συζητήθηκαν διαδικαστικά 

ζητήματα αναφορικά με την παρουσίαση των εκθεμάτων που θα αναπτύξουν οι 

μαθητές στο ευρύ κοινό, στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στο 

Μ.Φ.Ι.Κ και στο Ι.Ε.  

Στη συνέχεια, τα μέλη της κοινότητας επισκέφτηκαν το Ίδρυμα Τεχνολογίας 

και Έρευνας (Ι.Τ.Ε) όπου και ξεναγήθηκαν από τους ερευνητές Ε & ΣΤ σε χώρους 

τους ιδρύματος όπου και διεξάγεται έρευνα αιχμής. Είδαν από κοντά το σύγχρονο 

τεχνολογικό εξοπλισμό των εργαστηρίων και εξοικειώθηκαν με προϊόντα και 

εφαρμογές της ΝΕ-Τ. Στη συνέχεια, οι ερευνητές παρουσίασαν εφαρμογές ειδικά 

επιλεγμένες για τις ανάγκες ανάπτυξης της διδακτικής ενότητας ενώ παράλληλα 

τέθηκαν υπό την κοινή διαπραγμάτευση των μελών ζητήματα αποσαφήνισης του 

επιστημονικού περιεχομένου αλλά και διαστάσεων της Υ.Ε.Κ. 

 

Δεύτερη Μέρα 1ου Σεμιναρίου: Τη δεύτερη μέρα, οι εργασίες του σεμιναρίου 

μεταφέρθηκαν στους χώρους και τα εργαστήρια του Π.Τ.Δ.Ε. Εκεί τα μέλη της 

κοινότητας είχαν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με διδακτικό υλικό που έχει 

αναπτυχθεί στα εργαστήρια του τμήματος σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή 

βιβλιογραφία στη διδασκαλία και μάθησης της ΝΕ-Τ. Το υλικό αυτό είχε πρωτίστως 

δοκιμαστεί σε συνθήκες πραγματικής τάξης από την ερευνητική ομάδα του 

Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών του τμήματος, μέρος της οποίας αποτελούν και την 

ερευνητική ομάδα της παρούσας διατριβής. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν πιο διεξοδικά 

με τους εμπειρογνώμονες των μουσείων ζητήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης των 

εκθεμάτων εστιασμένα πλέον στις ανάγκες του εγχειρήματος και τις προοπτικές των 

μαθητών. 

 

Τρίτη Μέρα 1ου Σεμιναρίου: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας μέρας του 1ου 

σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές, με 

ενεργό συμμετοχή κατά το πρόσφατο παρελθόν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα το 
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περιεχόμενο των οποίων ήταν συναφές με συγκεκριμένες διαστάσεις της ενότητας. 

Ειδικότερα, παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pri-Sci-Net (http://prisci.net/ ) 

που είχε ως στόχο την προώθηση διερευνητικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της 

επιστήμης, το Nano-Tech Science Education (http://vlab.ntse-nanotech.eu) που είχε 

ως στόχο τη χρήση Τ.Π.Ε στη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ και το ENGAGE 

(http://www.engagingscience.eu ) που είχε ως στόχο την προώθηση εννοιών της 

Υ.Ε.Κ. Τέλος, τα μέλη της κοινότητας διαπραγματεύτηκαν ζητήματα αξιοποίησης 

WEB 2.0 εργαλείων και εφαρμογών στη διδακτική ενότητα μετά από σχετική 

εισήγηση του ερευνητή Δ.  

 

5.6.2 Β΄ φάση _ Δόμηση της Ενότητας  

Στη φάση αυτή όλα τα μέλη της κοινότητας κλήθηκαν αρχικά να εκφράσουν 

απόψεις και ιδέες αναφορικά με την υλοποίηση των συγκεκριμένων κριτηρίων και 

προδιαγραφών που θα έπρεπε να πληροί η ενότητα ( 2ο ερωτηματολόγιο, Παράρτημα 

Γ). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη υλοποίησης μιας νέας σειράς τεσσάρων 

τηλεδιασκέψεων κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν:  

i) ερωτήματα των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα κριτήρια που θα έπρεπε να 

πληροί η ενότητα  

i) οι προτάσεις των μελών της Κ.Μ αναφορικά με την υλοποίηση αυτών των 

κριτηρίων  

iii) ζητήματα για τις προδιαγραφές στην ανάπτυξη των εκθεμάτων και  

iv) οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη δόμηση των διδακτικών ενοτήτων 

στην εκάστοτε βαθμίδα.  

 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναπτύξουν την ολοκληρωμένη 

μορφή της ενότητας κατάλληλα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της βαθμίδας στην 

οποία ο καθένας κλήθηκε να την εφαρμόσει. Κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου 

διήμερου σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τις διδακτικές τους ενότητες 

στην ολομέλεια της Κ.Μ. Οι αλληλεπιδράσεις των μελών επί των ενοτήτων που 

παρουσιάστηκαν και οι διαπραγματεύσεις για την τελική δομή της ενότητας είχαν ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κοινού κορμού τον οποίο με κατάλληλες 

προσαρμογές ο κάθε εκπαιδευτικός κλήθηκε να προσαρμόσει και να εφαρμόσει στην 

τάξη του.  
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5.6.3 Γ΄ φάση _Εφαρμογή  της Ενότητας & Αναστοχασμός  

Η διδακτική ενότητα προσαρμόστηκε κατάλληλα και εφαρμόστηκε από τους 

πέντε εκπαιδευτικούς στις τάξεις τους. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόσθηκε σε δύο 

τάξεις δημοτικού (μαθητές ηλικίας 11-12 ετών), σε δύο τάξεις Γυμνασίου (μαθητές 

ηλικίας 14-15 ετών) και σε δύο τάξεις Λυκείου (μαθητές ηλικίας 17-18 ετών).  

Μετά το πέρας της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε ένα διήμερο σεμινάριο (το 

αναλυτικό πρόγραμμα του οποίου δίνεται στο Παράρτημα Β) κατά τη διάρκεια του 

οποίου οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τις διδακτικές ενότητες που εφάρμοσαν. 

Παράλληλα, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και τον αναστοχασμό τους αναφορικά 

με την ανταπόκριση των μαθητών τους. Μέσα από αυτήν την ανατροφοδότηση, 

πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση συνολικά της διαδικασίας ανάπτυξης της 

διδακτικής ενότητας. Νέες προτάσεις και απόψεις τέθηκαν υπό την κοινή 

διαπραγμάτευση των μελών της Κ.Μ με τελικό σκοπό τη βελτιστοποίηση και την 

οριστικοποίηση της διδακτικής ενότητας η οποία οδήγησε και στην παραγωγή 

διδακτικού υλικού για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο σε 

ηλεκτρονική μορφή στο ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:  

(http://www.irresistible-project.eu/data_storage/modules/NanoApplications_GR.zip).  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο για την εφαρμογή της 

ενότητας σε μαθητές Α΄Βθμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης όσο και για την εκπαίδευση 

των εν-ενεργεία εκπαιδευτικών στα πλαίσια της παρούσας έρευνας ελήφθησαν όλες 

οι προβλεπόμενες άδειες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.   

  

5.7 Η δομή της διδακτικής ενότητας  

Η διδακτική ενότητα που αναπτύχθηκε εστιάζει στις τεχνολογίες που 

σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία. 

Μέσα από την ενεργό εμπλοκή στις δραστηριότητες, τα πειράματα και τις εφαρμογές 

της ενότητας οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με υλικά και προϊόντα νανοτεχνολογίας που 

αναπτύχθηκαν από ερευνητές του Ι.Τ.Ε με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που 

αξιοποιούν τεχνολογία αιχμής.  

Παράλληλα, οι μαθητές γνώρισαν τον τρόπο με τον οποίο αυτά αξιοποιούνται 

για την εξυγίανση του περιβάλλοντος μέσω του ελέγχου της ποιότητας του αέρα και 

των υδάτων. Η αλληλεπίδραση τους με αυτά τα νανο-υλικά είχε ως στόχο να 

ενισχύσει την ευαισθητοποίηση τους για σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα όπως η 
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προστασία του περιβάλλοντος και ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα. Με τον τρόπο 

αυτό τους δίνεται η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των προϊόντων της 

ΝΕ-Τ καθώς και τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που εν δυνάμει θα μπορούσαν να 

εγείρουν για την ανθρώπινη υγεία. 

Η δομή της ενότητας αποτελείται από εφτά μαθήματα ο στόχος και το 

περιεχόμενο των οποίων δίνεται αναλυτικά στον πίνακα 5.3. Συνοπτικά, η δομή αυτή 

αποτελείται από τα ακόλουθα μαθήματα: 

 Μάθημα 1. Εισαγωγή.  

 Μάθημα 2. Επίσκεψη στο Μουσείο Επιστημών (I.Ε., Μ.Φ.Ι.Κ). 

 Μαθήματα 3 & 4.  Εφαρμογές της ΝΕ-Τ: Αυτοκαθαριζόμενα υλικά.  

            - Πόσο μικρό είναι το νανο; 

            - Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος.  

 Μάθημα 5.  Θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. 

            - Άρθρα εφημερίδων.  

 Μάθημα 6.  Επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο (ΙΤΕ). 

                    -Συζήτηση με ερευνητές για τη ΝΕ-Τ και διαστάσεις της Υ.Ε.Κ. 

 Μάθημα 7.  Κατασκευή εκθεμάτων. 
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Πίνακας 5.3 

Δομή διδακτικής ενότητας 

Φάση 

διδασκαλίας 

Διδακτικοί στόχοι Δραστηριότητες 

 

Εισαγωγή 

-  Να αναγνωρίζουν εφαρμογές της ΝΕ-Τ σε υλικά της 

καθημερινότητας  Παρουσίαση νανο-υλικών και οπτικοακουστικού υλικού με εφαρμογές 

νανοτεχνολογίας - Πρόκληση ενδιαφέροντος για τη μάθηση σχετικά με εφαρμογές της  

ΝΕ-Τ 

Επίσκεψη σε 

μουσεία επιστήμης 

- Να αναγνωρίζουν βασικές αρχές ανάπτυξης εκθεμάτων   Παρουσίαση εκθεμάτων και αλληλεπίδραση με εμπειρογνώμονες στην 

επικοινωνία της επιστήμης 
- Πρόκληση ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη επιστημονικού 

εκθέματος 

 

 

 

 

 

 

ΝΕ-Τ 

 

 

 

 

 

 

 

- Να περιγράφουν το μέγεθος ενός νανόμετρου 

- Να υποδεικνύουν αντιπροσωπευτικά αντικείμενα της νανοκλίμακας  

- Να συγκρίνουν αντιπροσωπευτικά αντικείμενα της νανοκλίμακας με  

άλλα μικρά αντικείμενα 

 Κόψιμο χαρτοταινίας σε κομμάτια 

 Μετρήσεις με νανο-χάρακα 

 Ταξινόμηση καρτών με αναπαραστάσεις αντικειμένων του 

μικρόκοσμου 

- να διαπιστώνουν πως η αλλαγή στο μέγεθος ενός αντικειμένου  

επηρεάζει την εκτιθέμενη στο περιβάλλον επιφάνεια και τις 

ιδιότητες της ύλης 

 

- να συμπεραίνουν ότι  λόγος επιφάνειας/όγκο ενός αντικειμένου 

αυξάνεται όταν το αντικείμενο συρρικνώνεται 

 Παρατήρηση της διαφοράς στη συμπεριφορά ενός κομματιού πατάτας 

και ενός ίδιου κομματιού κομμένο σε μικρότερα κομμάτια κατά την 

αντίδραση τους με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 

 Κάψιμο πρόκας, καλωδίου και ατσαλλόμαλου από το ίδιο υλικό  

 Κόψιμο κύβου σε κύβους μικρότερων διαστάσεων  

 Πείραμα με αναβράζοντα δισκία 

 Υπολογισμοί του λόγου Επιφάνεια/Όγκο  

 Αναλογία απορρόφησης νερού σχετικά με τη συμπεριφορά υδρόφιλων, 

ημι-υδρόφιλων και υδρόφοβων υφασμάτων (αυτοκαθαρισμός, 

αδιαβροχοποίηση) 
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ΝΕ-Τ 

 

 

- να ερμηνεύουν την αλλαγή ιδιοτήτων σε ορισμένα υλικά με βάση τα 

χαρακτηριστικά της δομής τους σε επίπεδο νανοκλίμακας 

 - να ερμηνεύουν την αλλαγή των ιδιοτήτων στη νανοκλίμακα με βάση 

ατομικά φαινόμενα και το λόγο επιφάνεια/όγκο  

 Υφάσματα με διαφορετική απορροφητικότητα σε νερό  

 Φερομαγνητικά υγρά  

 Κολλοειδή διαλύματα χρυσού σε νανοκλίμακα  

 Φάσματα απορρόφησης σε κολλοειδή διαλύματα χρυσού  

 Φαινόμενο Tyndall  

- να παρατηρούν ενεργά 

 Μελέτη συνεχούς και γραμμικού φάσματος εκπομπής και απορρόφησης 

 Φάσματα απορρόφησης σε κολλοειδή διαλύματα χρυσού  

 Φαινόμενο Tyndall  

 Υφάσματα με διαφορετική απορροφητικότητα σε νερό 

 Παρατήρηση της διαφοράς στη συμπεριφορά ενός κομματιού πατάτας 

και ενός ίδιου κομματιού κομμένο σε μικρότερα κομμάτια κατά την 

αντίδραση τους με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 

 Κάψιμο πρόκας, σύρματος και ατσαλλόμαλου από το ίδιο υλικό  

- να διεξάγουν απλά πειράματα 

 Υφάσματα με διαφορετική απορροφητικότητα σε νερό 

 Παρατήρηση της διαφοράς στη συμπεριφορά ενός κομματιού πατάτας 

και ενός ίδιου κομματιού κομμένο σε μικρότερα κομμάτια κατά την 

αντίδραση τους με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 

- να παίρνουν μετρήσεις   Μετρήσεις με νανο-χάρακα  

Ζητήματα Υ.Ε.Κ 

- να αξιολογήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από 

την παραγωγή και τη χρήση νανοϋλικών 

- να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στη χρήση προϊόντων 

σύγχρονης έρευνας 

- να αποδεχτούν την ανάγκη καθιέρωσης ηθικών προτύπων στην 

επιστημονική έρευνα 

 Άρθρα εφημερίδων 

  Διαλέξεις στο σχολείο από εμπειρογνώμονα  

  Συζήτηση με ερευνητή κατά τη διάρκεια επίσκεψης των μαθητών σε 

ερευνητικό κέντρο 

 

Επίσκεψη σε 

ερευνητικό κέντρο 

- να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν σύγχρονες εφαρμογές της ΝΕ-Τ   Ξενάγηση σε εργαστήρια του επιστημονικού κέντρου όπου διεξάγεται 

έρευνα σχετικά με εφαρμογές της ΝΕ-Τα 

 Συζήτηση με επιστήμονες του ερευνητικού κέντρου σχετικά με - να συμμετέχουν σε συζητήσεις με ερευνητές 
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εφαρμογές της ΝΕ-Τ 

Ανάπτυξη 

εκθεμάτων 

- να επικοινωνούν τη γνώση τους μέσω επιστημονικών εκθεμάτων 

- να συλλέγω και να συνθέτουν δημιουργικά πληροφορίες που θα 

ενσωματώσουν στα εκθέματα τους 

- να συμπεριλάβουν στα εκθέματα τους χαρακτηριστικά στοιχεία από 

το πεδίο της ΝΕ-Τ και της Υ.Ε.Κ λαμβάνοντας υπόψιν τα βασικές 

αρχές ανάπτυξης των εκθεμάτων.  

 Ανάπτυξη εκθεμάτων (με υποστήριξη εκπαιδευτικών και 

εμπειρογνωμόνων από τα μουσεία επιστήμης) 

 Παρουσίαση των εκθεμάτων των μαθητών από τους ίδιους στο ευρύ 

κοινό κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωση σε μουσεία επιστήμης 

- να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την ανάπτυξη του 

επιστημονικού εκθέματος 
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5.7.1 Η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας στην ενότητα  

Η υλοποίηση μιας διδασκαλίας με στοιχεία διερεύνησης ήταν ένα από τα 

προαπαιτούμενα που τέθηκαν για την ανάπτυξη της ενότητας. Η υλοποίηση των 

επιμέρους βημάτων της διερευνητικής μεθόδου στη συγκεκριμένη ενότητα 

υλοποιήθηκαν ως εξής: 

Εμπλοκή: Η εμπλοκή των μαθητών λαμβάνει χώρα μέσω οπτικοακουστικού υλικού 

που παρουσιάζει σύγχρονες εφαρμογές της ΝΕ-Τ και εφαρμογές αυτοκαθαριζόμενων 

υλικών και μέσω επίσκεψης των μαθητών σε μουσεία επιστημών (Ι.Ε., Μ.Φ.Ι.Κ) και 

το ερευνητικό κέντρο (Ι.Τ.Ε).  

 

Εξερεύνηση και Επεξήγηση: Οι μαθητές βασιζόμενοι στα νανο-υλικά που 

αναπτύσσονται από τους ερευνητές του Ι.Τ.Ε διερευνούν στα πλαίσια της ενότητας 

διαφορετικές πτυχές της νανο-επιστήμης, όπως για παράδειγμα το πόσο μικρό είναι 

το νάνο και τις εξαρτώμενες από το μέγεθος ιδιότητε,ς μέσω της εμπλοκής τους με 

μια σειρά δραστηριοτήτων. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού συλλέγουν και 

αναλύουν δεδομένα και οδηγούνται σε συμπεράσματα καθώς εκτελούν πειραματικές 

δραστηριότητες και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας.  

 

Επεξεργασία: Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν τα ευρήματα τους 

και να συζητήσουν θέματα Υ.Ε.Κ κατά τη διάρκεια επίσκεψης τους στο ερευνητικό 

κέντρο και την αλληλεπίδρασης τους με τους ερευνητές όσο και κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης που εξελίσσεται μέσα στην τάξη με αφορμή άρθρα εφημερίδων που 

σχετίζονται με την έρευνα αιχμής στη νανοτεχνολογία. Τέλος, μέσω διάλεξης 

προσκεκλημένου ερευνητή της Δ.Φ.Ε δίνεται έμφαση σε ζητήματα φύλου και ηθικής 

στην έρευνα. 

 

Ανταλλαγή: Κατά την επίσκεψη των μαθητών στο μουσείο επιστημών διεξάγεται 

συζήτηση πάνω στις αρχές ανάπτυξης εκθεμάτων, το περιεχόμενο των εκθεμάτων, 

τους τρόπους επικοινωνίας του περιεχομένου αυτού στους χρήστες καθώς και τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εκθεμάτων. Επίσης, οι ειδικοί του 

μουσείου επισκέπτονται τις σχολικές τάξεις παρέχοντας συμβουλές για τα εκθέματα 

και τα απαραίτητα υλικά. Τα εκθέματα εκτίθενται στο Ι.Ε και το Μ.Φ.Ι.Κ και 



 

 
112 

 

παρουσιάζονται από τους μαθητές στο ευρύ κοινό και στους άλλους μαθητές (των 

συμμετεχόντων σχολείων σε Κρήτη και Αθήνα) μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών λαμβάνει χώρα μέσω ενός 

τελικού ερωτηματολογίου, των φύλλων εργασίας, των ασκήσεων που ανατίθενται για 

το σπίτι καθώς καθώς και από την ανάλυση των εκθεμάτων που ανέπτυξαν. 

 

5.7.2 Ζητήματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην ενότητα 

Η ενότητα που εφάρμοσαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη περιλαμβάνει 

διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διαπραγμάτευση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ. Πιο 

αναλυτικά: 

Εμπλοκή: Η ενότητα εστιάζει στο ρόλο των ερευνητών και της κοινωνίας στη 

διαδικασία της Υ.Ε.Κ. Αυτό πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή ειδικών του 

μουσείου επιστημών και του ερευνητικού κέντρου σε διαφορετικές φάσεις της 

υλοποίησης της ενότητας καθώς και με την παρουσίαση των μαθητικών εκθεμάτων 

στο ευρύ κοινό. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές επικοινωνούν ένα μέρος της 

επιστημονικής γνώσης αιχμής με την τοπική κοινωνία. Ο ρόλος των βιομηχανιών και 

των φορέων χάραξης πολιτικής θίγεται έμμεσα, μέσω συζητήσεων των μαθητών με 

ερευνητές και εκπαιδευτικούς. 

 

Ισότητα των δύο φύλων: Αρχικά εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή αγοριών και 

κοριτσιών στην τάξη έτσι ώστε μαθητές και των δύο φύλων να μπορέσουν να 

γνωρίσουν μια επιστήμη αιχμής όπως η ΝΕ-Τ. Σε μια πιο εστιασμένη προσέγγιση η 

ενότητα επιχειρεί να θίξει την ισότητα των φύλων στην επιστήμη μέσα από μια 

στοχευμένη συζήτηση βασιζόμενη σε αποσπάσματα από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

(Μ.Μ.Ε) και μια διάλεξη που πραγματοποιείται από ερευνήτρια που ασχολείται με 

θέματα ισότητας των φύλων.  

 

Διδασκαλία ΦΕ: Μέσω των δραστηριοτήτων της ενότητας οι μαθητές έρχονται σε 

επαφή με διάφορες πτυχές της ΝΕ-Τ, όπως το μέγεθος και η κλίμακα, οι ιδιότητες 

που εξαρτώνται από το μέγεθος, καθώς και ζητήματα διασύνδεσης Επιστήμης – 
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Τεχνολογίας και Κοινωνίας που συγχρόνως αξιοποιούνται για την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών σε θέματα της Υ.Ε.Κ. 

 

Ελεύθερη πρόσβαση: Η ενότητα αναφέρεται στη διαφάνεια και την προσβασιμότητα 

στην έρευνα και την καινοτομία με τη συμμετοχή ερευνητών του Ι.Τ.Ε, που 

μοιράζονται με τους μαθητές τις τελευταίες εξελίξεις της ΝΕ-Τ. 

 

Ηθική: Η ηθική παράμετρος προσεγγίζεται με μια συζήτηση που διεξάγεται μεταξύ 

μαθητών, εκπαιδευτικών και ερευνητών επικεντρωμένη στην ηθική δεοντολογία των 

επιστημόνων.  

 

Διακυβέρνηση: Κατά τη συζήτηση για τις ηθικές διαστάσεις της χρήσης νέων 

προϊόντων αναδύεται η ανάγκη ύπαρξης κατάλληλης νομοθεσίας από τους ιθύνοντες.  

  



 

 
114 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ AΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

6.1 Συλλογή δεδομένων της έρευνας  

Ένα μέρος των δεδομένων συλλέχθηκε από ερωτηματολόγια που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IRRESISTIBLE. 

Συμπληρωματικά, πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων (σχήμα 6.1).  

 

 

Σχήμα 6.1 Το χρονοδιάγραμμα λήψης των ερευνητικών δεδομένων 
 

Πιο αναλυτικά, η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει:  

1) Ένα 1ο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Β, αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 

IRRESISTIBLE) που ελήφθη πριν από την Α΄ φάση του προγράμματος για την 

καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διερεύνηση ως 

μέθοδο διδασκαλίας στις Φ.Ε, τη διδασκαλία διαστάσεων της Υ.Ε.Κ και τις άτυπες 

μορφές μάθησης στη Δ.Φ.Ε. 

2) Βιντεοσκόπηση όλων των τηλεδιασκέψεων και των δια ζώσεις συνεδριάσεων των 

μελών της Κ.Μ.  

3) Καταγραφή όλων των συνομιλιών των μελών της κοινότητας που 

πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ομαδικής ασύγχρονης 

αλληλογραφίας (google-groups). 

4)  Ένα 2ο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Γ, αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 

IRRESISTIBLE) που ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης, στο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καταθέσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους για την 

υλοποίηση στην πράξη των κριτηρίων που θα έπρεπε να πληροί ενότητα (βλ. 

ενότητα 5.3). Ειδικότερα, τα κριτήρια αυτά αφορούσαν: 

 την ενσωμάτωση των 6Ε συνιστωσών της διερευνητικής μεθόδου 

 την ενσωμάτωση των 5Ε της Y.E.K  

                                        

1
ο
   

ερωτ/γιο 
1

η
 έκδοση 

διδακτικών 
ενοτήτων 

Συνεντεύξεις 
εκπαιδευτικών 

2
η
 έκδοση 

διδακτικών 
ενοτήτων 

Α΄ Φάση B΄ Φάση Γ΄ Φάση 

2
ο
   

ερωτ/γιο 
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 την αξιοποίηση WEB  2.0 εφαρμογών και περιβαλλόντων Τ.Π.Ε  

 την ενσωμάτωση τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης  

5)  Ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς μετά την ολοκλήρωση και 

της Β΄ φάσης του προγράμματος και πριν από την εφαρμογή της ενότητας σε 

συνθήκες τάξης. Σκοπός της συνέντευξης (Παράρτημα Δ) ήταν να καταγράψει 

ατομικά τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη δομή, τη σύσταση και τη 

λειτουργία της Κ.Μ ως πλαίσιο για την υποστήριξης τους στη διαδικασία 

σχεδιασμού και δόμησης της διδακτικής ενότητας. Οι βασικοί άξονες της ημι-

δομημένης συνέντευξης ήταν: 

 η διαδικασία τεκμηρίωσης της υλοποίηση των προδιαγραφών που θα 

πρέπει να πληροί η ενότητα   

 η αξιολόγηση του υλικού που διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών  

 η αλληλεπίδραση των μελών της Κ.Μ  

 η αποτίμηση του πλαισίου εκπαίδευσης τους  

 

6) Τις διδακτικές ενότητες που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί και παρουσίασαν κατά τη 

διάρκεια του 2ου σεμιναρίου στη Β΄ φάση και τις ενότητες που εφάρμοσαν στην τάξη 

και τις οποίες παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του 3ου σεμιναρίου στη Γ΄ φάση.  

Η χρήση πολλαπλών μεθόδων και διαφορετικών εργαλείων συλλογής 

δεδομένων έδωσε τη δυνατότητα διερεύνησης των διαδικασιών επαγγελματικής 

αλλαγής των εκπαιδευτικών από διαφορετικές οπτικές, προσδίδοντας προστιθέμενη 

αξία στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία συλλογής των δεδομένων (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007). 

 

6.2 Ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 

 Για την ανάλυση των δεδομένων υιοθετήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης. 

Αυτό το είδος της ανάλυσης περιλαμβάνει τη νοηματοδότηση των δεδομένων μέσα 

από διαφορετικά μοτίβα, θεματικές ενότητες, κατηγορίες και κανονικότητες που εν 

δυνάμει αναδύονται μέσα από αυτά. Η ερμηνευτική φύση της ποιοτικής ανάλυσης 

επιτρέπει την πολλαπλότητα στον τρόπο ανάλυσης και παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων, γεγονός που αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα αλλά 
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ταυτόχρονα την καθιστά και μια μέθοδο ιδιαιτέρως δύσκολη. Η εκάστοτε βέλτιστη 

προσέγγιση στην ανάλυση κρίνεται από την καταλληλόλητα της σε σχέση με τη 

στοχοθεσία της έρευνας (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). 

 Λαμβάνοντας υπόψιν τη στοχοθεσία της παρούσας έρευνας καθώς και το 

είδος των ερευνητικών της δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης 

περιεχομένου (content analysis) με βάση τις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας 

(grounded theory).  

 

6.2.1 Θεμελιωμένη θεωρία 

 Ο θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory) αναδείχθηκαν από τους 

κοινωνιολόγους Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss (1967). Στο βιβλίο τους Η 

Ανακάλυψη της Θεμελιωμένης Θεωρίας, παρουσίασαν για πρώτη φορά συστηματικές 

στρατηγικές ανάλυσης δεδομένων υπερασπιζόμενοι την ανάπτυξη θεωριών που 

βασίζονται στην έρευνα και θεμελιώνονται από τα δεδομένα παρά την εξαγωγή 

ελεγχόμενων υποθέσεων από υπάρχουσες θεωρίες. Ειδικότερα, η θεμελιωμένη 

θεωρία ΄΄αποτελεί μια επαγωγική μεθοδολογία για την ανάπτυξη θεωριών που 

θεμελιώνονται από τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και αναλύονται με συστηματικό 

τρόπο΄΄ (Strauss & Corbin, 1994).   

 Όπως διαπιστώνει ο Charmaz (2006), βασικό στοιχείο των πρακτικών μιας 

ποιοτικής έρευνας που στηρίζεται στη θεμελιωμένη θεωρία περιλαμβάνει την 

ταυτόχρονη εμπλοκή του ερευνητή στις διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων, ενώ οι αναλυτικοί κώδικες και οι κατηγορίες εξάγονται από αυτά και όχι 

από προηγηθείσες υποθέσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση,  η δημιουργία σημειώσεων 

υπενθύμισης υποστηρίζει την επεξεργασία των κατηγοριών και την ανάδειξη των 

μεταξύ τους σχέσεων. Σε κάθε στάδιο της ανάλυσης ο ερευνητής αξιοποιεί τη 

συγκριτική μέθοδο στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων, επιδιώκοντας την 

ανάπτυξη μιας θεωρίας μέσα και από τη στοχευμένη δειγματοληψία. Η επισκόπηση 

της σχετιζόμενης με την έρευνα βιβλιογραφίας από τον ερευνητή, διεξάγεται μετά 

από μια ανεξάρτητη ανάλυση.  

 

6.2.2 Ανάλυση περιεχομένου 

Η ανάλυση περιεχομένου (content analysis)  αποτελεί μια μέθοδο για τη 

μελέτη δοκιμίων και δεδομένων επικοινωνίας που μπορεί να είναι κείμενα, οπτικό ή 
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ακουστικό υλικό. Ερευνητές κοινωνικών επιστημών αξιοποιούν τη μέθοδο αυτή για 

την ποσοτικοποίηση μοτίβων επικοινωνίας με τρόπο συστηματικό και εύκολο να 

αναπαραχθεί, αφού η μορφή των ερευνητικών δεδομένων (γραπτά δοκίμια) το 

επιτρέπει. Βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης περιεχομένου είναι η δυνατότητα 

διερεύνησης της διασυνδεσιμότητας και της αλληλεπίδρασης κατηγοριών που 

προκύπτουν από την ανάλυση των χαρακτηριστικών των αναδυόμενων θεμάτων και 

τη δοκιμή ή την ανάπτυξη θεωριών (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).  

Τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανάλυσης 

περιεχομένου, περιλαμβάνουν αρχικά τον προσδιορισμό του ερευνητικού 

ερωτήματος που εξετάζεται μέσα από αυτήν την ανάλυση. Στη συνέχεια 

προσδιορίζεται η ποσότητα των δοκιμίων που θα αποτελέσουν το δείγμα προς 

ανάλυση και εν συνεχεία η επιλογή του δείγματος που θα αναλυθεί λαμβάνοντας 

υπόψιν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό δημιουργήθηκε. Έπειτα προσδιορίζονται οι 

μονάδες ανάλυσης και οι κώδικες που θα χρησιμοποιηθούν, αναπτύσσονται οι 

κατηγορίες της ανάλυσης και στη συνέχεια διεξάγεται η κωδικοποίηση και η 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Τη διεξαγωγή της ανάλυσης που αφορά τη 

μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης συγκεκριμένων κωδικών και τη δημιουργία 

συσχετίσεων μεταξύ κατηγοριών, ακολουθεί η σύνοψη και τέλος η εξαγωγή 

υποθετικών συμπερασμάτων που αφορούν την απάντηση του ερευνητικού 

ερωτήματος. 

Για τη διεξαγωγή της προαναφερθείσας διαδικασίας έχουν αναπτυχθεί ειδικά 

σχεδιασμένα λογισμικά, με ποικίλα χαρακτηριστικά και δυνατότητες (Prein, Kelle, & 

Bird, 1995). Σκοπός αυτών των προγραμμάτων δεν είναι να διεξάγουν την ανάλυση 

του περιεχομένου αλλά να υποστηρίξουν τον ερευνητή στην προαναφερθείσα 

διαδικασία, οργανώνοντας και δομώντας τα δοκίμια ώστε να διευκολύνουν την 

υλοποίηση της ανάλυσης. 

 

6.3 Το Διασυνδεδεμένο Μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης  

Υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανάλυση των δεδομένων στην παρούσα 

έρευνα, υπήρξε το Διασυνδεδεμένο Μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης  

(Interconnected Model of Professional Growth, IMPG), (Clarke & Hollingsworth, 

2002). Το μοντέλο αυτό (σχήμα 6.2) συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών 

σύγχρονων ερευνών στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Hamza, Piqueras, 
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Wickman & Angelin, 2017; Voogt et al., 2011; Wongsopawiro, Zwart & Van Driel, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6. 2 Το Διασυνδεδεμένο Μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Clarke & 

Hollingsworth, 2002). 

 

Το IMPG έχει θεμελιωθεί πάνω σε εμπειρικές έρευνες και ενσωματώνει 

στοιχεία σύγχρονων θεωριών μάθησης. Σκοπός του μοντέλου, είναι να αποτελέσει 

ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των επιμέρους διαδικασιών και 

συνθηκών που ευνοούν την αλλαγή του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια συμμετοχής 

του σε προγράμματα εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενίσχυση των 

αποτελεσμάτων στην επαγγελματική τους εξέλιξη.  

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μοντέλου, η επαγγελματική αλλαγή του 

εκπαιδευτικού δύναται να λάβει χώρα σε τέσσερις διακριτούς τομείς που απαρτίζουν 

τον κόσμο του εκπαιδευτικού, μέσα από τις διαμεσολαβητικές διαδικασίες της 

υιοθέτησης και του αναστοχασμού νέων ιδεών ή εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι 

διαδικασίες αυτές αναπαρίστανται στην εικόνα 6.2 με βέλη που συνδέουν τα 

διαφορετικά πεδία αποτυπώνοντας σχηματικά τους μηχανισμούς μέσα από τους 

οποίους η αλλαγή σε ένα πεδίο προκαλεί την αλλαγή σε ένα άλλο. Παράλληλα, 

αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα στη φύση της επαγγελματικής εξέλιξης του 

εκπαιδευτικού το μοντέλο επιτρέπει την αναπαράσταση διαφορετικών ακολουθιών 

συσχέτισης αυτών των πεδίων.  

 Προσωπικός Τομέας  Τομέας Πρακτικής 

Εξωτερικός Τομέας 

Τομέας 
Συνεπειών 

 
Το περιβάλλον της 

αλλαγής  

Υιοθέτηση 

Γνώσεις 
Απόψεις 
Στάσεις 

Ηχηρά 
αποτελέσματα 

Επαγ/τικός 
πειραμ/σμός 

Εξωτερική πηγή 

πληροφοριών και 

ερεθισμάτων 

Αναστοχασμός 



 

 
119 

 

Οποιαδήποτε διαδικασία επαγγελματικής αλλαγής του εκπαιδευτικού που 

αναπαρίσταται από το συγκεκριμένο μοντέλο, συντελείται μέσα στις συνθήκες που 

κάθε φορά ορίζει το εκάστοτε πλαίσιο. Έτσι, σημαντική θεωρείται από τους 

εισηγητές η συνεισφορά του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο συντελείται η μάθηση 

του εκπαιδευτικού, αφού τα χαρακτηριστικά του μπορούν να δημιουργήσουν 

συνθήκες διευκόλυνσης και ενθάρρυνσης της επιδιωκόμενης αλλαγής ή αντίθετα να 

εγείρουν εμπόδια, δυσχεραίνοντας οποιαδήποτε διαδικασία εξέλιξης του 

εκπαιδευτικού.  

Ο Προσωπικός Τομέας σύμφωνα με τις αρχές του μοντέλου, περιλαμβάνει τις 

γνώσεις, τις απόψεις και τις στάσεις του εκπαιδευτικού. Ο Τομέας της Πρακτικής 

περιλαμβάνει όλες τις μορφές επαγγελματικού πειραματισμού του ενώ ο Τομέας των 

Συνεπειών αφορά τα προεξέχοντα αποτελέσματα από την πρακτική του. Τέλος, ο 

Εξωτερικός Τομέας περιλαμβάνει κάθε πηγή πληροφοριών, ερεθισμάτων ή 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού. 

Η επιλογή του όρου υιοθέτηση από τους Clarke & Hollingsworth, έγινε με 

σκοπό να διαχωριστεί η διαδικασία οικειοποίησης και υλοποίησης μιας νέας 

εκπαιδευτικής ιδέας ή  ενός μοντέλου και η υλοποίηση της στη διδακτική πράξη από 

μια απλή διαδικασία δράσης, υπό την έννοια ότι η δράση αναπαριστά την εφαρμογή 

μιας ιδέας που ο εκπαιδευτικός ήδη γνωρίζει ή έχει βιώσει στο παρελθόν. Ο όρος 

αναστοχασμός αντίστοιχα αντιπροσωπεύει μια ενεργή, επίμονη και προσεκτική 

θεώρηση από τον εκπαιδευτικό οποιασδήποτε νέας ιδέας, πρακτικής ή εμπειρίας.  

 Η δομή και η φιλοσοφία του IMPG επιτρέπει την αξιοποίηση του ως ένα 

αναλυτικό εργαλείο για την κατηγοριοποίηση ερευνητικών δεδομένων που αφορούν 

την αλλαγή του εκπαιδευτικού, σε κάθε ένα από τους τέσσερις διακριτούς τομείς που 

προαναφέρθηκαν. Παράλληλα διαθέτει την ισχύ ενός εργαλείου πρόβλεψης 

ακολουθιών αλλαγής και δικτύων εξέλιξης του εκπαιδευτικού καθώς και τους 

μηχανισμούς μέσα από τις οποίες αυτές ενισχύονται. Τέλος, μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

ένα διερευνητικό εργαλείο  που διευκολύνει την πλαισίωση θεωρητικών αλλά και 

πρακτικών ερωτημάτων αναφορικά με τις διαδικασίες και τα περιβάλλοντα μάθησης, 

στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.   
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6.4 Ανάλυση δεδομένων  

Η ανάλυση των δεδομένων ξεκίνησε με το 1ο ερωτηματολόγιο που 

αποτυπώνει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη 

διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, τα ζητήματα διδακτικής διαπραγμάτευσης εννοιών 

της Υ.Ε.Κ αλλά και την αξιοποίηση περιβαλλόντων μάθησης εκτός σχολικού 

πλαισίου στη διδασκαλία εννοιών Φ.Ε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οριοθετήθηκε 

το σημείο εκκίνησης των εκπαιδευτικών και αποτυπώθηκαν οι προοπτικές τους 

αναφορικά με τις  διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας.  

Το επόμενο βήμα ήταν η ανάλυση του 2ου ερωτηματολογίου για κάθε 

εκπαιδευτικό ατομικά, σε συνδυασμό με τις διδακτικές ενότητες που ανέπτυξε και 

τελικά εφάρμοσε στην τάξη. Πιο αναλυτικά, για κάθε εκπαιδευτικό κατεγράφησαν οι 

αλλαγές στη δομή της ενότητας έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται:  

i) στις συγκεκριμένες προτάσεις που κατέθεσε για την υλοποίηση των 

κριτηρίων της ενότητας (2ο ερωτηματολόγιο),  

ii) στην ενότητα που παρουσίασε στα μέλη της Κ.Μ κατά τη διάρκεια των 

εργασιών του 2ου σεμιναρίου και  

iii) της ενότητας που εφάρμοσε στην τάξη και παρουσίασε στα μέλη της Κ.Μ 

κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου σεμιναρίου.  

Οι άξονες που ετέθησαν για αυτή την ανάλυση, εξήχθησαν σύμφωνα με τη δομή του 

2ου ερωτηματολογίου.      

 

Ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού και  δοκιμίων ασύγχρονης επικοινωνίας των 

μελών της Κ.Μ 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απομαγνητοφώνηση του 

οπτικοακουστικού υλικού από τις δια ζώσης και τις εξ΄ αποστάσεως συνεδριάσεις 

των μελών της Κ.Μ το οποίο συνολικά είχε διάρκεια 40 ώρες. Το σύνολο των 

δοκιμίων που προέκυψαν από την προαναφερθείσα διαδικασία επιλέχθηκαν ως 

δείγμα προς ανάλυση με σκοπό να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κ.Μ (πρώτο βήμα στην υλοποίηση της ανάλυσης 

περιεχομένου).  Παράλληλα, δείγμα προς ανάλυση αποτέλεσαν και τα δοκίμια που 

αναπτύχθηκαν από την ασύγχρονη επικοινωνία των μελών μέσω της ομαδικής 

αλληλογραφίας. Λαμβάνοντας υπόψιν τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της 

ενότητας και τη διαφορετική στοχοθεσία των εκάστοτε συναντήσεων των μελών της 
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κοινότητας, τα δοκίμια χωρίστηκαν ανά φάση ερευνητικού σχεδιασμού και 

αναλύθηκαν ξεχωριστά (δεύτερο βήμα στην υλοποίηση της ανάλυσης περιεχομένου).  

Για τον προσδιορισμό των μονάδων ανάλυσης (τρίτο βήμα στην υλοποίηση 

της ανάλυσης περιεχομένου), σε ένα πρώτο επίπεδο τα δοκίμια αναγνώστηκαν 

αρκετές φορές εστιάζοντας στα λεγόμενα των εκπαιδευτικών. Κάθε απόσπασμα 

λόγου εκπαιδευτικού που μπορούσε να νοηματοδοτηθεί αποτέλεσε μια ξεχωριστή 

μονάδα ανάλυσης. Με βάση τις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας οι αναλυτικοί 

κώδικες και οι κατηγορίες εξήχθησαν από τα δεδομένα και όχι από προηγηθείσες 

υποθέσεις. Ειδικότερα, τα δοκίμια αυτά αναγνώστηκαν ανά σελίδα και κάθε μονάδα 

ανάλυσης χαρακτηρίστηκε με λέξεις κλειδιά ή μικρές φράσεις οι οποίες συνόψιζαν το 

περιεχόμενο της. Στη συνέχεια, οι λέξεις-φράσεις κλειδιά με συναφές περιεχόμενο 

ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες.  

Στον πίνακα 6.1 που ακολουθεί, δίνεται ενδεικτικά ένα παράδειγμα αυτής της 

διαδικασίας. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, αφορά την αλληλεπίδραση των μελών της 

κοινότητας μετά την εισήγηση των ερευνητών Ε και ΣΤ για επιλεγμένες εφαρμογές 

της ΝΕ-Τ που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδακτική ενότητα, κατά τη 

διάρκεια της πρώτης μέρας του 1ου σεμιναρίου και την επίσκεψη των μελών της Κ.Μ 

στο Ι.Τ.Ε. 
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 Πίνακας 6.1 
Παράδειγμα κωδικοποίησης κειμένων από απομαγνητοφώνηση 

Απόσπασμα λόγου Λέξη - Φράση κλειδί Κατηγορία 
Εκπ. E: Δείξατε πριν τις σφραγίδες (απευθυνόμενος σε ερευνητή)…η μια καθάρισε και 
η άλλη όχι και τη μια τη λέτε νανο. Γιατί τι έχει και τη λέτε νανο ; Γιατί εντάσσεται στο 
νανο αυτό; Πως θα το αιτιολογήσουμε αυτό στα παιδιά; Επειδή δουλεύετε στη 
νανοκλίμακα ; 

Ανάγκη διευκρίνησης εννοιών 
Αναφορά σε περιεχομένου 
Αναφορά σε μαθητές 

Συμπεριφορά 
Περιεχόμενο 
Αναφορά σε μαθητές  

Ερευνητής Ε:  Δίνεται απάντηση από τον ερευνητή. Δεν κωδικοποιήθηκε Δεν κωδικοποιήθηκε 

Εκπ. B: Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Γιατί αν δεν το ξεκαθαρίσουμε πως θα το 
διδάξουμε μετά. Η επίστρωση του υλικού, τα σωματίδια που προσκολλώνται στην 
επιφάνεια, οι διαστάσεις τους δηλαδή είναι σε νανόμετρα ;  

Ερώτηση διευκρίνησης 
Αναφορά σε περιεχόμενο 

Συμπεριφορά 
Περιεχόμενο 

Ερευνητής Ε:   Δίνεται απάντηση από τον ερευνητή. Δεν κωδικοποιήθηκε Δεν κωδικοποιήθηκε 

Εκπ. Δ: Το ferrofluid είναι εντυπωσιακό. Μπορούμε να έχουμε υποστήριξη για τα 
ferrofluid ; Εγώ έχω κάποιες συνταγές αλλά δεν τις έχω δοκιμάσει… Να δούμε τη 
διαφορά της συμπεριφοράς σε μακρο-μικρο-νανο… 

Ανάγκη υποστήριξης 
Παροχή για υλικό 
Στοχοθεσία πειράματος 

Συμπεριφορά 
Διδακτικό υλικό 
Διδακτικό υλικό 

Εκπ. B: Εμένα με ενδιαφέρει πως θα ξεκινήσουμε από δυο πράγματα που τους 
εντυπωσιάζουνε (εννοεί τους μαθητές) για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν λίγο με τι 
ασχολούμαστε. Ότι εμείς στοχεύουμε και στο πως τα βλέπουμε, μελετώντας τη δράση 
τους, υποθέτουμε κάνουμε σχέδια και προχωράμε..  

Στόχος ο εντυπωσιασμός των 
μαθητών 
Δίνει διαστάσεις επιστημονικής 
μεθόδου 

Αναφορά σε μαθητές  
Μέθοδος διδασκαλίας 

Ερευνητής Ε:   Δίνεται απάντηση από τον ερευνητή. Δεν κωδικοποιήθηκε Δεν κωδικοποιήθηκε 

Εκπ. Γ: Από προηγούμενη εμπειρία, είχαμε παιδιά που αποθέωναν την επιστήμη και 
άλλα που ήταν φανατικά κατά….για κάτι που δεν βλέπουμε και είναι επικίνδυνο….τα 
δύο άκρα που πρέπει να αμβλυνθούν 

Επίκληση σε προηγούμενη εμπειρία 
Να αμβλυνθούν οι ακραίες απόψεις 
των μαθητών 

Γνώση/Εμπειρία 
Άποψη/Πρόταση 
Αναφορά σε μαθητές   

Ερευνητής Ε:   Δίνεται απάντηση από τον ερευνητή. Δεν κωδικοποιήθηκε Δεν κωδικοποιήθηκε 

Εκπ. E: Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, π.χ επιφανειακές δυνάμεις, π.χ η άχνη 
κολλάει η άλλη δεν κολλάει. Όταν μεγαλώνει η επιφάνεια το κρατάνε περισσότερες 
δυνάμεις, έτσι το φαντάζομαι εγώ.  

Άποψη για επιστημονικό 
περιεχόμενο 

Άποψη/Πρόταση 
Περιεχόμενο 
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Μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης ανάλυσης σε ένα μεγάλο δείγμα 

δοκιμίων και από τις τρεις φάσεις του ερευνητικού σχεδιασμού έγινε η προσπάθεια 

ανάδειξης των σχέσεων μεταξύ των κατηγοριών που εξήχθησαν και η σύνδεση τους 

με το ερευνητικό ερώτημα. Σύμφωνα με τις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας, σε αυτό 

το σημείο υλοποιήθηκε εκ νέου μια επισκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας που 

εστιάζει στη μελέτη των διαδικασιών αλλαγής του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια 

συμμετοχής του σε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης του. Σε αυτήν την κατεύθυνση, 

αξιοποιήθηκε το Διασυνδεδεμένο Μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης (βλ. ενότητα 

6.3) ως πλαίσιο για τη συνέχεια της ανάλυσης.  

 

6.5 Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του IMPG  

Λαμβάνοντας υπόψιν τη δυνατότητα αξιοποίησης του IMPG ως ένα 

αναλυτικό εργαλείο που διευκολύνει την ταξινόμηση ερευνητικών δεδομένων, έγινε 

προσπάθεια ταξινόμησης των κατηγοριών που εξήχθησαν από την προαναφερθείσα 

διαδικασία στους τέσσερις διακριτούς τομείς του μοντέλου. Η διαδικασία αυτή 

ανέδειξε την ανάγκη αφενός προσαρμογής του IMPG στις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας και αφετέρου της εκ νέου κωδικοποίησης των δεδομένων λαμβάνοντας 

υπόψιν τις προδιαγραφές και τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου μοντέλου.  

 

6.5.1 Προσαρμογή του IMPG στην παρούσα έρευνα  

Η προσαρμογή του IMPG είχε ως στόχο να διευκολύνει τη λειτουργική χρήση και 

την αξιοποίηση των διαφορετικών δυνατοτήτων που προσφέρει το μοντέλο αυτό για 

τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Στο σχήμα 6.3, αναπαρίσταται σχηματικά η 

προσαρμογή των τομέων του μοντέλου, η οποία και περιγράφεται αναλυτικά στη 

συνέχεια (οι αριθμοί στα βέλη του σχήματος 6.3 αντιπροσωπεύουν τις συσχετίσεις 

των τομέων που δίνονται στον πίνακα 6.3).   
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Σχήμα 6. 3 Η προσαρμογή του Διασυνδεδεμένου Μοντέλου Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

 

Ειδικότερα: 

 ο Εξωτερικός Τομέας περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα από τα 

μέλη της Κ.Μ ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκτός αυτού του πλαισίου που 

αξιοποίησαν οι εκπαιδευτικοί καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της ενότητας ή 

επηρέασε την εφαρμογής της στην τάξη.  

 

 ο Προσωπικός Τομέας περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις απόψεις και τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα θέματα που τίθενται υπό 

διαπραγμάτευση στις ομαδικές συζητήσεις ή και κατά τις κατ΄ ιδίαν 

αλληλεπιδράσεις τους με τα μέλη της Κ.Μ.  

 

 σύμφωνα με τους εισηγητές του IMPG, ο Τομέας της Πρακτικής περιλαμβάνει 

όλες τις μορφές επαγγελματικού πειραματισμού του εκπαιδευτικού καθώς η 

επαγγελματική πρακτική δεν εξαντλείται στη διδασκαλία μέσα στην τάξη. Το 

γεγονός αυτό είναι σημαντικό για την παρούσα έρευνα καθώς επικεντρώνεται 

στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μέσα από τη διαδικασία 

σχεδιασμού και δόμησης μιας διδακτικής ενότητας και όχι άμεσα στη 

 Προσωπικός Τομέας  Τομέας Πρακτικής 

Απόψεις 
Γνώσεις 

Προτάσεις 

Προοπτικές των 
μαθητών 

Σχεδιασμός 
Δόμηση 

Εφαρμογή 

Κοινότητα 
Μάθησης 

Αναστοχασμός 

Υιοθέτηση 

Εξωτερικός Τομέας 

Τομέας Συνεπειών 

Το περιβάλλον της 
Κ.Μ 

2 

1 
3 

4 

5 

9 

8 

7 

6 
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διδακτική πρακτική μέσα στο πλαίσιο της τάξης. Κατά συνέπεια, ο τομέας της 

πρακτικής περιλαμβάνει τις ιδέες, τις προτάσεις και τις συγκεκριμένες δράσεις 

του εκπαιδευτικού που αφορούν το σχεδιασμό και τη δόμηση της ενότητας.  

 

 ο Τομέας των Συνεπειών περιλαμβάνει τις γνώσεις και τις απόψεις του 

εκπαιδευτικού σχετικά με τις προοπτικές των μαθητών. Ειδικότερα αφορά τις 

ιδιαίτερες ανάγκες και τα προαπαιτούμενα των μαθητών σε κάθε βαθμίδα, τα 

οποία λαμβάνει υπόψιν τόσο κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και δόμησης της 

διδακτικής ενότητας όσο και στην αξιολόγηση της μετά την εφαρμογής 

σύμφωνα με την ανταπόκριση των μαθητών. 

 

Ό όρος υιοθέτηση των Clarke & Hollingsworth στην παρούσα έρευνα διευρύνθηκε 

ώστε να συμπεριλάβει τη διαδικασία άρθρωσης συγκεκριμένων ιδεών και προτάσεων 

από τον εκπαιδευτικό κατά τη συμμετοχή τους στις ομαδικές συζητήσεις αναφορικά 

με το σχεδιασμό και τη δόμηση της ενότητας. Αντίστοιχα ο όρος αναστοχασμός 

διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει τη διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευτικός 

επανεξετάζει τις αρχικές προθέσεις, ιδέες απόψεις και διδακτικές του πρακτικές για 

την ανάπτυξη της ενότητας, κάνοντας τες αντικείμενο συνειδητής σκέψης και 

ανάλυσης.  

To επόμενο βήμα ήταν η κωδικοποίηση των τομέων του IMPG με σκοπό την 

ταξινόμηση και την κατηγοριοποίηση των ερευνητικών δεδομένων που προέκυψαν 

από την απομαγνητοφώνηση του οπτικοακουστικού υλικού. Για την κωδικοποίηση 

αξιοποιήθηκε η προηγούμενη εμπειρία από την ανάλυση ανοιχτής κωδικοποίησης και 

οι κατηγορίες που είχαν εξαχθεί (πίνακας 6.1). Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 

ήταν η κωδικοποίηση που δίνεται στον πίνακα 6.2. 
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Πίνακας 6.2 

Κωδικοποίηση τομέων IMPG 
Προσωπικός τομέας  Τομέας Συνεπειών 

1ης τάξης 2ης τάξης   1ης τάξης 2ης τάξης 

Γνώση / 
Εμπειρία 

Προϋπάρχουσα    Αναφορά σε μαθητές σχετικά 
με την ενότητα της ΝΕ-Τ  

Πριν την εφαρμογή της ενότητας 

Νέα   Μετά  την εφαρμογή της ενότητας 

Άποψη / 
Πρόταση 

Προηγ. εμπειρία   Αναφορά σε μαθητές γενικά  

Νέα     

Συμπεριφορά 
Πρόθεση     
Ανάγκη     
Συναίσθημα     

      
  Εξωτερικός τομέας  Τομέας Πρακτικής 
1ης τάξης 2ης τάξης 3ης τάξης  1ης τάξης 2ης τάξης 

Κοινότητα 
Μάθησης 

Ειδικοί (Ερευνητές 
της επιστήμης / 
Εμπειρογνώμονες) 

Διδακτικό Υλικό  

Διδακτικό Υλικό 

Χρήση/ αξιοποίηση υπάρχοντος / Στοχοθεσία 

Μέθοδος διδασκαλίας/Άτυπα 
Περιβάλλοντα Μάθησης 

 Εναλλακτική / ανάπτυξη νέου/ προσαρμογή 
υπάρχοντος  

Περιεχόμενο (Νανο/Υ.Ε.Κ)  Αξιολόγηση υλικού μετά την εφαρμογή 
Εκθέματα    

Συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί 

Διδακτικό Υλικό  
Μέθοδος διδασκαλίας 

Διερευνητική μέθοδος 
Μέθοδος διδασκαλίας/Άτυπα 
Περιβάλλοντα Μάθησης 

 Άτυπα Περιβάλλοντα Μάθησης 

Περιεχόμενο (Νανο/Υ.Ε.Κ)  
Περιεχόμενο 

Έννοιες της ΝΕ-Τ 
Εκθέματα  Διαστάσεις της Υ.Ε.Κ 

Άλλη Πηγή 
Διαδίκτυο/Βιβλιογρ
αφία 

Διδακτικό Υλικό  Εκθέματα  
Μέθοδος διδασκαλίας/Άτυπα 
Περιβάλλοντα Μάθησης 

   

Περιεχόμενο (Νανο/Υ.Ε.Κ)    
Εκθέματα    

Σημείωση: Τα έντονα γράμματα υποδεικνύουν το αναγνωριστικό του αντίστοιχα κώδικα 
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Παράλληλα, με δεδομένη την ποιοτική φύση του ερευνητικού ερωτήματος της 

παρούσας διατριβής, αξιοποιήθηκε η ισχύς του IMPG ως εργαλείου αποτύπωσης των 

ακολουθιών αλλαγής του εκπαιδευτικού. Υπό αυτήν την οπτική, η ανάλυση των 

δεδομένων σε αυτή τη φάση δεν περιορίστηκε στη ταξινόμηση τους στους τέσσερις 

διακριτούς τομείς του μοντέλου. Πολύ περισσότερο εστίασε στη διερεύνηση του 

τρόπου μέσα από τον οποίο οι διαμεσολαβητικές διαδικασίες της υιοθέτησης και του 

αναστοχασμού των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κ.Μ υποστηρίζουν την 

επαγγελματικής τους αλλαγή καθώς επίσης και της εξέλιξη αυτής της δυναμικής 

διαδικασίας στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της ενότητας. Για το σκοπό αυτό 

θεσπίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να αναδειχτούν οι συσχετίσεις των τομέων 

του μοντέλου, τα οποία και δίνονται στους πίνακες 6.3α & 6.3β. 
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Πίνακας 6.3α 

Κριτήρια  για την εδραίωση της συσχέτισης μεταξύ των τομέων του Δ.Μ.Ε.Α 

Σχέση Κριτήριο Παράδειγμα 

Π.Τ. με Ε.Τ. 

(βέλος 1, σχήμα 6.3) 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη 

μια άποψη/γνώμη/ανάγκη ή καταθέτει ιδέα/πρόταση 

με βασιζόμενος στις γνώσεις και την προηγούμενη 

εμπειρία του για το υπό συζήτηση θέμα. 

Εκπ. Α: Θα μπορούσαμε να έχουμε αντίγραφα αυτών των 

εφαρμογών στα χέρια μας για να τα χρησιμοποιήσουμε στην 

ενότητα; 

Π.Τ. με Τ.Π. 

(βέλος 4, σχήμα 6.3) 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη 

μια άποψη/ανησυχία/προβληματισμό ή καταθέτει 

μια ιδέα/πρόταση βασιζόμενος στις γνώσεις και την 

εμπειρία του αναφορικά με τη λεπτομερή 

δόμηση/εφαρμογή της ενότητας (Β΄ & Γ΄ φάση) 

Εκπ. Γ: Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ για τις ιδιότητες που 

εξαρτώνται από την επιφάνεια, είναι το παράδειγμα με το ξύλο που 

το καίμε στο τζάκι. Τα παιδιά έχουν εμπειρία από αυτό. Ρωτάω τα 

παιδιά, ένα κομμάτι ξύλου καίει για μια ώρα. Αν το κάνω 

πριονίδια; Πόσο γρήγορα θα καεί ; 

Π.Τ. με Τ.Σ. 

(βέλος 8, σχήμα 6.3) 

Ο εκπαιδευτικός ανταστοχάζεται για το υπό 

συζήτηση θέμα διατυπώνοντας απόψεις και 

προτάσεις λαμβάνοντας υπόψιν τις προοπτικές των 

μαθητών. 

Εκπ. B: Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά υλικά που να έχουν 

ενδιαφέρον για το τι θα επιλέξουν…και όχι για τζάμια αυτοκινήτου 

που δεν τους αφορά. 

Ε.Τ. με Π.Τ. 

(βέλος 2, σχήμα 6.3) 

 

Ο εκπαιδευτικός αναστοχάζεται σε ένα εξωτερικό 

ερέθισμα ή πληροφορία αναφορικά με το υπό 

συζήτηση θέμα 

Εκπ. B: Θα σχεδιάσουν πείραμα για να διαπιστώσουν ανάλογες 

ιδιότητες σε άλλα φυτά ή υλικά. (θα χρειαστούμε υλικά όπως 

φύλλα διαφόρων φυτών, …νανοΰφασμα κλπ). Μπορεί να αλλάξει 

και η σειρά. Αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Δεν θα τα βάλω 

απαραίτητα όλα αυτά. Κάποια από αυτά. Έβαλα όλα αυτά που είχε 

ο Αχιλλέας και θα διαλέξω. 

Σημείωση: Π.Τ. → Προσωπικός Τομέας, Ε.Τ. → Εξωτερικός Τομέας, Τ.Π. → Τομέας Πρακτικής, Τ.Σ. → Τομέας Συνεπειών 
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Πίνακας 6.3β 

Κριτήρια για την εδραίωση της συσχέτισης μεταξύ των τομέων του Δ.Μ.Ε.Α 

Σχέση Κριτήριο Παράδειγμα 

Ε.Τ. με Τ.Π. 

(βέλος 3, σχήμα 6.3) 

 

Ένας εξωτερικός παράγοντας - πλαίσιο επηρέασε 

τη διαμόρφωση της ενότητας, την διδακτική του 

πρακτική ή την εφαρμογή της ενότητας 

Εκπ. Ε:  Εγώ είμαι από άλλο σχολείο, οπότε δανείστηκα όμιλο 

όπου εκεί πάνε για να περνάνε καλά. Επειδή είναι πειραματικός 

όμιλος, τους έκανα και ας μην κόλλαγε πολύ… το πείραμα με τον 

αέρα που συνθλίβει το κουτί. 

Τ.Π. με Π.Τ. 

(βέλος 5, σχήμα 6.3) 

Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού πάνω στη 

διδακτική του πρακτική /δόμηση της ενότητας 

/εφαρμογή της ενότητας επηρέασε τις προσωπικές 

του ιδέες και αντιλήψεις χωρίς άμεση αναφορά 

στους μαθητές 

Εκπ. Γ: Είχα σκοπό να μην τους δώσω κάρτες αλλά μετά την 

παρουσίαση του Αχιλλέα, μάλλον θα το κάνω. Θα τους δώσω τις 

κάρτες και θα τους αφήσω να περιηγηθούν και να τις βρουν μόνοι 

τους στην εφαρμογή. Ανατρέπεται η αρχική μου πρόθεση. Νομίζω 

ότι στα δικά μου παιδιά θα αρέσει να περιηγηθούν και να ψάξουν. 

Τ.Π.  με Τ.Σ. 

(βέλος 6, σχήμα 6.3) 

Ο εκπαιδευτικός αναστοχάζεται αναφορικά με την 

εμπειρία του από την ανταπόκριση των μαθητών 

στην ενότητα που εφάρμοσε. 

Εκπ. Δ: Στη μελέτη του λόγου S/V με κύβους Rubic. τους άρεσε 

αρκετά γιατί το προχώρησαν σε θεωρητικό επίπεδο, συμπλήρωναν 

το Φ.Ε και τους άρεσε αυτό. 

Τ.Σ.  με  Τ.Π. 

(βέλος 7, σχήμα 6.3) 

Ο εκπαιδευτικός θα πρότεινε μια τροποποίηση 

αναφορικά με τη δόμηση της ενότητας, 

βασιζόμενος στην ανταπόκριση των μαθητών από 

την εφαρμογή της ενότητας 

Εκπ. Δ: Στο αναβράζων δισκίο DEPON δεν έβαλα τα κουτάκια 

του φιλμ. Κακώς. Θα έπρεπε για να είναι πιο εντυπωσιακό. Το 

έβαλα σε ποτήρι ζέσεως και απλά παρατηρούσαν τη διαφορά 

πόσο έντονος ήταν ο αφρισμός 

Τ.Σ.  με  Π.T. 

(βέλος 9, σχήμα 6.3) 

Ο εκπαιδευτικός αλλάζει ή αναπροσαρμόζει 

αρχικές ιδέες, απόψεις και στάσεις ως άμεσο 

αποτέλεσμα της ανταπόκρισης των μαθητών του 

 

Δεν προέκυψε από τα δεδομένα 

Σημείωση : Π.Τ. → Προσωπικός Τομέας, Ε.Τ. → Εξωτερικός Τομέας, Τ.Π. → Τομέας Πρακτικής, Τ.Σ. → Τομέας Συνεπειών 
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Μετά από τις κωδικοποιήσεις των πεδίων του IMPG και την εξαγωγή 

συγκεκριμένων κριτηρίων για τη συσχέτιση τους, πραγματοποιήθηκε εκ νέου η 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση του 

οπτικοακουστικού υλικού. Ακολούθως, δίνονται δύο ενδεικτικά παραδείγματα 

κωδικοποίησης που περιέχονται στους πίνακες 6.3α & 6.3β. 

 

Παράδειγμα 1 

Απόσπασμα λόγου εκπαιδευτικού:  Θα μπορούσαμε να έχουμε αντίγραφα αυτών 

των εφαρμογών στα χέρια μας για να τα χρησιμοποιήσουμε στην ενότητα; 

(απευθύνεται σε ερευνητή της ΝΕ-Τ) 

 

Κωδικοποίηση : (Π.Τ.)_Σ_Α → (Ε.Τ.)_ΚΜ_Ε_Υλ. (Οι συντμήσεις αντιστοιχούν 

στην κωδικοποίηση που δίνεται στον πίνακα 6.2) 

 

Ερμηνεία: Η παραπάνω κωδικοποίηση δηλώνει τη συσχέτιση του προσωπικού τομέα 

(Π.Τ.) με τον εξωτερικό τομέα (Ε.Τ.) δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός εκφράζει μια 

προσωπική ανάγκη για το υπό συζήτηση θέμα (κριτήριο στον πίνακα 6.3α), που στη 

δεδομένη στιγμή είναι οι εφαρμογές της ΝΕ-Τ. Η συσχέτιση αυτή αντικατοπτρίζει 

την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να υιοθετήσει το υλικό που παρουσιάζεται σε μια 

προσπάθεια να το ενσωματώσει στη συνέχεια διδακτικά στην ενότητα. Το 

περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης καταχωρείται στην κατηγορία Συμπεριφορά (1ης 

τάξης κωδικοποίηση προσωπικού τομέα στον πίνακα 6.2) και την υποκατηγορία 

Ανάγκη (2ης τάξης κωδικοποίηση προσωπικού τομέα στον πίνακα 6.2) την οποία και 

εκφράζει ο εκπαιδευτικός απευθυνόμενος σε Ειδικό (ερευνητή ή εμπειρογνώμονα) 

και αφορά το διδακτικό Υλικό.  

 

Παράδειγμα 2 

Απόσπασμα λόγου εκπαιδευτικού: Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ για τις 

ιδιότητες που εξαρτώνται από την επιφάνεια, είναι το παράδειγμα με το ξύλο που το 

καίμε στο τζάκι. Τα παιδιά έχουν εμπειρία από αυτό. Ρωτάω τα παιδιά, ένα κομμάτι 

ξύλου καίει για μια ώρα. Αν το κάνω πριονίδια; Πόσο γρήγορα θα καεί ; 
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Κωδικοποίηση : (Π.Τ.)_Π_Πρ → (Τ.Π.)_Υλ_Εν. (Οι συντμήσεις αντιστοιχούν στην 

κωδικοποίηση που δίνεται στον πίνακα 6.2) 

 

Ερμηνεία: Η παραπάνω κωδικοποίηση δηλώνει τη συσχέτιση του προσωπικού τομέα 

(Π.Τ.) με τον τομέα πρακτικής (Τ.Π.) δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός εκφράζει μια 

πρόταση βασισμένος σε προηγούμενη εμπειρία του για το υπό συζήτηση θέμα 

(κριτήριο στον πίνακα 6.3α), που στη δεδομένη στιγμή αφορά τη διδακτική 

διαχείριση του υλικού στη δόμηση της ενότητας. Η συσχέτιση αυτή αντικατοπτρίζει 

την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να υιοθετήσει το διδακτικό υλικό για τη 

λεπτομερή δόμηση της ενότητας. Το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης καταχωρείται 

στην κατηγορία Πρόταση (1ης τάξης κωδικοποίηση προσωπικού τομέα στον πίνακαα 

6.2) και την υποκατηγορία Προηγούμενη εμπειρία (2ης τάξης κωδικοποίηση 

προσωπικού τομέα στον πίνακα 6.2) την οποία και εκφράζει ο εκπαιδευτικός κατά τη 

διάρκεια παρουσίασης της ενότητας του κατά τη διάρκεια του 2ου σεμιναρίου και 

αφορά το Διδακτικό Υλικό (1ης τάξης κωδικοποίηση τομέα πρακτικής στον πίνακα 

6.2) και ειδικότερα μια Ενναλακτική επιλογή (2ης τάξης κωδικοποίηση τομέα 

πρακτικής στον πίνακα 6.2) για την εισήγηση και την ερμηνεία του λόγου επιφάνειας 

προς όγκο στους μαθητές του. 

 

Συμπληρωματική ανάλυση για την υποστήριξη συσχέτισης των τομέων του IMPG   

Στη προσπάθεια διερεύνησης των διαμεσολαβητικών διαδικασιών που 

προκαλούν την αλλαγή των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κ.Μ αλλά και άλλων 

παραγόντων (π.χ χαρακτηριστικά του επιδιωκόμενου στόχου-ανάπτυξη ενότητας) που 

εν δυνάμει επηρεάζουν τις ακολουθίες επαγγελματικής αλλαγής τους σύμφωνα με τις 

αρχές του IMPG, πραγματοποιήθηκε παράλληλα ανάλυση των ερευνητικών 

δεδομένων με ποσοτικές διαστάσεις. 

 Πιο συγκεκριμένα, κατεγράφησαν αριθμητικά οι ατομικές αλληλεπιδράσεις 

κάθε εκπαιδευτικού με τα μέλη της Κ.Μ στις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της 

ενότητας. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν μέσα από αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις να λάβουν εξειδικευμένη ανατροφοδότηση στις ανάγκες που 

προκύπτουν σε κάθε φάση, οι αλληλεπίδρασης αυτές αποτελούν ένα στοιχείο που 

υποστηρίζει τη προσπάθεια αποτύπωσης και ερμηνείας των διαδικασιών μέσα από τις 

οποίες προκαλείται η επαγγελματική τους αλλαγή. 
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  Ταυτόχρονα καταγράφηκε και κατηγοριοποιήθηκε το περιεχόμενο των 

συζητήσεων κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων. Σε αυτό το σημείο είναι 

σημαντικό να επισημανθεί ότι οι ομαδικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα 

που αφορούν τη διδακτική αναδόμηση (μέσα στο πλαίσιο του MER) των 

διαφορετικών διαστάσεων της ενότητας, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να μετασχηματίσουν διδακτικά το 

νέο περιεχόμενο σε περιεχόμενο προς διδασκαλία, ώστε να υποστηρίξουν τη μάθηση 

των μαθητών τους. Υπό αυτή την οπτική τα θέματα που εγείρουν οι εκπαιδευτικοί 

κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων συνδέονται με διαφορετικές 

διαστάσεις της Π.Γ.Π.  

Για την κατηγοριοποίηση αυτών των θεμάτων στις διαφορετικές διαστάσεις 

της Π.Γ.Π, στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε το μοντέλο των Magnusson, Krajcik & 

Borko (1999). Οι κώδικες που αναδείχθηκαν και τα κριτήρια για την κατάταξη τους 

σε αυτές τις διαστάσεις, δίνονται στον πίνακα 6.4 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 6.4  

Κωδικοποίηση για την κατηγοριοποίηση των υπο συζήτηση θεμάτων κατά τη 
διάρκεια των αλληλεπιδράσεων των εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ 

Κώδικας Κριτήριο 
Στρατηγικές διδασκαλίας για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο  
(Διδακτικό υλικό) 

Ζητήματα που αφορούν την παροχή, την 
προσαρμογή, την εννοιολογική ισχύ ή την 
αξιολόγηση προσομοιώσεων, μοντέλων, 
δραστηριοτήτων και πειραμάτων. 

Στρατηγικές διδασκαλίας εννοιών Φ.Ε 
(Διερεύνηση & περιβάλλοντα μάθησης 
εκτός σχολικού πλαισίου) 

Ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση της 
διερεύνησης και την ένταξη μουσείων & 
κέντρων επιστήμης στην ενότητα.  

Επιστημονικό περιεχόμενο (ΝΕ-Τ/Υ.Ε.Κ) Ζητήματα που αφορούν την ανάλυση και την 
αποσαφήνιση εννοιών της ΝΕ-Τ & της Υ.Ε.Κ. 

Εκθέματα Ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό την 
ανάπτυξη και την παρουσίαση των εκθεμάτων.   

     

Πιο συγκεκριμένα, η διάσταση Στρατηγικές διδασκαλίας για συγκεκριμένο 

περιεχόμενο στο μοντέλο των Magnusson et al. (1999) περιλαμβάνει θέματα σχετικά 

με τις δραστηριότητες, τα πειράματα, τις προσομοιώσεις και τα μοντέλα που μπορούν 

να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία της ΝΕ-Τ, δηλαδή το διδακτικό υλικό. Η 

διάσταση Στρατηγικές διδασκαλίας εννοιών Φ.Ε αφορά ζητήματα σχετικά με την 

υλοποίηση της διερευνητικής μεθόδου στην ενότητα καθώς και ζητήματα ένταξης 
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των συνεργαζόμενων μουσείων & κέντρων επιστήμης στην ενότητα. Ζητήματα 

ανάλυσης και αποσαφήνισης εννοιών της ΝΕ-Τ και της Υ.Ε.Κ εντάχθηκαν στη 

διάσταση επιστημονικό περιεχόμενο και αποτέλεσαν απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της ενότητας. Τέλος, ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των εκθεμάτων 

κατεγράφησαν ως ξεχωριστός κώδικας δεδομένου ότι τα εκθέματα αποτέλεσαν ένα 

μέρος της εφαρμογής της ενότητας. 

 

6.5.2 Ανάλυση των αναπαραστάσεων του IMPG των εκπαιδευτικών 

 Εικονογραφικές αναπαραστάσεις του IMPG αναπτύχθηκαν για κάθε 

εκπαιδευτικό και για κάθε φάση του προγράμματος επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

Οι αναπαραστάσεις αυτές αποτυπώνουν τις συσχετίσεις των τομέων του IMPG σε μια 

συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης της ενότητας. Ταυτόχρονα, αποτυπώνουν το ποσοστό 

με το οποίο συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της διδακτικής ενότητας 

αποτέλεσαν το περιεχόμενο αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ. 

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές ενεργοποίησαν τις διαμεσολαβητικές διαδικασίες της 

υιοθέτησης και του αναστοχασμού οι οποίες και προκάλεσαν την εκάστοτε συσχέτιση 

των τομέων. 

Μια τέτοια αναπαράσταση του IMPG δίνεται ενδεικτικά για έναν 

εκπαιδευτικό στη φάση Εφαρμογή & Αναστοχασμός στο σχήμα 6.4. Το βέλος 4 

δηλώνει ότι οι ιδέες και οι προοπτικές του εκπαιδευτικού αναφορικά με τη δόμηση 

της ενότητας, έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

υιοθετήθηκαν στην πράξη μέσα από τη διαδικασία λεπτομερούς δόμησης της 

ενότητας του. Οι αλληλεπιδράσεις του με τα υπόλοιπα μέλη κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης της ενότητας του στην ολομέλεια της Κ.Μ, αφορούσαν σε ποσοστό 

41% ζητήματα σχετικά με τα εκθέματα, σε ποσοστό 35% σχετικά με το διδακτικό 

υλικό και από 12% ζητήματα επι του επιστημονικού περιεχομένου ή των 

στρατηγικών διδασκαλίας.  

Αντίστοιχα, το βέλος 6 αντιπροσωπεύει τη διαδικασία αναστοχασμού του 

εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ενότητας του σχετικά με την 

επιρροή της ενότητας στους μαθητές, σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία επί των 

αντιδράσεων τους. Σε αυτή τη διαδικασία εστιάζει σε ποσοστό 60% στις αντιδράσεις 

των μαθητών που αφορούν το διδακτικό υλικό και σε ποσοστό 40% σε ζητήματα 

στρατηγικών διδασκαλίας του νέου περιεχομένου. 



 

 
134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.4 Αναπαράσταση του IMPG στη φάση Εφαρμογή & Αναστοχασμός 
ενδεικτικά για έναν εκπαιδευτικό 

 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ποσοτικές εκτιμήσεις της συχνότητας με την 

οποία κάθε εκπαιδευτικός αλληλοεπιδρά με συναδέλφους εκπαιδευτικούς ή 

εμπειρογνώμονες (ερευνητές της ΝΕ-Τ, ερευνητές της Δ.Φ.Ε και ειδικούς στην 

επικοινωνία της επιστήμης) μέσα στο πλαίσιο της Κ.Μ. Η ποσοτική αυτή προσέγγιση 

στην ανάλυση έχει νόημα υπό την έννοια ότι οι εκπαιδευτικοί αλληλοεπιδρούν με 

μέλη της Κ.Μ, με βάση τις προσωπικές τους ανάγκες στις διαφορετικές φάσεις 

ανάπτυξης της ενότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, μια ποσοτική προσέγγιση αναδεικνύει 

ανησυχίες και προβληματισμούς των εκπαιδευτικών μαζί με ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της συνεργασίας τους με συναδέλφους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου μέσα στο 

πλαίσιο μιας εξειδικευμένης Κ.Μ.  

 

Ανάλυση αναπαραστάσεων του IMPG σε συνδυασμό με άλλα ερευνητικά δεδομένα  

Οι αναπαραστάσεις του IMPG που αναπτύχθηκαν ήταν τρεις για κάθε 

εκπαιδευτικό, μια σε κάθε φάση του προγράμματος επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

Οι αναπαραστάσεις αυτές μελετήθηκαν πρωτίστως ατομικά για κάθε εκπαιδευτικό σε 

συνδυασμό με την ανάλυση της απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης, τα 

ερωτηματολόγια και την ανάλυση των διδακτικών ενοτήτων που ανέπτυξε και 

εφάρμοσε κάθε εκπαιδευτικός στην τάξη του.  
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Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση του 1ου ερωτηματολογίου βοήθησε στο να 

οριοθετηθεί το σημείο εκκίνησης κάθε εκπαιδευτικού και να αποτυπωθούν οι 

προοπτικές του αναφορικά με τις διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας. Τα δεδομένα 

αυτά αξιοποιήθηκαν σε μια συγκριτική ανάλυση με τις απόψεις και τις ιδέες που 

εκφράζουν ο κάθε εκπαιδευτικός για τις αντίστοιχες διαστάσεις της ενότητας στην 

πορεία ανάπτυξης της. 

Η ανάλυση του 2ου ερωτηματολογίου και των διδακτικών ενοτήτων 

αξιοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση των προθέσεων και των απόψεων που εκφράζουν 

οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με το σχεδιασμό κα τη δόμηση της ενότητας κατά τη 

διάρκεια των ομαδικών συζητήσεων ή και των εξατομικευμένων αλληλεπιδράσεων 

τους με μέλη της Κ.Μ. Παράλληλα, τα δεδομένα αυτά παρείχαν στοιχεία για την 

επιβεβαίωση ή την αναθεώρηση των εν δυνάμει αλλαγών στον τομέα της πρακτικής 

του εκπαιδευτικού, έτσι όπως αυτές αναδεικνύονται από τις συσχετίσεις του IMPG.  

Η ανάλυση της συνέντευξης κάθε εκπαιδευτικού αξιοποιήθηκε για την 

τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών που αναδεικνύουν οι ακολουθίες επαγγελματικής 

αλλαγής (βέλη στο σχήμα 6.4) μεταξύ των τομέων, όσο και των χαρακτηριστικών 

των αλληλεπιδράσεων του με τα μέλη της Κ.Μ. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η 

δυνατότατα διερεύνησης των προοπτικών κάθε εκπαιδευτικού ατομικά.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική ανάλυση των 

εικονογραφικών αυτών παραστάσεων του IMPG και για τους πέντε εκπαιδευτικούς, 

με σκοπό να διερευνηθούν τα κοινά χαρακτηριστικά στις συσχετίσεις των διακριτών 

τομέων του μοντέλου, των αλληλεπιδράσεων τους με τα υπόλοιπα μέλη της Κ.Μ 

αλλά και των ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη της ενότητας και κυριαρχούν 

στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 

 

6.6 Εγκυρότητα και αξιοπιστία έρευνας  

Η εγκυρότητα της έρευνας αποτελεί βασικό συστατικό για την 

αποτελεσματικότητα της. Σε μια ποιοτική έρευνα, η εγκυρότητα μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της ειλικρίνειας, του βάθους, και του εύρους των δεδομένων που έχουν 

συλλεχθεί, την προσέγγιση των εμπλεκόμενων στην έρευνα και την 

αντικειμενικότητα του ερευνητή (Winter, 2000). Η αξιοπιστία μιας ποιοτικής έρευνας 

έγκειται στη συνάφεια μεταξύ αυτών που καταγράφει ο ερευνητής ως δεδομένα και 

του τι πραγματικά συμβαίνει στο φυσικό πλαίσιο που διερευνά (Bogdan, & Biklen 
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1992). Η πολυπλοκότητα και η πολυσήμαντη φύση αυτών των όρων καθιστά συχνά 

αρκετά δύσκολη την λειτουργική αξιοποίηση τους σε μια έρευνα.    

Σε αυτή την κατεύθυνση, η τριγωνοποίηση (triangulation) έχει αναδειχθεί σε 

μια αποτελεσματική μέθοδο για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας 

μιας έρευνας (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Η προσέγγιση αυτή αφορά τη 

χρήση πολλαπλών μεθόδων στη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. Με αυτόν τον 

τρόπο ο ερευνητής επιχειρεί να χαρτογραφήσει τον πλούτο και την πολυπλοκότητα 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μελετώντας την από διαφορετικές οπτικές κάνοντας 

χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Δεδομένου ότι η ερευνητική μέθοδος 

αποτελεί ένα φίλτρο μέσα από το οποίο ο ερευνητής επιλεκτικά αποκτά εμπειρία των 

γεγονότων που διαδραματίζονται, η μονοσήμαντη παρατήρηση των γεγονότων δεν 

μπορεί ποτέ να είναι αντικειμενική. Αντίθετα, η εξαγωγή όμοιων συμπερασμάτων 

μέσα από διαφορετικά φίλτρα δίνει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια 

στον ερευνητή για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας του.  

Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει μια σειρά από διαφορετικά είδη 

τριγωνοποίησης. Tα χαρακτηριστικά ορισμένων από αυτά, σε συνδυασμό με τον 

τρόπο υλοποίησης τους στην παρούσα έρευνα περιγράφονται συνοπτικά στη 

συνέχεια. 

 Χρονική τριγωνοποίηση: Αφορά τη συγκέντρωση δεδομένων από το ίδιο 

δείγμα σε βάθος χρόνου λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς 

και της πρακτικής απαιτούν χρόνο. Στην παρούσα έρευνα η συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε χρονική διάρκεια ενός έτους.  

 Χωρική τριγωνοποίηση: Αφορά τη συλλογή δεδομένων από διαφορετικά 

πλαίσια. Στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν δεδομένα από εκπαιδευτικούς 

Ά/θμιας και ΄Β/θμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε τυπικά και πειραματικά 

γυμνάσια και λύκεια. 

 Συνδυαστικά επίπεδα τριγωνοποίησης: Αυτό το είδος αφορά τη χρήση των 

διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές 

επιστήμες, δηλαδή το ατομικό, το αλληλεπιδραστικό (ομάδες) και το 

συλλεκτικό (με κριτήρια οργανωτικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά). Στην 

παρούσα μελέτη η ανάλυση πραγματοποιήθηκε τόσο ατομικά για κάθε 

εκπαιδευτικό όσο και στο επίπεδο αλληλεπίδρασης του με τα υπόλοιπα μέλη 

της Κ.Μ.      
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 Τριγωνοποίηση ερευνητή: Σε αυτό το είδος εμπλέκονται πέραν του ενός 

ερευνητών στην ανάλυση των δεδομένων. Στην παρούσα μελέτη ένα μέρος 

των δεδομένων αναλύθηκε ανεξάρτητα από έναν δεύτερο ερευνητή. Κάθε 

ασυνέπεια μεταξύ των δύο αναλύσεων συζητήθηκε ρητά μέχρις ότου 

επιτευχθεί συμφωνία. 

Ένα άλλο στοιχείο εγκυρότητας και την αξιοπιστίας των δεδομένων της 

παρούσας έρευνας, είναι η συμμετοχή των ερευνητών ως ενεργά μέλη της Κ.Μ. Η 

συμμετοχική παρατήρηση έχει αναδειχθεί ως ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μελέτη μικρών 

ομάδων, από ερευνητές που επιθυμούν να βιώσουν μια κατάσταση όντας μέλη αυτής, 

συλλέγοντας  έτσι λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις διαδικασίες 

που εξελίσσονται. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής παρατήρησης στην παρούσα 

μελέτη οι ερευνητές συνυπήρξαν με τους εκπαιδευτικούς για ένα σημαντικό χρονικό 

διάστημα ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις της αντιδραστικότητας (επιρροή της 

παρουσίας του ερευνητή στον εκπαιδευτικού, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά του 

τελευταίου), καταγράφοντας την πραγματικότητα ενώ παράλληλα διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο σε αυτή. Με την ενεργό συμμετοχή σε μια κατάσταση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ο ερευνητής είναι σε θέση να δει πώς εξελίσσονται τα γεγονότα με 

την πάροδο του χρόνου, να αλιεύσει τη δυναμική των καταστάσεων και των 

αλληλοεπιδράσεων, να μελετήσει τις προσωπικότητες των συμμετεχόντων, το 

πλαίσιο, κλπ. Μια τέτοια βύθιση  διευκολύνει τη λεπτομερή και ουσιώδη περιγραφή 

κοινωνικών διαδικασιών και αλληλεπιδράσεων που προσφέρονται για ακριβείς 

ερμηνείες των γεγονότων. Τα δεδομένα που προέρχονται από αυτήν τη διαδικασία 

έχουν ισχυρή σύνδεση με την πραγματικότητα (Morrison, 1993).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.1 Η δομή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

έτσι όπως προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων σύμφωνα με τη διαδικασία 

που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 6 της παρούσας διατριβής.  

Αρχικά τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται ατομικά για κάθε 

εκπαιδευτικό. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε εκπαιδευτικό παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από την ανάλυση του 1ου ερωτηματολογίου με σκοπό να αποτυπωθούν 

οι αρχικές αντιλήψεις του αναφορικά με τις διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα ποσοστά αλληλεπίδρασης του με τα υπόλοιπα μέλη 

της Κ.Μ στις τρεις φάσεις του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. Έπειτα 

παρουσιάζεται η αναπαράσταση του IMPG του εκπαιδευτικού (βλ. σχήμα 6.4 στην 

ενότητα 6.5.2) για κάθε μια από τις προαναφερθείσες φάσεις. Οι συσχετίσεις των 

τομέων του μοντέλου που αποτυπώνονται σε αυτές τις αναπαραστάσεις αναλύονται 

και τεκμηριώνονται:  

i) με στοιχεία που προκύπτουν από τις προηγηθείσες αλληλεπιδράσεις του  

εκπαιδευτικού με τα μέλη της Κ.Μ  

ii) με αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του /της εκπαιδευτικού 

ii) με αποσπάσματα από την απομαγνητοφώνηση του οπτικοακουστικού 

υλικού και 

iii) με στοιχεία από την ανάλυση των διδακτικών ενοτήτων (βλ. ενότητα 6.4) 

Στο τέλος της προαναφερθείσας διαδικασίας ακολουθεί μια σύνοψη των ατομικών 

αποτελεσμάτων του /της κάθε εκπαιδευτικού.  

 Μετά από την ολοκλήρωση παρουσίασης των ατομικών αποτελεσμάτων και 

για τους πέντε εκπαιδευτικούς, ακολουθώντας την ίδια δομή παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα συνοπτικά και για τους πέντε εκπαιδευτικούς απαντώντας πλέον το 

ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας.    

 

7.2 Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας για τον εκπαιδευτικό Α  

 Σε αυτή την ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν τον 

εκπαιδευτικό Α, τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του οποίου δίνονται  στον πίνακα 

5.1 της ενότητας 5.4.  
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7.2.1. Αρχικές αντιλήψεις του εκπαιδευτικού Α 

 Η ανάλυση του 1ου ερωτηματολογίου επιβεβαιώνει τις εκπαιδευτικά 

ενημερωμένες αντιλήψεις αλλά και την προϋπάρχουσα εμπειρία του εκπαιδευτικού 

για διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης εννοιών Φ.Ε. Δηλώνει την 

επιθυμία του να μάθει περισσότερα για διερευνητικές προσεγγίσεις που θα 

ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών του όσο και τον ίδιο στην 

υιοθέτηση σύγχρονων προσεγγίσεων διερευνητικής μάθησης. 

 Θεωρεί ότι δεν έχει μάθει αρκετά για την Υ.Ε.Κ κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης του ως εκπαιδευτικός, δηλώνοντας ταυτόχρονα την επιθυμία να 

διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του αναφορικά με τη διδασκαλία του 

συγκεκριμένου περιεχομένου. Είναι θετικά προδιατεθειμένος στο ενδεχόμενο να 

συμπεριληφθεί η διδασκαλία διαστάσεων της Υ.Ε.Κ στο αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ 

ταυτόχρονα τον απασχολούν ζητήματα που προκύπτουν από ένα τέτοιο εγχείρημα.  

 Η ανάπτυξη επιστημονικών εκθεμάτων στη διδασκαλία εννοιών Φ.Ε είναι 

μια επίσης άγνωστη για εκείνον διάσταση της ενότητας. Εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός 

εκθέματος από τους μαθητές του μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο που θα τους 

βοηθήσει να μάθουν περισσότερα για ένα θέμα και ταυτόχρονα να τους 

ευαισθητοποιήσει σε σχέση με κοινωνικά ζητήματα επιστήμης, τεχνολογίας και 

περιβάλλοντος.  

Όσο αναφορά το επιστημονικό περιεχόμενο της ΝΕ-Τ, οι γνώσεις του 

περιορίζονται σε έννοιες και όρους που είναι συναφείς με το συγκεκριμένο πεδίο 

(π.χ μέγεθος και κλίμακα) και τις οποίες έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών του. 

 

7.2.2 Οι αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού Α 

΄΄Η αλληλεπίδραση ήταν θετικότατη. Ο καθένας έδινε και έπαιρνε κάτι από τον 

άλλο. Ξεκίναγα μια κουβέντα, απαντούσε ο άλλος έπαιρνα ανατροφοδότηση και 

πήγαινα παρακάτω. Σίγουρα η ανατροφοδότηση ήταν πολύ σημαντική και 

συνέβαλαν όλοι για να φτάσουμε εδώ.΄΄ 

Το παραπάνω απόσπασμα από την συνέντευξη του εκπαιδευτικού Α αποτυπώνει την 

προσωπική του οπτική για τις αλληλεπιδράσεις του με τους συναδέλφους στο 

πλαίσιο της Κ.Μ, οι οποίες αποτυπώνονται στο διάγραμμα του σχήματος 7.1 που 

ακολουθεί. 
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Σχήμα 7. 1 Ποσοστά αλληλεπιδράσεων του εκπαιδευτικού Α με τα μέλη της Κ.Μ 

 

Στην Ά φάση, ο εκπαιδευτικός Α εκφράζει τις ιδέες και τις απόψεις του 

απευθυνόμενος κατά κύριο λόγο στην ολομέλεια της Κ.Μ. Δευτερευόντως 

αλληλοεπιδρά με τους ερευνητές και τους εμπειρογνώμονες της κοινότητας 

αναζητώντας ανατροφοδότηση στις ανάγκες που προκύπτουν στη φάση σχεδιασμού 

και προετοιμασίας της ενότητας. Η αλληλεπίδραση του με τους εκπαιδευτικούς της 

κοινότητας διατηρεί συγκριτικά χαμηλά ποσοστά στη φάση αυτή.  

Τα συγκριτικά υψηλά ποσοστά αλληλοεπίδρασης με την ολομέλεια της Κ.Μ 

διατηρούνται και στη Β΄ φάση ενώ η αλληλεπίδραση του με ερευνητές και 

εμπειρογνώμονες μειώνεται αισθητά. Το ενδιαφέρον του στρέφεται πλέον στους 

εκπαιδευτικούς με τους οποίους μοιράζεται κοινούς προβληματισμούς και 

ενδιαφέροντα. Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του ο εκπαιδευτικός Α 

επισημαίνει: 

΄΄Οι εκπαιδευτικοί που ήταν στην ίδια μοίρα με εμένα, που είχαν την εμπειρία της 

τάξης, του ωραρίου, του κουδουνιού και της υποχρέωσης να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν την ενότητα ήταν η βασική αλληλεπίδραση μέσα από την οποία 

περίμενα να πάρω πράγματα.΄΄ 

Αντίστοιχες με αυτές της Β΄ φάσης είναι οι τάσεις που καταγράφονται 

στις αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού Α΄ και στη Γ΄ φάση του 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης.  
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7.2.3 Οι αναπαραστάσεις του IMPG για τον εκπαιδευτικό Α 

Ά φάση (Σχεδιασμός & Προετοιμασία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 7. 2 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Α στην Α΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (βέλος 1 & 2) 

Βέλος 1: Υιοθέτηση 

Η προσπάθεια υιοθέτησης της πληθώρας των ερεθισμάτων και των 

πληροφοριών που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός Α κατά τη διάρκεια των 

τηλεδιασκέψεων, του δημιουργούν μια σειρά από ανάγκες και συναισθήματα τα 

οποία μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη της Κ.Μ. 

Οι ανάγκες του αφορούν πρωτίστως την παροχή και την αποσαφήνιση του 

υποδειγματικού διδακτικού υλικού, που εν δυνάμει θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

στην ενότητα του. Η πολυδιάστατη δομή της ενότητας καθιστά επιτακτική για τον 

ίδιο την ανάγκη διευκρίνισης του τρόπου αξιοποίησης των συνεργαζόμενων 

ιδρυμάτων και την υλοποίηση των επιμέρους βημάτων της διερευνητικής μεθόδου. 

Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που αφορά τη συγκεκριμένη 

θεματική ο εκπαιδευτικός αναφέρει: 

΄΄Καλή και χρήσιμη παρουσίαση και για την επόμενη φάση. Έχω μια ερώτηση. 

To 6E αναφέρεται στη συνολική πορεία της ακολουθίας που θα αναπτύξουμε ή 

σε κάθε αυτόνομη διδακτική ενότητα της ακολουθίας;΄΄ 
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Σημαντική αναδεικνύεται επίσης η ανάγκη για ανατροφοδότηση από τα μέλη της 

Κ.Μ στις προτάσεις και τις ιδέες που καταθέτει ο ίδιος για τη διδακτική δόμηση του 

νέου περιεχομένου (ΝΕ-Τ, Υ.Ε.Κ), ενώ προβληματίζεται και για τον ρόλο που 

καλείται να διαδραματίσει ο ίδιος στη διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων.  

Οι εμπειρίες που βιώνει κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου δίνουν το 

ερέθισμα στον εκπαιδευτικό Α να καταθέσει νέες ιδέες και προτάσεις που αφορούν 

πρωτίστως την προσαρμογή της ενότητας στις ανάγκες και τα προαπαιτούμενα των 

μαθητών του. Υπό αυτήν την οπτική, αξιολογεί την καταλληλότητα των 

δραστηριοτήτων, των πειραμάτων και των εφαρμογών που παρουσιάζονται από 

εμπειρογνώμονες και συνάδελφους εκπαιδευτικούς. Οι ιδέες του αναφορικά με τη 

διδακτική ενσωμάτωση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ και την αξιοποίηση των 

συνεργαζόμενων φορέων στην ενότητα είναι σε αυτή τη φάση είναι περιορισμένες 

και εστιάζουν κυρίως σε ζητήματα στοχοθεσίας και ρόλων. 

Βέλος 2: Αναστοχασμός 

Η δια ζώσης αλληλεπίδραση του με τα υπόλοιπα μέλη της Κ.Μ όσο και με το 

διαθέσιμο διδακτικό υλικό, τους χώρους και τα εργαστήρια του Ι.Τ.Ε αλλά και τους 

χώρους του Μ.Φ.Ι.Κ κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου, εμπλουτίζει τις γνώσεις 

και τις πρακτικές του για τη διδασκαλία του νέου περιεχομένου και προκαλεί τη 

ανάλυση και την αξιολόγηση των αρχικών του προθέσεων αναφορικά με τη 

σχεδιασμό της ενότητας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης μιας νέας 

δραστηριότητας (που αφορά το λόγο SΑ/V) που ανέπτυξε και παρουσίασε μέλος της 

Κ.Μ, ο εκπαιδευτικός Α αναφέρει: 

΄΄ Μέσα από αυτήν [τη δραστηριότητα] αναδεικνύεται και η διάσταση της 

διεπιστημονικότητας. Και μόνο αυτό το στοιχείο να περάσει στους μαθητές από  

τη  συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι αρκετό.΄΄ 

Πέραν της ανησυχίας του για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, κυρίως στην 

Α΄θμια εκπαίδευση, δεν απουσιάζουν τα αισθήματα ικανοποίησης από την 

ουσιαστική αλληλεπίδραση των μελών της κοινότητας και την απόκτηση νέας 

γνώσης μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 1ου 

σεμιναρίου αναφέρει: 

΄΄Είμαστε εδώ τρεις μέρες και αποδεικνύεται ότι η δια ζώσης συνάντηση είναι 

αναντικατάστατη. Έχουμε δεχτεί βροχή πληροφοριών και ερεθισμάτων 
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διαφορετικής ποιότητας. Θέλουμε χρόνο για να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά 

και να τα προσαρμόσουμε ο καθένας για τη βαθμίδα του΄΄ 

 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (βέλος 8) 

Οι ανάγκες και οι προοπτικές των μαθητών της Α΄θμιας εκπαίδευσης 

αποτελούν βασική παράμετρο για το σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας από τον 

εκπαιδευτικό Α. Συχνά εκφράζει τον προβληματισμό του για το κατά πόσο μπορούν 

να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, 

λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία διδακτικής διαχείρισης των διαφορετικών 

διαστάσεων της ενότητας (π.χ νέο περιεχόμενο, εκθέματα) και του γνωστικού 

υποβάθρου των μαθητών του. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα: 

΄΄Προβληματίζομαι με βάση βέβαια και τις ηλικίες των μαθητών κατά πόσο 

μπορούν να αναπτύξουμε κριτική σκέψη και να ανατρέψουμε το κλίμα δυσπιστίας 

όπου υπάρχει και κατά περίπτωση, και γενικώς η ΝΕ-Τ είναι κάτι που δεν το 

γνωρίζουμε σε όλες της τις διαστάσεις. Θα έχουμε τν δυνατότητα στο χρόνο 

συνεργασίας μας να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα; Και είναι αυτό από τους 

πρώτους σκοπούς μας;΄΄ 

Σε αυτή την κατεύθυνση συχνά επικαλείται τις προοπτικές των μαθητών του σε 

παρεμβάσεις του σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη μεθοδολογική προσέγγιση 

των διαστάσεων της ενότητας όσο και για τη διαχείριση του διδακτικού υλικού.   

Β΄ φάση (Δόμηση της ενότητας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 3 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Α στη Β΄ φάση 
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (βέλη 4 & 5) 

Βέλος 4: Υιοθέτηση 

Ο εκπαιδευτικός Α στη Β΄ φάση κοινοποιεί τις προτάσεις και τις ιδέες που 

υιοθετεί στη διδακτική πράξη παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά της διδακτικής 

ενότητας που προτείνει για την Α΄θμια εκπαίδευση.  

Υπερασπίζεται τις επιλογές του αναλύοντας την επιχειρηματολογία της 

διδακτικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων, των πειραμάτων και των εφαρμογών 

που ενσωματώνει στην ενότητα του. Αξιοποιεί διδακτικό υλικό που ανέπτυξαν 

συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μετά από τις απαραίτητες για τη βαθμίδα του 

τροποποιήσεις, ενώ επιλέγει την καθοδηγούμενη διερεύνηση ως την καταλληλότερη 

μέθοδο για τη διδασκαλία της ΝΕ-Τ, ενός απαιτητικού επιστημονικά περιεχομένου 

για μαθητές Α΄θμιας εκπαίδευσης.  

Βέλος 5: Αναστοχασμός 

Προσδοκά την ανατροφοδότηση από τα μέλη της κοινότητας σε 

προβληματισμούς που διατυπώνει κατά τη διάρκεια κοινοποίησης της προσωπικής 

διαχείρισης στο διδακτικό υλικό. Η ανατροφοδότηση που λαμβάνει του δίνει το 

ερέθισμα να αναστοχαστεί τη συλλογιστική πορεία των επιλογών του και ταυτόχρονα 

να υπερασπιστεί ή να αναθεωρήσει την ορθότητας τους. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης της ενότητας του εξελίσσεται ο παρακάτω διάλογος: 

Εκπαιδευτικός Ε: Γιατί δεν ενοποιείς όλα αυτά [εννοεί δραστηριότητες που 

αφορούν τις έννοιες μέγεθος & κλίμακα] σε μία δραστηριότητα πιο 

διερευνητική; Να βάλεις τα παιδιά σε υπολογιστές, να τους δώσεις την 

εφαρμογή [όνομα εφαρμογής] και να τα αφήσεις μόνα τους να ψάξουν και να 

βρουν τις εικόνες και να τις βάλουν στη σειρά. Νομίζω ότι θα τους αρέσει. 

Εκπαιδευτικός Γ: Eπειδή τα παιδιά του Εκπαιδευτικού Α είναι μικρά και δεν 

έχουν εμπειρία/γνώση από μόρια άτομα, μικρόβια, DNA πρέπει να τα 

υποψιάσουμε για αυτά τα  μεγέθη. Για αυτό σωστά το βάζει με αυτό τον τρόπο 

θεωρώ. Πρώτα υποψιάζει τους μαθητές του και μετά τους δίνει τις κάρτες.  

Εκπαιδευτικός Α:  Πάω πιο καθηγητικά.  Κάνω καθοδηγούμενη διερεύνηση. 

Τίθενται και πρακτικά ζητήματα με τις δυνατότητες των Η/Υ και του 

διαδικτύου. 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (βέλος 8) 

Η διαχείριση του διδακτικού υλικού, το επίπεδο εννοιολογικής προσέγγισης 

του επιστημονικού περιεχομένου και η στοχοθεσία της επίσκεψης στα 

συνεργαζόμενα μουσεία επιστήμης και το ερευνητικό κέντρο οριοθετούνται από τον 
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εκπαιδευτικό Α με συχνές αναφορές στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προαπαιτούμενα 

των μαθητών του. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του 2ου σεμιναρίου στη συζήτηση 

που διεξάγεται για την αξιοποίηση των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, επισημαίνει: 

΄΄Για τα μεγάλα παιδιά είναι αλλιώς. Εμένα τα παιδιά στο δημοτικό, θεωρώ ότι 

είναι πιο δύσκολο να μάθουν αρχές εκθεμάτων στο πρώτο στάδιο. Οπότε απλά 

και μόνο για τον εντυπωσιασμό θα μπορούσε να γίνει και τηλεδιάσκεψη με το Ι.Ε 

για  να δουν απλά την έκθεση.΄΄ 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (βέλος 2) 

Ο εκπαιδευτικός Α γίνεται δέκτης ποικίλλων ερεθισμάτων κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης των διδακτικών ενοτήτων από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς μέλη 

της Κ.Μ. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία επιδιώκει να κατανοήσει τη διδακτική τους 

προσέγγιση στο νέο περιεχόμενο, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στην αλληλουχία 

σύνδεσης των δραστηριοτήτων, των πειραμάτων και των προσομοιώσεων όσο και 

του τρόπου ένταξης των επισκέψεων των μαθητών σε συνεργαζόμενα επιστημονικά 

κέντρα και μουσεία επιστήμης.  

Συμμετέχει ενεργά στις ομαδικές συζητήσεις καταθέτοντας απόψεις με βάση 

την προηγούμενη εμπειρία του σε ζητήματα που αφορούν την εννοιολογική ισχύ 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αλλά και την αξιολόγηση διδακτικών πρακτικών. 

Εκφράζει νέες ιδέες και καταθέτει προτάσεις που συχνά προκύπτουν μέσα από την 

κριτική επισκόπηση των ενοτήτων των συνάδελφων του, λειτουργώντας ταυτόχρονα 

υποστηρικτικά απέναντι τους. Στην κατεύθυνση αυτή φέρνει νέες ιδέες για τη 

διδακτική προσέγγιση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ, προσκομίζοντας κατάλληλο διδακτικό 

υλικό, συνεισφέροντας ενεργά στην προσπάθεια να αρθούν οι δυσκολίες που 

προκύπτουν από τη διδακτική διαχείριση αυτού του νέου περιεχομένου.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι μέσα από τις προαναφερθείσες 

διαδικασίες αναστοχασμού επί της λεπτομερούς δόμησης της ενότητας και της 

διαπραγμάτευσης που διεξάγεται σε αυτήν τη φάση για τη διαμόρφωση του ενιαίου 

κορμού της για όλες τις βαθμίδες, οι αρχικές ιδέες και προθέσεις του εκπαιδευτικού Α 

επαναπροσδιορίζονται. Ενδεικτικά, στη συζήτηση που διεξάγεται για την αξιοποίηση 

των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στην ενότητα, επισημαίνει: 

΄΄Ως τώρα είχα την ιδέα να πάμε στο Ι.Ε ως έναυσμα ενδιαφέροντος για τα 

παιδιά. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η εφαρμογή 
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της ενότητας να πούμε ορισμένα πράγματα και ενδιάμεσα να πάνε στο ΙΕ ώστε τα 

παιδιά να καταλαβαίνουν τι βλέπουν και να μπουν στη λογική των εκθεμάτων΄΄   

Γ΄ φάση (Εφαρμογή & Αναστοχασμός) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 4 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Α στη Γ΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (βέλος 4) 

Η δυνατότητα ευελιξίας στην επιλογή του διδακτικού υλικού που θα 

συμπληρώσει την ενιαία δομή της ενότητας, έδωσε τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 

Α να προσαρμόσει την ενότητα του σύμφωνα με τις προσωπικές, αναθεωρημένες 

αντιλήψεις και διδακτικές προσεγγίσεις του. 

  Βασικό στοιχείο της ενότητας που εφάρμοσε ήταν η αξιοποίηση, μετά από 

κατάλληλη προσαρμογή, του διδακτικού υλικού που εμπνεύστηκαν και μοιράστηκαν 

με τα υπόλοιπα μέλη της Κ.Μ συνάδελφοι εκπαιδευτικοί.  

Μεθοδολογικά διαχειρίστηκε τις διδακτικές παρεμβάσεις λαμβάνοντας 

υπόψιν τις προοπτικές των μαθητών σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της κατανόησης 

τους.   

Η εμπειρία που αποκόμισε από την ανάπτυξη των εκθεμάτων ήταν θετική, 

αφού έκανε συχνές αναφορές στα οφέλη που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία 

τόσο για τους μαθητές όσο και για τους συγκεκριμένους στόχους που είχαν τεθεί. 

 

 



 

 
147 

 

Συσχέτιση Εξωτερικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (βέλος 3) 

  Η διάθεση για συνεργασία και συνεισφορά για την εφαρμογή της ενότητας 

από συνάδελφο εκπαιδευτικό που υπηρετούσε στο σχολείο (εκτός πλαισίου της Κ.Μ) 

αξιοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό Α. Η συνεισφορά του στο κομμάτι που αφορούσε 

την τεχνολογική υποστήριξη για την υλοποίηση των τηλεδιασκέψεων μεταξύ 

μαθητών και ερευνητών /εμπειρογνωμόνων, έδωσε τη δυνατότητα υλοποίησης της 

ενότητας χωρίς παρεκκλίσεις από το αρχικό  του πλάνο. 

 

Συσχέτιση Τομέα Πρακτικής με Τομέα Συνεπειών (βέλος 6) 

Η ανταπόκριση των μαθητών στην εφαρμογή της ενότητας αποτέλεσε για τον 

εκπαιδευτικό Α μια πολύ σημαντική εμπειρία για την αξιολόγηση της. Θεωρεί 

επιτυχημένη την εμπλοκή των μαθητών του στην ενότητα, επισημαίνοντας την 

κατανόηση τους στο νέο περιεχόμενο όπως αυτή αποτυπώνεται στα παραγόμενα 

εκθέματα.  

Εκτιμά ότι η αλληλεπίδραση των μαθητών με τις δραστηριότητες, τα 

πειράματα και γενικότερα το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν για 

εκείνους μια ευχάριστη διαδικασία, στοιχείο που θεωρεί σημαντικό στην Α΄ θμια 

εκπαίδευση. Ταυτόχρονα αναδεικνύει χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων που 

συνεισφέρουν στην καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ενδεικτικά, 

κατά τη διάρκεια του 3ου σεμιναρίου επισημαίνει: 

΄΄..έτσι κάναμε τις μετρήσεις με το νανοχάρακα. Πολύ καλή δραστηριότητα. 

Δούλεψε πολύ καλά και για τις δεξιότητες της μέτρησης που είναι σημαντικό στο 

δημοτικό…΄΄ 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό Τομέα (βέλος 2) 

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι τα ερεθίσματα και η ανατροφοδότηση 

από την αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού Α με τα μέλη της Κ.Μ κατά τη διάρκεια 

του 3ου σεμιναρίου, επηρέασαν τις αρχικές απόψεις και τις αντιλήψεις του μετά και 

την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.  

Πιο συγκεκριμένα, η ανατροφοδότηση από τις εμπειρίες συναδέλφων, του 

έδωσαν το ερέθισμα για την αξιολόγηση της διδακτικής διαχείρισης που έκανε ο ίδιος 

στα διαθέσιμα μέσα διδασκαλίας. Προσωπικές επιλογές και προτάσεις για τη 

διαπραγμάτευση διδακτικά απαιτητικών εννοιών, όπως για παράδειγμα η χρήση 

αποσπασμάτων από έντυπα Μ.Μ.Ε για τη διαπραγμάτευση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ, 
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αναδείχθηκαν μέσα από τις ανάλογες θετικές εμπειρίες των συναδέλφων του. 

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ενότητας που εφάρμοσε στην τάξη ο 

εκπαιδευτικός Α, η εκπαιδευτικός Β αναφέρει:  

΄΄Τα πιο δυνατά σημεία στην παρουσίαση σου ήταν…και επίσης ο τρόπος που 

χειρίστηκες τα κείμενα από τα ΜΜΕ για την Υ.Ε.Κ. Τα χρησιμοποίησα και εγώ 

στην ενότητα μου. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό.΄΄ 

Η διαδικασία ανάπτυξης εκθεμάτων στην επιστημονική εκπαίδευση φαίνεται να 

αποτελεί μια νέα διάσταση που ο εκπαιδευτικός Α θα εντάξει στο παιδαγωγικό του 

ρεπερτόριο στο μέλλον. Αποτίμησε θετικά την ανάπτυξη των εκθεμάτων από τους 

μαθητές του κάνοντας συχνή αναφορά στα οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια 

διαδικασία. Οι απόψεις των συναδέλφων του λειτούργησαν ενισχυτικά προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του, η εκπαιδευτικός 

Β αναφέρει:  

΄΄Τα πιο δυνατά σημεία στην παρουσίαση σου, ήταν πρώτον το ζήτημα της 

μέτρησης. Ήταν πάρα πολύ καλά δομημένο και το είχαν συμπεριλάβει και στα 

εκθέματα τους τα παιδιά΄΄ 

Οι ανάλογες εμπειρίες και η θετική στάση των συναδέλφων του για τα εκθέματα 

φαίνεται να εδραίωσαν στη συνείδηση του εκπαιδευτικού Α την εκπαιδευτική τους 

αξία.   

 

7.2.4 Σύνοψη αποτελεσμάτων για τον εκπαιδευτικό Α 

Α΄ φάση: Η διαδικασία ανάλυσης του επιστημονικού περιεχομένου της ΝΕ-

Τ, η αποσαφήνιση διατάσεων της Υ.Ε.Κ και των αρχών ανάπτυξη εκθεμάτων της 

επιστήμης καθώς και η προσπάθεια υιοθέτησης αυτών των διαστάσεων στη 

διδακτική ενότητα (βέλος 1, σχήμα 6.3) δημιουργούν στον εκπαιδευτικό Α την 

ανάγκη αλληλεπίδρασης κυρίως με τα εξειδικευμένα μέλη της Κ.Μ. Μέσα από 

αυτές επιδιώκει την εμπεριστατωμένη ανατροφοδότηση στις ανάγκες που 

προκύπτουν σε ζητήματα εξεύρεσης διδακτικού υλικού και της αποσαφήνισης της 

εκπαιδευτικής του αξίας όσο και την υλοποίηση της διερευνητικής μεθόδου σε μια 

ενότητα που ενσωματώνει διδακτικά διαφορετικές και εκπαιδευτικά καινοτόμες για 

τον ίδιο διαστάσεις. Ταυτόχρονα, κοινοποιεί απόψεις και προτάσεις του για το 

σχεδιασμό της ενότητας απευθυνόμενος στην ολομέλεια της Κ.Μ λαμβάνοντας 

υπόψιν τις ανάγκες και τα προαπαιτούμενα των μαθητών στην Α΄θμια εκπαίδευση 
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(βέλος 8, σχήμα 6.3). Οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις προκαλούν 

αναστοχαστικές διεργασίες μέσα από τις οποίες διευρύνει τις γνώσεις του και 

ενημερώνει τις διδακτικές του προσεγγίσεις για τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ 

(βέλος 2, σχήμα 6.3). 

Β΄ φάση: Το ενδιαφέρον του για αλληλεπίδραση στρέφεται προς του 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς με τους οποίους μοιράζεται κοινές ανησυχίες και 

προβληματισμούς στη φάση λεπτομερούς δόμηση της ενότητας. Κοινοποιεί τη 

συλλογιστική του πορεία για τη δόμησης της ενότητας που προτείνει στην Α΄θμια 

εκπαίδευση, εστιάζοντας την επιχειρηματολογία του στη διαχείριση του διδακτικού 

υλικού που υιοθετεί (βέλος 4, σχήμα 6.3) με σκοπό να ενισχύσει το ενδιαφέρον και 

την κατανόηση των μαθητών του σε θεμελιώδεις έννοιες της ΝΕ-Τ (βέλος 8, σχήμα 

6.3). Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις που κοινοποιούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, 

του δίνουν το ερέθισμα για αλληλεπίδραση σε ζητήματα που αφορούν κυρίως το 

διδακτικό υλικό και την ένταξη της αλληλεπίδραση των μαθητών του με 

συνεργαζόμενα επιστημονικά κέντρα και μουσεία επιστήμης. Σε αυτή την 

κατεύθυνση συνεισφέρει ενεργά με νέες ιδέες και προτάσεις που συχνά υιοθετούνται 

στις ενότητες των συναδέλφων του. Οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις 

επαναπροσδιορίζουν τις αρχικές προθέσεις του αναφορικά με τη δόμηση της 

ενότητας του (βέλη 2 & 5, σχήμα 6.3). 

Γ΄ φάση: Το ενδιαφέρον του για αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς της 

Κ.Μ παραμένει αμείωτο και κατά την διαδικασία αξιολόγησης της ενότητας μετά 

και την ανατροφοδότηση των μαθητών. Παρουσιάζει στα μέλη της Κ.Μ τη δική του 

προσέγγιση για την τελική διαμόρφωση της ενότητα (βέλος 4, σχήμα 6.3) και 

κοινοποιεί εξωγενείς παράγοντες που επηρέασαν την εφαρμογή της (βέλος 3, σχήμα 

6.3). Παράλληλα καταθέτει τις εμπειρίες του αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 

επιμέρους δραστηριοτήτων και πειραμάτων, την ανάπτυξη των επιστημονικών 

εκθεμάτων αλλά και την αλληλεπίδραση μαθητών-ερευνητών με κριτήριο την 

αντίδραση των μαθητών του (βέλος 6, σχήμα 6.3). Οι αλληλεπιδράσεις του με τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς  και ο αναστοχασμός του επί των ανάλογων εμπειριών 

τους, επικαιροποιούν τις προσωπικές του ιδέες και αντιλήψεις (βέλος 2, σχήμα 6.3) 

για τις βέλτιστες διδακτικές προσεγγίσεις προκειμένου να ενταχθούν έννοιες της 

ΝΕ-Τ στην Α΄θμια εκπαίδευση, με τρόπο που θα ενισχύσει αποτελεσματικά την 

κατανόηση των μαθητών.      
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7.3 Τα αποτελέσματα της έρευνας για την εκπαιδευτικό Β  

Σε αυτή την ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν την 

εκπαιδευτικό Β,  τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά της οποίας δίνονται στον πίνακα 

5.1 της ενότητας 5.4. 

 

7.3.1. Αρχικές αντιλήψεις της εκπαιδευτικού Β 

Σύμφωνα με την ανάλυση του 1ου ερωτηματολογίου η εκπαιδευτικός Β 

ενσωματώνει συχνά στη διδακτική της πρακτική στοιχεία μιας διδασκαλίας που 

στηρίζεται στη διερεύνηση. Δηλώνει την επιθυμία να ενημερώσει τις γνώσεις της για 

διερευνητικές μεθόδους προσέγγισης ενός θέματος και τρόπους αξιολόγησης της 

γνώσης που αποκόμισαν οι μαθητές της μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης.    

 Θεωρεί ότι έχει περιορισμένη γνώση για το περιεχόμενο της Υ.Ε.Κ και 

δηλώνει την επιθυμία της να μάθει περισσότερα πράγματα για τις διαφορετικές 

διαστάσεις αυτού του πλαισίου. Θα ήθελε να συζητήσει την πιθανότητα διδασκαλίας 

διαστάσεων της Υ.Ε.Κ στην τάξη και είναι θετική στο να συμβάλλει σε αυτή την 

κατεύθυνση. Ταυτόχρονα την απασχολεί η στάση των μαθητών της απέναντι σε ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο και την προβληματίζει η ικανότητα της να διαχειριστεί όλα αυτά 

που απαιτούνται για τη διδασκαλία εννοιών της Υ.Ε.Κ.  

 Η ανάπτυξη επιστημονικών εκθεμάτων στη διδασκαλία της επιστήμης 

θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για τους μαθητές της. Η συμμετοχή 

μαθητών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκθεμάτων εκτιμά ότι μπορεί εν δυνάμει 

να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών αλλά και εκείνες μαθητή-

εκπαιδευτικού.  

 Οι σπουδές της στο επιστημονικό πεδίο της Χημείας τόσο σε προπτυχιακό 

όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (βλ. ενότητα 5.4.1) σε συνδυασμό με τη 

διεπιστημονική φύση της ΝΕ-Τ σκιαγραφούν την προϋπάρχουσα γνώση της σε 

έννοιες της ΝΕ-Τ. 
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7.3.2 Οι αλληλεπιδράσεις της εκπαιδευτικού Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 7. 5 Ποσοστά αλληλεπιδράσεων της εκπαιδευτικού Β με τα μέλη της Κ.Μ 

 
Στην Α΄ φάση η εκπαιδευτικός Β απευθύνει κατά κύριο λόγο στην ολομέλεια 

της Κ.Μ προσωπικές απόψεις και ιδέες της για το σχεδιασμό της ενότητας. Η 

αλληλεπίδραση με ερευνητές και εμπειρογνώμονες της κοινότητας, που σε αυτή τη 

φάση γίνεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με εκείνη των συναδέλφων 

εκπαιδευτικών, τροφοδοτείται από την ανάγκη διευκρίνησης ζητημάτων που 

άπτονται των νέων για εκείνη διαστάσεων της ενότητας. 

Στη Β΄ φάση το επίκεντρο της αλληλεπίδρασης στρέφεται στους 

εκπαιδευτικούς με τους οποίους επιμερίζεται την ευθύνη λεπτομερούς δόμησης και 

εφαρμογής της ενότητας. Τα συγκριτικά υψηλά ποσοστά αλληλοεπίδρασης με την 

ολομέλεια της Κ.Μ διατηρούνται, καθώς συνεχίζει την κοινοποίηση νέων ιδεών και 

συγκεκριμένων προτάσεων για τη διδακτική δόμηση του νέου περιεχομένου. Η 

αλληλεπίδραση της με τα εξειδικευμένα μέλη της κοινότητας περιορίζεται 

σημαντικά.  

Οι ίδιες τάσεις στις αλληλεπιδράσεις της εκπαιδευτικού Β διατηρούνται και 

στη Γ΄ φάση κατά την οποία παρατηρείται μια μικρή αύξηση του ποσοστού 

αλληλεπίδρασης με τα εξειδικευμένα μέλη της κοινότητας, κυρίως λόγω της ανάγκης 

ανατροφοδότησης για τη διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων.   
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7.3.3 Οι αναπαραστάσεις του IMPG για την εκπαιδευτικό Β 

Ά φάση (Σχεδιασμός & Προετοιμασία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 6 Αναπαράσταση του IMPG για την εκπαιδευτικό Β στην Α΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό Τομέα (βέλη 1 & 2)  

Βέλος 1: Υιοθέτηση 

Η πρωτοβουλία διαπραγμάτευσης εννοιών σύγχρονης επιστήμης στην τάξη 

αποδεικνύεται με βάση τις ανάγκες που εκφράζει η εκπαιδευτικός Β ένα δύσκολο για 

εκείνη εγχείρημα. Στην προσπάθεια υιοθέτησης των πληροφοριών και των 

ερεθισμάτων  που λαμβάνει για το σχεδιασμό και την προετοιμασία της ενότητας, η 

εκπαιδευτικός έχει την ανάγκη διευκρίνισης ζητημάτων που αφορούν τόσο την 

αποσαφήνιση εννοιών της ΝΕ-Τ όσο και της εκπαιδευτικής της αξίας.  

Επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν την αποσαφήνιση της 

εννοιολογικής ισχύος του διδακτικού υλικού ενώ ταυτόχρονα το αξιολογεί με βάση 

την προηγούμενη διδακτική της εμπειρία. Έντονο προβληματισμό της προκαλεί το 

ενδεχόμενο διδασκαλίας εννοιών της ΝΕ-Τ για τις οποίες δεν παρουσιάζεται 

διαθέσιμο διδακτικό υλικό. 

Το προαπαιτούμενο της  ανάπτυξης επιστημονικών εκθεμάτων και ο ρόλος 

που καλείται να διαδραματίσει η ίδια σε αυτήν τη διαδικασία της δημιουργεί την 

ανάγκη αποσαφήνισης διαδικαστικών ζητημάτων, όπως τα χρονοδιαγράμματα για 
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την έγκυρη ολοκλήρωση τους, όσο και την ύπαρξη συγκεκριμένου υλικού που θα 

υποστηρίξει το συγκεκριμένο εγχείρημα. 

Οι εμπειρίες και η δια ζώσης αλληλεπίδραση της με τα μέλη της Κ.Μ κατά τη 

διάρκεια του 1ου σεμιναρίου, της δίνουν το ερέθισμα να καταθέσει νέες ιδέες και 

προτάσεις για το σχεδιασμό της ενότητας. Ειδικότερα, κοινοποιεί ιδέες για την 

υλοποίηση στη διδακτική πράξη της διερευνητικής μεθόδου όσο και για άλλες 

διδακτικές πρακτικές που τίθενται υπό την κοινή διαπραγμάτευση των μελών. 

Προτείνει εναλλακτικές και προσαρμογές του διαθέσιμου διδακτικού υλικού με 

σκοπό την καλύτερη κατανόηση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ από τους μαθητές. Οι 

απόψεις της επεκτείνονται και σε ζητήματα που αφορούν το ρόλο των 

συνεργαζόμενων επιστημονικών κέντρων και μουσείων στην ενότητα και την 

αξιοποίηση εφαρμογών Τ.Π.Ε.  

Βέλος 2: Αναστοχασμός 

Η δια ζώσης αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού Β με τα μέλη της κοινότητας, 

τα διαθέσιμα μέσα διδασκαλίας, τους χώρους και τα εργαστήρια του συνεργαζόμενου 

επιστημονικού κέντρου και τα εκθέματα κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου, της 

δίνουν ποικίλλα ερεθίσματα για τον αναστοχασμό επί των αρχικών ιδεών και 

αντιλήψεων της όσο αναφορά το σχεδιασμό της ενότητας. Η κριτική ανάλυση των 

πληροφοριών, των προτάσεων και των ιδεών που κοινοποιούνται στις ομαδικές 

συζητήσεις της δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις γνώσεις της και το ερέθισμα 

να επανεξετάσει τις προσωπικές της προθέσεις και αντιλήψεις αναφορικά με το 

σχεδιασμό της ενότητας. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια εισήγησης που αφορά τη 

διερευνητική μέθοδο στην διδασκαλία και μάθηση εννοιών Φ.Ε αναφέρει:  

΄΄Μου  κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Νόμιζα ότι η Ελλάδα είναι μια ειδική 

περίπτωση. Ακούω τώρα για τη μεταρρύθμιση στην Αγγλία και inquiry based 

learning και εκπλήσσομαι…΄΄ 

Υπό αυτήν την οπτική θεωρεί πολύ γόνιμη τη δια ζώσης αλληλεπίδραση της με τα 

υπόλοιπα μέλη της Κ.Μ. Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και όσο 

αναφορά την ανατροφοδότηση που έλαβε κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου και 

την αξιολόγηση της χρησιμότητας του για το σχεδιασμό της ενότητας αναφέρει: 

΄΄Ιδιαίτερα χρήσιμο. Το πιο χρήσιμο. Είδαμε πράγματα από κοντά και στο Ι.Τ.Ε 

και στο Π.Τ.Δ.Ε, λύσαμε απορίες. Ήταν πηγή έμπνευσης.΄΄ 
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (βέλος 8) 

Οι ιδέες και οι απόψεις της για το σχεδιασμό και την προετοιμασία της 

ενότητας σε αυτή τη φάση εκφράζονται πρωτίστως με κριτήριο τις ανάγκες και τις 

προοπτικές των μαθητών. 

 Αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και τη 

μακροχρόνια διδακτική της εμπειρία αναφορικά με τις δυσκολίες, τις πιθανές 

παρερμηνείες και την κατανόηση των μαθητών στο νέο περιεχόμενο. Ενδεικτικά, στη 

συζήτηση που διεξάγεται για τη διδακτική διαχείριση του λόγου SA/V, υπογραμμίζει:  

΄΄Τα παιδιά μπορούν κρατάνε μόνο μια μεταβλητή. Δεν μπορούν να κρατήσουν 

περισσότερες΄΄ 

Επιδιώκει να εντυπωσιάσει τα παιδιά και να προσελκύσει τον ενδιαφέρον τους 

ώστε να εμπλακούν ενεργά στην ενότητα. Εκφράζει την πρόθεση της να μυήσει τους 

μαθητές της στην επιστημονική μέθοδο, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας κατάλληλα 

την ενότητα της ώστε να υπηρετήσει το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια του 

1ου σεμιναρίου επισημαίνει: 

΄΄Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πως θα ξεκινήσουμε από δυο πράγματα που 

τους εντυπωσιάζουν [εννοεί τους μαθητές] για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν 

λίγο με τι ασχολούμαστε. Ότι εμείς στοχεύουμε και στο πως τα βλέπουμε [εννοεί 

τα νανοσωματίδια] μελετώντας τη δράση τους, υποθέτουμε, κάνουμε σχέδια και 

προχωράμε. ΄΄ 

 

Ιδιαίτερα συχνή είναι η αναφορά της εκπαιδευτικού Β και στις 

προοπτικές των μαθητών όσο αναφορά τη διαδικασία ανάπτυξης των 

εκθεμάτων. Εκφράζει την άποψη ότι οι μαθητές δεν θα πρέπει να πιεστούν για 

την ανάπτυξη των εκθεμάτων, καταθέτοντας ταυτόχρονα την προηγούμενη 

εμπειρία της από ένα ανάλογο εγχείρημα.  
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Β΄ φάση (Δόμηση της ενότητας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.7 Αναπαράσταση του IMPG για την εκπαιδευτικό Β στη Β΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (βέλη 4 & 5) 

 Βέλος 4: Υιοθέτηση 

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης της διδακτικής ενότητας που προτείνει για τη 

βαθμίδα της, η εκπαιδευτικός Β κοινοποιεί στα μέλη της Κ.Μ την προσωπική της 

προσέγγιση για τον τρόπο διαχείρισης και τη βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού που 

υιοθετεί. 

Καταθέτει την επιχειρηματολογία της βασισμένη στη διδακτική της εμπειρία 

ενώ παράλληλα κοινοποιεί νέες ιδέες και προτάσεις αναφορικά με τα κριτήρια 

επιλογής, τη στοχοθεσία και τη γενικότερη διαχείριση των μέσων διδασκαλίας που 

εκείνη υιοθετεί. Αξιοποιεί το διδακτικό υλικό που παρέχουν τόσο τα συνεργαζόμενα 

ιδρύματα (π.χ Ι.Τ.Ε) όσο και αυτό των συναδέλφων εκπαιδευτικών μετά από 

κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των μαθητών της. 

Ζητήματα μεθοδολογικής προσέγγισης κερδίζουν το ενδιαφέρον της 

επιδιώκοντας την ενεργό εμπλοκή των μαθητών, αναδεικνύοντας το σχολικό όμιλο 

μέσα στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρμόσει την ενότητα όσο και τα επιτεύγματα των 

συνεργαζόμενων ερευνητών. 
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Επιδιώκει την ανάδειξη του περιεχομένου της Υ.Ε.Κ αφού με συγκεκριμένες 

προτάσεις και ιδέες φιλοδοξεί να ενσωματώσει διαφορετικές της διαστάσεις σε κάθε 

διδακτική παρέμβαση.   

Βέλος 5: Αναστοχασμός 

Η ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τα μέλη της Κ.Μ κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης της ενότητας της και η διαδικασία ανάλυσης της συλλογιστικής πορείας 

που ακολούθησε για τη δόμηση της, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αναστοχασμό 

και επαναξιολόγηση της ορθότητας των επιλογών της. Ενδεικτικά, για τις 

δραστηριότητες που χρησιμοποιεί στην προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου της 

υδροφοβίας, αναφέρει: 

΄΄…Θα χρειαστούμε υλικά όπως φύλλα διαφόρων φυτών, π.χ νούφαρου ή κρίνου, 

υγρά διαφορετικής χημικής σύστασης, άλλα υλικά όπως αλουμινόχαρτο, 

πλαστικό, γυαλί, υδρόφοβο χαρτί, διηθητικό χαρτί, νανοΰφασμα κλπ. Μπορεί να 

αλλάξει και η σειρά, αυτό δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Δεν θα τα βάλω απαραίτητα 

όλα αυτά. Κάποια αυτά. Έβαλα όλα αυτά που είχε στην ενότητα του ο 

εκπαιδευτικός Α και θα διαλέξω. Ανατροφοδότηση λέγεται αυτό. Μήπως να 

πειραματιστούν πρώτα και μετά την εξήγηση θα δω…΄΄ 

  

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (βέλος 8)    

Η εκπαιδευτικός επισημαίνει συχνά τις δυσκολίες, τις παρανοήσεις και τις 

προοπτικές των μαθητών τόσο γενικότερα στις Φ.Ε όσο και πιο εξειδικευμένα με 

ερεθίσματα που αντλεί από τις ενότητες των συναδέλφων της. Κάνει συχνά αναφορά 

σε ανάλογες δραστηριότητες που έχει εφαρμόσει στο παρελθόν και η εμπειρία που 

αποκόμισε αποτελεί πλέον οδηγό για τη δόμηση της ενότητας της. Η αξιολόγηση του 

διδακτικού υλικού και οι προτάσεις της στην Β΄ φάση γίνεται με επίκεντρο την 

κατανόηση των μαθητών. 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό Τομέα (βέλος 2)  

Η εκπαιδευτικός Β επισημαίνει την αξία της ανατροφοδότησης που λαμβάνει 

κατά τη διάρκεια του 2ου σεμιναρίου τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής απόψεων και ιδεών 

για τη διαχείριση του διδακτικού υλικού όσο και σε επίπεδο κοινοποίησης 

εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

αναφέρει:  
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΄΄….το δεύτερο [εννοεί το 2ο σεμινάριο] ήταν χρήσιμο για να κατασταλάξουμε. 

Είχαμε πάρα  πολύ υλικό και βοήθησε να διαλέξουμε υλικό, να καταλήξουμε και 

να το βάλουμε σε μια σειρά…΄΄ 

 

Συμμετέχει στις ομαδικές συζητήσεις που αφορούν ζητήματα που άπτονται 

της λεπτομερούς δόμησης της ενότητας. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία προσαρμόζει 

και επαναπροσδιορίζει αρχικές ιδέες και προθέσεις της. Πιο συγκεκριμένα, οι 

παρουσιάσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών της δίνουν ποικίλα ερεθίσματα για να 

αξιολογήσει τις νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση του διδακτικού υλικού. Η διδακτική 

δόμηση εννοιών της ΝΕ-Τ όσο και των απαιτητικών διδακτικά διαστάσεων της 

Υ.Ε.Κ είναι ένα ακόμα πεδίο που συχνά κερδίζει το ενδιαφέρον της κατά τηνδιάρκεια 

των αλληλεπιδράσεων της με τα μέλη της Κ.Μ.  

Πέραν του διδακτικού υλικού και του επιστημονικού περιεχομένου τα 

ερεθίσματα που λαμβάνει της δίνουν την ευκαιρία αναστοχασμού για ζητήματα που 

αφορούν τις βέλτιστες διδακτικές προσεγγίσεις στην ενότητα. Ενδεικτικά, κατά τη 

διάρκεια παρουσίασης της ενότητας της εκπαιδευτικού Ε, ο εκπαιδευτικός Α 

διαπιστώνει ότι οι έννοιες της κλίμακας και των εργαλείων παρατήρησης του 

νανόκοσμου ενοποιήθηκαν σε μια διδακτική παρέμβαση. Το γεγονός αυτό δίνει το 

ερέθισμα στην εκπαιδευτικό Β να σχολιάσει: 

΄΄Αυτή η ενοποίηση είναι πραγματικά μια καινοτομία στη μεθοδολογική 

προσέγγιση της [αναφέρει την εκπαιδευτικό Ε]΄΄  
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Γ΄ φάση (Εφαρμογή & Αναστοχασμός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 8 Αναπαράσταση του IMPG για την εκπαιδευτικό Β στη Γ΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (βέλος 4) 

Στη Γ΄ φάση οι προσωπικές απόψεις και προοπτικές της εκπαιδευτικού Β 

αντικατοπτρίζονται στην προσαρμογή της ενιαίας δομής της ενότητας, λαμβάνοντας 

υπόψιν το πλαίσιο του Λυκείου στο οποίο καλείται να την εφαρμόσει.  

Όπως η ίδια επισημαίνει και τα στοιχεία από την ανάλυση των διδακτικών 

ενοτήτων επιβεβαιώνουν, η συνεισφορά σε διδακτικό υλικό αλλά και η ενεργός 

εμπλοκή των ειδικών σε επιμέρους διαστάσεις της ενότητας ήταν καταλυτικής 

σημασίας για την τελική προσαρμογή της ενότητας που εφάρμοσε. Κάνει ιδιαίτερη 

αναφορά στην υποστήριξη από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα σε επίπεδο παροχής 

διδακτικού υλικού αλλά κυρίως στο υλικό των συναδέλφων εκπαιδευτικών.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο της ενότητας της είναι η έμφαση στη διερεύνηση 

καθώς ξεκινά κάθε διδακτική παρέμβαση απευθύνοντας ένα κεντρικό ερώτημα στους 

μαθητές της, καλώντας τους να το διερευνήσουν μαζί. Ιδιαίτερη είναι επίσης η 

έμφαση που δίνει στις διαστάσεις της Υ.Ε.Κ, για τη διδασκαλία των οποίων αξιοποιεί 

διδακτικό υλικό συναδέλφων, άρθρα από έντυπα Μ.Μ.Ε ενώ προτρέπει τους μαθητές 

της να αποτυπώσουν αυτές τις διαστάσεις στα εκθέματα που θα αναπτύξουν.   

Η επικέντρωση στην ανάπτυξη των εκθεμάτων αποτελεί ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό στοιχείο της ενότητας της εκπαιδευτικού Β. Ενσωματώνει και 
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διαχειρίζεται κατάλληλα το διδακτικό υλικό ώστε να υπάρξει σύνδεση με τα 

εκθέματα των μαθητών. Προτείνει την ανάπτυξη ρεαλιστικών εκθεμάτων που θα 

απαιτούν απλή χρήση από τον επισκέπτη.      

 

Συσχέτιση Εξωτερικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (βέλος 3)  

Η εκπαιδευτικός Β γνώριζε εξ’ αρχής  τις αγκυλώσεις και τη δυσκαμψία του 

υπάρχοντος πλαισίου στη Β΄ θμια εκπαίδευση. Η προσπάθεια εφαρμογής της 

ενότητας που ανέπτυξε στην τάξη, επιβεβαίωσε τα εμπόδια που εγείρει το πλαίσιο 

αυτό σε οποιοδήποτε πρωτοβουλία εισαγωγής καινοτόμων πρακτικών στο σχολείο.  

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει την απόσπαση της προσοχής και του 

ενδιαφέροντος των μαθητών της για την ενότητα λόγω της διεξαγωγής των 

ενδοσχολικών εξετάσεων. Το γεγονός αυτό σε ένα βαθμό θεωρεί ότι επηρέασε την 

τελική έκβαση του εγχειρήματος.   

 

Συσχέτιση Πρακτικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (βέλος 6)  

Η ανταπόκριση των μαθητών της στην εφαρμογή της ενότητας ήταν ένα 

κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης που έκανε κατά τη διάρκεια του 3ου σεμιναρίου. 

Αποτιμά θετικά την εφαρμογή της ενότητας επισημαίνοντας συχνά τον ενθουσιασμό 

και την ευχαρίστηση των μαθητών της από τη νέα μαθησιακή εμπειρία χωρίς να 

λείπουν οι αναφορές της και σε ορισμένες αποτυχημένες προσπάθειες. Ενδεικτικά, σε 

κάποιο σημείο της παρουσίασης που αφορά τις δραστηριότητες για την ερμηνεία των 

ιδιοτήτων που εξαρτώνται από το μέγεθος, αναφέρει: 

΄΄Εμείς δεν το αφήσαμε να κάνει μπουμ. Απλά μετρήσαμε την χρονική διάρκεια 

της παρατηρούμενης μεταβολής Δεν λειτούργησε πολύ καλά αυτό. Δεν υπήρχε 

στοιχείο εντυπωσιασμού και γι’ αυτό δεν υπήρχαν και πολλές παρατηρήσεις από 

τους μαθητές. Θα έπρεπε να υπάρχει και λίγο ο εντυπωσιασμός.΄΄  

Η προαναφερθείσα αντίδραση των μαθητών της σε συνδυασμό με την 

προσωπική της εμπειρία από την εφαρμογής της ενότητας, αποτέλεσαν βασικό 

κριτήριο για την αξιολόγηση της διδακτικής διαχείρισης πρωτίστως του διδακτικού 

υλικού και δευτερευόντως της μεθοδολογικής προσέγγισης της αλληλεπίδρασης των  

μαθητών με ερευνητές, επιστημονικά κέντρα και μουσεία επιστημών.  
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό Τομέα (βέλος 2)  

Η αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού Β με τα μέλη της Κ.Μ κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης των διδακτικών ενοτήτων που εφάρμοσαν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, 

της έδωσαν την αφορμή για αναστοχασμό επί των επιλογών που έκανε η ίδια στην 

πορεία δόμησης της ενότητας της.  

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει σε ζητήματα διαχείρισης διδακτικού χρόνου 

καθώς τα πρώτα διδακτικά δίωρα την έφεραν αντιμέτωπη με μια εκτροπή από τα 

προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Εκτιμά ότι τελικά οι μαθητές της χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να αλληλοεπιδράσουν με το διδακτικό υλικό και να 

διαχειριστούν τις έννοιες που εισάγονται. Υπό αυτήν την οπτική, επαναξιολογεί την 

ποσότητα των δραστηριοτήτων που ενσωμάτωσε στην ενότητα της. Ενδεικτικά στη 

συζήτηση που διεξάγεται σε μια γενική αποτίμηση της εφαρμογής των ενοτήτων από 

τους εκπαιδευτικούς, αναφέρει: 

΄΄Μάλλον αυτά που σχεδιάζουμε όταν βάζουμε τα παιδιά να τα κάνουν τους 

παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και στο Ι.Ε. αντί για μια ώρα καθίσαμε δύο ώρες αλλά 

και στην τάξη αυτές οι δραστηριότητες που είχα υπολογίσει για την πρώτη 

ενότητα δηλαδή την κλίμακα… μας πήρε αρκετό χρόνο, τον εξαντλήσαμε.΄΄ 

Ζητήματα μεθοδολογικής προσέγγισης και διδακτικής πρακτικής παρέμειναν 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της. Ανταλλάσσει απόψεις με τα υπόλοιπα μέλη και 

αναστοχάζεται για αρχικές τις ιδέες και προθέσεις στη διαχείριση του διδακτικού 

υλικού όσο και για ζητήματα που αφορούν την ένταξη των άτυπων περιβαλλόντων 

μάθησης (Ι.Τ.Ε, Ι.Ε) στην ενότητα. Ενδεικτικά, στη συζήτηση που αφορά τη σειρά με 

την οποία εντάχθηκε στις διδακτικές παρεμβάσεις η επίσκεψη των μαθητών στο Ι.Ε, 

ο εκπαιδευτικός Α διατυπώνει μια διαφορετική άποψη. Στο σημείο αυτό 

απευθυνόμενη στον εκπαιδευτικό Α, η εκπαιδευτικός Β αναφέρει: 

΄΄Μήπως το λες αυτό γιατί το είχες από την αρχή στο μυαλό σου ότι έπρεπε να 

μπει σε εκείνο το σημείο η επίσκεψη στο μουσείο; Γιατί σκοπός της επίσκεψης 

στο ΙΕ, δεν ήταν μόνο να εστιάσουν στο νάνο… σκοπός ήταν να μάθουν για την 

επικοινωνία της επιστήμης γενικότερα. Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι μπήκε 

ακριβώς εκεί που έπρεπε.΄΄  

Λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους συναδέλφους της αναδεικνύοντας τα 

καινοτόμα χαρακτηριστικά των ενοτήτων που εκείνοι ανέπτυξαν επισημαίνοντας την 

αποτύπωση τους και στα παραγόμενα εκθέματα. Η νεοαποκτηθείσα εμπειρία από την 

ανάπτυξη των εκθεμάτων της δίνει το ερέθισμα να εκφράσει τις απόψεις της 
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αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές της στο συγκεκριμένο 

εγχείρημα. Παράλληλα καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και εναλλακτικές ώστε 

να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία.  

 

7.3.4 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την εκπαιδευτικό Β 

Α΄ φάση: Η εκπαιδευτικός Β επιδιώκει την αποσαφήνιση των διαστάσεων της 

ενότητας και την ανάλυση της εκπαιδευτικής τους αξίας αλληλοεπιδρώντας κυρίως 

με τα εξειδικευμένα μέλη της Κ.Μ. Εκτός από τους προβληματισμούς που της 

δημιουργεί η υιοθέτηση των ερεθισμάτων που δέχεται σε αυτή τη φάση για το 

σχεδιασμό της ενότητας (βέλος 1, σχήμα 6.3) οι αλληλεπιδράσεις τις με τα μέλη της 

Κ.Μ, της δίνουν το ερέθισμα να καταθέσει  πολλές απόψεις και προτάσεις που έχουν 

ως στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών της (βέλος 8, σχήμα 6.3) για 

τα εκθέματα της επιστήμης, τα ερευνητικά κέντρα και τα μουσεία επιστήμης αλλά και 

να ενισχύσει την κατανόηση τους σε έννοιες της ΝΕ-Τ μέσα από διερευνητικές 

προσεγγίσεις. Οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις διευρύνουν τις γνώσεις και 

ενημερώνουν τις διδακτικές της προσεγγίσεις για τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ 

μέσα από τη διαπραγμάτευση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ (βέλος 2, σχήμα 6.3). 

Β΄ φάση: Στη φάση λεπτομερούς δόμησης της ενότητας η ανάγκη της 

εκπαιδευτικού Β για αλληλεπίδραση μετατοπίζεται προς τους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς. Η επιχειρηματολογία της για την δομή της ενότητας που προτείνει 

επικεντρώνεται στην αξιοποίηση μετά από κατάλληλη προσαρμογή διδακτικού 

υλικού συναδέλφων της όσο και υλικού που παρέχουν οι συνεργαζόμενοι φορείς 

(βέλος 4, σχήμα 6.3). Επισημαίνει συχνά παρανοήσεις και δυσκολίες των μαθητών 

που πρέπει να ληφθούν υπόψιν στη διαδικασία δόμησης μιας ενιαίας δομής για την 

ενότητα, που θα εφαρμοστεί σε διαφορετικές βαθμίδες (βέλος 8, σχήμα 6.3). Η 

ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς επί της 

ενότητας που προτείνει και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις τους σε ζητήματα που 

αφορούν κυρίως το διδακτικό υλικό, την αξιοποίηση των συνεργαζόμενων φορέων 

και την ανάδειξη του περιεχομένου της Υ.Ε.Κ επαναπροσδιορίζουν τις αρχικές της 

προθέσεις αναφορικά με τη δόμηση της ενότητας (βέλη 2 & 5, σχήμα 6.3). 

Γ΄ φάση: Η διαδικασία αξιολόγησης της ενότητας μετά την εφαρμογή της σε 

συνθήκες τάξεις διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της για αλληλεπίδραση με τους 

εκπαιδευτικούς της Κ.Μ. Η ενότητα που εφάρμοσε και κοινοποιεί στην ολομέλεια 
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της κοινότητας ενσωματώνει κατάλληλα διδακτικό υλικό συναδέλφων της, ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ανάπτυξη των εκθεμάτων της επιστήμης (βέλος 4, 

σχήμα 6.3). Παράλληλα, επισημαίνει τις δυσκολίες που εγείρει το υπάρχων πλαίσιο 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την υλοποίηση του εγχειρήματος (βέλος 3, σχήμα 

6.3). Κοινοποιεί εμπειρίες της για την ανταπόκριση των μαθητών της όσο αναφορά 

πρωτίστως το διδακτικό υλικό και την αλληλεπίδραση τους με τα κέντρα και μουσεία 

επιστήμης (βέλος 6, σχήμα 6.3). Η εμπειρία που αποκόμισε από τις διδακτικές 

προσεγγίσεις των συναδέλφων της στις διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας και οι 

ανάλογες εμπειρίες αναφορικά με τα εκθέματα της επιστήμης, προκαλούν 

αλληλεπιδράσεις και διεργασίες μέσα από τις οποίες επαναξιολογεί τις προσωπικές 

της αντιλήψεις και ενημερώνει τις διδακτικές της πρακτικές (βέλος 2, σχήμα 6.3) για 

την εισαγωγή εννοιών της ΝΕ-Τ στην τάξη.      

 

7.4 Τα αποτελέσματα της έρευνας για τον εκπαιδευτικό Γ  

Σε αυτή την ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν τον 

εκπαιδευτικό Γ, τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του οποίου δίνονται στον πίνακα 

5.1 της ενότητας 5.4. 

 

7.4.1. Αρχικές αντιλήψεις του εκπαιδευτικού Γ 

Ο εκπαιδευτικός Γ δηλώνει ότι έχει εμπειρία στον να εμπλέκει τους μαθητές 

του σε διερευνητικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα εκφράζει την επιθυμία να ενημερώσει 

τις γνώσεις του σε νέες μεθόδους και προσεγγίσεις που θα βοηθήσουν τους μαθητές 

του να εξερευνήσουν μόνοι τους μια νέα θεματική και να δώσουν ερμηνείες σε 

φαινόμενα. 

 Θεωρεί ότι έχει περιορισμένες γνώσεις για την Υ.Ε.Κ δηλώνοντας ωστόσο 

την επιθυμία να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Είναι 

θετικός στο ενδεχόμενο διδασκαλίας του συγκεκριμένου περιεχομένου στην τάξη με 

ζητήματα που αφορούν το ρόλο που καλείται ο ίδιο να διαδραματίσει και της στάσης 

των μαθητών σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να κερδίζουν το ενδιαφέρον του.    

Εκτιμά ότι οι μαθητές του είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν 

επιστημονικά εκθέματα. Θεωρεί την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε χρήσιμη στην 

υποστήριξη αυτής της διαδικασίας, μέσα από την οποία μόνο θετικά στοιχεία 
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πιστεύει ότι μπορεί να εξαχθούν τόσο για την κατανόηση του νέου περιεχομένου 

όσο και για τις σχέσεις των μαθητών με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.       

Δεν διαθέτει προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία της ΝΕ-Τ και το 

επιστημονικό του υπόβαθρο σε θεμελιώδεις έννοιες του νέου περιεχομένου 

προκύπτει από τις σπουδές του στον τομέα της Χημείας. 

 

7.4.2 Οι αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού Γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 9 Ποσοστά αλληλεπιδράσεων του εκπαιδευτικού Γ με τα μέλη της Κ.Μ 

 

Στην Α΄ φάση ο εκπαιδευτικός Γ διατυπώνει με μεγάλη συχνότητα απόψεις 

και ιδέες για το σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας τις οποίες και κοινοποιεί 

απευθυνόμενος στην ολομέλεια της Κ.Μ. Δευτερευόντως το ενδιαφέρον του 

στρέφεται στα εξειδικευμένα μέλη της κοινότητας, από τα οποία προσδοκά 

ανατροφοδότηση για την αποσαφήνιση ζητημάτων που άπτονται των διαστάσεων της 

ενότητας. Τα ποσοστά αλληλεπίδρασης με του συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε 

αυτήν τη φάση είναι συγκριτικά χαμηλά.       

Στη Β΄ φάση, είναι σαφής η στροφή του ενδιαφέροντος του για 

αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ενώ τα ποσοστά 

αλληλεπίδρασης με ερευνητές και εμπειρογνώμονες μειώνονται σημαντικά. 

Παράλληλα, ιδιαίτερα αισθητή είναι και η μείωση της συχνότητας με την οποία 

κοινοποιεί ιδέες και προτάσεις απευθυνόμενος στην ολομέλεια της Κ.Μ. 
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Οι ίδιες τάσεις στις αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού Γ παρατηρούνται και 

στην τελευταία φάση του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. Τα ποσοστά της 

διάστασης Ολομέλεια της Κ.Μ μειώνονται ακόμα περισσότερο καθώς η αντίστοιχη 

αύξηση στις αλληλεπιδράσεις με τους εκπαιδευτικούς, αναδεικνύει το ενδιαφέρον του 

να λάβει αλλά και να δώσει ανατροφοδότηση στους ‘’ειδικούς’’ της τάξης μετά και 

την εφαρμογή της ενότητας.  

 

7.4.3 Οι αναπαραστάσεις του IMPG για τον εκπαιδευτικό Γ 

Ά φάση (Σχεδιασμός & Προετοιμασία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 10 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Γ στην Α΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό Τομέα (βέλη 1 & 2) 

Βέλος 1: Υιοθέτηση 

Στην προσπάθεια υιοθέτησης των πληροφοριών και των ερεθισμάτων που 

λαμβάνει ο εκπαιδευτικός Γ για το σχεδιασμό της ενότητας, οι ανάγκες του 

περιορίζονται σε ζητήματα που αφορούν πρωτίστως την παροχή του διδακτικού 

υλικού για την υλοποίηση των πειραμάτων και των δραστηριοτήτων που εν δυνάμει 

θα μπορούσε να αξιοποιήσει στην ενότητα του.  

Ζητήματα ανάλυσης εννοιών του νέου περιεχομένου και των αρχών 

ανάπτυξης των εκθεμάτων φαίνεται να μην τον απασχολούν ιδιαίτερα. Μεγαλύτερο 
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είναι το ενδιαφέρον του για το σχεδιασμό της αλληλεπίδρασης των μαθητών με 

επιστημονικά κέντρα και μουσεία επιστήμης όσο και με τους ερευνητές της Κ.Μ  

Βέλος 2: Αναστοχασμός 

Η δια ζώσης αλληλεπίδραση του με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας κατά τη 

διάρκεια του 1ου σεμιναρίου του δίνει την ευκαιρία να αναστοχαστεί πάνω σε ιδέες 

και προτάσεις που κοινοποιούνται στις ομαδικές συζητήσεις βασισμένος στην 

προηγούμενη διδακτική του εμπειρία. Στην κατεύθυνση αυτή αξιολογεί και 

παρεμβαίνει εποικοδομητικά με προτάσεις για τροποποιήσεις και προσαρμογές στο 

διαθέσιμο διδακτικό υλικό με σκοπό να καμφθούν οι πιθανές παρανοήσεις των 

μαθητών. Ενδεικτικά, κατά την παρουσίαση δραστηριοτήτων για την 

διαπραγμάτευση εννοιών που σχετίζονται με τις ιδιότητες που εξαρτώνται από το 

μέγεθος στη νανοκλίμακα αναφέρει:  

΄΄Θα ήταν καλύτερο να πάρουμε ένα ντεπόν, να το κόψουμε στη μέση και το ένα 

κομμάτι να το κάνουμε κομματάκια. Για να μην υποθέσουν τα παιδιά ότι έχουμε 

διαφορετικό υλικό σε κάθε κουτί΄΄ 

Συχνά τεκμηριώνει τις ιδέες και τις απόψεις του με αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία 

ενώ άλλοτε τις υποστηρίζει διδακτικά παρουσιάζοντας κατάλληλο υλικό και 

δραστηριότητες το οποίο έχει αναπτύξει και δοκιμάσει ο ίδιος. Είναι ενδεικτικό ότι 

στη συζήτηση που διεξάγεται για την ανάγκη διαπραγμάτευσης εννοιών που αφορούν 

τα νέα εργαλεία παρατήρησης του νανόκοσμου και τα όρια της οπτικής 

μικροσκοπίας, επισημαίνει: 

 ΄΄O Hewitt … έχει μια εικόνα με ένα πλοίο και ένα κυματισμό πίσω από το 

πλοίο…Έτσι εξηγεί ότι για να δω τη χλόη πρέπει να πάρω μήκος κύματος 

ανάλογο της χλόης. Είναι δύο εικόνες πάρα πολύ χαρακτηριστικές… το φως ότι 

είναι κύμα είναι κάτι δύσκολο σε αυτή την ηλικία και πρέπει κάπως να 

ξεπεραστεί.΄΄ 

Επιχειρηματολογεί υπέρ συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης για το νέο 

περιεχόμενο ενώ παράλληλα οριοθετεί το αναγκαίο επεξηγηματικό πλαίσιο για τη 

διδακτική προσέγγιση εννοιολογικά δύσκολων εννοιών όπως η αλλαγή ιδιοτήτων στη 

νανοκλίμακα και ο λόγος SΑ/V. Παράλληλα καταθέτει ιδέες που αφορούν τη 

διδακτική ενσωμάτωση των εκθεμάτων και τη στοχοθεσία επίσκεψης των μαθητών 

σε συνεργαζόμενα ιδρύματα και μουσεία. 
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Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση με τα μέλη της Κ.Μ 

στις προαναφερθείσες διαδικασίες επηρέασαν τις απόψεις και τις προοπτικές του 

αναφορικά με το σχεδιασμό και την προετοιμασία της ενότητας στη φάση αυτή. Το 

παρακάτω απόσπασμα από τη συνέντευξη του εκπαιδευτικού Γ, επιβεβαιώνει αυτόν 

τον ισχυρισμό: 

΄΄Τα σεμινάρια αντικειμενικά ήταν τα πιο αποτελεσματικά από όλους τους 

τρόπους επικοινωνίας, ήταν αποδοτικά, έχεις άλλη επιχειρηματολογία, ακούς τον 

άλλο, επαναπροσδιορίζεις τη σκέψη σου, ξαναρωτάς κ.τ.λ.΄΄  

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (βέλος 8)  

Η ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών είναι στο επίκεντρο των προτάσεων 

και των απόψεων που καταθέτει ο εκπαιδευτικός Γ αναφορικά με το σχεδιασμό της 

ενότητας. Υπό αυτήν την οπτική, οι προτάσεις του για την διαχείριση του διδακτικού 

υλικού διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και το γνωστικό υπόβαθρο των 

μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες που θα εφαρμοστεί η ενότητα. Ενδεικτικά, κατά 

την παρουσίαση της δραστηριότητας που έχει αναπτύξει για τον υπολογισμό του 

λόγου SA/V αναφέρει: 

΄΄….και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι μπορούν [εννοεί να κατανοήσουν τη 

δραστηριότητα οι μαθητές]. Απλά, ίσως ο καθένας [εννοεί τους εκπαιδευτικούς] 

θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο μπορούν να τα διαχειριστούν όλα αυτά 

[εννοεί τους μαθητές στην εκάστοτε βαθμίδα] και να το προσαρμόσει ανάλογα΄΄ 

Οι επισημάνσεις του συχνά εστιάζουν στις πιθανές δυσκολίες και τις  

παρανοήσεις των μαθητών σε έννοιες της ΝΕ-Τ. Ενίοτε προσπαθεί να τις 

αιτιολογήσει ενώ ταυτόχρονα εκφράζει την ανάγκη και τη φιλοδοξία να ξεπεραστούν 

αυτές οι δυσκολίες μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό της ενότητας. Ενδεικτικά, 

στη συζήτηση που αφορά τη δυσκολία του εγχειρήματος διαπραγμάτευσης εννοιών 

της ΝΕ-Τ, λόγω έλλειψης αισθητηριακής εμπειρίας στο νανόκοσμο αναφέρει:  

΄΄Όλος ο κόσμος της Χημείας στηρίζεται στο μικρόκοσμο…στηρίζεται σε 

αφηρημένες έννοιες… Δεν υπάρχουν διδακτικά εργαλεία για να του δώσεις να 

καταλάβουν τι γίνεται εκεί μέσα στο μικρόκοσμο. Τα παιδιά δεν έχουν τη νοητική 

ανάπτυξη να φανταστούν τι συμβαίνει και έρχονται με πολλές παρανοήσεις από 

το γυμνάσιο΄΄ 
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Β΄ φάση (Δόμηση της ενότητας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 11 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Γ στη Β΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (βέλη 4 & 5) 

Βέλος 4: Υιοθέτηση  

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ενότητας που προτείνει για τη βαθμίδα 

του, ο εκπαιδευτικός Γ αποκαλύπτει τη συλλογιστική πορεία στη δόμηση της και τις 

προσεγγίσεις που υιοθετεί για τη διδακτική ενσωμάτωση των διαφορετικών 

διαστάσεων της ενότητας. 

Η διαχείριση και η βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου διδακτικού υλικού 

γίνεται με κριτήριο όχι μόνο την ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών του αλλά 

και την ανάδειξη του επιστημονικού περιεχομένου της ΝΕ-Τ. Υπό αυτό το πρίσμα, 

επιχειρηματολογεί υπέρ της αλληλεπίδρασης των μαθητών με προϊόντα 

νανοτεχνολογίας που παράγονται από ελληνική εταιρεία και μπορούν να 

αξιοποιηθούν στην καθημερινότητα τους.  

Επισημαίνει την εκπαιδευτική αξία ανάπτυξης εκθεμάτων από τους μαθητές, 

μέσα στα οποία φιλοδοξεί να ενσωματώσει στοιχεία από την αλληλεπίδραση τους με 

προϊόντα και εφαρμογές της ΝΕ-Τ με τα οποία ήρθαν σε επαφή κατά την επίσκεψη 

τους σε χώρους εργαστηρίων του Ι.Τ.Ε. 
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 Η ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στην ενεργό εμπλοκή των συνεργαζόμενων 

ιδρυμάτων στην ενότητα αναδεικνύεται από τη χρήση υλικών της ΝΕ-Τ, που έχουν 

αναπτυχθεί με την τεχνογνωσία των συνεργαζόμενων ερευνητών,  στα πειράματα και 

τις δραστηριότητες της ενότητας που ανέπτυξε. Αυτές οι δραστηριότητες 

χρησιμοποιούνται ως έναυσμα που θα προετοιμάσει τους μαθητές του για μια 

εποικοδομητική αλληλεπίδραση με τους ερευνητές της επιστήμης.  

Βέλος 5: Αναστοχασμός 

Η ανατροφοδότηση και η αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη της Κ.Μ κατά 

την παρουσίαση της ενότητας του, δίνει συχνά το ερέθισμα στον εκπαιδευτικό Γ να 

επανεξετάσει την ορθότητα των επιλογών του. Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα 

διαλόγου που ακολουθεί: 

 

Εκπαιδευτικός Γ: Για τη μελέτη του λόγου SΑ/V θα κάνω τη δικιά μου 

δραστηριότητα. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει καλά. Αφού συνθέσω τους κύβους, 

μετά κρατάω τον όγκο σταθερό και τους αποδομώ για να φτάσω στο SΑ/V…και 

να καταλάβουν ότι αυξάνεται η επιφάνεια.. 

Ερευνητής Γ: Προσθέτει κάτι η μαθηματικοποιημένη προσέγγιση σε αυτή τη 

δραστηριότητα όσο αναφορά τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ ;  

Εκπαιδευτικός Γ: Θεωρώ ότι προσθέτει. Τους βοηθάει να καταλάβουν 

περισσότερα πράγματα, να κάνουν περαιτέρω υπολογισμούς. 

Εκπαιδευτικός Β: Δεν είναι και χρονοβόρο. Βάζεις τους τύπους του όγκου και 

… Και είναι αυτό που είπε ο [εμπειρογνώμων Α]. Τα παιδιά στο Λύκειο 

αποδέχονται την αυθεντία των μαθηματικών. Με το κολλάω χαρτάκια η 

χρησιμοποιώ μπογιά μπορεί να το απαξιώσουν και λίγο 

Εκπαιδευτικός Α: Και στο δημοτικό, τα παιδιά έχουν μάθει την ισχύ της 

μαθηματικής απόδειξης.  Αυτό που είπε ο [εκπαιδευτικός Γ] το υιοθετώ και εγώ. 

Και δεν κάνουν δύσκολους υπολογισμούς, απλούς υπολογισμούς κάνουν.  

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι ανάλογες συζητήσεις και αλληλεπιδράσεις 

δίνουν το ερέθισμα για την εδραίωση στη συνείδηση του εκπαιδευτικού της 

ορθότητας των επιλογών του ή ακόμα και την αναθεώρηση τους.     

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (βέλος 8) 

Οι ανάγκες και οι προοπτικές των μαθητών αποτελούν βασικό κριτήριο για τη 

διαχείριση του διδακτικού υλικού που ενσωματώνει στην ενότητα του.  Ορμώμενος 

από το ότι: ΄΄οι μαθητές δεν είναι tabula rasa ΄΄ όπως ενδεικτικά αναφέρει, καταθέτει 
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ιδέες για τη δόμηση της ενότητας προτείνοντας διαφοροποιήσεις ανάλογα με το 

γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών σε κάθε βαθμίδα. Είναι ενδεικτική η παρέμβαση 

του κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ενότητας από τον εκπαιδευτικό Α, στο σημείο 

όπου η συζήτηση αφορά την ταξινόμηση καρτελών με εικόνες αντικειμένων από 

διαφορετικές κλίμακες για τη διαπραγμάτευση των εννοιών μέγεθος και κλίμακα:  

΄΄Οι εικόνες καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο στην καρτέλα που τους δείχνουμε και 

η συγκριτική ανάλυση θα τους μπερδέψει. Ακόμα και αν κληθούν να απαντήσουν 

με βάση την αισθητηριακή τους εμπειρία. ΄΄ 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό Τομέα (βέλος 2) 

Η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού Γ με τα μέλη της Κ.Μ κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης των ενοτήτων των συναδέλφων εκπαιδευτικών, του δίνουν ποικίλα 

ερεθίσματα για την κριτική ανάλυση των εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών που 

παρουσιάζονται και τον προσδιορισμό των βέλτιστων προσεγγίσεων στις 

διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας. 

  Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι ο εκπαιδευτικός Γ εστίασε το 

ενδιαφέρον του σε ζητήματα λειτουργικής και διδακτικά εποικοδομητικής 

αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων διδασκαλίας για τη δόμηση της ενότητας. 

Εκφράζει συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις σε ζητήματα που αφορούν τη 

στοχοθεσία, την προσαρμογή και τον τρόπο παρουσίασης πειραμάτων, 

δραστηριοτήτων, εφαρμογών και υλικών της ΝΕ-Τ με σκοπό την ανάδειξη και την 

κατανόηση του περιεχομένου της ΝΕ-Τ.     

Λειτούργησε υποστηρικτικά στις ανάγκες των συναδέλφων του για 

αποσαφήνιση εννοιών της ΝΕ-Τ. Παράλληλα κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις 

προτείνοντας ιδέες και εναλλακτικές που κατά τη γνώμη του υπηρετούν την ενίσχυση 

της κατανόησης των μαθητών στην εκάστοτε βαθμίδα.  

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες, μέσα από τις οποίες ο εκπαιδευτικός 

συνεισφέρει ενεργά στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στη φάση αυτή, φαίνεται να 

λειτουργούν υποστηρικτικά στη προσπάθεια εννοιολογικής αποσαφήνισης του 

διαθέσιμου διδακτικού υλικού. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στις τροποποιήσεις 

και τις προσαρμογές που υλοποιεί στη διδακτική του ενότητα, ενώ αναδεικνύεται και 

στο παρακάτω απόσπασμα της συνέντευξης του.  
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΄΄Πιστεύω τελικά ότι η ανατροφοδότηση λειτούργησε πολύ καλά σε αυτή την 

ομάδα. Όλοι οι συνάδελφοι κατέθεσαν προτάσεις και τις αναδιαμόρφωσαν μέσα 

από την αλληλεπίδραση.΄΄ 

 

Γ΄ φάση (Εφαρμογή & Αναστοχασμός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 12 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Γ στη Γ΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (βέλος 4)  

Στη Γ΄ φάση, η δυνατότητα ευελιξίας στην προσαρμογή του ενιαίου κορμού 

της ενότητας στις απαιτήσεις κάθε βαθμίδας έδωσε την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό Γ 

να υιοθετήσει τις βέλτιστες κατά την άποψη του πρακτικές για τη διαπραγμάτευση 

εννοιών της ΝΕ-Τ. 

Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί διδακτικό υλικό που κοινοποίησαν 

συνάδελφοι εκπαιδευτικοί στην προηγούμενη φάση όσο και δραστηριότητες που ο 

ίδιος είχε αναπτύξει και κοινοποιήσει στα μέλη της κοινότητας κατά τη διάρκεια του 

1ου σεμιναρίου. Επιχειρηματολογεί για τις επιλογές του, στοχεύοντας αφενός στην 

ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών και αφετέρου στην καλύτερη διαχείριση του 

διδακτικού χρόνου.   

΄΄Για να τους μιλήσω για υδροφιλία και υδροφοβία ήθελα πρώτα να τους δείξω 

και να συζητήσουμε τη διαλυτότητα. Ποια υλικά διαλύονται και που… όμοια 

διαλύουν όμοια. ότι έχει σχέση αυτό με την υδροφιλία/υδροφοβία και τα έκανα με 

πειράματα μικροκλίμακας που απαιτούν πολύ λίγο χρόνο΄΄ 
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Μεθοδολογικά, χαρακτηριστικό στοιχείο της ενότητας του αποτελεί η 

αξιοποίηση των συνεργαζόμενων ερευνητών και εμπειρογνωμόνων της Κ.Μ. Η 

συμμετοχή τους ξεκινά από την πρώτη κιόλας διδακτική παρέμβαση όπου 

επισκέπτονται τους μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, κάνοντας επίδειξη 

εφαρμογών και υλικών της ΝΕ-Τ με σκοπό την ενεργό εμπλοκή τους στην ενότητα. 

Ερευνητές της Δ.Φ.Ε αξιοποιούνται για τη διαπραγμάτευση εννοιών της Υ.Ε.Κ ενώ 

ενεργό ρόλο διαδραματίζουν και οι εμπειρογνώμονες από τα μουσεία επιστημών στο 

κομμάτι που αφορά την ανάπτυξη των εκθεμάτων.    

 

Συσχέτιση Εξωτερικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (Βέλος 3) 

Ο εκπαιδευτικός Γ στη φάση αυτή αναδεικνύει το ρόλο που διαδραμάτισαν 

εξωγενείς παράγοντες στην εφαρμογή της ενότητας του. Ειδικότερα, τεχνικά 

προβλήματα επηρέασαν την ανάπτυξη και την τελική διαμόρφωση του εκθέματος. 

Ζητήματα αστοχίας υλικών και διαχείρισης του διδακτικού χρόνου οδήγησαν σε 

τροποποιήσεις και ενναλακτικές στην εφαρμογή της ενότητας σε σχέση με αυτό που 

είχε αρχικά σχεδιαστεί.   

 

Συσχέτιση Τομέα Πρακτικής με Τομέα Συνεπειών (Βέλος 6) 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ενότητας που εφάρμοσε, κάνει συχνή 

αναφορά στην ανταπόκριση των μαθητών στις διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας 

και θεωρεί ότι η εφαρμογή της, τους επηρέασε σημαντικά.  

Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει την άκρως θετική και κατ΄ επέκταση 

ενθαρρυντική για τη συνέχεια ανταπόκριση των μαθητών στην πλειονότητα των 

δραστηριοτήτων, τα πειράματα και γενικότερα το διδακτικό υλικό που διαχειρίστηκε 

στην ενότητα. Εξειδίκευσε την αναφορά του σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που 

ενίσχυσαν την κατανόηση τους αλλά και σε αποτυχημένες επιλογές που δεν 

υπηρέτησαν επαρκώς τη στοχοθεσία που είχε τεθεί.  

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί για τον ίδιο η ενεργός εμπλοκή των 

μαθητών στη διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων τόσο στη δική του ενότητα, όσο 

και σε αυτές που παρουσίασαν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Μέσα από τα 

παραγόμενα εκθέματα στο σύνολο τους αποτυπώνεται σύμφωνα με τον ίδιο η πολύ 
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καλή δομή των ενοτήτων που αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν στις διαφορετικές 

βαθμίδες. 

΄΄Εδώ τώρα [αναφέρεται στα εκθέματα] ειλικρινά ασχολήθηκα με πολύ 

προσωπικό χρόνο. Τελικά με υπομονή και επιμονή κατάφερα να φτιάξω σε 

συνθήκες εργαστηρίου τα ferrofluids… και συμμετείχαν τα παιδιά και κατάλαβαν 

τι σημαίνει σύνθεση και δημιουργία, ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο 

και μια πειραματική διαδικασία, έκαναν χρήση αναλογιών, μπήκανε στην έννοια 

της σύνθεσης΄΄ 

Πολύ θετική και ενθουσιώδης υπήρξε σύμφωνα με την εμπειρία του και η 

αλληλεπίδραση των μαθητών με τους ερευνητές και τους εμπειρογνώμονες της Κ.Μ. 

Η ουσιαστική εμπλοκή των ειδικών στην υλοποίηση της ενότητας, έδωσε σύμφωνα 

με τον εκπαιδευτικό Γ προστιθέμενη αξία στο όλο εγχείρημα. Ενδεικτικά, κατά τη 

διάρκεια παρουσίασης της ενότητας που εφάρμοσε, αναφέρει: 

΄΄Μεταξύ της προβολής των βίντεο, ακολουθούσε συζήτηση με τον [ερευνητή Ε] 

ο οποίος ήταν καταιγιστικός και τα παιδιά ενθουσιάστηκαν μαζί του και έγινε μια 

πολύ ωραία κουβέντα για θέματα επιστήμης γενικότερα και νανοτεχνολογίας, Και 

ρωτούσαν τα παιδιά <<γιατί το ένα και γιατί το άλλο και τι υλικά βγάζουμε στο 

Ι.Τ.Ε και που πάμε και γιατί πάμε>>…΄. 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (Βέλος 2) 

Οι παρουσιάσεις των διδακτικών ενοτήτων και η κοινοποίηση των εμπειριών 

που αποκόμισαν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, έδωσαν αρκετά ερεθίσματα στον 

εκπαιδευτικό Γ για την ανάλυση και τον αναστοχασμό του επί των βέλτιστων 

πρακτικών για τη διδακτική προσέγγιση των διαφορετικών διαστάσεων της ενότητας. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση εστιάζει το ενδιαφέρον του  στα ‘’δυνατά’’ όπως ο 

ίδιος χαρακτηρίζει σημεία και τις καινοτομίες στις ενότητες των συναδέλφων του. 

Ενδεικτικά, κατά την παρουσίαση της ενότητας του εκπαιδευτικού Α, αναφέρει: 

΄΄Εγώ θεωρώ ότι κάθε δίωρο, όχι μόνο αυτά που είπε η [εκπαιδευτικός Β] ήταν 

πάρα πολύ καλά δομημένα και δουλεμένα και αυτό φάνηκε και από τα 

εκθέματα.΄΄  

Το απόσπασμα αυτό αναδεικνύει ταυτόχρονα τη θετική εμπειρία που αποκόμισε από 

τη διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων η οποία αποτέλεσε και το φίλτρο μέσα από 

το οποίο αναλύει τις ενότητες των συναδέλφων του, προδοκώντας την επιβεβαίωση 

των αντιλήψεων του. 
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Εστιάζει σε χαρακτηριστικά στοιχεία των ενοτήτων που αποδίδει άλλοτε στα 

προαπαιτούμενα της εκάστοτε βαθμίδας και άλλοτε σε προσωπικές επιλογές των 

συναδέλφων του. Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ενότητας που 

εφάρμοσε εκπαιδευτικός Δ, αναφέρει: 

Εκπαιδευτικός Γ: Εστίασες πολύ στις αναλογίες από ότι βλέπω. 

Εκπαιδευτικός Δ:  Ναι. Το 10-9 δεν τους λέει κάτι. Πρέπει να έχουν κάτι στο 

μυαλό τους. 

Ο αναστοχασμός και η ανάλυση επί των ενοτήτων και των εμπειριών που 

κοινοποιούνται κατά τη διάρκεια του 3ου σεμιναρίου συνεισφέρουν στην υιοθέτηση 

νέων διδακτικών πρακτικών για τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ. 

 

7.4.4. Σύνοψη αποτελεσμάτων για τον εκπαιδευτικό Γ 

Α΄ φάση: Το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού Γ στη φάση αυτή μονοπωλούν 

ζητήματα διαθεσιμότητας του διδακτικού υλικού που εν δυνάμει θα μπορούσε να 

υιοθετήσει στην ενότητα του και η ανάλυση της εκπαιδευτικής του αξίας (βέλος 1, 

σχήμα 6.3). Υπό αυτήν την οπτική εστιάζει την αλληλεπίδραση του στα 

εξειδικευμένα μέλη της Κ.Μ. Είναι χαρακτηριστική η μεγάλη συχνότητα με την 

οποία καταθέτει νέες ιδέες και προτάσεις για την προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού 

με τρόπο που θα υπηρετεί τις ανάγκες και τα προαπαιτούμενα των μαθητών (βέλος 8, 

σχήμα 6.3). Η δια ζώσης αλληλεπίδραση με τα μέλη της Κ.Μ όσο και με κέντρα και 

μουσεία επιστημών κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου ενημερώνουν τις γνώσεις 

του σε διαστάσεις της ενότητας, όπως η Υ.Ε.Κ και τα επιστημονικά εκθέματα, ενώ 

παράλληλα διευρύνουν τις διδακτικές του προσεγγίσεις για την εισαγωγή εννοιών της 

ΝΕ-Τ σε επίπεδο τάξης (βέλος 2, σχήμα 6.3). Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται από την 

ανάπτυξη νέου διδακτικού υλικού για τη διαπραγμάτευση εννοιολογικά απαιτητικών 

εννοιών όπως ο λόγος SΑ/V.  

Β΄ φάση: Στη φάση λεπτομερούς δόμησης της ενότητας ο εκπαιδευτικός 

στρέφει έντονα το ενδιαφέρον του για αλληλεπίδραση στους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς της Κ.Μ. Το διδακτικό υλικό για άλλη μια φορά μονοπωλεί το 

ενδιαφέρον του κατά τη διάρκεια ανάλυσης της συλλογιστικής πορείας που 

ακολουθεί στην ενότητα που προτείνει για τη βαθμίδα του (βέλος 4, σχήμα 6.3) 

λαμβάνοντας υπόψιν τις προοπτικές των μαθητών του. Οι πιθανές παρανοήσεις των  
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μαθητών αποτελεί και μέρος των παρεμβάσεων που κάνει αναφορικά με τη 

διαχείριση του υλικού στις ενότητες που παρουσιάζουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί 

(βέλος 8, σχήμα 6.3). Η ενσωμάτωση της δραστηριότητας που ανέπτυξε ο ίδιος στις 

των συναδέλφων του, η ανατροφοδότηση τους επί των διδακτικών του προσεγγίσεων 

στη διαχείριση δραστηριοτήτων και πειραμάτων αλλά και η εμπειρία των 

εναλλακτικών πρακτικών που καταθέτουν οι συνάδελφοι του, προκαλούν 

αλληλεπιδράσεις και διεργασίες που επαναπροσδιορίζουν αρχικές προθέσεις και 

επιλογές που αφορούν τη δόμηση της ενότητας (βέλη 2 & 5, σχήμα 6.3). 

Γ΄ φάση: Η διαδικασία αξιολόγησης της ενότητας μετά την εφαρμογή της σε 

συνθήκες τάξεις αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του για αλληλεπίδραση 

με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικό στοιχείο της ενότητας που 

εφάρμοσε και κοινοποιεί στα μέλη της κοινότητας (βέλος 4, σχήμα 6.3) είναι η 

αξιοποίηση ερευνητών και εμπειρογνωμόνων σε διαφορετικά βήματα της 

διερευνητικής μεθόδου που υιοθετεί μεθοδολογικά στην ενότητα. Επισημαίνει 

τροποποιήσεις και αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό στην εφαρμογή της 

ενότητας λόγω εξωγενών παραγόντων που την επηρέασαν (βέλος 3, σχήμα 6.3). Η 

ανταπόκριση των μαθητών του ήταν βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση του 

διδακτικού υλικού που ενσωμάτωσε, της εμπλοκής των μαθητών στην ανάπτυξη των 

εκθεμάτων όσο και της αλληλεπίδρασης τους με τα εξειδικευμένα μέλη της Κ.Μ 

(βέλος 6, σχήμα 6.3).  Οι αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας επί 

των ανάλογων εμπειριών που αποκόμισαν από την εφαρμογή της ενότητας προκαλεί 

διεργασίες μέσα από τις οποίες αναστοχάζεται και επαναξιολογεί την ορθότητα των 

επιλογών του ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις γνώσεις και το παιδαγωγικό του 

ρεπερτόριο για τη δόμηση μιας ενότητας που θα εισάγει έννοιες της ΝΕ-Τ με τρόπο 

κατανοητό για τους μαθητές (βέλος 2, σχήμα 6.3). 

 

7.5 Τα αποτελέσματα της έρευνας για τον εκπαιδευτικό Δ  

Σε αυτή την ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν τον 

εκπαιδευτικό Δ τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του οποίου δίνονται στον πίνακα 

5.1 της ενότητας 5.4. 
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7.5.1. Αρχικές αντιλήψεις του εκπαιδευτικού Δ 

Σύμφωνα με την ανάλυση του 1ου ερωτηματολογίου ο εκπαιδευτικός Δ έχει 

εμπειρία στο να εμπλέκει τους μαθητές του σε διαδικασίες σχεδιασμού ερευνών 

μέσα από τις οποίες εξερευνούν μόνοι τους μια νέα θεματική και δίνουν ερμηνείες 

σε νέα φαινόμενα. Δηλώνει την επιθυμία να μάθει περισσότερα για μεθόδους που θα 

ενεργοποιήσουν τους μαθητές του αλλά και τον ίδιο στην υιοθέτηση σύγχρονων 

προσεγγίσεων διερευνητικής μάθησης. 

 Θεωρεί ότι δεν έχει μάθει αρκετά για την Υ.Ε.Κ κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης του ως εκπαιδευτικός δηλώνοντας ταυτόχρονα την επιθυμία να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του αναφορικά με τη διδασκαλία του 

συγκεκριμένου περιεχομένου. Θεωρεί ότι είναι δύσκολη η διδασκαλία της Υ.Ε.Κ 

στην εκπαίδευση και προβληματίζεται για το εάν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο 

αναλυτικό πρόγραμμα. Ωστόσο θα ήθελε να συμμετάσχει ενεργά σε ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο, συντονίζοντας τις προσπάθειες του με συναδέλφους και αρμόδιους 

φορείς ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα σε ένα τέτοιο εγχείρημα.  

 Εκτιμά ότι οι μαθητές στη βαθμίδα του δεν είναι σε θέση να σχεδιάσουν και 

να αναπτύξουν ένα επιστημονικό έκθεμα. Θεωρεί ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα είχε 

θετική επίδραση στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών αλλά και μαθητή εκπαιδευτικού 

βοηθώντας παράλληλα στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου.  

Όσο αναφορά το επιστημονικό περιεχόμενο της ΝΕ-Τ, οι γνώσεις του 

περιορίζονται σε έννοιες και όρους που είναι συναφείς με το συγκεκριμένο πεδίο 

(π.χ μέγεθος & κλίμακα) και τις οποίες έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών του στις Φ.Ε. 

 

7.5.2 Οι αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευτικού Δ 

΄΄Νομίζω λειτούργησε καλά. Ο καθένας είχε το ρόλο του. Ανάλογα την ανάγκη, 

έπαιρνα την πληροφορία από τον κατάλληλο άνθρωπο. Άλλες φορές από τους 

ειδικούς και άλλες από τους εκπαιδευτικούς.΄΄ 

 Το παραπάνω απόσπασμα από τη συνέντευξη του εκπαιδευτικού Δ είναι 

ενδεικτικό της άποψης του για τη λειτουργία της Κ.Μ, ως πλαίσιο για το σχεδιασμό 

και τη δόμηση της διδακτικής ενότητας.  

Το διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνει τις αλληλεπιδράσεις του στις 

διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της ενότητας.  
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Σχήμα 7. 13 Ποσοστά αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικού Δ με τα μέλη της Κ.Μ 

 

Στην Α΄ φάση ο εκπαιδευτικός Δ εμφανίζει μια ισοβαρής αλληλεπίδραση με 

τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τα εξειδικευμένα μέλη της κοινότητας ενώ με 

την ίδια συχνότητα απευθύνει απόψεις και προτάσεις του και στην ολομέλεια της 

Κ.Μ. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι η ανάγκη του για ανάλυση και αποσαφήνιση 

των διαστάσεων της ενότητας (για την οποία απευθύνεται κυρίως στους ειδικούς), το 

ενδιαφέρον του για τις απόψεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών επι του σχεδιασμού 

της ενότητας αλλά και συνεισφορά του στις ομαδικές συζητήσεις με νέες ιδέες και 

προτάσεις, τις οποίες απευθύνει στην ολομέλεια της κοινότητας, είναι εξίσου 

σημαντικά για τον ίδιο. 

 Στη Β΄ φάση το ενδιαφέρον του για αλληλεπίδραση στρέφεται προς τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς, με τους οποίους μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα και 

ανησυχίες σε αυτή τη φάση, που αφορούν τη λεπτομερή δόμηση της ενότητας. 

Ανάλογη είναι η συχνότητα με την οποία κοινοποιεί ιδέες και προτάσεις που αφορούν 

τη δόμηση της ενότητας, στην ολομέλεια της Κ.Μ. Το γεγονός αυτό αιτιολογεί την 

αντίστοιχη μείωση του ποσοστού αλληλεπίδρασης του με τα εξειδικευμένα μέλη της 

κοινότητας.  

Στη Γ΄ φάση στρέφει ακόμα πιο έντονα το ενδιαφέρον του για αλληλεπίδραση 

στους εκπαιδευτικούς της κοινότητας, αναδεικνύοντας την ανάγκη του για 

ανατροφοδότηση από ανάλογες εμπειρίες που αποκόμισαν οι συνάδελφοι 

εκπαιδευτικοί. Οι προτάσεις του για την τελική διαμόρφωση της ενότητας 
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απευθύνονται πλέον εξατομικευμένα σε κάθε εκπαιδευτικό,  μέσω των στοχευμένων 

παρεμβάσεων που κάνει κατά τη διάρκεια παρουσίασης των ενοτήτων που 

εφάρμοσαν. Υπό αυτήν την οπτική, η αλληλεπίδραση του τόσο με τα εξειδικευμένα 

μέλη όσο και η συχνότητα με την οποία απευθύνεται στην ολομέλεια της Κ.Μ είναι 

αισθητά μικρότερη.  

 

7.5.3 Οι αναπαραστάσεις του IMPG για τον εκπαιδευτικό Δ 

Ά φάση (Σχεδιασμός & Προετοιμασία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 14 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Δ στην Α΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (Βέλη 1 & 2)  

Βέλος 1: Υιοθέτηση 

Ζητήματα παροχής και αποσαφήνισης του διδακτικού υλικού συγκεντρώνουν 

το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού Δ στην προσπάθεια υιοθέτησης της πληθώρας των 

πληροφοριών και των ερεθισμάτων που λαμβάνεια αναφορικά με το σχεδιασμό της 

ενότητας. Η αποσαφήνιση εννοιών της ΝΕ-Τ και η ανάλυση της εκπαιδευτικής της 

αξίας φαίνεται επίσης να τον απασχολούν. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης εφαρμογών της ΝΕ-Τ από τον αρμόδιο ερευνητή ρωτάει: 

΄΄Δείξατε πριν τις σφραγίδες [αναφέρεται σε εφαρμογή της ΝΕ-Τ που αξιοποιεί 

ιδιότητες νανο-υλικών]. H μια καθάρισε και η άλλη όχι. Tη μια τη λέτε νάνο. 
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Γιατί; Tι έχει και τη λέτε νανο; Γιατί εντάσσεται στο νανο αυτό; Πως θα το 

αιτιολογήσουμε αυτό στα παιδιά; Επειδή δουλεύετε στη νανοκλίμακα ας πούμε;΄΄ 

Ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης των εκθεμάτων αλλά και της 

υποστήριξης που απαιτείται από τον ίδιο σε αυτή την διαδικασία φαίνεται επίσης να 

τον προβληματίζουν. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια παρουσίασης από τον 

εμπειρογνώμονα για τα διαφορετικά είδη και τις αρχές ανάπτυξης εκθεμάτων, 

ρωτάει:  

΄΄Δηλαδή υπάρχει έκθεμα που πατάς κουμπί και δεν είναι διαδραστικό; Ένα 

παράδειγμα θα μπορούσατε να μας δώσετε;΄΄ 

Η δια ζώσης αλληλεπίδραση του με τα μέλη της Κ.Μ αλλά και το διαθέσιμο 

διδακτικό υλικό, τα επιστημονικά εργαστήρια και τα μουσεία έκθεσης της επιστήμης, 

του δίνουν το ερέθισμα να καταθέσει προσωπικές απόψεις και να συνεισφέρει στις 

συζητήσεις της κοινότητας με νέες ιδέες και προτάσεις για το σχεδιασμό της 

ενότητας. Στη κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζει νέα δραστηριότητα που ανέπτυξε ο 

ίδιος για την διαπραγμάτευση της αλλαγής των ιδιοτήτων που εξαρτώνται από την 

επιφάνεια στη νανοκλίμακα.  

 Οι απόψεις του επεκτείνονται και σε ζητήματα που άπτονται του νέου 

περιεχομένου, ορμώμενος από το επιστημονικό του υπόβαθρο στις Φ.Ε. Ενδεικτικά, 

στη συζήτηση που διεξάγεται για την αλλαγή των ιδιοτήτων στη νανοκλίμακα 

αναφέρει:  

΄΄Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, π.χ επιφανειακές δυνάμεις, π.χ η άχνη 

κολλάει η άλλη δεν κολλάει. Όταν μεγαλώνει η επιφάνεια το κρατάνε 

περισσότερες δυνάμεις, έτσι το φαντάζομαι εγώ.΄΄ 

Βέλος 2: Αναστοχασμός 

Τα ερεθίσματα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου δίνουν τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό Δ να επαναπροσδιορίσει τις απόψεις του αναφορικά 

με την εννοιολογική ισχύ του υποδειγματικού διδακτικού υλικού. Η αλληλεπίδραση 

του με τις δραστηριότητες και τα πειράματα πριν τη διεξαγωγή του 1ου σεμιναρίου, 

περιοριζόταν σε ένα περιγραφικό επίπεδο, όπως αυτό δινόταν μέσα από το ειδικά 

διαμορφωμένο υλικό που είχε αναπτυχθεί και διαμοιραστεί στα μέλη της Κ.Μ κατά 

τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων.  Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια παρουσίασης μιας 

δραστηριότητας που αφορά τις αρχές λειτουργίας των οργάνων που 

χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση του νανόκοσμου, ο εκπαιδευτικός ρωτάει: 
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΄΄Έπιασαν τα παιδιά και το βάθος στο καλαμάκι; Έπιασαν και αυτή τη 

διάσταση;΄΄ 

Το γεγονός ότι η ερευνητική ομάδα είχε δοκιμάσει σε συνθήκες τάξης τα 

πειράματα, τις προσομοιώσεις και τις δραστηριότητες που κοινοποιήθηκαν στους 

εκπαιδευτικούς, του έδωσε τη δυνατότητα να εμβαθύνει περισσότερο σε ζητήματα 

που αφορούν την αποτελεσματικότητα του.  

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (Βέλος 8) 

Οι προοπτικές και οι ανάγκες των μαθητών κάθε βαθμίδας αποτελούν βασική 

παράμετρο των ιδεών και των προτάσεων που καταθέτει ο εκπαιδευτικός για το 

σχεδιασμό της ενότητας όσο και της δραστηριότητας που ο ίδιος αναπτύσσει για τη 

διδακτική διαχείριση εννοιολογικά δύσκολων εννοιών. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης ενός διδακτικού μοντέλου που προσομοιώνει τη λειτουργία ενός 

μικροσκοπίου ατομικής δύναμης, αναφέρει:    

΄΄προτείνω να ρίξουμε laser στην επιφάνεια του CD και σε ένα καθρέπτη για να 

αντιληφθούν τα παιδιά τη διαφορά στις επιφάνειες΄΄ 

 

Β΄ φάση (Δόμηση της ενότητας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 15 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Δ στη Β΄ φάση 
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (Βέλη 4 & 5).   

Βέλος 4: Υιοθέτηση 

Στη Β΄ φάση, τα χαρακτηριστικά της ενότητας που προτείνει ο εκπαιδευτικός Δ 

για τη βαθμίδα του αποτυπώνουν τις προτιμήσεις του για την αξιοποίηση του 

διδακτικού υλικού και αναδεικνύουν στοιχεία της διδακτικής προσέγγισης που 

υιοθετεί για τις διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας. 

 Πιο αναλυτικά, η τάξη μεγέθους αντικειμένων του μακρο - μικρο και 

νανόκοσμου, είναι για τον ίδιο μια απαραίτητη διάσταση του περιεχομένου την οποία 

οι μαθητές πρέπει να αποσαφηνίσουν προκειμένου να κατανοήσουν βασικές έννοιες 

της ΝΕ-Τ. Οι ιδέες και οι προτάσεις του για τη διδακτική δόμηση του νέου 

περιεχομένου συχνά στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ενδεικτικά κατά τη 

διάρκεια παρουσίασης της ενότητας του αναφέρει:  

΄΄…επειδή είχαμε πει από τη βιβλιογραφία ότι δεν έχουν στο μυαλό τους τα 

σχετικά μεγέθη των αντικειμένων, θα τους δώσω πέντε βασικές χαρακτηριστικές 

οντότητες π.χ άτομο-κύτταρο-κόκκος σκόνης, και να καταγράψουν αρχικά την 

άποψη τους για το εξής: αν το άτομο είναι πορτοκάλι το κύτταρο τι είναι; …αν η 

Γη είναι πορτοκάλι τότε ο Ήλιος τι θα είναι; Να συζητήσουμε την τάξη 

μεγέθους…΄΄ 

Βέλος 5: Αναστοχασμός 

Η ανατροφοδότηση και η αλληλεπίδραση με τα μέλη της Κ.Μ κατά την 

παρουσίαση της διδακτικής του ενότητας, δίνει το ερέθισμα στον εκπαιδευτικό Δ να 

υπερασπιστεί την ορθότητα των επιλογών του, όπως για παράδειγμα την έμφαση στις 

αναλογίες ή και να εκφράσει τον προβληματισμό του για τη σύνδεση και τη συνοχή 

συγκεκριμένων πειραμάτων και δραστηριοτήτων.  

Εκπαιδευτικός Δ: Εδώ τώρα έχω μια δυσκολία για την εισαγωγή και το πώς θα 

το τεκμηριώσω για το μέχρι που βλέπω με το οπτικό μικροσκόπιο. Στο [αναφέρει 

όνομα WEB 2.0 εφαρμογής]  λέει κάπου ότι έως εδώ είναι ορατά τα αντικείμενα 

με το οπτικό μικροσκόπιο. Σε αυτό το σημείο μπορεί να αρχίσει και η 

δραστηριότητα με το κόψιμο της λωρίδας ως εισαγωγή ας πούμε…δεν ξέρω έχω 

μια δυσκολία εδώ… 

Εκπαιδευτικός Γ: Εγώ θα του μιλήσω για μικροσκοπία. Πως δουλεύει το 

μικροσκόπιο και τέτοια πράγματα, οπότε θα δουν τα όρια της οπτικής 

μικροσκοπίας.  

Εκπαιδευτικός Δ: Δεν ξέρω εάν στο γυμνάσιο μπορώ να πάω σε τέτοιο βάθος. 

Θα το συζητήσω και με την [εκπαιδευτικό Ε]… ΄΄ 
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Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι αντίστοιχοι διάλογοι του εκπαιδευτικού 

κυρίως με τους συναδέλφους του σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, είχαν 

σημαντική συνεισφορά στο να αποσαφηνίσει τις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές για 

τη δόμηση μιας ενότητας που θα ενισχύει την κατανόηση των μαθητών του σε 

έννοιες της ΝΕ-Τ.     

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (Βέλος 8).   

 Η  παρουσίαση της διδακτικής ενότητας που προτείνει, έχει συχνές αναφορές 

στην πρόθεση του αφενός να κερδίσει το ενδιαφέρον των μαθητών (π.χ με τη χρήση 

εντυπωσιακών πειραμάτων) και αφετέρου να υποστηρίξει την κατανόηση τους σε 

έννοιες της ΝΕ-Τ. Σε αυτή την προσπάθεια αξιοποιεί την νέα γνώση που αποκόμισε 

από την προηγούμενη φάση. Ενδεικτικά, κάποια στιγμή αναφέρει: 

΄΄… οι μαθητές δυσκολεύονται στη γραμμική κλίμακα και τη λογαριθμική 

[πληροφορία που δόθηκε στην Α΄ φαση]. Θα τους βάλω να κόψουν στην αρχή 

τη λωρίδα και μετά για να έχουν αντίληψη θα κολλήσουμε κατακόρυφα στον 

πίνακα τις λωρίδες και θα δουν τις διαφορές αφού οι λωρίδες θα μεγαλώνουν 

απότομα. Και θα ξέρουν όταν δύο αντικείμενα διαφέρουν κατά μια τάξη μεγέθους 

ότι αυτό είναι πολύ.΄΄ 

Ανάλογη είναι η συλλογιστική πίσω από τις παρεμβάσεις, τις προτάσεις ή τις 

απορίες που διατυπώνει στη συλλογιστική πορεία των ενοτήτων που 

κοινοποιούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί.  

 

   Συσχέτιση Εξωτερικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (Βέλος 3)   

 Κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ενότητας του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο 

πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να την εφαρμόσει. Η στοχοθεσία και τα 

χαρακτηριστικά αυτού του πλαισίου θα καθορίσουν σε ένα βαθμό το περιεχόμενο 

της. Είναι ενδεικτικό το παρακάτω απόσπασμα από την παρουσίασης της ενότητας 

του κατά τη διάρκεια του 2ου σεμιναρίου:  

΄΄Φιλοξενούμε σε ένα όμιλο που κάνουν φαντεζί πράγματα π.χ φτιάχνουν 

κρασιά κλπ. Πρέπει να κάνω και λίγο φαντεζί πράγματα. Αυτό θα καθορίσει 

λίγο το τι παραδείγματα θα βάλω. Αυτά που έχω σκοπό να κάνω θα τα κάνω. 

Απλά θα βάλω και λίγη <<σάλτσα>> π.χ κανένα φαντεζί βίντεο που ίσως και 

να μην χρειάζεται.΄΄  
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (Βέλος 2) 

Τα ερεθίσματα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια παρουσίασης των διδακτικών 

ενοτήτων από τους συναδέλφους του δημιουργούν αρκετές απορίες στον 

εκπαιδευτικό Δ, τις οποίες και απευθύνει στα εκάστοτε αρμόδια μέλη της Κ.Μ.  

Ειδικότερα, επιδιώκει την κατανόηση της συλλογιστικής πορείας και του 

τρόπου διαχείρισης του διδακτικού υλικού από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, 

εστιάζοντας στη στοχοθεσία που αυτή κάθε φορά υπηρετεί. Η προοπτική αξιοποίησης 

των ενναλακτικών ιδεών που παρουσιάζονται στη δική του ενότητα προκαλεί τη 

στοχευμένη αλληλεπίδραση του με τα μέλη της Κ.Μ. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης της ενότητας που προτείνει ο εκπαιδευτικός Γ, ρωτάει: 

Εκπαιδευτικός Γ: Αφού παρασκευάσουμε διάλυμα KMnO4 προχωράμε σε 

διαδοχικές αραιώσεις… Εξετάζουμε τη νάνο-κλίμακα αλλά όχι το πηλίκο SA/V.  

Εκπαιδευτικός Δ: Αυτό μου εξηγείς λίγο πως συνδέεται με το SΑ/V; Δεν το έχω 

καταλάβει. 

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της ίδιας παρουσίασης ρωτάει: 

Εκπαιδευτικός Γ: Κάθε φορά που ν-φορές υποδιαιρείται η ακμή ενός κύβου, ο 

λόγος SA/V κατά ν-φορές πολλαπλασιάζεται… Αυτό θα το κάνουν οι μαθητές 

μέσα από το φύλλο εργασίας. 

Εκπαιδευτικός Δ: Το λόγο SΑ/V πως θα το συνδέσεις διδακτικά με την αλλαγή 

της ιδιότητας;  

 

Παράλληλα, λειτουργεί υποστηρικτικά απέναντι στους συναδέλφους του, 

επιδιώκοντας με συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις να απαντήσει στις δικές τους 

ανάγκες. Τεκμηριώνει τις  προτάσεις αυτές με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις 

υποστηρίζει με κατάλληλο διδακτικό υλικό.  

Εκπαιδευτικός A: Πάντως σκέφτηκα στο τέλος να τους δείξω και κάτι που 

εξηγεί τη λειτουργία. Έχω βρει 3-4 βίντεο αλλά δεν ξέρω πιο είναι το κατάλληλο.  

Εκπαιδευτικός Δ: Το βίντεο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα κατάλληλο 

κομμάτι. Μπορούμε να το κόψουμε και να το χρησιμοποιήσεις.  

Η ανάλυση των διδακτικών ενοτήτων δείχνει ότι οι προαναφερθείσες συζητήσεις 

επηρρέασαν τις απόψεις και τις αντιλήψεις του εκπαιδευτικού Δ για την προσαρμογή 

της ενότητας που τελικά εφάρμοσε στην τάξη. Ενδεικτικά, αναφερόμενος στο 2ο 

σεμινάριο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του επισημαίνει:  
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΄΄...για το σκοπό που έγινε [αναφέρεται στο 2ο σεμινάριο] ήταν καλό. 

Ακούστηκαν απόψεις. Έπρεπε να γίνει για να  καταλήξουμε. Από μακριά δεν θα 

μπορούσαμε να το κάνουμε. Υπήρξε ανατροφοδότηση, εγώ θα αλλάξω πράγματα 

στην ενότητα μετά από αυτό.΄΄ 

 

Γ΄ φάση (Εφαρμογή & Αναστοχασμός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 16 Αναπαράσταση του IMPG για τον εκπαιδευτικό Δ στη Γ΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (Βέλος 4)   

Για την εφαρμογή της ενότητας στη βαθμίδα του ο εκπαιδευτικός Δ υιοθετεί 

και ενσωματώνει στη διδακτική πράξη πειράματα, δραστηριότητες και εφαρμογές 

που σύμφωνα με τις απόψεις του υποστηρίζουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο την 

κατανόηση των μαθητών του. Υπό αυτό το πρίσμα αναπροσαρμόζει διδακτικό υλικό 

που ο ίδιος είχε αναπτύξει σε προηγούμενη φάση.  

Τα εκθέματα φαίνεται να αποτελούν μια νέα διάσταση στην επιστημονική 

εκπαίδευση που κέρδισε το ενδιαφέρον του, αφού συχνά επισημαίνει τα οφέλη για 

τους μαθητές του από τη διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων.  

Αξιοποιεί διδακτικά τους ερευνητές και τους εμπειρογνώμονες στην 

επικοινωνία της επιστήμης στους οποίους δίνει ενεργό ρόλο και συμμετοχή στη 

διδακτική πορεία της ενότητας του. 
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Συσχέτιση Εξωτερικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (Βέλος 3) 

Ο εκπαιδευτικός Δ αναδεικνύει το ρόλο που διαδραμάτισαν εξωγενείς 

παράγοντες στην υλοποίηση της ενότητας του καθώς τον ανάγκασαν σε παρεκκλίσεις 

από τον αρχικό του σχεδιασμό. Το πλαίσιο του σχολικού ομίλου στα πλαίσια του 

οποίου κλήθηκε να εφαρμόσει την ενότητα, τεχνικά προβλήματα στην υλοποίηση των 

τηλεδιασκέψεων και απεργίες, επηρέασαν την πορεία εφαρμογής της ενότητας του. 

 

Συσχέτιση Τομέα Πρακτικής με Τομέα Συνεπειών (Βέλος 6) 

Κατά την κοινοποίηση της εμπειρίας εφαρμογής της ενότητας σε συνθήκες 

τάξης, ο εκπαιδευτικός Δ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανταπόκριση που είχαν οι 

μαθητές του στις διαφορετικές διαστάσεις της.  

Κάνει συχνές αναφορές στην κατανόηση εννοιών της ΝΕ-Τ, τις δυσκολίες 

που συνάντησαν, τις αντιδράσεις τους στις δραστηριότητες και τα πειράματα που 

ενσωμάτωσε και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ερευνητές και τους 

εμπειρογνώμονες της Κ.Μ. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του 

αναφέρει: 

΄΄…έκοψαν  χάρτινες λωρίδες  τεμαχίζοντας διαδοχικά το μέτρο δια δέκα... έγινε 

συζήτηση για τη λογαριθμική κλίμακα… Φάνηκε κατανοητό. Εντόπισαν τη 

δυσκολία της μείωσης ή αύξησης κατά μια τάξη μεγέθους΄΄ 

Λίγο αργότερα αναφέρει: 

΄΄…στη συνέχεια δούλεψαν με το [αναφέρει όνομα WEB 2.0 εφαρμογής] όχι 

ομαδικά. Ένας το έκανε γιατί δεν υπήρχαν πολλοί υπολογιστές. Και επανήρθαν 

για να ελέγξουν την ταξινόμηση. Αντιμετώπισαν δυσκολίες στη σειρά ερυθρό 

αιμοσφαίριο –ιός – χρωμόσωμα. Στα άλλα τα πήγαν καλά. Τους άρεσε το [όνομα 

WEB 2.0 εφαρμογής] ΄΄ 

Τα παραγόμενα εκθέματα αποτέλεσαν για τον ίδιο ένα κριτήριο για την 

αξιολόγηση της γνώσης που αποκόμισαν οι μαθητές του, και κατ’ επέκταση της ίδιας 

της ενότητας αφού όπως διαπιστώνει σε αυτά αποτυπώνονται βασικά στοιχεία της 

ενότητας που κέρδισαν το ενδιαφέρον τους. Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης των εκθεμάτων επισημαίνει: 

΄΄…εδώ, επειδή του είχε κάνει εντύπωση ο λόγος SΑ/V το ενέταξαν στο 

έκθεμα…΄΄ 
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (Βέλος 2) 

 Κατά τη διάρκεια της παρουσίαση των διδακτικών ενοτήτων από τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για να κατανοήσει τη δική 

τους συλλογιστική πορεία στη διδακτική διαχείριση των διαφορετικών διαστάσεων 

της ενότητας αλλά και να αντλήσει ανατροφοδότηση από τις εμπειρίες που 

αποκόμισαν από την εφαρμογή της. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στο 

συγκριτικά υψηλό ποσοστό αναγκών που αποτυπώνεται στην αναπαράσταση του 

IMPG του σχήματος 7.16. Ενδεικτικά, κατά την παρουσίαση της ενότητα της 

εκπαιδευτικού Ε, αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού 

ρωτάει:   

 ΄΄Το βίντεο το έδειξες μονοκόμματα; Ήταν ευχάριστο για τα παιδιά ή 

βαρεθήκανε; Πως πήγε; ΄΄ 

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις προσπαθεί να αποσαφηνίσει ζητήματα που 

αφορούν τη δομή των εκθεμάτων ή εστιάζει σε ζητήματα αλληλεπίδρασης των 

μαθητών κατά την επίσκεψη τους σε συνεργαζόμενους φορείς και ιδρύματα. 

Η αλληλεπίδραση του κυρίως με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε αυτή 

τη φάση, είχε ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή της ενότητας. 

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία οι απόψεις και αντιλήψεις του αναφορικά με τη 

βέλτιστη διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ στην τάξη 

ενημερώθηκαν και εμπλουτίστηκαν. 

 

7.5.4 Σύνοψη αποτελεσμάτων για τον εκπαιδευτικό Δ 

Α΄ φάση: Το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού Δ μονοπωλούν ζητήματα που 

αφορούν κατά κύριο λόγο το διδακτικό υλικό και το επιστημονικό περιεχόμενο της 

ΝΕ-Τ. Στη διαδικασία αποσαφήνισης εννοιών του περιεχομένου και της ανάλυσης 

της εκπαιδευτικής αξίας νανο-εφαρμογών και δραστηριοτήτων παρουσιάζει μια 

ισορροπημένη αλληλεπίδραση τόσο με τους ερευνητές της Κ.Μ όσο και με τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αξία που προσδίδει ο 

ίδιος στις απόψεις και τις αντιλήψεις των συναδέλφων του, για την αξιολόγηση και 

την εν δυνάμει υιοθέτηση των ερεθισμάτων που λαμβάνει στη διδακτική του ενότητα 

(βέλος 1, σχήμα 6.3). Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του για τη διαχείριση του 

διδακτικού υλικού έχουν άμεση αναφορά στις ανάγκες και τα προαπαιτούμενα των 
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μαθητών (βέλος 8, σχήμα 6.3). Κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου οι δια ζώσεις 

αλληλεπιδράσεις του με τα μέλη της Κ.Μ εστιάζουν σε ζητήματα εννοιολογικής 

ισχύος του διδακτικού υλικού, οι οποίες του δίνουν και το ερέθισμα ανάπτυξης νέων 

δραστηριοτήτων για τη διαπραγμάτευση εννοιών της ΝΕ-Τ. Λαμβάνοντας υπόψιν τα 

παραπάνω ενημερώνει τις γνώσεις του και διευρύνει τις διδακτικές του προσεγγίσεις 

για την εισαγωγή εννοιών της ΝΕ-Τ σε επίπεδο τάξης (βέλος 2, σχήμα 6.3).  

Β΄ φάση: Στη φάση αυτή το ενδιαφέρον του για αλληλεπίδραση με τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς είναι μεγαλύτερο. Το διδακτικό υλικό για άλλη μια 

φορά μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κατά τη διάρκεια ανάλυσης της συλλογιστικής 

πορείας που ακολουθεί στην ενότητα που προτείνει για τη βαθμίδα του (βέλος 4, 

σχήμα 6.3) λαμβάνοντας υπόψιν τις προοπτικές των μαθητών του (βέλος 8, σχήμα 

6.3). Παράλληλα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να εφαρμόσει την ενότητα του 

επηρεάζει σε ένα βαθμό δραστηριότητες και πειράματα που θα υιοθετήσει για τη 

δόμηση της (βέλος 3, σχήμα 6.3). Η ανατροφοδότηση που λαμβάνει επί της 

διαχείρισης του διδακτικού υλικού στην ενότητα του και η εμπειρία ενναλακτικών 

διδακτικών πρακτικών, προκαλούν αλληλεπιδράσεις και διεργασίες που 

επαναπροσδιορίζουν αρχικές προθέσεις και επιλογές όσο αναφορά την προσαρμογή 

της ενότητας που θα εφαρμόσει στην επόμενη φάση (βέλη 2 & 5, σχήμα 6.3). 

Γ΄ φάση: Η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού με τους συναδέλφους του στην 

Κ.Μ γίνεται ακόμα εντονότερη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ενότητας μετά 

και την εφαρμογή της σε συνθήκες τάξης. Η αποτελεσματικότητα των πειραμάτων 

και των δραστηριοτήτων που προσάρμοσε στην ενιαία δομή της ενότητας καθώς και 

η εστίαση του στη διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων (βέλος 4, σχήμα 6.3)  

αποτέλεσαν διαστάσεις της ενότητας που αξιολόγησε με κριτήριο την ανταπόκριση 

των μαθητών (βέλος 6, σχήμα 6.3). Επισημαίνει αποκλίσεις από τον αρχικό 

σχεδιασμό στην εφαρμογή της ενότητας λόγω εξωγενών παραγόντων (τεχνικά 

προβλήματα και απεργίες) που την επηρέασαν (βέλος 3, σχήμα 6.3). Οι εμπειρίες των 

συναδέλφων του μετά την εφαρμογή της ενότητας στις βαθμίδες τους  προκαλούν την 

επιβεβαίωση ή την αναθεώρηση των αντιλήψεων του όσο αναφορά τις βέλτιστες 

διδακτικές πρακτικές κυρίως στη διαχείριση του διδακτικού υλικού  και την 

εκπαιδευτική αξία των εκθεμάτων στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης εννοιών της 

ΝΕ-Τ στην τάξη (βέλος 2, σχήμα 6.3). 
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7.6 Τα αποτελέσματα της έρευνας για την εκπαιδευτικό Ε  

Σε αυτή την ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα που αφορούν την 

εκπαιδευτικό Ε, τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά της οποίας δίνονται στον πίνακα 

5.1 της ενότητας 5.4. 

 

7.6.1 Αρχικές αντιλήψεις της εκπαιδευτικού Ε 

Η ανάλυση του 1ου ερωτηματολογίου επιβεβαιώνει τις εκπαιδευτικά 

ενημερωμένες αντιλήψεις και την προϋπάρχουσα εμπειρία της εκπαιδευτικού σε 

διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης εννοιών Φ.Ε. Δηλώνει την 

επιθυμία της να εμπλουτίσει τις γνώσεις αυτές με σύγχρονες μεθόδους που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές της να εμπλακούν στο σχεδιασμό ερευνών μέσα από τις 

οποίες θα εξερευνήσουν ένα νέο θέμα και θα δώσουν ερμηνείες σε νέα φαινόμενα.  

Θεωρεί ότι έχει περιορισμένη γνώση για το περιεχόμενο της Υ.Ε.Κ αφού δεν 

έχει επιμορφωθεί για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης της ως 

εκπαιδευτικός. Αξιολογεί θετικά το ενδεχόμενο ένταξης εννοιών της Υ.Ε.Κ στο 

αναλυτικό πρόγραμμα και δηλώνει πρόθυμη να συνεισφέρει στο μέρος που της 

αναλογεί, σε αυτή την κατεύθυνση. Την προβληματίζουν ζητήματα που αφορούν το 

ρόλο που καλείται η ίδια να διαδραματίσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όσο και 

ζητήματα εκπαιδευτικών προσεγγίσεων αυτού του νέου περιεχομένου.   

 Η ανάπτυξη επιστημονικών εκθεμάτων στη διδασκαλία της επιστήμης είναι 

μια επίσης άγνωστη για εκείνην διάσταση της ενότητας. Εκτιμά ότι η ανάπτυξη 

εκθεμάτων από τους μαθητές μπορεί να αποτελέσει κίνητρο που θα του βοηθήσει να 

μάθουν περισσότερα για ένα θέμα και ταυτόχρονα να τους ευαισθητοποιήσει σε 

σχέση με κοινωνικά ζητήματα επιστήμης, τεχνολογίας και περιβάλλοντος.  

Όσο αναφορά το διεπιστημονικό περιεχόμενο της ΝΕ-Τ, οι γνώσεις της 

περιορίζονται σε έννοιες και όρους που είναι κοινές στο συγκεκριμένο πεδίο και το 

επιστημονικό πεδίο της Φυσικής στο οποίο έχει εντρυφήσει κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών της σπουδών. 
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7.6.2 Οι αλληλεπιδράσεις της εκπαιδευτικού Ε 
 

Σχήμα 7. 17  Ποσοστά αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικού Ε με τα μέλη της Κ.Μ 

 

Στην Α΄ φάση η εκπαιδευτικός Ε κοινοποιεί απόψεις και ιδέες της για το 

σχεδιασμό της ενότητας απευθυνόμενη κυρίως στην ολομέλεια της Κ.Μ. 

Δευτερευόντως αλληλοεπιδρά με συναδέλφους εκπαιδευτικούς με τους οποίους 

μοιράζεται κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς. Η αλληλεπίδραση της με τους 

ερευνητές και τους εμπειρογνώμονες της κοινότητας εστιάζουν σε ζητήματα 

ανάλυσης των διαφορετικών διαστάσεων της ενότητας.  

Στην Β΄ φάση είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον της στρέφεται στην 

αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς με τους οποίους μοιράζεται την 

ευθύνη δόμησης της διδακτικής ενότητας. Η μεγάλη μείωση στο ποσοστό της 

διάστασης Ολομέλεια της Κ.Μ  στο γράφημα του σχήματος 7.17, αναδεικνύει την 

τάση της να απευθύνει ιδέες και προτάσεις της απευθυνόμενη ατομικά στους 

εκπαιδευτικούς σε μια προσπάθεια υποστήριξης τους στις προκλήσεις που από κοινού 

καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η αλληλεπίδρασης της με τους ερευνητές και τους 

εμπειρογνώμονες της κοινότητας ακολουθεί αντίστοιχες τάσεις με αυτές των 

συναδέλφων της.  

Στη Γ΄ φάση, το ενδιαφέρον της για αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς παραμένει κυρίαρχο. Ταυτόχρονα αποτυπώνεται μια  αύξηση της 

συχνότητας με τη οποία κοινοποιεί τις εμπειρίες από την εφαρμογή της ενότητας της, 
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απευθυνόμενη στην ολομέλεια της Κ.Μ. Η αντίστοιχα μικρή αύξηση του ποσοστού 

αλληλεπίδρασης με τα εξειδικευμένα μέλη, αναδεικνύει την ανατροφοδότηση που 

επιδιώκει αναφορικά με τα εκθέματα που ανέπτυξαν οι μαθητές της.  

 

7.6.3 Οι αναπαραστάσεις του IMPG για την εκπαιδευτικό Ε 

Ά φάση (Σχεδιασμός & Προετοιμασία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 18 Αναπαράσταση του  IMPG για την  εκπαιδευτικό Ε στην Α΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (Βέλη 1 & 2) 

Βέλος 1: Υιοθέτηση 

Η αξιοποίηση της πληθώρας των πληροφοριών και των ερεθισμάτων που 

έλαβε η εκπαιδευτικός στην A΄ φάση, της δημιουργούν την ανάγκη για ευελιξία στη 

διαδικασία σχεδιασμού της ενότητας, γεγονός που θα καταστήσει εφικτή την 

προσαρμογή της ενότητας της στις ανάγκες που θα προκύψουν. Η ανάπτυξη 

εκθεμάτων είναι ένα νέο για εκείνη πεδίο στη Δ.Φ.Ε που της δημιουργεί την ανάγκη 

διευκρίνησης ζητημάτων που άπτονται της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης 

τους.  

Πέραν της ανάγκης αποσαφήνισης ζητημάτων που άπτονται της διδασκαλίας 

εννοιών της ΝΕ-Τ, η ανάλυση των ερεθισμάτων που δέχεται της δίνουν το ερέθισμα 

να συνεισφέρει στις ομαδικές συζητήσεις με νέες ιδέες και προτάσεις για το 

σχεδιασμό της ενότητας που αφορούν κυρίως τη διαχείριση του διδακτικού υλικού.  
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Συχνά εστιάζει σε ζητήματα μεθοδολογικής προσέγγισης, καταθέτοντας 

προτάσεις για την ενεργό εμπλοκή των μαθητών, τη στοχοθεσία της επίσκεψης τους  

σε ερευνητικά κέντρα και μουσεία επιστημών όσο και ζητήματα στοχοθεσίας των 

εκθεμάτων. Ενδεικτικά στη συζήτηση που διεξάγεται για το σχεδιασμό του βασικού 

κορμού της ενότητας, αναφέρει: 

΄΄Η διάσταση της αξιολόγησης κινδύνου στην επιστήμη θα μπορούσε να είναι και 

η εμπλοκή των μαθητών στην ενότητα΄΄ 

Κάποια άλλη στιγμή, στη συζήτηση που διεξάγεται για τα εκθέματα αναφέρει: 

΄΄Για το έκθεμα, αν ο στόχος είναι να επικοινωνήσουν τη γνώση είναι 

διαφορετικό από το στόχο να μάθουν το νάνο μέσα από το έκθεμα΄΄ 

Βέλος 2: Αναστοχασμός 

Η δια ζώσης αλληλεπίδραση της με τα μέλη της κοινότητας και τα ποικίλα 

ερεθίσματα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου, της δίνουν την 

ευκαιρία αναστοχασμού επί των προκλήσεων που παρουσιάζονται για τη διδακτική 

προσέγγιση των διαστάσεων της ενότητας. 

Η κοινοποίηση εναλλακτικών ιδεών και πρακτικών για τη διδακτική 

προσέγγιση του νέου περιεχομένου της δίνουν την ευκαιρία κριτικής ανάλυσης αυτών 

των ερεθισμάτων πριν πάρει αποφάσεις για το σχεδιασμό της ενότητας της. 

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρει: 

΄΄Το υλικό το επέλεξα κριτικά. Υπήρχαν δραστηριότητες για τις οποίες είχα 

ενδοιασμούς. Επέλεξα μέσα από αρκετά΄΄   

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η προαναφερθείσα διαδικασία είχε 

σημαντική επιρροή στις αρχικές της προθέσεις και αντιλήψεις αναφορικά με τη 

δόμηση της ενότητας. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία 

τίθενται υπό διαπραγμάτευση προτάσεις των μελών που αφορούν το σχεδιασμό του 

βασικού κορμού της ενότητας, αναφέρει: 

΄΄Φαντάζομαι μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις τώρα που είδαμε και τις 

προτάσεις των υπολοίπων΄΄ 
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (Βέλος 8)   

Στην προσπάθεια αποσαφήνισης ζητημάτων που άπτονται του σχεδιασμού της 

ενότητας η εκπαιδευτικός Ε λαμβάνει υπόψιν, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις 

προοπτικές των μαθητών της.  Έχει στο επίκεντρο των προτάσεων και των ιδεών που 

κοινοποιεί στις ομαδικές συζητήσεις την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και την 

ενεργό εμπλοκή τους στην ενότητα. Ενδεικτικά, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 

1ου σεμιναρίου αναφέρει: 

΄΄… και νομίζω ότι θα ήταν καλό τα παιδιά μας να συναντηθούν στην 

παρουσίαση των εκθεμάτων στο Μ.Φ.Ι.Κ. Να δουν ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά 

που κάνουν το ίδιο πράγμα.΄΄  

Θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή των συνεργαζόμενων φορέων και 

ειδικότερα των μουσείων της επιστήμης, εκτιμώντας ότι θα συμβάλλουν σημαντικά 

στο να διαμορφώσουν οι μαθητές μια διαφορετική στάση απέναντι σε αυτούς τους 

χώρους. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που αφορά τη 

συγκεκριμένη θεματική, αναφέρει: 

΄΄…τα παιδιά όταν μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν ένα έκθεμα, όταν θα 

πηγαίνουν σε ένα μουσείο ή στο Ι.Ε θα αρχίσουν να εκτιμάνε αλλιώς αυτούς τους 

χώρους. Θα τους επισκέπτονται με άλλο μάτι. Είναι πολύ σημαντική η 

εκπαίδευση και σε αυτό το κομμάτι.΄΄ 

Β΄ φάση (Δόμηση της ενότητας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 19 Αναπαράσταση του IMPG για την εκπαιδευτικό Ε στη Β΄ φάση 
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (Βέλη 4 & 5) 

Βέλος 4: Υιοθέτηση  

Στη φάση δόμησης της ενότητας, η εκπαιδευτικός υιοθετεί στη διδακτική 

πράξη απόψεις και ιδέες της, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την 

ολοκλήρωση της Α΄ φάσης.  

Η προηγούμενη διδακτική εμπειρία και οι προοπτικές των μαθητών αποτελεί 

βασικό κριτήριο για την αιτιολόγηση της διδακτικής διαχείρισης του διαθέσιμου 

υλικού στην ενότητα που προτείνει για τη βαθμίδα της. 

 Αξιοποιεί υλικό των ερευνητών της ΝΕ-Τ και την αλληλεπίδραση των 

μαθητών με χώρους έκθεσης της επιστήμης (Ι.Ε) για να προκαλέσει αφενός τον 

εντυπωσιασμό τους και αφετέρου την ενεργό εμπλοκή τους στην ενότητα.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο της ενότητας της αποτελεί επίσης το γεγονός, ότι 

υιοθετεί ιδέες και προτάσεις συναδέλφων που παρουσιάσθηκαν στην Α΄ φάση 

κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών της.  

Βέλος 5: Αναστοχασμός 

Η ανατροφοδότηση και η αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού Ε με τα μέλη της 

Κ.Μ κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ενότητας που προτείνει για τη βαθμίδα της, 

προκαλεί συχνά την επανεξέταση της ορθότητας των επιλογών της. Ενδεικτικό είναι 

το απόσπασμα διαλόγου που ακολουθεί: 

Εκπαιδευτικός Ε: …θα του δώσω εικόνες χρυσού, να προβληματιστούν…. 

Ερευνητής Γ: Θα τους πεις ότι είναι χρυσός ;  

Εκπαιδευτικός Ε: Δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά μάλλον ναι. Όταν τους δώσω τις 

εικόνες στο [όνομα WEB 2.0 εφαρμογής], θα τους το πω για να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον. Για παράδειγμα θα του ρώταγα: Aν αυτό σας έλεγαν ότι είναι 

χρυσός, θα το αγοράζατε ;  

Εκπαιδευτικός Ε: ….στο πλαίσιο του να καταλάβουν τι παθαίνει ο λόγος SA/V 

ποιοτικά, καθόλου νούμερα. Απλά να κολλάνε χαρτάκια για να καταλάβουν ότι 

μεγαλώνει η επιφάνεια.  

Εκπαιδευτικός A: Το πείραμα με το χρυσό σχετίζεται /συνδέεται με τον κύβο ; 

Εκπαιδευτικός Ε: Ως μία ιδιότητα που αλλάζει με το μέγεθος. Όταν αλλάζει το 

μέγεθος τι αλλάζει; H αναλογία SA/V και αυτό επηρεάζει κάποιες ιδιότητες. 

Όσο αναφορά το χρυσό επηρεάζει το χρώμα. 

Εκπαιδευτικός Β: Θα σου πει κάποιος. Όταν κάνει κάποιος αραίωση μικραίνει 

το σωματίδιο αλλά δεν αλλάζει χρώμα το διάλυμα. Ο χρυσός γιατί αλλάζει; 

Εμένα με προβλημάτισε για να βάλω τα κβαντικά …  
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Εκπαιδευτικός A:  Γιατί το κάνεις ποιοτικά το SA/V;  

Εκπαιδευτικός E: Aν πάρω ένα κύβο, βάλω χαρτάκια, μετά τον κόψω και 

ξαναβάλω χαρτάκια, τελείωσε το καταλάβανε. Έχω την αίσθηση και από την 

εμπειρία μου στο σχολείο όταν κάνω μάθημα, ότι όταν κάνεις πολλά 

μαθηματικά, καταλαβαίνουν εν τέλει το μαθηματικό αλλά έχουν χάσει το 

φυσικό. ΄΄ 

Το παραπάνω απόσπασμα αναδεικνύει ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις, τη φέρνουν 

συχνά αντιμέτωπη με την ανάγκη υπεράσπισης των επιλογών της αλλά και την 

ανακάλυψη νέων διαστάσεων που ενδεχομένως να μην είχε λάβει υπόψιν. Η 

ανατροφοδότηση που λαμβάνει μέσα από αυτήν την αναστοχαστική διαδικασία  

επηρέασαν τις προσωπικές αντιλήψεις και προθέσεις της όσο αναφορά τη δόμηση του 

ενιαίου κορμού της ενότητας.    

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Συνεπειών (Βέλος 8)   

Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών είναι βασικό στοιχείο των 

παρεμβάσεων της εκπαιδευτικού στην φάση αυτή. Ενδεικτικά αποσπάσματα από 

αναφορές της στις προοπτικές των μαθητών κατά τη διάρκεια παρουσίασης της 

ενότητα της όσο και στις ενότητες των συναδέλφων της, είναι: 

΄΄Είναι ωραίο να ξεκινήσεις με ένα βιντεάκι να τους τα δείξεις [εννοεί τα 

νανοϋλικά] και μετά να τους δείξεις και τα κανονικά υλικά και να τους πεις. Tα 

παίρνεις το χρησιμοποιείς ή όχι; ΄΄ 

΄΄Η διδασκαλία στο γυμνάσιο είναι καλό να εμπεριέχει λίγο περισσότερο το 

στοιχείο του εντυπωσιασμού προκειμένου να ελκύσεις το ενδιαφέρον των 

μαθητών΄΄ 

 

΄΄Γιατί δεν ενοποιείς όλα αυτά σε μία δραστηριότητα πιο διερευνητική. Νομίζω 

ότι θα τους αρέσει.΄΄ 

 

Τα παραπάνω αποσπάσματα, αποτυπώνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις (π.χ 

εντυπωσιασμός, διλληματικές καταστάσεις κ.α) που καταθέτει η εκπαιδευτικός Ε για 

την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στην ενότητα.  
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Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (Βέλος 2) 

Στη φάση δόμησης της ενότητας η εκπαιδευτικός Ε επιδιώκει την 

αλληλεπίδραση κυρίως με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αφού όπως η ίδια κατά 

τη διάρκεια παρέμβασης της αναφέρει: 

΄΄… συζητώντας προκύπτουν ιδέες…΄΄ 

Τα ποικίλα ερεθίσματα που λαμβάνει κατά τη διάρκεια παρουσίασης των 

διδακτικών ενοτήτων των συναδέλφων εκπαιδευτικών, της δίνουν το ερέθισμα 

κριτικής ανάλυσης ζητημάτων που τίθενται υπό την κοινή διαπραγμάτευση.  Μέσα 

από αυτήν τη διαδικασία επαναπροσδιορίζει σκέψεις και ιδέες και συνεισφέρει στο 

διάλογο που εξελίσσεται με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βέλτιστη διδακτική 

διαχείριση του διαθέσιμου υλικού, με γνώμονα την προσέλκυση του ενδιαφέροντος 

και την κατανόηση των μαθητών. Ενδεικτικά, παρατίθενται τα παρακάτω 

αποσπάσματα από παρεμβάσεις της, σε ενότητες συναδέλφων:  

΄΄…είναι μια καλή εφαρμογή για να διδάξεις τις δυνάμεις του 10, όχι για το 

νανο. Έχω την αίσθηση ότι πας να τους διδάξεις κάτι άγνωστο, το νάνο, με κάτι 

άλλο άγνωστο, τις δυνάμεις του 10, και αυτό θα τους δυσκολέψει πολύ.΄΄  

΄΄…δεν θεωρώ ότι είναι θέμα του χρόνου. Θεωρώ ότι είναι πληροφορία. 

Περισσότερη από αυτή που χρειάζεται. Και τα τρία βιντεάκια δείχνουν το ίδιο 

πράγμα. Αυτοκαθαριζόμενα υλικά και εφαρμογές νανοτεχνολογίας΄΄ 

 

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις 

και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και αξιολογεί σε αυτή τη φάση, αναπροσαρμόζουν 

τις αρχικές τις προθέσεις αναφορικά με τη δόμηση της ενότητας. Είναι ενδεικτικό, ότι 

κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ενότητα της στα μέλη της Κ.Μ, επισημαίνει: 

΄΄…η δεύτερη συνάντηση θα μπορούσε να ξεκινήσει με ένα βίντεο. Είχα σκοπό να 

μην τους δώσω κάρτες αλλά μετά την παρουσίαση του [εκπαιδευτικού Α], 

μάλλον θα κάνω αυτό… Ανατρέπεται η αρχική μου πρόθεση. Νομίζω ότι στα δικά 

μου παιδιά θα αρέσει να περιηγηθούν και να ψάξουν.΄΄ 
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Γ΄ φάση (Εφαρμογή & Αναστοχασμός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.20 Αναπαράσταση του IMPG για την εκπαιδευτικό Ε στη Γ΄ φάση 

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (Βέλος 4)  

Η δυνατότητα ευελιξίας στην τελική προσαρμογή της ενότητας έδωσε τη 

δυνατότητα στην εκπαιδευτικό Ε να υιοθετήσει στη διδακτική πράξη τις 

αναθεωρημένες ιδέες και απόψεις της μετά και από την ανατροφοδότησης της Β΄ 

φάσης.  

Τα χαρακτηριστικά της ενότητας που εφάρμοσε αναδεικνύουν την υιοθέτηση 

στοιχείων από τις εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις συναδέλφων της. Σε κάθε 

περίπτωση η διαχείριση του διδακτικού υλικού έγινε επιδιώκοντας την προσέλκυση 

του ενδιαφέροντος και την κατανόηση των μαθητών της. Ενδεικτικά κάποια στιγμή 

κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ενότητας που εφάρμοσε αναφέρει: 

΄΄Με βάση τις εργασίες των μαθητών έγινε συζήτηση για τα θετικά και τα 

αρνητικά της vανοτεχνολογίας… Έγραψα στον πίνακα + και – και τα 

καταγράψαμε. Επειδή δεν ήθελα να είναι μόνο συζήτηση έκανα τη δραστηριότητα 

με τη μαγική άμμο και το μαγνήτη με <<νανοσωματίδια >>….για να το 

ευχαριστηθούν τα παιδιά΄΄ 

Κατά τη διάρκεια κοινοποίησης των εμπειριών που αποκόμισε από την 

εφαρμογή της ενότητας, δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν τη 

διαχείριση του διδακτικού υλικού και δευτερευόντως σε ζητήματα ένταξης των 
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επιστημονικών κέντρων και των μουσείων επιστήμης ή την ανάπτυξη των 

εκθεμάτων.     

 

Συσχέτιση Εξωτερικού Τομέα με Τομέα Πρακτικής (Βέλος 3) 

 Η αλληλεπίδραση των μαθητών της εκπαιδευτικού Ε με τα μουσεία επιστήμης 

δεν πραγματοποιήθηκε στον αρχικά σχεδιασμένο χρόνο, καθώς εξωγενείς παράγοντες 

δεν το επέτρεψαν. Το γεγονός αυτό επηρέασε την εφαρμογή της ενότητας της καθώς 

άλλαξε τη σειρά με την οποία παρουσιάστηκαν στους μαθητές οι θεματικές των 

διδακτικών της παρεμβάσεων. 

 

Συσχέτιση Τομέα Πρακτικής με Τομέα Συνεπειών (Βέλος 6) 

Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο έντονο ενδιαφέρον των μαθητών της για τα 

υλικά της ΝΕ-Τ με τα οποία είχαν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν στα πλαίσια 

των δραστηριοτήτων που ενσωμάτωσε στην ενότητα της.  

Συχνά, επισημαίνει σημεία στα οποία οι μαθητές της αντιμετώπισαν 

δυσκολίες κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά 

αναφέρει: 

΄΄Μετά έγινε η δραστηριότητα με το νανοχάρακα…ίσα ίσα να προβλέψουν και να 

μετρήσουν τη παλάμη τους σε νανόμετρα. Το χάνανε εκεί με τα μηδενικά 

εννοείται΄΄ 

Εξίσου έντονος ήταν ο ενθουσιασμός των μαθητών της από την 

αλληλεπίδραση τους τόσο με τους συνεργαζόμενου ερευνητές και εμπειρογνώμονες 

όσο και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους σε χώρους εργαστηρίων του  Ι.Τ.Ε και 

το Μ.Φ.Ι.Κ. Ενδεικτικά αναφέρει: 

΄΄Μετά έγινε μια διδακτική επίσκεψη στο Μ.Φ.Ι.Κ. Κατενθουσιαστήκαν. Μου 

είπαν ότι ήταν η καλύτερη εκδρομή που είχαν πάει.΄΄  

Μετά την ολοκλήρωση εφαρμογής της ενότητας, εκτιμά ότι η υλοποίηση της 

στην τάξη αποτέλεσε μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές της.  

 

Συσχέτιση Προσωπικού Τομέα με Εξωτερικό τομέα (Βέλος 2)  

Η κριτική ανάλυση των διδακτικών ενοτήτων που παρουσιάζονται κατά τη 

διάρκεια του 3ου σεμιναρίου, έδωσε ποικίλα ερεθίσματα στην εκπαιδευτικό Ε, για 

αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους της.  
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Ειδικότερα, η πρόσφατη εμπειρία της από την εφαρμογή της ενότητας στην 

τάξη της δίνει το κίνητρο να εστιάσει στις ενότητες των συναδέλφων, αναφορικά με 

τη δική τους εμπειρία από την εφαρμογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ενότητας από τον εκπαιδευτικό Α 

εξελίσσεται ο παρακάτω διάλογος: 

Εκπαιδευτικός Α: Επιλέξαμε να το ελέγξουμε αυτό μέσα από το [αναφέρει 

όνομα διαδικτυακής εφαρμογής]. Κατέγραφαν μέγεθος και κλίμακα στην οποία 

ανήκει. 

Εκπαιδευτικός Ε: Τους είχες πει πια ήταν τα όρια για κάθε κλίμακα ; Γιατί οι 

δικοί μου μαθητές είχαν πρόβλημα. Με ρωτούσαν: Κυρία, τα 200nm είναι 

μικρο ή νάνο;΄΄  

Εκπαιδευτικός Α:  Όχι. Απλά οι εικόνες ήταν χαρακτηριστικές ώστε να 

ανήκουν ευδιάκριτα στις ξεχωριστές κλίμακες. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συγκριτικής ανάλυσης των εμπειριών της με 

εκείνες των συναδέλφων της, συχνά κοινοποιεί νέες απόψεις για την 

αποτελεσματικότητα του διδακτικού υλικού. Παίρνει θέση στο διάλογο που 

εξελίσσεται για ζητήματα στοχοθεσίας επίσκεψης των μαθητών στα συνεργαζόμενα 

ιδρύματα και τη βέλτιστη διδακτική αξιοποίηση τους στην ενότητα. Ιδιαίτερα συχνή 

είναι και η αλληλεπίδραση της με μέλη της Κ.Μ για ζητήματα που αφορούν την 

ανάπτυξη των εκθεμάτων. 

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις 

βοήθησαν στην εδραίωση ή την επανεξέταση προσωπικών της αντιλήψεων, 

αναφορικά με τις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές για τη διδασκαλία εννοιών 

επιστήμης και τεχνολογίας αιχμής στην τάξη.   

 

7.6.4 Σύνοψη αποτελεσμάτων για την εκπαιδευτικό Ε 

Α΄ φάση: Από την πρώτη κιόλας φάση η εκπαιδευτικός Ε συνεισφέρει στις 

ομαδικές συζητήσεις καταθέτοντας απευθυνόμενη στην ολομέλεια της Κ.Μ τις 

απόψεις της για το σχεδιασμό της ενότητας, εστιάζοντας στο διαθέσιμο διδακτικό 

υλικό. Το ενδιαφέρον της για ανατροφοδότηση αφορά την αξιοποίηση των κέντρων 

και των μουσείων της επιστήμης στην ενότητα, όσο και την αποσαφήνιση ζητημάτων 

που αφορούν την ανάπτυξη των εκθεμάτων (βέλος 1, σχήμα 6.3). Οι παρατηρήσεις 

και οι προτάσεις της, έχοντας ως άμεση αναφορά τις προοπτικές των μαθητών, 
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εστιάζουν στην αλληλεπίδραση τους με το διδακτικό υλικό, τα μουσεία και τα κέντρα 

επιστήμης και δευτερευόντως με τη διαπραγμάτευση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ  (βέλος 

8, σχήμα 6.3). Οι δια ζώσεις αλληλεπιδράσεις με τα μέλη της κοινότητας αλλά και τα 

διαθέσιμα μέσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου τη βοήθησαν να 

αξιολογήσει τα ερεθίσματα που έλαβε σε αυτή τη φάση αλλά και να ενημερώσει τις 

διδακτικές της πρακτικές (π.χ αξιοποίηση μουσείων της επιστήμης στη Δ.Φ.Ε) για τη 

διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ (βέλος 2, σχήμα 6.3).  

Β΄ φάση: Στη φάση το ενδιαφέρον της για αλληλεπίδραση στρέφεται προς του 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Η ανατροφοδότηση που έλαβε στην προηγούμενη 

φάση είχε ως αποτέλεσμα να ενσωματώσει στην ενότητας της (βέλος 4, σχήμα 6.3) 

διδακτικές προσεγγίσεις συναδέλφων της, τις οποίες και προσάρμοσε  κατάλληλα 

σύμφωνα με τις προοπτικές των μαθητών της (βέλος 8, σχήμα 6.3). Η 

ανατροφοδότηση που λαμβάνει κατά την αλληλεπίδραση της κυρίως με συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς κατά την παρουσίαση της ενότητας της, όσο και η εμπειρία των 

εναλλακτικών ιδεών στη διαπραγμάτευση εννοιών της ΝΕ-Τ επαναπροσδιορίζουν 

αρχικές τις προθέσεις αναφορικά με την προσαρμογή της ενότητας που θα εφαρμόσει 

στην επόμενη φάση (βέλη 2 & 5, σχήμα 6.3). 

Γ΄ φάση: Η αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους της στην Κ.Μ παραμένει 

κυρίαρχη σε αυτή την φάση, ωστόσο αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό με το οποίο 

απευθύνει  στην ολομέλεια της Κ.Μ τις αντιλήψεις της μετά και από την εφαρμογή 

της ενότητας. Η ανταπόκριση των μαθητών (βέλος 6, σχήμα 6.3) στα πειράματα και 

τις δραστηριότητες που ενσωμάτωσε στην ενιαία δομή της ενότητας (βέλος 4, σχήμα 

6.3) αποτέλεσαν το κριτήριο για την αξιολόγηση τους. Δευτερευόντως εστιάζει στην 

ανάπτυξη των εκθεμάτων και στην αντίδραση των μαθητών στην εμπειρία που 

προσφέρουν τα κέντρα και τα μουσεία επιστήμης. Παράλληλα, επισημαίνει 

αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό στη εφαρμογή της ενότητας λόγω εξωγενών 

παραγόντων (βέλος 3, σχήμα 6.3). Η συγκριτική ανάλυση των εμπειριών που 

αποκόμισε από την εφαρμογή της ενότητας με αυτές των συναδέλφων της, 

συμβάλλουν στην επιβεβαίωση ή την απόρριψη αρχικών της αντιλήψεων για τη 

δόμηση μιας ενότητας που θα ενισχύει την κατανόηση των μαθητών σε έννοιες της 

ΝΕ-Τ (βέλος 2, σχήμα 6.3). 

 



 

 
199 

 

7.7 Συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας 

  Στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάσθηκαν τα 

ευρήματα της έρευνας για κάθε εκπαιδευτικό ατομικά. Μέσα από αυτήν τη 

διαδικασία αναδείχθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντιλήψεων τους 

αναφορικά με το σχεδιασμό και τη δόμηση της διδακτικής ενότητας και των 

αλληλεπιδράσεων τους με τα μέλη της Κ.Μ στις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της 

ενότητας. Παράλληλα, αποτυπώθηκαν οι διαδικασίες που προκαλούν αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις ατομικά για κάθε εκπαιδευτικό και οι οποίες συμβάλλουν στην 

επαγγελματική του αλλαγή σύμφωνα με τις αρχές του IMPG, ώστε να εντάξει 

αποτελεσματικά έννοιες της ΝΕ-Τ στη διδασκαλία του.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των 

αλληλεπιδράσεων και των διαδικασιών για το σύνολο των πέντε εκπαιδευτικών, 

απαντώντας με αυτόν τον τρόπο το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας διατριβής.  

 

7.7.1 Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κοινότητας Μάθησης 

Η δυναμική και τα χαρακτηριστικά των αλληλεπιδράσεων των 

εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ αποτυπώνονται στο διάγραμμα του σχήματος 

7.21 που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 21 Ποσοστά αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ 
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Ολομέλεια Κ.Μ 

Αρχικά, είναι σημαντικό να επισημανθεί το συγκριτικά υψηλό ποσοστό 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με την ολομέλεια της Κ.Μ και στις τρεις φάσεις 

ανάπτυξης της διδακτικής ενότητας. Αυτή η διάσταση της αλληλεπίδρασης 

αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά στις 

ομαδικές συζητήσεις απευθύνοντας τις ιδέες και τις απόψεις τους στην ολομέλεια 

της Κ.Μ. Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις τους για το αίσθημα 

ασφάλειας που νιώθουν ως ενεργά και ισότιμα μέλη της Κ.Μ, γεγονός που φαίνεται 

να τους ενθαρρύνει ώστε να εκφράσουν νέες ιδέες και προτάσεις κατά τη συμμετοχή 

τους στις συζητήσεις της κοινότητας. Ενδεικτικά, κατά τηνδιάρκεια της συνέντευξης 

της, η εκπαιδευτικός Ε αναφέρει: 

΄΄Νιώθω ότι σε αυτό το πλαίσιο οι ανησυχίες μου καλύπτονταν πλήρως. Ότι και 

αν χρειαζόμουν, μπορούσα απλά να το ζητήσω. Έτσι ένιωθα. Είχα την ευκαιρία 

να ζητήσω ανατροφοδότηση για κάθε πιθανή ανησυχία μου και να λάβω άμεση 

υποστήριξη από τον κατάλληλα καταρτισμένο άνθρωπο΄΄  

Αντίστοιχα στη συνέντευξη της η εκπαιδευτικός Β αναφέρει:  

΄΄Νομίζω ότι αυτή η ομάδα ήταν εκπληκτικά υποστηρικτική. Η αλληλοκάλυψη 

ήταν πέρα από τις αρχικές μου προσδοκίες. Κάθε μέλος της ομάδας συνέβαλε σε 

διαφορετικό επίπεδο. Εκτιμώ πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ομάδα 

εργάστηκε σε θέματα με τα οποία δεν είμασταν εξοικειωμένοι΄΄  

Μέσα σε αυτό το υποστηρικτικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ασφαλείς να 

υποβάλλουν ερωτήσεις, καλλιεργούνται οι ευκαιρίες για διάλογο και η ανταλλαγή 

ιδεών ενώ αναδεικνύονται οι διαφορετικές απόψεις των μελών. Ταυτόχρονα, 

τονώνεται η αυτοπεποίθηση τους αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν τις ικανότητες 

εκείνες που τους καθιστούν ισότιμα μέλη μιας κοινότητας στην οποία συμμετέχουν 

ερευνητές και εμπειρογνώμονες με επιστημονική κατάρτιση εγνωσμένης αξίας.  

 

Ερευνητές /Εμπειρογνώμονες 

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν μια σταδιακή αλλαγή του ενδιαφέροντος τους 

για αλληλεπίδραση με τα μεμονωμένα μέλη της Κ.Μ, στη βάση των προκλήσεων 

που προκύπτουν σε κάθε φάση ανάπτυξης της ενότητας. Η αλληλεπίδραση με τους 

ερευνητές και τους εμπειρογνώμονες συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό στην Α΄ 

φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήματα ανάλυσης και αποσαφήνισης των 

διαφορετικών διαστάσεων της ενότητας τίθενται υπό την κοινή διαπραγμάτευση των 
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μελών της κοινότητας. Ειδικότερα, οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών με τους 

ερευνητές της ΝΕ-Τ αναδεικνύει την ανάγκη τους να αποσαφηνίσουν έννοιες όπως η 

αλλαγή των ιδιοτήτων της ύλης στη νανοκλίμακα καθώς και τις εφαρμογές των 

προϊόντων της ΝΕ-Τ στη σύγχρονη καθημερινότητα. Επιπλέον, αναδεικνύει τις 

ανησυχίες τους αναφορικά με τους εν δυνάμει κινδύνους που εγείρουν αυτές οι 

εφαρμογές για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Αλληλεπιδρούν με ερευνητές της Δ.Φ.Ε για ζητήματα που αφορούν το διαθέσιμο 

διδακτικό υλικό και τη διδακτική ενσωμάτωση επιστημονικών κέντρων και 

μουσείων επιστήμης στην ενότητα. Οι βασικές αρχές ανάπτυξης των εκθεμάτων 

αποτέλεσαν το αντικείμενο αλληλεπίδρασης τους με τους εμπειρογνώμονες από τα 

μουσεία επιστημών.  

Ωστόσο, τα ποσοστά αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τα 

εξειδικευμένα μέλη της κοινότητας συγκεντρώνουν συγκριτικά χαμηλά ποσοστά αν 

αναλογιστεί κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν προηγούμενη γνώση ή 

εμπειρία στις διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας. Για την ερμηνεία αυτής της 

ασυμβατότητας, παρατίθεται ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του εκπαιδευτικού 

Α: 

΄΄…πριν από κάθε τηλεδιάσκεψη, μας δινόταν ένα κείμενο σχετικό με το υπό 

συζήτηση θέμα. Αυτό ήταν καλό. Ήταν πραγματικά χρήσιμο. Συνήθιζα να το 

διαβάζω πριν τις τηλεδιασκέψεις και νομίζω ότι με βοήθησε πολύ στο να 

εξοικειωθώ με το νέο θέμα. Κράταγα μόνο κάποιες λίγες σημειώσεις για τυχόν 

απορίες που μου γεννιόταν για να ρωτήσω τους ειδικούς κατά τη διάρκεια των 

τηλεδιασκέψεων ΄΄ 

Το παραπάνω απόσπασμα αντικατοπτρίζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με το υλικό που τους δινόταν πριν τις τηλεδιασκέψεις και το οποίο συνόψιζε τα 

βασικά σημεία του υπό συζήτηση θέματος, δίνοντας εν μέρει τις απαντήσεις που 

χρειαζόταν οι εκπαιδευτικοί. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν τα επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (πίνακας 5.1) διέθεταν μια εκπαιδευτικά 

ενημερωμένη προσέγγιση για τις βασικές αρχές της διερευνητικής μεθόδου καθώς 

και ένα υπόβαθρο σε έννοιες Φ.Ε όπως π.χ το μέγεθος και κλίμακα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά φαίνεται ότι συνείσφεραν στο να διατηρηθούν σε συγκριτικά  

χαμηλά επίπεδα οι αλληλεπιδράσεις τους με τους ερευνητές της κοινότητας σε 

σχέση με τις προαναφερθείσες διαστάσεις της ενότητας.   

Στη Β΄ φάση οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών με τα εξειδικευμένα μέλη 

της κοινότητας υποβαθμίζονται σημαντικά παρουσιάζοντας μια μικρή ανοδική τάση 



 

 
202 

 

στην τελευταία φάση του ερευνητικού σχεδιασμού. Το στοιχείο αυτό μπορεί να 

ερμηνευθεί υπό την οπτική ότι στη Β΄ φάση, οι εκπαιδευτικοί  επικέντρωσαν το 

ενδιαφέρον του στη δόμηση του βασικού κορμού της ενότητας. Στη διαδικασία αυτή 

η συνεισφορά των εξειδικευμένων μελών περιορίστηκε στη στοχευμένη 

ανατροφοδότηση και υποστήριξη ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διαφορετικές 

διαστάσεις θα αντιπροσωπευθούν επαρκώς στην ενότητα. Έτσι, ο ρόλος τους 

περιοριζόταν στο συντονισμό και τον εξ’ ορθολογισμό της λειτουργίας της 

κοινότητας, δίνοντας την πρωτοβουλία στους εκπαιδευτικούς για τη δόμηση της 

ενότητας.  

Στη Γ΄ φάση οι εκπαιδευτικοί εκλήθησαν να υποστηρίξουν τους μαθητές τους 

στην ανάπτυξη εκθεμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή είχαν την ανάγκη υποστήριξης 

από εμπειρογνώμονες των μουσείων επιστήμης. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν 

ότι οι προβληματισμοί των εκπαιδευτικών όσο αναφορά τα εκθέματα δεν 

περιορίστηκαν σε διαδικαστικά ζητήματα ανάπτυξης τους αλλά επικεντρώθηκαν 

στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις προοπτικές των μαθητών τους και από το 

πλαίσιο εφαρμογής της ενότητας. Ενδεικτικά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των 

μαθητών του, ο εκπαιδευτικός Δ κατά τη διάρκεια του 2ου σεμιναρίου επισημαίνει: 

΄΄Πιστεύω ότι το πρώτο έκθεμα περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση έστω και σε 

ένα απλοϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι συμβατό με την ικανότητα των 

μαθητών σε αυτή την ηλικία. Το δεύτερο όμως είναι μόνο για εντυπωσιασμό. 

Δεν είμαι απόλυτα πεπεισμένος για την πληρότητά του εάν πρόκειται να εκτεθεί 

στο κοινό.΄΄ 

 

Εκπαιδευτικοί 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών, είναι 

η δυναμική της αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι κατά την διάρκεια της Α΄ φάσης, οι 

εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις ομαδικές συζητήσεις έχοντας κατά νου την 

επικείμενη διαδικασία δόμησης της ενότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, επιδιώκουν την 

αλληλεπίδραση με συναδέλφους τους κατά τη διάρκεια των οποίων εγείρουν 

προβληματισμούς κοινού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια των 

τηλεδιασκέψεων στην Α΄φάση, εξελίσσεται ο παρακάτω διάλογος: 
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Εκπαιδευτικός Β: Το πώς θα μετασχηματίσουμε διδακτικά την 

κβαντομηχανική είναι κάτι εύκολο; Δεν είδα δραστηριότητες αυτές τις δύο 

μέρες που να έχουν να κάνουν με την κβαντομηχανική ερμηνεία της αλλαγής 

χρώματος. Υπάρχει κάτι τέτοιο; Θα έχω το υλικό αυτό και πότε;  

Εκπαιδευτικός Γ: Εγώ έχω υλικό για αυτό το θέμα και μπορώ να τα 

<<φορτώσω>> λίγο παραπάνω ανεβάζοντας λίγο το επίπεδο. Όταν έχει 

μαθητές λυκείου μπορούν να καταλάβουν τι είναι φως, τι είναι κύμα, τι 

σημαίνει μπλε χρώμα και τι κόκκινο και αναλόγως προχωράς. 

Εκπαιδευτικός Α: Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δικιά του αγωνία για τους 

μαθητές του και πως θα το υλοποιήσει στην πράξη. Αν υπάρχει η δραστηριότητα 

και μας πεις πάρε την και κάνε την τότε είμαστε οκ. Όλα καλά. 

Εκπαιδευτικός Δ: [απευθυνόμενος στην Εκπαιδευτικό Β] επειδή δεν το είδες 

δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν το βάλουμε κάτω όλοι μαζί 

και το σκεφτούμε θα βρούμε έναν τρόπο. 

 

 Στη Β΄ φάση όπου υλοποιείται η λεπτομερής δόμηση της ενότητας, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών εύλογα αναβαθμίζεται. Ανταλλάσσουν 

ιδέες για τη δόμηση του βασικού κορμού της ενότητας, τη διδακτική αξιοποίηση των 

επιστημονικών κέντρων και των μουσείων επιστήμης και την ανάλυση της 

εκπαιδευτικής αξίας του διδακτικού υλικού. Επενδύουν στην στοχευμένη 

ανατροφοδότηση από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διαθέτουν την 

εμπειρία της τάξης. Ενδεικτικά, ο Εκπαιδευτικός Γ κατά τη διάρκεια των 

τηλεδιασκέψεων στη φάση αυτή αναφέρει: 

΄΄ Ίσως εγώ με την [Εκπαιδευτιικό Β] να πρέπει να επικοινωνούμε περισσότερο 

και να προβληματιστούμε ως ομάδα Λυκείου…΄΄ 

 Στη Γ΄ φάση η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται και πάλι 

στους εκπαιδευτικούς της K.M. Εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία 

αξιολόγησης της ενότητας υπό το πρίσμα της ανταπόκρισης των μαθητών τους. Μέσα 

από τις ανάλογες εμπειρίες των συναδέλφων αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 

των πειραμάτων και των δραστηριοτήτων που ενσωμάτωσαν στην ενότητα, τη 

διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων όσο και τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών 

τους με τα ερευνητές και εμπειρογνώμονες της Κ.Μ. 
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Θέματα που κυριαρχούν στις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών  

 Τα θέματα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών κατά τη 

διάρκεια των αλληλεπιδράσεων τους με τα μέλη της Κ.Μ, δίνονται στο διάγραμμα 

του σχήματος 7.22 που ακολουθεί.  

 

Σχήμα 7. 22 Θέματα που κυριαρχούν στις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών 

 

Στρατηγικές διδασκαλίας για συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ζητήματα που αφορούν το 

διδακτικό υλικό κυριαρχούν στις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών σε όλα τα 

στάδια ανάπτυξης της ενότητας. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων 

στη φάση του Σχεδιασμού & Προετοιμασίας της ενότητας οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν 

σε ζητήματα παροχής του διδακτικού υλικού ενώ κατά τη διάρκεια του 1ου 

σεμιναρίου το ενδιαφέρον τους στρέφεται στην αποσαφήνιση της εννοιολογικής 

ισχύος των μοντέλων, των πειραμάτων, των δραστηριοτήτων αλλά και των προϊόντων 

και των εφαρμογών της ΝΕ-Τ, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών τους και την απουσία της αισθητηριακής εμπειρίας στη νανοκλίμακα.  

Στη φάση Δόμησης της ενότητας, στο επίκεντρο των αλληλεπιδράσεων τους 

είναι η κατάλληλη προσαρμογή και η γενικότερη διαχείριση του διδακτικού υλικού 

ώστε αυτό να ενσωματωθεί στην ενότητα με τρόπο που θα υποστηρίζει τη μάθηση 

των μαθητών τους. Η εμπειρία των εναλλακτικών πρακτικών και ιδεών που 

παρουσιάζουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, πυροδοτεί ποικίλες αλληλεπιδράσεις για το 

συγκεκριμένο θέμα. που συχνά καταλήγει στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ιδεών.  
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Στο φάση της Εφαρμογής & Αναστοχασμού, οι αλληλεπιδράσεις που αφορούν 

το διδακτικό υλικό επικεντρώνονται σε ζητήματα αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας του. 

 

Στρατηγικές διδασκαλίας εννοιών Φ.Ε. Ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση της 

διερευνητικής μεθόδου στην ενότητα και την αξιοποίηση των συνεργαζόμενων 

μουσείων και κέντρων επιστήμης αποτέλεσε μια διάσταση της ενότητας που επίσης 

απασχόλησε αρκετά τους εκπαιδευτικούς. Παρά την προϋπάρχουσα γνώση και 

εμπειρία τους σε διερευνητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία εννοιών Φ.Ε, στη 

φάση Σχεδιασμού & Προετοιμασία της ενότητας οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται 

σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των βημάτων της διερεύνησης σε μια ενότητα που 

ενσωματώνει διαστάσεις οι οποίες σύμφωνα με το υπάρχων αναλυτικό πρόγραμμα 

στις Φ.Ε αποτελούν μια εκπαιδευτική καινοτομία (π.χ εκθέματα, περιβάλλοντα 

μάθησης εκτός σχολικού πλαισίου). Ταυτόχρονα καταθέτουν ιδέες και προτάσεις για 

την αξιοποίηση τους στην ενότητα. Ενδεικτικά, ο εκπαιδευτικός Α κατά τη διάρκεια 

των τηλεδιασκέψεων στη φάση αυτή αναφέρει: 

΄΄Νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον για τους μαθητές μου να επισκεφτούν το Ι.Ε στην 

αρχή. Πιθανότατα θα ήταν μια καλή ιδέα για να εμπλακούν στην ενότητα  και να 

εξοικειωθούν με την ιδέα της ανάπτυξης των εκθεμάτων΄΄ 

 

Στη φάση Δόμησης της ενότητας η διαπραγμάτευση ζητημάτων που αφορούν 

την αλληλεπίδραση των μαθητών με ερευνητές και  εμπειρογνώμονες της Κ.Μ τόσο 

εντός όσο και εκτός σχολικού πλαισίου αποτέλεσε βασικό θέμα στις ομαδικές 

συζητήσεις. Ειδικότερα, η ισορροπημένη ενσωμάτωση εμπειριών μέσα από την 

εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες και πειράματα σε πλαίσιο τάξης όσο και 

μέσα από την επίσκεψη τους σε χώρους ερευνητικών κέντρων και μουσείων 

επιστήμης εκθεμάτων αποτέλεσε βασικό θέμα κατά τη διάρκεια των εργασιών του 2ου 

σεμιναρίου. 

Στη φάση Εφαρμογής & Αναστοχασμού η αξιολόγηση των προαναφερθέντων 

αλληλεπιδράσεων των μαθητών με ερευνητές και εμπειρογνώμονες σε διαφορετικά 

πλαίσια, αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου 

σεμιναρίου.  
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Επιστημονικό περιεχόμενο. Η ΝΕ-Τ είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που μοιράζεται 

θεμελιώδεις αρχές με τη φυσική και τη χημεία, μεταξύ άλλων επιστημονικών πεδίων. 

Υπό αυτήν την οπτική οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα είχαν ένα υπόβαθρο σε 

έννοιες σχετικές με αυτό το πεδίο, όπως το μέγεθος και η κλίμακα. Παράλληλα, η 

Υ.Ε.Κ αποτελεί μια νέα έννοια στη Δ.Φ.Ε και κατ’ επέκταση η σχετική βιβλιογραφία 

που αφορά τη διδασκαλία και μάθηση του συγκεκριμένου περιεχομένου είναι 

περιορισμένη. Υπό αυτήν την οπτική, η διάσταση του επιστημονικού περιεχομένου 

συγκέντρωσε συγκριτικά χαμηλά ποσοστά στις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών. 

Εύλογα, τα θέματα αυτά συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών κατά τη 

διαδικασία ανάλυσης και αποσαφήνισης των διαφορετικών διαστάσεων της ενότητας, 

δηλαδή στη φάση του Σχεδιασμού & Προετοιμασίας.  

 

Εκθέματα. Τα εκθέματα της επιστήμης συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών κυρίως στην Α΄ και τη Γ΄ φάση ανάπτυξης της ενότητας. Η έλλειψη 

προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ανάπτυξη των εκθεμάτων 

έστρεψε το ενδιαφέρον τους για αλληλεπίδραση με τους εμπειρογνώμονες της Κ.Μ 

προκειμένου να διευκρινίσουν ζητήματα που αφορούν τις βασικές αρχές ανάπτυξης 

τους, καθώς και του ρόλου που καλούνται οι ίδιοι να διαδραματίσουν στη διαδικασία 

αυτή. Στη φάση Εφαρμογής & Αναστοχασμού τα εκθέματα συγκεντρώνουν ξανά το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, αυτή τη φορά για ζητήματα αξιολόγησης της 

εκπαιδευτικής τους αξία σύμφωνα με την εμπειρία που αποκόμισαν από την 

εφαρμογή της ενότητας. Ενδεικτικά, κατά την παρουσίαση της ενότητας που 

εφάρμοσε ο εκπαιδευτικός Α, η εκπαιδευτικός Β αναφέρει: 

΄΄Νομίζω ότι οι μαθητές σου είχαν μια παραγωγική συμμετοχή στη μέτρηση με το 

νανοχάρακα. Ήταν μια καλά δομημένη δραστηριότητα και αυτό φάνηκε και από 

το ότι τα παιδία το ενέταξαν στα εκθέματα.΄΄ 

 

   

7.7.2 Οι ακολουθίες επαγγελματικής αλλαγής των εκπαιδευτικών.  

Η συγκριτική ανάλυση των αναπαραστάσεων του IMPG για τους πέντε 

εκπαιδευτικούς αναδεικνύει κοινά χαρακτηριστικά στις συσχετίσεις των τομέων, σε 

κάθε φάση ανάπτυξης της ενότητας.  Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κυρίαρχες 

αυτές συσχετίσεις των τομέων που αποτυπώνουν τις ακολουθίες μέσα από τις οποίες 

συντελείται η αλλαγή των εκπαιδευτικών, υπό την έννοιας της επαγγελματικής τους 
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μάθησης για τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ στην τάξη μέσα από τη διαδικασία 

ανάπτυξης μιας διδακτικής ενότητας. 

Α΄ φάση: Σχεδιασμός και Προετοιμασία 

Οι εκπαιδευτικοί στην Α’ φάση υιοθετούν (βέλος 1, σχήμα 7.23) τις 

πληροφορίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των 

τηλεδιασκέψεων στην προσπάθεια σχεδιασμού και προετοιμασίας της ενότητας. Για 

την αποσαφήνιση εννοιών και ζητημάτων που άπτονται αυτής της διαδικασίας 

εκφράζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους απευθυνόμενοι στα εξειδικευμένα 

μέλη της κοινότητας. Οι ανησυχίες αυτές εστιάζουν πρωτίστως στη διαθεσιμότητα 

του διδακτικού υλικού και την υλοποίηση της διερευνητικής διδασκαλίας σε μια 

ενότητα που ενσωματώνει καινοτόμες για τους ίδιους διαστάσεις. Δευτερευόντως, οι 

ανησυχίες τους αφορούν τη αποσαφήνιση εννοιών του επιστημονικού περιεχομένου 

και τις αρχές ανάπτυξης των επιστημονικών εκθεμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 23 Αναπαράσταση IMPG στη φάση Σχεδιασμός & Προετοιμασία 

 

Κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου, οι δια ζώσης αλληλεπιδράσεις των 

εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ σε συνδυασμό με τη διαδικασία εξοικείωσης 

τους με το υποδειγματικό διδακτικό υλικό, τα προϊόντα και τις εφαρμογές της ΝΕ-Τ, 

τα εργαστήρια όπου διεξάγεται έρευνα αιχμής και τα εκθέματα στα μουσεία 

επιστήμης, αποτελούν μαθησιακές εμπειρίες που προκαλούν ποικίλες διαδικασίες 

αναστοχασμού αναφορικά με το σχεδιασμό της ενότητας (βέλος 2,  σχήμα 7.23). 

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της ομαδικής συζήτησης που αφορά τη διδακτική 
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διαπραγμάτευση του λόγου SΑ/V, ο εκπαιδευτικός Γ κοινοποιεί την ιδέα χρήσης 

κύβων για την εμπλοκή  των μαθητών στους απαραίτητους μαθηματικούς 

υπολογισμούς. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός Α απευθυνόμενος στον 

εκπαιδευτικό Γ αναφέρει:  

΄΄Η ιδέα σου με τα κυβάκια είναι καταπληκτική. Και ευτυχώς που μας είπες ότι το 

δοκίμασες στο γιο σου γιατί εγώ σκεφτόμουν γιατί μας το προτείνει για το Λύκειο. 

Είναι μια πολύ καλή ιδέα για τα παιδιά του Δημοτικού. Και μπορούν να την 

κάνουν΄΄ 

Αντίστοιχα, κατά την επίσκεψη των μελών της Κ.Μ στο επιστημονικό κέντρο, οι 

ερευνητές ανάδειξαν τις ιδιαίτερες ιδιότητες των νανο-υλικών. Σε αυτό το σημείο η 

εκπαιδευτικός Β απευθυνόμενη στον αρμόδιο ερευνητή αναφέρει: 
 

΄΄Θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, για να μπορέσω να το διδάξω και στους 

μαθητές μου. Είναι αυτή η επίστρωση του υλικού που περιέχει τα σωματίδια που 

προσκολλώνται στην επιφάνεια; Είναι οι διαστάσεις τους σε νανοκλίμακα; Που 

είναι το νανο στην περίπτωση αυτή;΄΄ 

 
Στην ίδια κατεύθυνση ο εκπαιδευτικός Α κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του 
αναφέρει: 
 

΄΄Το πρώτο σεμινάριο ήταν πραγματικά αποτελεσματικό. Κατά τη διάρκεια των 

δια ζώσης αλληλεπιδράσεων με τους συναδέλφους μοιράζεστε τη λογική των 

προτάσεών σας, αποκτάτε ανατροφοδότηση, επαναπροσδιορίζετε τις σκέψεις σας, 

κατόπιν ζητάτε ξανά ανατροφοδότηση και ούτω καθεξής.΄΄ 

 

 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι προαναφερθείσες διαδικασίες 

αναστοχασμού, δίνουν το ερέθισμα στους εκπαιδευτικούς να συνεισφέρουν στις 

ομαδικές συζητήσεις με νέες ιδέες και προτάσεις τις οποίες απευθύνουν στην 

ολομέλεια της Κ.Μ (βέλος 1, σχήμα 7.23). Οι νέες ιδέες αφορούν τη βέλτιστη 

αξιοποίηση του διδακτικού υλικού και στην ενσωμάτωση επιστημονικών κέντρων και 

μουσείων στην ενότητα. Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου, όταν 

αναλύονται θέματα που αφορούν τα εργαλεία και τα όργανα παρατήρησης του 

νανόκοσμου, ο εκπαιδευτικός Α παρατηρεί: 

΄΄… να κατασκευάσουμε ένα μαύρο κουτί με καρφιά στην επάνω έσω επιφάνεια 

του.  Με αυτό τον τρόπο, κάποιος θα μπορούσε να φέρει σε επαφή την επάνω 

επιφάνεια του κουτιού με την επιφάνεια ενός άγνωστου αντικειμένου που 

βρίσκεται στο κάτω μέρος του και να εξαγάγει το ανάγλυφο της επιφάνειας.΄΄ 

 

Αντίστοιχα, σχετικά με την αξιοποίηση των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στην 

ενότητα, η εκπαιδευτικός Β παρατηρεί: 
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΄΄Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον για τους μαθητές μου να επισκεφτούν το 

μουσείο επιστήμης από την αρχή. Θα ήταν μάλλον καλή ιδέα για την εμπλοκή 

τους στην ενότητα και για την εξοικείωσή τους με την ιδέα της ανάπτυξης 

εκθεμάτων. ΄΄ 

 Ένα τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη φάση, είναι ότι οι 

διαδικασίες υιοθέτησης και αναστοχασμού των εκπαιδευτικών έχουν κατά κύριο λόγο 

στο επίκεντρο τους τις προοπτικές των μαθητών (βέλος 8, σχήμα 7.23). 

Προβληματίζονται για τις εκπαιδευτικές προκλήσεις της ενότητας και τον τρόπο μέσα 

από τον οποίο θα καταφέρουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την κατανόηση τους στο νέο περιεχόμενο. Ενδεικτικά, κατά 

τη διάρκεια της επίδειξης ενός μοντέλου Ατομικoύ Μικροσκοπίου Σάρωσης, ο 

εκπαιδευτικός Δ παρατηρεί: 

΄΄Μπορούμε να εστιάσουμε τη δέσμη λέιζερ στην επιφάνεια ενός καθρέφτη και 

στη συνέχεια στην επιφάνεια ενός CD για να τους δείξουμε τη διαφορά… οι 

μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι μπορούμε να διερευνήσουμε διαφορές στην 

επιφάνεια ενός αντικειμένου σε νανοκλίμακα΄΄  

Β΄ φάση: Δόμηση της ενότητας 

 Στη Β΄ φάση, οι εκπαιδευτικοί αρχικά υιοθετούν στη διδακτική πράξη την 

αποκτηθείσα γνώση και τις αναθεωρημένες ιδέες τους στις προτάσεις που 

καταθέτουν για τη λεπτομερή δόμηση μιας διδακτικής ενότητας κατάλληλα 

προσαρμοσμένης στη βαθμίδας τους (βέλος 4, σχήμα 7.24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 24 Αναπαράσταση IMPG στη φάση Δόμηση της ενότητας 

 

Π.Τ 

Τ.Σ 

Τ.Π 

Ε.Τ 
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Θα περίμενε ίσως κανείς μια συσχέτιση του Ε.Τ με τον Τ.Π (βέλος 3, στο σχήμα 6.3 

της ενότητας 6.5.1), καθώς οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν πληροφορίες και ερεθίσματα 

που λαμβάνουν από τον εξωτερικό τομέα. Η επιχειρηματολογία για την εδραίωση 

της συσχέτισης που αναπαριστά το βέλος 4, έγκειται στο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

εφαρμόζουν στην πράξη ένα νέο πλαίσιο ή μια νέα διδακτική πρακτική αυτό 

καθαυτό. Πολύ περισσότερο, θέτουν σε εφαρμογή τις απόψεις και τις προσωπικές 

τους προοπτικές για τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν μέσα στο 

πλαίσιο της Κ.Μ. Ενδεικτικά, ο εκπαιδευτικός Δ υπερασπίστηκε κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης της ενότητας του τη χρήση αναλογιών για τη διαπραγμάτευση των 

εννοιών μέγεθος και κλίμακα, προσκομίζοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες που 

πλαισιώνουν της πρότασης του σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της κατανόησης των 

μαθητών. Το πλαίσιο των αναλογιών ως διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία 

αυτών των εννοιών, δεν είχε εισαχθεί ρητά προηγουμένως από τον εξωτερικό τομέα. 

 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι η συσχέτιση που αναπαρίσταται από το 

βέλος 5 του σχήματος 7.24. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

υποβάλλονται σε μια διαδικασία αναστοχασμού επί των επιλογών τους καθώς 

κοινοποιούν τα χαρακτηριστικά της ενότητας τους, στα μέλη της K.M. Κατά τη 

διάρκεια αυτών των παρουσιάσεων το ενδιαφέρον τους για αλληλεπίδραση 

στρέφεται στους εκπαιδευτικούς, προσδοκώντας ανατροφοδότηση σχετικά με τη 

συλλογιστική πορεία των επιλογών και των προτάσεων που κοινοποιούν. 

Προσδίδουν ιδιαίτερη αξία σε αυτήν την ανατροφοδότηση καθώς θέτουν 

προβληματισμούς και ανησυχίες κοινού ενδιαφέροντος. Μέσα από τις 

αναστοχαστικές διαδικασίες που προκαλούν οι αλληλεπιδράσεις αυτές, 

επαναξιολογούν αρχικές τους προθέσεις και ιδέες (βέλος 5, σχήμα 7.24) αναφορικά 

με τη βέλτιστη προσαρμογή του διδακτικού υλικού στα προαπαιτούμενα του 

εκάστοτε πλαισίου εφαρμογής της ενότητας. Ενδεικτικά, κατά την παρουσίαση της, 

η εκπαιδευτικός Ε αναφέρει: 

΄΄Δεν είχα την πρόθεση να δώσω κάρτες στους μαθητές μου, αλλά μετά από τις 

προτάσεις του [εκπαιδευτικού Α] νομίζω ότι θα αλλάξω την αρχική μου 

πρόθεση. Πιθανότατα θα τους δώσω κάρτες και στη συνέχεια θα τους αφήσω 

να εξερευνήσουν την εφαρμογή [όνομα WEB εφαρμογής]. Νομίζω ότι στα 

παιδιά μου θα αρέσει αυτό.΄΄  

Αντίστοιχα, κατά την παρουσίαση της ενότητας που προτείνει η εκπαιδευτικός Β, 

επισημαίνει: 
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΄΄Θα χρησιμοποιήσω το [όνομα WEB εφαρμογής]. Νομίζω ότι αυτή είναι η 

καλύτερη επιλογή σε σύγκριση με όσα πρότεινε ο [εκπαιδευτικός Α]. Είναι πιο 

διαδραστικό από το [τίτλος ενός βίντεο].΄΄  

 Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η συσχέτιση των τομέων που 

υποδεικνύει το βέλος 2 στο σχήμα 7.24. Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των 

ενοτήτων των συναδέλφων τους, οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στα σημεία που οι ίδιοι 

αξιολογούν ως σημαντικά και καινοτόμα από εκπαιδευτική σκοπιά. Ειδικότερα, 

εστιάζουν σε ιδέες για τη συμμετοχή των μαθητών σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων 

των εφαρμογών της ΝΕ-Τ, τις αλληλεπιδράσεις μαθητών με ερευνητές μέσα στο 

σχολικό πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση ζητημάτων που αφορούν την ισότητα των 

δύο φύλων και θέματα ανοικτής πρόσβασης στις επιστημονικές ανακαλύψεις. 

Θέτουν ερωτήματα που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της συλλογιστικής πορείας 

επί των προτάσεων των συναδέλφων τους, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν 

υποστηρικτική στάση απέναντι στους προβληματισμούς τους. Τα ευρήματα δείχνουν 

ότι οι προαναφερθείσες διαδικασίες επηρεάζουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών (βέλος 2, σχήμα 7.24) αναφορικά με τη βέλτιστη δυνατή 

αναπροσαρμογής της ενότητας που θα εφαρμόσουν στη συνέχεια στην τάξη. 

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του ο εκπαιδευτικός Δ αναφέρει: 

΄΄... γι 'αυτό το δεύτερο σεμινάριο ήταν τόσο χρήσιμο. Εκτεθήκαμε σε 

διαφορετικές οπτικές για την ανάπτυξη της ενότητας. Ήταν μια πολύτιμη 

ανατροφοδότηση. Άλλαξα κάποιες από τις αρχικές μου προθέσεις μετά από 

αυτό.΄΄  

 

 Η συσχέτιση των τομέων που αναπαριστά το βέλος 8 στο σχήμα 7.24 

αναδεικνύει την επικέντρωση των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις 

προοπτικές των μαθητών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που προκύπτουν 

στην προσπάθεια διδασκαλίας φαινομένων της νανοκλίμακας όπου η αισθητηριακή 

εμπειρία απουσιάζει. Διαχειρίζονται κατάλληλα το διδακτικό υλικό έχοντας ως 

στόχο την ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών τους σε έννοιες της ΝΕ-Τ. 

Ενδεικτικά, κατά την παρουσίαση της ενότητας του ο εκπαιδευτικής Α αναφέρει: 

΄΄Το βασικό πρόβλημα μου εμένα είναι ότι δουλεύω με παιδιά δημοτικού, που 

δεν έχουν όχι γνώσεις μικρόκοσμου αλλά δεν έχουν διδαχτεί καν τις δυνάμεις 

του 10. Επι της ουσίας, τους παίρνω από το χεράκι σε ένα κομμάτι εντελώς 

άγνωστο. ΄΄ 
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Π.Τ 

Τ.Σ 

Τ.Π 

Ε.Τ 

3 

2 

6 

4 

Υπό αυτό το πρίσμα καταθέτουν τις ιδέες τους στην ολομέλεια της Κ.Μ, για 

αλληλεπίδραση των μαθητών με τους ερευνητές και τους εμπειρογνώμονες τόσο 

εντός όσο και εκτός σχολικού πλαισίου, σε συνδυασμό με προτάσεις για εξοικείωση  

τους με τις εντυπωσιακές ιδιότητες των προϊόντων και των εφαρμογών της ΝΕ-Τ 

αποσκοπώντας στην ενεργό εμπλοκή τους στην ενότητα. 

Γ΄ φάση: Εφαρμογή & Αναστοχασμός 

Κατά τη διάρκεια του 3ου  σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί αλληλοεπιδρούν επί 

της διαδικασίας εφαρμογής της ενότητας. Επισημαίνουν τους εξωγενείς παράγοντες 

που εισάγει το σχολικό πλαίσιο και οι οποίοι εν μέρει επηρέασαν την υλοποίηση της 

ενότητας τους (βέλος 3, σχήμα 7.25). Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν την 

απόσπαση της προσοχής των μαθητών λόγω προγραμματισμένων σχολικών 

εξετάσεων ή τεχνικά προβλήματα που δυσκόλεψαν τις τηλεδιασκέψεις των μαθητών 

με τους ερευνητές και τους εμπειρογνώμονες της Κ.Μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. 25 Αναπαράσταση IMPG στη φάση Εφαρμογή & Αναστοχασμός 

 

Η δυνατότητα ευελιξίας στην προσαρμογή της ενότητας έδωσε τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν τη δική τους οπτική στη διδακτική πράξη με 

την ενσωμάτωση πειραμάτων και δραστηριοτήτων που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλα 

για τη βαθμίδα τους. (βέλος 4, σχήμα 7.24). Η οπτική αυτή περιλαμβάνει 

προσωπικές πεποιθήσεις και διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία εννοιών της 

ΝΕ-Τ, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις αλληλεπιδράσεις τους με τα μέλη 
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της Κ.Μ στις δύο προηγούμενες φάσεις του προγράμματος επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ενοτήτων που εφάρμοσαν, οι 

προβληματισμοί των εκπαιδευτικών επικεντρώνονται σε ζητήματα αξιολόγησης του 

διδακτικού υλικού, της διαδικασίας ανάπτυξης των εκθεμάτων αλλά και την ένταξη 

κέντρων και μουσείων επιστήμης στις ενότητες τους με βασικό κριτήριο την 

αντίδραση των μαθητών τους (βέλος 6,  σχήμα 7.24). Υπό αυτήν την οπτική το 

ενδιαφέρον τους για αλληλεπίδραση στρέφεται στους εκπαιδευτικούς της 

κοινότητας, επενδύοντας στην ανατροφοδότηση από μέλη με ανάλογες διδακτικές 

εμπειρίες. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ο εκπαιδευτικός Α 

απευθυνόμενος στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς αναφέρει: 

΄΄Η επίσκεψη στο μουσείο επιστήμης, νομίζω ότι θα ήταν πιο αποδοτική αν 

γινόταν στην τελευταία διδακτική παρέμβαση. Νομίζω ότι ήταν πολύ νωρίς για 

τους μαθητές μου. Σε πολλά εκθέματα δεν επικεντρώθηκαν στο περιεχόμενο 

αλλά τα αντιμετώπισαν κυρίως ως παιχνίδι. Ίσως στις μεγαλύτερες τάξεις τα 

πράγματα να λειτούργησαν καλύτερα. Είναι όντως έτσι; Εσείς τι λέτε;΄΄  

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό, που αντιπροσωπεύει το βέλος 2 στο 

σχήμα 7.25, είναι η αντίδραση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια όπου οι 

συνάδελφοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή της 

ενότητας τους. Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις εναλλακτικές διδακτικές 

προσεγγίσεις των συναδέλφων τους και θέτουν ερωτήματα για την αποσαφήνιση 

ζητημάτων που κερδίζουν την προσοχή τους σε μια προσπάθεια αξιοποίησης των 

εμπειριών που αποκόμισαν και κοινοποιούν οι συνάδελφοι τους. Ενδεικτικά, κατά τη 

διάρκεια της παρουσίασης του εκπαιδευτικού Α, η εκπαιδευτικός Ε ρωτά: 

΄΄Είπες στους μαθητές σου ποιο είναι το εύρος των αντικειμένων της 

νανοκλίμακας; Επειδή εγώ δεν το έκανα και οι μαθητές μου είχαν δυσκολίες να 

καταλάβουν εάν ένα αντικείμενο των 200nm ανήκει στη νανοκλίμακα ή τη 

μικροκλίμακα.΄΄  

Παράλληλα διατηρούν μια υποστηρικτική στάση απέναντι τους, επισημαίνοντας τα 

εξέχοντα χαρακτηριστικά των ενοτήτων τους. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης του εκπαιδευτικού Α, η εκπαιδευτικός Β επισημαίνει: 

΄΄Νομίζω ότι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στη διδασκαλία σου ήταν ο τρόπος 

με τον οποίο χειρίστηκες εκπαιδευτικά τα αποσπάσματα από εφημερίδα για τη 

συζήτηση των διαστάσεων της Υ.Ε.Κ. Αυτό ήταν εξαιρετικό. Νομίζω ότι οι 
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μαθητές σου θα συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, κάτι το οποίο είναι 

εμφανές αφού οι διαστάσεις της Υ.Ε.Κ απεικονίζονται στα εκθέματά τους.΄΄ 

 

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι προαναφερθείσες διαδικασίες επηρέασαν 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (βέλος 2, σχήμα 7.25). Πιο συγκεκριμένα, τους 

έδωσαν το ερέθισμα να επανεξετάσουν και να επικυρώσουν τις προσωπικές τους 

απόψεις και προοπτικές όσον αφορά συνολικά τη διαδικασία ανάπτυξης της 

ενότητας. 

 

7.7.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι σε κάθε φάση του προγράμματος 

επγγελματικής ανάπτυξης, η δυναμική και τα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης 

των εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

προκλήσεις που προκύπτουν στην πορεία ανάπτυξης της ενότητας. Το αρχικό 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για αλληλεπίδραση με τους ερευνητές και τους 

εμπειρογνώμονες της κοινότητας στη φάση προετοιμασίας και σχεδιασμού της 

ενότητας μετατοπίζονται προοδευτικά στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στη φάση 

της λεπτομερούς δόμησης και εφαρμογής της. Σε όλες τις φάσεις διατηρείται σε 

υψηλά ποσοστά, η συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί κοινοποιούν τις 

προσωπικές τους ιδέες και αντιλήψεις απευθυνόμενοι στην ολομέλεια της Κ.Μ. 

 Ζητήματα που αφορούν την παροχή, την προσαρμογή και την κατάλληλη 

αξιοποίηση αλλά και την αξιολόγηση του διδακτικού υλικού μετά από τη δοκιμή του 

σε συνθήκες τάξης αποτελούν βασικό θέμα κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων 

των  εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης της ενότητας. 

Η υλοποίηση των βημάτων της διερευνητικής μεθόδου σε μια ενότητα που καλείται 

να ενσωματώσει διδακτικά περιβάλλοντα μάθησης εκτός σχολικού πλαισίου, είναι 

ένα θέμα που διατηρεί σταθερό το ενδιαφέρον τους. Ζητήματα ανάλυσης και 

αποσαφήνιση εννοιών του περιεχομένου  της ΝΕ-Τ και της Υ.Ε.Κ τους απασχολούν 

κυρίως στην Α΄ φάση ενώ η εκπαιδευτική αξία της ανάπτυξης εκθεμάτων για τη 

διδασκαλία σύγχρονων εννοιών Φ.Ε αποτυπώνεται στη συχνότητα με την οποία 

αυτή η διάσταση αποτελεί θέμα στις συζητήσεις της κοινότητας στη Γ΄ φάση. 

 Οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών με τα μέλη της 

Κ.Μ για ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης της ενότητας προκαλούν 

διαφορετικές ακολουθίες επαγγελματικής αλλαγής των εκπαιδευτικών σε κάθε φάση 
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του ερευνητικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις αρχές του IMPG. Πιο συγκεκριμένα, 

στη φάση Σχεδιασμού & Προετοιμασίας της ενότητας οι αλληλεπιδράσεις των 

εκπαιδευτικών με τα εξειδικευμένα μέλη της κοινότητας διευκόλυναν την υιοθέτηση 

των ποικίλων ερεθισμάτων και της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν για το 

σχεδιασμό της ενότητας (βέλος 1, στο σχήμα 7.23). Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στις δραστηριότητες του 1ου σεμιναρίου προκάλεσε πολλαπλές διαδικασίες 

ανάλυσης και αξιολόγησης των ερεθισμάτων που λαμβάνουν από τη δια ζώσης 

αλληλεπίδραση τόσο με νέα περιβάλλοντα και μέσα διδασκαλίας όσο και τα μέλη 

της Κ.Μ, γεγονός που επηρέασε τις προοπτικές τους στη διαδικασία αποσαφήνισης 

ζητημάτων που άπτονται του σχεδιασμού της ενότητας (βέλος 2, σχήμα 7.23). Αυτές 

οι αναστοχαστικές διαδικασίες προκαλούν την υιοθέτηση νέων ιδεών και προτάσεων 

στην προσπάθεια ενίσχυσης της κατανόησης των μαθητών τους στο νέο περιεχόμενο 

(βέλος 1, σχήμα 7.23) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προαπαιτούμενα κάθε 

βαθμίδας (βέλος 8, σχήμα 7.23), τις οποίες και απευθύνουν στην ολομέλεια της 

κοινότητας. 

 Στη φάση της Δόμησης της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν στη 

διδακτική πράξη τις νέες γνώσεις και τους διαθέσιμους πόρους σε μια διδακτική 

ενότητα (βέλος 4, σχήμα 7.24) που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών κάθε βαθμίδας (βέλος 8, σχήμα 7.24). Προοδευτικά στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους για αλληλεπίδραση στους εκπαιδευτικούς της κοινότητας 

επενδύοντας στις δεξιότητες και την εμπειρία τους στη διδασκαλία εννοιών Φ.Ε, 

προσδοκώντας ανατροφοδότηση σε εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις του νέου 

περιεχομένου. Η εξοικείωση με εναλλακτικές πρακτικές (βέλος 2, σχήμα 7.24) και η 

ανάγκη τεκμηρίωσης των επιλογών τους στα μέλη της κοινότητας (βέλος 5, σχήμα 

7.24) δίνουν το ερέθισμα για επαναπροσδιορισμό των προσωπικών τους επιλογών 

και προθέσεων αναφορικά με τη δόμηση της ενότητας.  

 Στη φάση Εφαρμογή & Ανταστοχασμός οι εκπαιδευτικοί κοινοποιούν 

απευθυνόμενοι στην ολομέλεια της  Κ.Μ την προσαρμογή στην ενιαία δομή της 

ενότητας προκειμένου να την εφαρμόσουν στη βαθμίδα τους (βέλος 4, σχήμα 7.25). 

Αξιολογούν τις εμπειρίες που αποκόμισαν λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση των 

μαθητών τους στις διαφορετικές διαστάσεις της ενότητας (βέλος 6, σχήμα 7.25) 

επισημαίνοντας παράλληλα εξωτερικούς παράγοντες που επηρέασαν τον αρχικό 

τους σχεδιασμό (βέλος 3, Σχήμα 7.25). Η έντονη αλληλεπίδραση τους με τους 
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εκπαιδευτικούς της κοινότητας προκάλεσε διαδικασίες κριτικής ανάλυσης και 

αναστοχασμού των εμπειριών που αποκόμισαν γεγονός που ενεργοποίησε και τη 

διαδικασία αξιολόγησης της ενότητας. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες 

διαμεσολάβησαν για την επικαιροποίηση η ακόμα και μια τελική αναθεώρηση των 

προσδοκιών και  των αντιλήψεων τους αναφορικά με την εισαγωγή εννοιών της ΝΕ-

Τ στην τάξη  (βέλος 2, σχήμα 7.25).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

8.1 Συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας 

Βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να αναδείξει τις 

αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών μέσα στο πλαίσιο μιας Κ.Μ καθώς αυτοί 

σχεδιάζουν και δομούν μια διδακτική ενότητα σε έννοιες της ΝΕ-Τ αλλά και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτές συμβάλλουν στην επαγγελματική τους αλλαγή, σύμφωνα 

με τις αρχές του Διασυνδεδεμένου Μοντέλου Επαγγελματικής Ανάπτυξης, 

επηρεάζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη της ενότητας.  

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται μια συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και η σύνδεση τους με τη διεθνή βιβλιογραφία στο πεδίο της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών μέσα από διαφορετικές διαστάσεις. 

 

8.1.1 Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών μέσα στο πλαίσιο της Κοινότητας 

Μάθησης 

Μία διάσταση για τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι η Κ.Μ 

ως  πλαίσιο που υποστηρίζει την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών για τη 

διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ. Στην παρούσα έρευνα η δυναμική της 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ οριοθετείται από τις 

προσωπικές τους ανάγκες και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στις 

διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της ενότητας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς σε δραστηριότητες μάθησης που 

προκαλούν διαμεσολαβητικές διεργασίες μέσα από τις οποίες υποστηρίζεται η 

επαγγελματική τους αλλαγή. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τους ερευνητές 

της ΝΕ-Τ οι εκπαιδευτικοί αποσαφήνισαν έννοιες του συγκεκριμένου περιεχομένου, 

ενημέρωσαν τις γνώσεις τους για τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο αυτό ενώ 

παράλληλα απέκτησαν πρόσβαση σε υλικά και εφαρμογές της ΝΕ-Τ που 

ενσωματώνουν τεχνολογίας αιχμής. Υπό αυτή την οπτική, έμαθαν από τους 

ερευνητές και συνεργάστηκαν μαζί τους για να σχεδιάσουν, να δομήσουν και να 

αξιολογήσουν εκπαιδευτικές ιδέες που για τους ίδιους αποτέλεσαν μια καινοτομία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι διαδικασίες αυτές ενημέρωσαν τη 
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γνωσιακή βάση των εκπαιδευτικών και διεύρυναν το παιδαγωγικό τους ρεπερτόριο 

για τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ, καθώς υιοθέτησαν τις νέες γνώσεις και τα 

ερεθίσματα που έλαβαν στο πλαίσιο της Κ.Μ για την ανάπτυξη της ενότητας (βέλος 

4, σχήμα 7.24 & 7.25 της ενότητας 7.7.2). Οι διαδικασίες αυτές έχουν αναδειχθεί ως 

βασικοί συντελεστές για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και σε 

προηγούμενες έρευνες (Garet et al., 2001; James & McCormick, 2009). 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Κ.Μ οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε διαδικασίες 

ανάλυσης διδακτικών εμπειριών και εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών για τη 

διαχείριση του διδακτικού υλικού με συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Συνεργάστηκαν 

με ερευνητές της Δ.Φ.Ε και της ΝΕ-Τ για τη διδακτική αναδόμηση των εκπαιδευτικά 

καινοτόμων στοιχείων της ενότητας (ΝΕ-Τ, Υ.Ε.Κ) όσο και με εμπειρογνώμονες 

στην επικοινωνία της επιστήμης για ζητήματα που αφορούν τα εκθέματα της 

επιστήμης ως προϊόν εργασίας των μαθητών. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι 

αυτές οι αλληλεπιδράσεις δημιούργησαν ευκαιρίες για την επαγγελματική αλλαγή 

των εκπαιδευτικών καθώς προκάλεσαν αναστοχαστικές διεργασίες που επηρέασαν τις 

αντιλήψεις και τις προοπτικές τους για την ανάπτυξη της ενότητας (βέλος 2, Σχήμα 

7.23, 7.24 και 7.25; βέλος 5, σχήμα 7.24 της ενότητας 7.7.2).  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο της Κ.Μ συνέβαλαν στην επαγγελματική τους μάθηση προκειμένου να 

εντάξουν στη διδασκαλίας τους σύγχρονες έννοιες Φ.Ε, επιβεβαιώνοντας 

διαπιστώσεις ερευνητών για τη συνεισφορά ανάλογων αλληλεπιδράσεων στην 

επαγγελματική τους εξέλιξη (Little, 2002; Putnam & Borko, 2000). Λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις δημιουργησαν συνθήκες μέσα από 

τις οποίες ενημερώθηκαν οι γνώσεις έμπειρων εκπαιδευτικών σε επίπεδο διδακτικής 

πρακτικής, η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στην ερευνητική βιβλιογραφία που αφορά 

την αναδιαμόρφωση των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών, μια διάσταση που 

έχει κερδίσει το ενδιαφέρoν των ερευνητών στο πεδίο της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών (Van Driel, Beijaard & Verloop 2001; Witterholt, Goedhart & Suhre 

2016).  

Μια δεύτερη διάσταση για τη συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας, είναι οι 

δραστηριότητες μάθησης στις οποίες εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της 

Κ.Μ και οι οποίες συμβάλλουν στην επαγγελματική τους αλλαγή σύμφωνα με τις 

αρχές του IMPG. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η μάθηση των εκπαιδευτικών τόσο εντός 
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όσο και εκτός σχολικού πλαισίου μπορεί να επιτευχθεί  μέσα από τη συμμετοχή τους 

σε μαθησιακές δραστηριότητες, στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν 

σε δραστηριότητες που εμπειρικά ή θεωρητικά κατηγοριοποιούνται μεταξύ άλλων ως 

συνεργατικές και διδακτικές (Kwakman, 2003).  

Πιο συγκεκριμένα, η ανταλλαγή ιδεών για την εισαγωγή σύγχρονων εννοιών 

Φ.Ε στην τάξη και η εκπαιδευτική τους αναδόμηση με μεθόδους που αντανακλούν τις 

σύγχρονες τάσεις της ερευνητικής βιβλιογραφίας κατά κύριο λόγο στην A΄ φάση 

(βέλος 1, σχήμα 7.23 της ενότητας 7.7.2), η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα 

διδακτικής πρακτικής και για την ανάπτυξη μιας ενιαίας δομής στην ενότητα  κυρίως 

στη Β΄ φάση (βέλος 2, σχήμα 7.24 της ενότητας 7.7.2) και η υποστήριξη των 

συναδέλφων εκπαιδευτικών στους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους σε όλες 

τις φάσεις ανάπτυξης της ενότητας (βέλος 2, χήμα 7.23, 7.24 & 7.25 της ενότητας 

7.7.2) αποτέλεσαν συνεργατικές δραστηριότητες που επηρέασαν τις αντιλήψεις και 

τις προοπτικές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η διαδικασία 

λεπτομερούς δόμησης της ενότητας σε συνδυασμό με τη χρήση διδακτικού υλικού 

συναδέλφων, ήταν οι κυρίαρχες διδακτικές δραστηριότητες που επηρέασαν τις 

αρχικές τους προθέσεις αναφορικά με την δόμηση της ενότητας (βέλος 5, σχήμα 7.24 

της ενότητας 7.7.2).  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, τα αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα 

δείχνουν ότι η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις προαναφερθείσες δραστηριότητες 

προκάλεσαν αναστοχαστικές διεργασίες που επέφεραν την αλλαγή στον προσωπικό 

τους τομέα, σύμφωνα με τις αρχές του IMPG. Υπό αυτήν την οπτική, η παρούσα 

έρευνα παρέχει εμπειρικά στοιχεία για τις δραστηριοτήτες που συμβάλλουν στην 

επαγγελματική μάθηση έμπειρων εκπαιδευτικών σε έννοιες της ΝΕ-Τ στο πλαίσιο της 

Κ.Μ. Οι δραστηριότητες μάθησης κατά τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε συνεργατικά 

πλαίσια επαγγελματικής ανάπτυξης, αποτελεί ένα πεδίο που έχει συγκεντρώσει το 

ενδιαφέρον αρκετών ερευνών, οι οποίες πρόσφατα αναθεωρήθηκαν στη μελέτη των 

Kyndt et al., (2016). 

Εν κατακλείδι, τα ευρήματα στην παρούσα έρευνα δείχνουν ότι οι 

αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κ.Μ και οι μαθησιακές 

δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της διδακτικής 

ενότητας, προκαλούν ακολουθίες αλλαγής και διαμεσολαβητικές διεργασίες 

σύμφωνα με τις αρχές του ΙMPG, που επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις διδακτικές 
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τους πρακτικές για τη διδασκαλία σύγχρονων εννοιών Φ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, η 

υιοθέτηση είναι η διεργασία μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τη 

γνωσιακή τους βάση και διευρύνουν το παιδαγωγικό τους ρεπερτόριο για την 

εισαγωγή μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας στην τάξη. Η δόμηση και η προσαρμογή 

των ενοτήτων τους στη Β΄ και τη Γ΄ φάση αντίστοιχα αποδίδεται στην υιοθέτηση της 

αποκτηθείσας γνώσης στη διδακτική τους πρακτική. Ο αναστοχασμός είναι η 

κυρίαρχη διαμεσολαβητική διεργασία που συμβάλλει στην αφομοίωση των νέων 

ερεθισμάτων στην Α΄ φάση, ενώ στη Β΄ και τη Γ΄ φάση οι αναστοχαστικές διεργασίες 

επί της διαδικασίας δόμησης, εφαρμογής και αξιολόγησης της ενότητας συμβάλλουν 

στην εμπέδωση νέων εκπαιδευτικών ιδεών και των βέλτιστων διδακτικών πρακτικών 

για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού που θα υποστηρίζει αποτελεσματικά τη μάθηση 

των μαθητών σε έννοιες της ΝΕ-Τ.  

 

8.1.2 Η ανάπτυξη της διδακτικής ενότητας μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κοινότητας Μάθησης 

 Τα ευρήματα στην παρούσα έρευνα αναδεικνύουν επίσης στοιχεία για τον 

τρόπο με τον οποίο οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κ.Μ 

επηρεάζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, τη δομή και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της 

διδακτικής ενότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, οι αλληλεπιδράσεις με τους ερευνητές της ΝΕ-Τ είχαν ως 

αποτέλεσμα την αξιοποίηση τους στην προσπάθεια εμπλοκής των μαθητών στην 

ενότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ερευνητές της ΝΕ-Τ αλληλεπίδρασαν με μαθητές 

εντός σχολικού πλαισίου επιδεικνύοντας προϊόντα και εφαρμογές της ΝΕ-Τ με 

εντυπωσιακές ιδιότητες και εφαρμογές στη σύγχρονη καθημερινότητα. Μέρος αυτών 

των εφαρμογών (π.χ αυτοκαθαριζόμενα υλικά) αξιοποιήθηκε διδακτικά σε 

δραστηριότητες διερεύνησης μέσα από τις ενημερωμένες εκπαιδευτικά προσεγγίσεις 

των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τους με ερευνητές της 

Δ.Φ.Ε.  

Οι αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους εκπαιδευτικούς επί εναλλακτικών 

πρακτικών για τη δόμηση της ενότητας είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων ιδεών 

για τη διδακτική προσέγγιση θεμάτων τα οποία για τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς αποτελούσαν μια εκπαιδευτική καινοτομία. Ενδεικτικά, αξιοποιούν 

αποσπάσματα από Μ.Μ.Ε για τη διαπραγμάτευση διαστάσεων της Υ.Ε.Κ και 
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αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες για την ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών 

τους σε εννοιολογικά απαιτητικές ιδέες του νέου περιεχομένου, όπως ο λόγος SA/V. 

Οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών με τους εμπειρογνώμονες από τα 

μουσεία επιστήμης είχε ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να εμπλέξουν τους μαθητές 

τους στη διαδικασία ανάπτυξης εκθεμάτων αλλά και στην επικοινωνία της 

αποκτηθείσας γνώσης στο ευρύ κοινό, παρουσιάζοντας τα εκθέματα τουε σε ειδική 

εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε χώρους του Μ.Φ.Ι.Κ και του Ι.Ε.  

Μετά την εφαρμογή της ενότητας σε συνθήκες τάξης οι αλληλεπιδράσεις των 

εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ κατά τη διάρκεια του 3ου σεμιναρίου, επί των 

εμπειριών που αποκόμισαν από την αντίδραση των μαθητών τους, είχαν ως 

αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις βέλτιστες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις στην ενότητα, γεγονός που συνέβαλε και στην οριστικοποίηση της.     

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι αλληλεπιδράσεις 

των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κ.Μ για τη διδακτική αναδόμηση σύγχρονων 

εννοιών Φ.Ε μέσα από ερευνητικά ενημερωμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (MER), 

συμβάλλουν στη διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού επηρεάζοντας τα 

δομικά χαρακτηριστικά και την εφαρμογή του σε συνθήκες τάξης. Υπό αυτήν την 

οπτική, η παρούσα έρευνα παρέχει στοιχεία που είναι ενθαρρυντικά στην προσπάθεια 

επαγγελματικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών ώστε να μεταφέρουν νέες 

εκπαιδευτικές ιδέες στην τάξη, μέσα από την εμπλοκή τους σε συνεργατικά πλαίσια 

ανάπτυξης εκπαιδευτιικού υλικού, που θα φέρνει σε ισσοροπία ζητήματα του 

επιστημονικού περιεχομένου με ζητήματα εκπαιδευτικού προσνατολισμού. Η 

επιρροή αυτών των πλαισίων για την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας 

στην τάξη έχει αποτελέσει πεδίο αρκετών ερευνών, οι οποίες πρόσφατα 

αναθεωρήθηκαν στην έρευνα των Voogt et al., (2016).       

 

8.1.3 Η επαγγελματική αλλαγή των εκπαιδευτικών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 

Μια τελευταία διάσταση για τη συζήτηση των αποτελεσμάτων είναι η 

επαγγελματική αλλαγή των εκπαιδευτικών όσο αναφορά τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού.  

Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα στην παρούσα έρευνα αναδεικνύουν την 

εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε ποικίλες αλληλεπιδράσεις με τα μέλη της Κ.Μ για 

ζητήματα που αφορούν κυρίως το διδακτικό υλικό (βλ. σχήμα 7.22 της ενότητας 
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7.7.1). Κατά τη διάρκεια αυτών των αλληλεπιδράσεων οι εκπαιδευτικοί επιδόθηκαν 

στην κριτική ανάλυση των επιλογών τους σχετικά με την αξιοποίηση του διαθέσιμου 

διδακτικού υλικού (βέλος 2, σχήμα 7.23 της ενότητας 7.7.2). Κατέθεσαν την 

επιχειρηματολογία τους για τη συλλογιστική πορεία που ακολούθησαν στην 

προσαρμογή και την ενσωμάτωσή του στη διδακτική τους ενότητα, π.χ παρέχοντας 

ανατροφοδότηση στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς (βέλος 2, σχήμα 7.24 της 

ενότητας 7.7.2) αλλά και την αξιολόγηση του υπό το πρίσμα της ανταπόκρισης των 

μαθητών τους (βέλος 6, σχήμα 7.25 της ενότητας 7.7.2). Ταυτόχρονα, οι 

αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσο της Κ.Μ προκάλεσαν διάλογους που 

τους ενθάρρυναν να συνθέσουν νέες ιδέες για το σχεδιασμό και τη δόμηση της 

ενότητας (βέλος 1, σχήμα 7.23; βέλος 2, σχήμα 7.24 της ενότητας 7.7.2). 

Εν κατακλείδι, οι προαναφερθείσες διαδικασίες είχαν επιρροή στον 

προσωπικό τομέα των εκπαιδευτικών (σύμφωνα με την αρχές του IMPG) για το 

μετασχηματισμό σύγχρονων εννοιών Φ.Ε σε περιεχόμενο προς διδασκαλία. 

Παράλληλα, μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις δημιουργήθηκαν ποικίλες ευκαιρίες 

για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών όσο αναφορά την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού, λαμβάνοντας υπόψιν ότι υιοθέτησαν τις νέες εκπαιδευτικές 

ιδέες στις διδακτικές τους ενότητες (τομέας πρακτικής του IMPG). Υπό αυτήν την 

οπτική, τα ευρήματα στην παρούσα έρευνα παρέχουν εμπειρικά στοιχεία στη 

σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία που εξετάζει τη συνεισφορά των συνεργατικών 

πλαισίων σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού, στην επαγγελματική τους μάθηση (π.χ 

Huizinga et al.,  2014, 2015; Voogt et al., 2016). 

 

8.2 Συμπεράσματα  

 Η παρούσα διατριβή επικεντρώθηκε σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία εννοιών της ΝΕ-Τ στην τάξη μέσα από 

την ανάπτυξη μιας διδακτικής ενότητας που θα διαπραγματεύεται κοινωνικο-

επιστημονικά ζητήματα στο συγκεκριμένο περιεχόμενο και θα ενσωματώνει 

διαστάσεις επικοινωνίας της επιστήμης. Η ενσωμάτωση αυτών των χαρακτηριστικών 

σε μια διδακτική ενότητα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα για τις Φ.Ε αποτελεί 

μια εκπαιδευτική καινοτομία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Για την ανάπτυξη του πλαισίου εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε η ανάλυση 

της βιβλιογραφίας που εξετάζει τα χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων 
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επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών. Η ανάλυση ανέδειξε τα πλεονεκτήματα 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε συνεργατικά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού για την υποστήριξη της επαγγελματικής τους μάθησης. 

 Λαμβάνοντας υπόψιν αυτήν τη γνώση για την υλοποίηση της εμπειρικής 

έρευνας δομήθηκε μια εξειδικευμένη Κοινότητα Μάθησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

πέντε εν-ενεργεία εκπαιδευτικοί με υψηλά τυπικά προσόντα συνεργάστηκαν με  

ερευνητές και εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία 

(ΝΕ-Τ, Δ.Φ.Ε, επικοινωνία της επιστήμης) θέτοντας ως κοινό στόχο την ανάπτυξη 

μιας διδακτικής ενότητας που θα φέρνει σε ισορροπία ζητήματα επιστημονικού 

περιεχομένου με ζητήματα εκπαιδευτικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τις αρχές 

του Μοντέλου Διδακτικής Αναδόμησης.  

 Βασικός σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να αναδείξει τη δυναμική της 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ σε όλη την πορεία 

ανάπτυξης μιας διδακτικής ενότητας σε έννοιες της ΝΕ-Τ. Πιο συγκεκριμένα, η 

έρευνα αυτή εστίασε στη διερεύνηση των διαμεσολαβητικών διεργασιών που 

προκαλούν στους εκπαιδευτικούς οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις, 

επιδιώκοντας να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο αυτές συμβάλλουν στην 

επαγγελματική τους αλλαγή.  

 Για την επίτευξη αυτού του στόχου αξιοποιήθηκε ένα μοντέλο που έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, το Διασυνδεδεμένο Μοντέλο 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης (IMPG). Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα διερευνητικό 

εργαλείο που επιτρέπει την αναγνώριση των μηχανισμών μέσα από τον οποίο 

συντελείται η επαγγελματική αλλαγή του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια 

συμμετοχής τους σε οργανωμένες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης του.  

 Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας δείχνουν ότι η δυναμική της 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με τα μέλη της Κ.Μ αλλάζει στη βάση των 

προσωπικών τους αναγκών απέναντι στις προκλήσεις που προκύπτουν στις 

διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της διδακτικής ενότητας. Ειδικότερα, η ανάγκη 

ανάλυσης και αποσαφήνισης εννοιών που άπτονται των διαφορετικών διαστάσεων 

της ενότητας στρέφει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση της 

εμπειρογνωμοσύνης των εξειδικευμένων μελών της κοινότητας. Η υιοθέτηση νέων 

εκπαιδευτικών ιδεών στη διδακτική πράξη  κατά τη διάρκεια δόμησης της ενότητας 

και η αξιολόγηση της μετά την εφαρμογή στην τάξη, δημιουργεί στους 
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εκπαιδευτικούς την ανάγκη ανταλλαγής ιδεών, διδακτικών πρακτικών και εμπειριών 

κυρίως με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, στο πλαίσιο της Κ.Μ οι 

εκπαιδευτικοί ένιωσαν ασφαλείς ώστε να συνθέσουν νέες ιδέες και να απευθύνουν τις 

απόψεις και προτάσεις τους στα μέλη μια κοινότητας που τα χαρακτηρίζει η υψηλή 

επαγγελματική κατάρτιση σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα. 

Η παρούσα έρευνα παρέχει εμπειρικά στοιχεία για τις δραστηριότητες 

μάθησης και τις διαμεσολαβητικές διεργασίες (σύμφωνα με τις αρχές του IMPG) που 

συμβάλλουν στην επαγγελματική αλλαγή των εκπαιδευτικών, ενημερώνοντας τη 

γνωσιακή βάση και τις διδακτικές τους πρακτικές για την ανάπτυξη μια διδακτικής 

ενότητας που θα διαπραγματεύεται σύγχρονες έννοιες Φ.Ε. Αποκαλύπτει τις 

ακολουθίες μέσα από τις οποίες συντελείται η αλλαγή του εκπαιδευτικού σε 

διάφορους τομείς της επαγγελματικής του μάθησης (π.χ προσωπικός τομέας, τομέας 

πρακτικής, σύμφωνα με τις αρχές του IMPG) και οι οποίες ενισχύουν την 

εμπειρογνωμοσύνη τους στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού.  

Τα ευρήματα αναδεικνύουν επίσης ότι οι προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις, 

οι δραστηριότητες μάθησης στις οποίες εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί και οι 

διαμεσολαβητικές διεργασίες στο πλαίσιο της Κ.Μ συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

περιβαλλόντων μάθησης που φέρνουν σε ισορροπία ζητήματα του επιστημονικού 

περιεχομένου με ζητήματα εκπαιδευτικού προσανατολισμού και τις προοπτικές των 

μαθητών. Υπό αυτήν την οπτική, στην παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι η 

αλληλεπίδραση ερευνητών και έμπειρων εκπαιδευτικών μπορεί να υποστηρίξει 

αποτελεσματικά πρωτοβουλίες εισαγωγής σύγχρονων εννοιών Φ.Ε στην τάξη μέσα 

από προσεγγίσεις που υιοθετούν σύγχρονες τάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας.  

Με δεδομένες αυτές τις γνώσεις, η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στην 

επιστημονική γνώση που αφορά την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών για 

τη διαπραγμάτευση εννοιών σύγχρονης επιστήμης στην τάξη, σε συνδυασμό με την 

ερευνητική βιβλιογραφία που αφορά την εμπειρογνωμοσύνη τους για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού. Συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στη σύγχρονη ερευνητική 

βιβλιογραφία παρέχοντας εμπειρικά στοιχεία για τη σύνθεση πλαισίων 

επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών που θα τους υποστηρίξουν 

αποτελεσματικά προκειμένου να εισάγουν μια εκπαιδευτική καινοτομία στην τάξη. 
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8.3 Περιορισμοί έρευνας  

Η γενίκευση των συμπερασμάτων της παρούσας διατριβής μετριάζεται από 

τους περιορισμούς της. Ένας περιορισμός είναι ότι στην εμπειρική έρευνα 

συμμετείχαν εν-ενεργεία εκπαιδευτικοί με υψηλά τυπικά προσόντα και ερευνητικά 

ενδιαφέροντα στη διδασκαλία εννοιών Φ.Ε, όπως μπορεί να συναχθεί και από τα 

επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά. Διαθέτουν εσωτερικά κίνητρα για την εμπλοκή 

τους σε εκπαιδευτικές καινοτομίες καθώς συμμετείχαν οικειοθελώς στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης. Με δεδομένες αυτές τις 

γνώσεις, είχαν μια εξ αρχής θετική στάση και ένα σημαντικό προβάδισμα για την 

ανάπτυξη της διδακτικής ενότητας σε σύγκριση με εκπαιδευτικούς που διαθέτουν 

συνήθη επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι 

εύλογο ορισμένα χαρακτηριστικά των ευρημάτων της έρευνας να μπορούν να 

αποδοθούν στα προαναφερθέντα ιδιαίτερα τυπικά προσόντα των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών. Υπό αυτήν την οπτική η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη 

περίπτωσης. 

Ένας δεύτερος περιορισμός είναι ότι αυτή η παρούσα έρευνα εστιάζει στην 

επαγγελματική αλλαγή των εκπαιδευτικών μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης 

διδακτικού υλικού σε ένα συνεργατικό πλαίσιο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 

περιγραφεί με όρους εικονικής διδακτικής πρακτικής, η οποία είναι διαφορετική από 

τη διδακτική πρακτική σε περιβάλλον πραγματικής τάξης (Carlgren, 1999). 

Εμπειρικά δεδομένα από τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών στην τάξη και της 

μάθησης των μαθητών στο νέο περιεχόμενο θα παρείχαν πολύτιμες γνώσεις και 

διαφορετικές οπτικές μέσα από τις οποίες θα μπορούσαν να μελετηθούν τα ευρήματα 

της παρούσας έρευνας.   

 

8.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Θα ήταν ενδιαφέρον εάν μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να συνδέσει την 

επαγγελματική μάθηση έμπειρων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Κ.Μ με την 

αναλυτική καταγραφή της διδασκαλίας τους μέσα στην τάξη. Η συλλογή 

ερευνητικών δεδομένων που θα εστιάζουν στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα 

στην τάξη θα βοηθούσε ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ή 

επαγγελματική μάθηση έμπειρων εκπαιδευτικών εκτός πλαισίου τάξης μπορεί να 

ενσωματωθεί στη διδακτική τους πράξη.   
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Λαμβάνοντας υπόψιν ότι βασικός στόχος κάθε προγράμματος  

επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών είναι να ενισχύσει τη μάθηση των 

μαθητών, θα ήταν ενδιαφέρον επίσης εάν σε μια μελλοντική έρευνα μπορούσε να 

συνδεθεί η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο μιας Κ.Μ, με τα 

αποτελέσματα της μάθηση των μαθητών. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν 

ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ανάλυση της μάθησης των 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς συμβάλλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη. 

 Εξετάζοντας τη συνεισφορά της Κ.Μ στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών 

προπτυχιακού επιπέδου και εν-ενεργεία εκπαιδευτικών με μικρή διδακτική εμπειρία 

και χωρίς κάποια ιδιαίτερη επιστημονική εξειδίκευση στη Δ.Φ.Ε, μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο. Από μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσαν να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για βασικά στοιχεία στη δομή και τη λειτουργία της μιας Κ.Μ ώστε 

αυτή να αποτελέσει ένα πλαίσιο που θα υποστηρίζει αποτελεσματικά την 

επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών στα διαφορετικά στάδια του 

επαγγελματικού τους βίου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRRESISTIBLE  

Συνάντηση μελών της ΄΄Κοινότητα Μαθητευόμενων΄΄ 

26-28 Ιουνίου 2014 

Ηράκλειο – Ρέθυμνο Κρήτης 

Επισκόπηση προγράμματος 

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 (Ηράκλειο/Ι.Τ.Ε) 
11:30-13:30    Τελετή έναρξης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  

13:30-14:30    Γεύμα 

14:30-16:30    Το επιστημονικό πεδίο της ΝΕ-Τ / Ι.Τ.Ε 

16:30-17:00    Διάλλειμα      

17:00-19:00    Το επιστημονικό πεδίο της ΝΕ-Τ / Ι.Τ.Ε 

 

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 (Ρέθυμνο/Π.Τ.Δ.Ε) 
09:00-11:00    Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Irresistible 

11:00-11:30    Διάλλειμα 

11:30-13:30    H NE-T στο σχολείο  

13:30-14:30    Γεύμα 

14:30-16:30    H NE-T στο σχολείο 

16:30-17:00    Διάλλειμα      

17:00-19:00 Εκθέματα  

21:00               Δείπνο 

 

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2014 (Ρέθυμνο/Π.Τ.Δ.Ε) 
09:00-11:00    Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Pri-Sci-Net 

11:00-11:30    Διάλλειμα 

11:30-13:30    Τα Ευρωπαϊκά Πρόγραμματα Nano-Tech Science Education/  

Engage/  

13:30-14:30    Γεύμα 

14:30-16:30    WEB 2.0 στην Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  

16:30-17:00    Διάλλειμα      

17:00-19:00 Συμπεράσματα –Κλείσιμο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 
 

 

 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRRESISTIBLE 

Συνάντηση μελών της ΄΄Κοινότητα Μαθητευόμενων΄΄ 

11--12 Οκτωβρίου 2014 

Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 

Επισκόπηση προγράμματος 
 

Σάββατο 11 Οκτωβρίου Απριλίου 2014  

10:00-11:00     Καλωσόρισμα 

11:00-12:00   Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Irresistible: Τα κριτήρια της ενότητας   

12:00-13:00    Παρουσίαση ενότητας εκπαιδευτικού Α       

13:00-14:00    Γεύμα 

14:00-15:00    Παρουσίαση ενότητας εκπαιδευτικού Ε  

15:00-16:00    Παρουσίαση ενότητας εκπαιδευτικού Δ  

16:00-16:30    Διάλλειμα  

16:30-17:30   Παρουσίαση ενότητας εκπαιδευτικού Γ 

17:30-18:30   Παρουσίαση ενότητας εκπαιδευτικού Β 

 

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014  

10:00-12:00    Ανάπτυξη ενιαίας δομής για την ενότητα 

12:00-12:30    Διάλλειμα  

12:30-13:30    Ανάπτυξη ενιαίας δομής για την ενότητα 

13:30-14:00    Συμπεράσματα  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 
 
 

 
 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRRESISTIBLE  
 

Συνάντηση μελών της ΄΄Κοινότητα Μαθητευόμενων΄΄ 

16-17 Απριλίου 2015 

Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 

Επισκόπηση προγράμματος 
 

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015  

9:30-10:00     Καλωσόρισμα 

10:00-11:00   Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Irresistible: Ανατροφοδότηση από τη  

                       συνάντηση των εταίρων στη Μπολόνια   

11:00-11:30   Διάλλειμα 

11:30-12:30    Παρουσίαση εκπαιδευτικού Α      

12:30-14:30    Παρουσίαση εκπαιδευτικού Ε      

13:30-14:30    Παρουσίαση εκπαιδευτικού Δ       

14:30-16:00    Γεύμα 

16:00-17:00    Παρουσίαση εκπαιδευτικού Γ      

17:00-18:00    Παρουσίαση εκπαιδευτικού Β      

 

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015  

10:00-11:00    Η διδακτική ενότητα στην Ελλάδα 

11:00-12:30    Οι διδακτικές ενότητες των άλλων χωρών 

12:30-13:00    Διάλλειμα  

13:00-14:00     Στρατηγικές για τη δεύτερη φάση του προγράμματος 

14:00-14:30    Συμπεράσματα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : 1Ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Για τις απαντήσεις των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη μορφή της κλίμακα 

Likert. Οι απαντήσεις δινόταν με έναν αριθμό από το 1-5 οι οποίοι αντιπροσώπευαν 

αντίστοιχα: 

1 = δεν γνωρίζω, 2 = διαφωνώ, 3 = μάλλον διαφωνώ, 4 = μάλλον συμφωνώ, 5 = συμφωνώ 

 

Α. Διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας 

Ποιες είναι οι προσδοκίες και οι εμπειρίες σας σε σχέση με τη μάθηση με 

διερεύνηση; 

1. Έχω εμπειρία στο να επιτρέπω στους μαθητές μου να διεξάγουν έρευνες.  

2. Συνήθως εμπλέκω τους μαθητές μου στο σχεδιασμό ερευνών.   

3. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα σε σχέση με την εμπλοκή των μαθητών μου 

στο σχεδιασμό ερευνών.  

4. Αφήνω τους μαθητές να εξερευνήσουν θέματα μόνοι τους.  

5. Συνήθως προετοιμάζω υλικό έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

εξερευνήσουν μια νέα θεματική περιοχή μόνοι τους. 

6. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για μεθόδους και προσεγγίσεις που θα 

ενεργοποιούσαν τους μαθητές μου να εξερευνούν μια νέα θεματική περιοχή 

μόνοι τους.   

7. Αφήνω τους μαθητές μου να δίνουν  ερμηνείες για ένα νέο φαινόμενο μόνοι 

τους.  

8. Θα προτιμούσα να δίνω εγώ εξηγήσεις.  

9. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις μεθόδους που θα βοηθούσαν τους 

μαθητές μου να αναπτύσσουν μόνοι τους ερμηνείες.  

10. Συνήθως προετοιμάζω υλικό που επιτρέπει στους μαθητές μου να αποκτήσουν 

μόνοι τους μια βαθύτερη γνώση σε μια νέα επιστημονική περιοχή.  

11. Θα επιθυμούσα να μάθω περισσότερα για μεθόδους και προσεγγίσεις για την 

επεξεργασία  ενός νέου θέματος.  

12. Συνήθως κάνω μια αξιολόγηση για το τι έμαθαν οι μαθητές μου σε μια 

δραστηριότητα διερεύνησης. 

13. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για το πώς θα αξιολογήσω του  τι έχουμε 

πετύχει στο τέλος μιας δραστηριότητας διερεύνησης.  

14. Δεν συμπεριλαμβάνω παρουσιάσεις μαθητών σε ένα θέμα που ερευνήθηκε 

στην τάξη. 

15. Συνήθως συμπεριλαμβάνω παρουσιάσεις σχετικές με το τι κάναμε στην τάξη 

σε ανθρώπους εκτός τάξης  (άλλες τάξεις, γονείς.....). 

16. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για μεθόδους και προσεγγίσεις σε σχέση με 

την ανταλλαγή αποτελεσμάτων μέσα στην τάξη.  

17. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για μεθόδους και προσεγγίσεις σε σχέση με 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ανθρώπους εκτός της τάξης  (άλλες 

τάξεις, γονείς.....). 
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Β. Υπεύθυνη Έρευνα & Καινοτομία (Υ.Ε.Κ)   

Ο σκοπός των παρακάτω ερωτήσεων είναι να καθοριστεί κατά πόσο σας 

απασχολούν θέματα σχετικά με το RRI.  
 

1. Με απασχολεί η στάση των μαθητών απέναντι στο RRI. 

2. Με απασχολεί περισσότερο να διδάξω άλλα σημαντικά θέματα παρά το RRI. 

3. Με απασχολεί  το ότι δεν έχω αρκετό χρόνο για τη διδασκαλία του RRI όπως 

πρέπει. 

4. Θα ήθελα να βοηθήσω τους συναδέλφους μου στη διδασκαλία τους για RRI. 

5. Έχω περιορισμένη  γνώση για RRI.  

6. Με απασχολεί μια πιθανή  σύγκρουση μεταξύ των ενδιαφερόντων και των 

ευθυνών μου.  

7. Με απασχολεί η ανάγκη να αναθεωρήσω τη διδασκαλία μου.  

8. Με απασχολεί πως επηρεάζει τους μαθητές η διδασκαλία για RRI. 

9. Ενδιαφέρομαι για την κατανόηση του RRI από τους μαθητές μου.  

10. Θα ήθελα να συζητήσω την πιθανότητα διδασκαλίας του RRI. 

11. Είμαι θετικός να συμπεριληφθεί το RRI στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

12. Θα ήθελα να ξέρω τι πηγές πληροφόρησης είναι διαθέσιμες  για τη 

διδασκαλία του  RRI. 

13. Με απασχολεί η ικανότητά μου να διαχειριστώ όλα αυτά που απαιτούνται για 

τη διδασκαλία του RRI. 

14. Θα ήθελα να ξέρω αν απαιτούνται διαφορετικές μέθοδοι για να διδάξω το 

RRI. 

15. Με απασχολεί η αξιολόγηση της επίδρασης μου  στους μαθητές. 

16. Θα ήθελα να αναθεωρήσω τη διδακτική προσέγγιση για το RRI. 

17. Είμαι απασχολημένος με άλλα πράγματα πέρα της διδασκαλίας του RRI.  

18. Θα ήθελα να τροποποιήσω τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού RRI με βάση 

την εμπειρία των μαθητών. 

19. Δεν καταναλώνω πολύ χρόνο σκεπτόμενος για τη διδασκαλία του RRI.  

20. Θα ήθελα να προκαλέσω τους μαθητές μου για το μέρος που τους αφορά σε 

σχέση με τη διδασκαλία και μάθηση του RRI. 

21. Με απασχολεί ο χρόνος εργασίας που διαθέτω σε σχέση με μη ακαδημαϊκά 

προβλήματα σχετικά με τη διδασκαλία του RRI..  

22. Θα ήθελα να ξέρω τι διδασκαλία για το RRI θα απαιτείται στο άμεσο μέλλον.  

23. Θα ήθελα να συντονίσω τις προσπάθειές μου με άλλους ώστε να 

μεγιστοποιήσω τα αποτελέσματα της διδασκαλίας για το RRI.   

24. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις σε χρόνο και 

ενέργεια που απαιτούνται για τη διδασκαλία του RRI.  

25. Θα ήθελα να καθορίσω πώς να αναπτύξω την προσέγγιση της διδασκαλίας για 

το RRI. 

26. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ανατροφοδότηση από τους μαθητές για να 

τροποποιήσω την ενότητα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος IRRESISTIBLE.  
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27. Θα ήθελα να ξέρω πώς ο ρόλος μου θα αλλάξει όταν διδάσκω για το RRI.  

28. Θα ήθελα να ξέρω πώς η διδασκαλία για το RRI είναι καλύτερη από αυτό που 

έχουμε τώρα.  

29. Θα ήθελα ο ίδιος να ξέρω περισσότερα για τα θέματα  του RRI.  

30. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για τις εκπαιδευτικές πτυχές του RRI.   

31. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για τις εξωσχολικές ευκαιρίες μάθησης σε 

σχέση με τη διδασκαλία του RRI. 

32. Πιστεύω ότι η διδασκαλία του RRI  είναι αδύνατον να γίνει στο σχολείο.  

33. Έχω μάθει αρκετά για το RRI στην εκπαίδευση μου ως εκπαιδευτικός. 
 

Γ. Μαθητές και εκθέματα 

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα IRRESISTIBLE θα σχεδιάσουν τις 

δικές τους εκθέσεις επιστήμης. Ποια είναι η άποψη σας για αυτό;  

1. Οι μαθητές  μου είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μια 

έκθεση επιστήμης σε σχέση με ένα επίκαιρο επιστημονικό θέμα. 

2. O σχεδιασμός και η κατασκευή μιας έκθεσης επιστήμης αποτελεί κίνητρο για 

τους μαθητές. 

3. Η ανάπτυξη μιας έκθεσης επιστήμης για ένα θέμα επιτρέπει στους μαθητές να 

μάθουν περισσότερα για το θέμα αυτό.  

4. Η κατασκευή εκθέσεων επιστήμης βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των   

μαθητών.  

5. Η κατασκευή εκθέσεων επιστήμης βελτιώνει τις σχέσεις μαθητών και 

εκπαιδευτικού.  

6. Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) είναι χρήσιμες στην 

υποστήριξη εκθέσεων επιστήμης.  

7. Η κατασκευή εκθέσεων επιστήμης  μπορεί να λειτουργήσει για τους μαθητές 

ως ένας τρόπος για να ευαισθητοποιηθούν σε επίκαιρα επιστημονικά 

ζητήματα στην κοινωνία. 

8. Μέσω της ανάπτυξης εκθέσεων επιστήμης οι μαθητές μπορούν να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές άλλων πολιτών σε σχέση με 

τα κοινωνικά ζητήματα επιστήμης, τεχνολογίας και περιβάλλοντος. 
 

Δ. Μαθητές 

Στην τάξη μου οι μαθητές... 

1. Συζητούν τρέχοντα ζητήματα και πώς αυτά επηρεάζουν τη ζωή τους.  

2. Αναπτύσσουν ικανότητες που τους επιτρέπουν να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο 

στην κοινωνία. 

3. Ενθαρρύνονται να θέτουν ερωτήματα. 

4. Διεξάγουν προγράμματα (πρότζεκτ) που θεωρούν σημαντικά και κοινωνικά 

επίκαιρα.  

5. Μαθαίνουν να λειτουργούν με κοινωνικά υπεύθυνο  τρόπο.  

6. Μαθαίνουν να σέβονται τη γνώμη των συμμαθητών τους. 
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7. Μαθαίνουν  για τους τρόπους να επηρεάζουν τις  αποφάσεις άλλων ανθρώπων 

για κοινωνικά ζητήματα σχετικά με την επιστήμη, την τεχνολογία και την 

κοινωνία.  

8. Είναι υπεύθυνοι για πρωτοβουλίες που τους επιτρέπουν να επηρεάσουν 

αποφάσεις άλλων ανθρώπων σε σχέση με την τεχνολογία την επιστήμη και 

την κοινωνία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: 2Ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ 

1. Πως η ενότητα ενσωματώνει τις συνιστώσες της μεθόδου των 6Ε; 

[Εμπλοκή ] 
o Πώς εισάγει η ενότητα τις έννοιες  μέσω ενός πλαισίου το οποίο είναι οικείο 

στους μαθητές;  

o Πώς διεγείρει η ενότητα το ενδιαφέρον και εμπλέκει τους μαθητές στο 

αντικείμενο;  

[Εξερεύνηση] 
o Πώς υποστηρίζει η ενότητα τους μαθητές στην εξερεύνηση του αντικειμένου;   

o Πώς υποστηρίζει η ενότητα τους μαθητές στο να διατυπώσουν σχετικές 

ερωτήσεις;  

[Εξήγηση] 
o Πώς οι μαθητές συλλέγουν δεδομένα και γνώση για να απαντήσουν τις 

ερωτήσεις;  

o Πώς αναλύουν οι μαθητές τα δεδομένα;  

o Πώς οι μαθητές εξάγουν συμπεράσματα από τα δεδομένα ώστε να απαντήσουν 

τις ερωτήσεις;  

[Eπεξεργασία] 
o Πώς υποστηρίζει η ενότητα  τους μαθητές στην επεξεργασία των ευρημάτων 

τους;  

o Πώς συνδέει η ενότητα το επιστημονικό περιεχόμενο με το RRI και άλλα 

κοινωνικά ζητήματα;  

[Ανταλλαγή ] 
o Πώς οι μαθητές ανταλλάσσουν και επικοινωνούν τα ευρήματα τους τόσο μεταξύ 

τους όσο και σε ένα ευρύτερο κοινό;  

o Πώς βοηθάει η ενότητα τους μαθητές στο σχεδιασμό των εκθεμάτων τους; 

[Αξιολόγηση ] 
o Πώς αξιολογείται η μάθηση των μαθητών στην ενότητα;  

o Πώς υποστηρίζει η ενότητα τους μαθητές να αξιολογήσουν οι ίδιοι τη 

διαδικασία;  

 

 

2. Πώς η ενότητα απευθύνεται στα έξι σημεία κλειδιά της Υπεύθυνης Έρευνας 

και Καινοτομίας;  

[Εμπλοκή ] 
o Πώς η ενότητα λαμβάνει υπόψη της το ρόλο όλων των κοινωνικών φορέων 

(ερευνητές, βιομηχανία, πολιτικοί φορείς, τοπική κοινωνία) στη RRI διαδικασία;  

[Ισότητα των φύλων] 
o Πώς αντιμετωπίζει η ενότητα το θέματα της ισότητας των φύλων και την υπο-

εκπροσώπηση των γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία; 

[Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες] 
o Πως εξοπλίζει η ενότητα τόσο τους μελλοντικούς πολίτες όσο και τους ερευνητές 

με την απαραίτητη γνώση αλλά και τα εργαλεία ώστε να συμμετέχουν πλήρως 

και να αναλάβουν την ευθύνη στη διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας;  

[Aνοιχτή Πρόσβαση ] 
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o Πώς λαμβάνει υπόψη της η ενότητα τη διαφάνεια και την πρόσβασιμότητα στην 

έρευνα και στην καινοτομία;  

[Δεοντολογία] 
o Πώς λαμβάνει υπόψη της η ενότητα θέματα δεοντολογίας της έρευνας και της 

καινοτομίας;  

[Διακυβέρνηση ] 
o Πως λαμβάνει υπόψη της η ενότητα τη διακυβέρνηση της έρευνας και 

τεχνολογίας;  

 

3. Ποιες πλατφόρμες, Τ.Π.Ε περιβάλλοντα  και υλικά χρησιμοποιεί/παρέχει η 

ενότητα;   
o Πώς ενσωματώνει η ενότητα δραστηριότητες του Web 2.0;   

o Πως συνδέει η ενότητα τη μάθηση μέσα στην τάξη με τη μάθηση εκτός αυτής;   

o Περιέχει η ενότητα τουλάχιστον δυο από τα παρακάτω έγγραφα;  

1. οδηγίες για τις μαθητικές δραστηριότητες 

2. οδηγό διδασκαλίας (με οδηγίες για την αξιολόγηση) 

o Τι πρόσθετο υλικό για ανάγνωση σε σχέση με το αντικείμενο παρέχεται στους 

δασκάλους και στους μαθητές; 

 

4. Πως η ενότητα ενσωματώνει τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης στις 

Φυσικές Επιστήμες;  
o Πως χρησιμοποιούνται τα εκθέματα ώστε να προωθηθεί η διδασκαλία και 

μάθηση στην τάξη; 

o Με ποιόν τρόπο η ενότητα και τα εκθέματα των μαθητών προσθέτουν αξία στο 

μουσείο/επιστημονικό κέντρο;  

o Σε ποιο βαθμό η δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο σχολείο συνδέεται με 

αυτό που πραγματοποιείται σε ένα ερευνητικό κέντρο;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Αλληλεπίδραση μελών της Κοινότητας Μάθησης 
1.  Πόσο πλήρης/κατάλληλη θεωρείς τη δομή της Κ.Μ ; Θα ήθελες μια 

διαφορετική σύσταση μελών; Αν ναι ποια ;  

 

2.  Είσαι ικανοποιημένος/η από την αλληλεπίδραση των μελών της Κ.Μ όλο 

αυτό το διάστημα (τηλεδιασκέψεις,workshop, ανάπτυξη ενότητας); 

 

3.  Πως αποτελεσματική θα χαρακτήριζες την επικοινωνία  (σύγχρονη – 

ασύγχρονη ) της των μελών της  Κ.Μ καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος;  

Υπάρχει κάτι που σε δυσκόλεψε όσο αναφορά την επικοινωνία σου με την  

Κ.Μ; 

 

4.  Ποια από τις παρακάτω αλληλεπιδράσεις, στην οποία συμμετείχες ή 

παρακολούθησες θεωρείς πιο σημαντική για την επίτευξη του κοινού στόχου;  

α) μεταξύ των ειδικών 

β) μεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών 

γ) μεταξύ των εκπαιδευτικών 

 

5.  Ποιες ανάγκες σου θεωρείς ότι δεν καλύφθηκαν επαρκώς μέσα στο πλαίσιο 

της Κ.Μ; 

 

Εκπαιδευτικό υλικό τηλεδιασκέψεων 
6.  Πόσο  ικανοποιημένος/η είσαι από τη θεματολογία και τν σειρά με την οποία 

πραγματοποιήθηκαν οι τηλεδιασκέψεις;   

  

7.  Ποια θεματική θεωρείς ότι ήταν η πλέον χρήσιμη σε σένα για το σχεδιασμό 

και ανάπτυξη της ενότητας; 

 

8.  Πως κρίνεις το εκπαιδευτικό υλικό που σου δόθηκε κατά την περίοδο των 

τηλεδιασκέψεων όσο αναφορά την επάρκεια, τη σαφήνεια, την ποιότητα και 

τη συνάφεια του με τον επιδιωκόμενο στόχο ;  

 

9.  Πόσο χρήσιμη ήταν για σένα η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού πριν τις 

τηλεδιασκέψεις ; 

 

10.  Συνάντησες κάποιες δυσκολίες με το εκπαιδευτικό υλικό ; (π.χ διάβασμα 

άρθρων στα Αγγλικά, μεγάλος όγκος πληροφοριών, κ.α) ; Τι άλλο θα ήθελες;  
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Σεμινάρια 
11.  Πόσο χρήσιμη σου φάνηκε η ανατροφοδότηση που έλαβες κατά τη διάρκεια 

των σεμιναρίων; 

 

12.  Ποιο μέρος του προγράμματος κατά τη διάρκεια του πρώτου σεμιναρίου σου 

φάνηκε το πλέον χρήσιμο;  

α) επίσκεψη στους συνεργαζόμενους φορείς Μ.Φ.Ι.Κ και Ι.Τ.Ε και 

αλληλεπίδραση με τους ερευνητές  

β) παρουσίαση διδακτικού υλικού στο Π.Τ.Δ.Ε. 

γ) κεντρικές ομιλίες για ευρωπαϊκά προγράμματα Engage, Pri-sci-net,  

δ) ομιλίες για αρχές ανάπτυξης εκθεμάτων και χρήση Web 2.0 εφαρμογών 

στη διδασκαλία της επιστήμης 

 

13.  Συνάντησες δυσκολίες κατά τη διάρκεια του 1ου σεμιναρίου ; Τι άλλο θα 

ήθελες που δεν περιλάμβανε το πρόγραμμα του ; 

 

Ανάπτυξη διδακτικής ενότητας 
14.  Πόσο σε βοήθησε ή σε δυσκόλεψε η απάντηση του ερωτηματολογίου 

΄΄Κριτήρια για την Ενότητα΄΄ στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης της 

ενότητας; 

 

15.  Σε ποια φάση κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της διδακτικής ενότητας 

δυσκολεύτηκες περισσότερο μέχρι τώρα ;  

 

16.  Πόσο ικανοποιημένος/η είσαι από το διδακτικό υλικό που σου δόθηκε για την 

ανάπτυξη της ενότητας;  Τι σε δυσκόλεψε και τι άλλο θα ήθελες ; 

 

17.  Χρησιμοποίησες ανατροφοδότηση για τη σχεδιασμό ή την ανάπτυξη της 

ενότητας σου από πηγές εκτός αυτών που σας παρείχε η Κ.Μ ; Αν ναι ποιες 

ήταν αυτές ; 

 

18.  Υπήρχαν άλλοι παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη της διδακτικής σου 

ενότητας , π.χ σύνδεση εννοιών της ΝΕ-Τ με το πρόγραμμα σπουδών στο 

σχολείο, σχολικό πλαίσιο, άλλο; 

Αποτίμηση πλαισίου εκπαίδευσης 
19.  Πως θα χαρακτήριζες την Κ.Μ ως πλαίσιο μέσα στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση σου ; 

20.  Θα άλλαζες κάτι σε αυτό το πλαίσιο ; Τι θα πρότεινες ώστε να είναι πιο 

υποστηρικτικό και αποτελεσματικό αναφορικά με τον επιδιωκόμενο στόχο ; 
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Δημοσιεύσεις σχετικές με τη διατριβή 
 

Τα αποτελέσματα της διατριβής συμπεριλήφθηκαν στις παρακάτω δημοσιεύσεις:   

Περιοδικά  

Stavrou, D., Michailidi, E., Sgouros, G. (2018, to be published). Development and 

Dissemination of a Teaching Learning Sequence on Nanoscience and 

Nanotechnology in a context of Communities of Learners Chemistry Education 

Research and Practice (CERP).  

 Επιλεγμένες Εργασίες Διεθνών Συνεδρίων  

Sgouros, G. & Stavrou, D. (2018, to be published). Teachers’ training in developing 

nanoscience and nanotechnology teaching modules in the context of a community of 

learners. Selected Papers from the ESERA 2017 Conference.  

Stavrou, D., Michailidi, D., Sgouros, G., & Dimitriadi, K. (2015). Teaching 

highschool students nanoscience and nanotechnology. LUMAT, 3(4), 501-511. (The 

special issue of ECRICE – European Conference on Research in Chemistry Education 

2014).  

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων  

Sgouros, G. & Stavrou, D. (2018, in press). Teachers' training in developing 

nanoscience and nanotechnology teaching modules in the context of a community of 

learners. In: Proceedings of the ESERA 2017 Conference, Dublin, Ireland, 21st - 25th 

August 2017.  

Sgouros, G. & Stavrou, D. (2016). Science teachers’ training in developing 

nanoscience and nanotechnology teaching modules. In J. Lavonen, K. Juuti, J. 

Lampiselkä, A. Uitto & K. Hahl (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2015 

Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future, 

Part 14/14, Amanda Berry & Digna Couso, (2492-2500). Helsinki, Finland: 

University of Helsinki. ISBN 978-951-51-1541-6  

Alexopoulos, I., Michailidi, E., Sgouros, G. Kalaitsidaki, M. & Stavrou, D. (2016). 

RRI and Nanotechnology: Developing a Teaching Module and Exhibits for Primary 

and Secondary Students. In J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto & K. Hahl 

(Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education 

research: Engaging learners for a sustainable future, Part/Strand 8: Scientific Literacy 

& socio scientific issues (co-ed. Jan Alexis Nielsen & Miriam Ossevoort), (pp. 1160 -

1166). Helsinki, Finland: University of Helsinki. ISBN 978-951-51-1541-6  
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Πρακτικά Πανελληνίων Συνεδρίων  

Σγουρός Γ. & Σταύρου Δ. (2017). Ανάπτυξη διδακτικής ενότητας Νανοτεχνολογίας 

στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης (Μέρος του Συμποσίου: Θέματα έρευνας 

αιχμής στην εκπαίδευση με έμφαση στη Νανοτεχνολογία). Στο: Σταύρου Δ., 

Μιχαηλίδη Α. & Κοκολάκη Α. (Επιμ.), Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – 

Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής 

Πράξης, σελ. 5260.  

Μιχαηλίδη, Α., Σγουρός Γ., Βελέντζας Α., Δημητριάδη Κ., Μανδρίκας Α., 

Μαργαρίτης Α., Σάλτα Κ. & Σταύρου, Δ. (2017). Ανάπτυξη και εφαρμογή 

διδακτικών ενοτήτων έρευνας αιχμής και υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας. Στο: 

Σταύρου Δ., Μιχαηλίδη Α. & Κοκολάκη Α. (Επιμ.), Πρακτικά 10ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην 

Εκπαίδευση – Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και 

Εκπαιδευτικής Πράξης, σελ. 874880   

Σγουρός Γ. & Σταύρου Δ. (2017). Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξέλιξης 

Εκπαιδευτικών στην Ανάπτυξη Διδακτικής Ενότητας Νανοτεχνολογίας. Στο: 

Σταύρου Δ., Μιχαηλίδη Α. & Κοκολάκη Α. (Επιμ.) Πρακτικά 1ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Νέων Ερευνητών Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων 

Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. σελ. 49-52  

Σγουρός, Γ. & Σταύρου, Δ. (2015) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Ανάπτυξη 

Διδακτικών Ενοτήτων Nανοτεχνολογίας στο πλαίσιο μιας "Κοινότητας Μάθησης". 

(Μέρος του Συμποσίου: Αλληλεπίδραση Εκπαίδευσης, Επιστημονικής Έρευνας και 

Κέντρων Φυσικών Επιστημών για την Ανάπτυξη Διδακτικής Ενότητας 

Νανοτεχνολογίας: το πρόγραμμα Irresistible). Στο: Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & 

Καλλέρη Μ. (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των 

Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση - Διδασκαλία και 

Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και 

Πρακτικές, σελ. 45-52. 
 




