
 

Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»,  Ρόδος, 12-14 Απριλίου 2019 

 

 

Τεχνολογικά Εμπλουτισμένες Δραστηριότητες σε Άτυπο 

Περιβάλλον Μάθησης για την Ανακάλυψη Εννοιών του Πεδίου της 

Οπτικής 

 

Ειρήνη Σισμανίδου1 και Αγγελική Δημητρακοπούλου2 
 1Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μαθησιακής 

Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
1 irenesismanidou@hotmail.com , 2 adimitr@aegean.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προτείνεται ένα κατανεμημένο περιβάλλον αυθεντικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, παιχνιδιώδους τύπου, με 

σύνθεση ενός ενιαίου πλαισίου ψηφιακού-απτού εκπαιδευτικού υλικού που ενισχύει ταυτόχρονα τις πολλαπλές 

διαστάσεις μάθησης των νέων ανθρώπων που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην εποχή των εύχρηστων, πολυδύναμων 

τεχνολογιών. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μιας σειράς σεναρίων μυστηρίου για μαθητές Δημοτικού Σχολείου, μέσα 

από τεχνολογικά εμπλουτισμένες δραστηριότητες, σχεδιασμένες με βάση τις αρχές της μάθησης μέσω έρευνας στις 

Φυσικές Επιστήμες και τον κοινωνικό εποικοδομητισμό. Το επιστημονικό πεδίο που βρίσκεται στο κέντρο των 

δραστηριοτήτων είναι η οπτική και συγκεκριμένα το φως και οι ιδιότητές του. Η συντονιστική, διαχειριστική και 

μαθησιακή υποστήριξη, αντίστοιχα διδάσκοντα και μαθητών, γίνεται μέσα από πολυδιάστατα φύλλα εργασίας, που 

οργανώνουν την κοινωνική διαπραγμάτευση των απόψεων, παρατηρήσεων, διαπιστώσεων και ιδεών, καθώς και την 

ποικιλότροπη καταγραφή των πειραματικών δεδομένων, την χρήση των μέσων, υλικών και εργαλείων κ.ά. Μέσα από 

την σταδιακή ανακάλυψη και συγκρότηση των επιστημονικών εννοιών, αρχών και διαδικασιών, παρακινούνται οι 

μαθητές/τριες, να έρθουν στη θέση να σχεδιάσουν οι ίδιοι/ες ένα σύνολο προβλημάτων/γρίφων αξιοποιώντας τη νέα 

γνώση τους γύρω από το φως, ώστε να παίξουν σε δύο αντίπαλες ομάδες ένα παιχνίδι τύπου «δωμάτιο απόδρασης» 

με το όνομα «Escape Room-Theme Light», και με πεδίο δράσης ολόκληρο το χώρο του σχολικού κτιρίου.  

Παρουσιάζονται συνοπτικά τα πορίσματα πιλοτικής έρευνας με 14 μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 1ουΔημοτικού Σχολείου 

της νήσου Κω. Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδειχθούν στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία της μάθησης μέσα σε 

ένα τεχνολογικά εμπλουτισμένο περιβάλλον δραστηριοτήτων με πραγματικά, απτά αντικείμενα και να διερευνηθεί 

κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί εννοιολογική αλλαγή.  Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε ο ρόλος που μπορεί να έχει η 

ανωτέρω διδακτική προσέγγιση στην δημιουργία θετικού προσήμου ως προς τη στάση των μαθητών απέναντι στο 

μάθημα της Φυσικής, σε συνδυασμό με τη χρήση του άτυπου περιβάλλοντος μάθησης στο οποίο έλαβε χώρα το τελικό 

παιχνίδι.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οπτική, άτυπο περιβάλλον, τεχνολογικά εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας 

 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 Από τον 18ο αιώνα, όπου πρωτο-εισάχθηκαν σε λίγα σχολεία ως γνωστικό αντικείμενο 

(Matthews, 1994), έως σήμερα, δύο αιώνες μετά, οι Φυσικές Επιστήμες συνεχίζουν να θέτουν 

ερωτήματα ως προς την κατάλληλη προσέγγιση διδασκαλίας. Ο βασικότερος προβληματισμός που 

παραμένει αναλλοίωτος, γύρω από το μάθημα της Φυσικής σχετίζεται με το ότι ο τρόπος με τον οποίο 

διδάσκεται δεν είναι ελκυστικός για τους μαθητές, αντιθέτως μάλιστα φαίνεται ως ένα απόμακρο, 

βαρετό και χωρίς αξία μάθημα (Logan & Skamp, 2008, OECD, 2010) με ασύνδετη σειρά μαθηματικών 

τύπων και ορισμών, αποκομμένων από την πραγματική ζωή (Κουμαράς 2006, Σέρογλου 2006, Seroglou 

et al.2011). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η σχολική διδασκαλία για τις θετικές επιστήμες γενικότερα να 

θεωρείται συχνά βαρετή, αποκομμένη και ξεπερασμένη, που σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει μια 

μειονότητα μελλοντικών επιστημόνων και όχι για να εξοπλίσει την πλειοψηφία των νέων με  

επιστημονική κατανόηση και  συλλογιστική  (Braund & Reiss, 2006). Η διδασκαλία μέσα από ένα άτυπο 

περιβάλλον μάθησης υπόσχεται να συμβάλλει στη «θεραπεία» αυτού του προβλήματος, αφού δύναται να 

συγκροτήσει ένα πολυδύναμο περιβάλλον που μπορεί να ενεργοποιήσει τους μαθητές/τριες μέσα από 

«πραγματικά προβλήματα». Τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης προωθούν την ανακάλυψη και 
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οικοδόμηση της γνώσης καθώς οι μαθητές υποκινούμενοι από τα ενδιαφέροντα τους διερευνούν, 

ανακαλύπτουν, συνδέουν τα νέα στοιχεία με την προϋπάρχουσα γνώση και αποκτούν μια μοναδική 

εμπειρία. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε αύξηση της εμπλοκής και αφοσίωσης στις δραστηριότητες και 

στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών  (Resnick 1987, Bell et al. 2009, Rajala et al. 2016, Schmidt 

et al.., 2014). Επιπλέον, σύμφωνα με τις έρευνες των Hazari et al. 2010 έχει διαπιστωθεί ότι οι εμπειρίες 

μάθησης που προέρχονται από τα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, επηρεάζουν τόσο την επιλογή 

θεματικού ενδιαφέροντος όσο και την επιλογή σταδιοδρομίας. Ταυτόχρονα, η μεγάλη εξέλιξη των 

Τ.Π.Ε. ιδιαίτερα στον 21ο αιώνα στέκεται αρωγός στην νέα αυτή εκπαιδευτική προσέγγιση, καθώς 

βοηθά τα παιδιά στην ανακάλυψη της γνώσης με τρόπο κατανοητό και παιγνιώδη. Τα τεχνολογικά 

εμπλουτισμένα περιβάλλοντα συγκεκριμένα φαίνεται πως δρουν βοηθητικά προς αυτή την κατεύθυνση 

ενισχύοντας την διδασκαλία και καθιστώντας αποτελεσματικότερη την εποικοδομητική προσέγγιση 

(Wilson,1997; Karagiorgi & Symeou 2005).  

Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν είναι να αξιοποιηθεί το πάγιο αίτημα των παιδιών για παιχνίδι και 

μάθημα εκτός της σχολικής αίθουσας  καθώς και το ενδιαφέρον τους για τις τεχνολογίες έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον το οποίο αρχικά θα τους «δεσμεύσει» στη 

διαδικασία, με την πρωτοτυπία του και έπειτα θα τους κινητοποιήσει μέσα από κατάλληλες 

δραστηριότητες να οικοδομήσουν τη γνώση. Ταυτόχρονα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μυηθούν τα 

παιδιά στις ειδικές διαδικασίες που ακολουθούν οι επιστήμονες, οι οποίοι καταγράφουν υποθέσεις, 

προτείνουν και εκτελούν πειράματα, καταγράφουν δεδομένα, επιχειρηματολογούν. H παρούσα εισήγηση 

εστιάζει στις αρχές σχεδιασμού και την παρουσίαση ιδιαίτερων μαθησιακών δραστηριοτήτων που 

εμπνέονται από την ‘άτυπη μάθηση’, την παρουσίαση του πλούσιου περιβάλλοντος μικτών υλικών και 

διδακτικής διαχείρισης που τις συνοδεύουν, ενώ παράλληλα παραθέτει στοιχεία και συνοπτικά 

αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας με την υλοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων από μαθητές ΣΤ’ 

Δημοτικού Σχολείου. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Οι μαθησιακές δραστηριότητες που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, επινοήθηκαν μέσω των 

ακόλουθων οκτώ κύριων αρχών σχεδιασμού: (i) Επινόηση και χρήση άτυπου περιβάλλοντος μάθησης, 

στο πλαίσιο του σχολείου, (ii) Παιγνιώδες στυλ/περίβλημα δραστηριοτήτων, (iii) Διερευνητική (Banchi 

& Bell,2008, Minner et al. 2010) και κατασκευαστική προσέγγιση μάθησης, αναφορικά με την 

υποστηρικτική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού και διδάσκοντα, (iv) Mύηση σε συστηματικές 

πειραματικές διαδικασίες ερευνητών, (v) Αξιοποίηση ελκυστικών τεχνολογικών εργαλείων για τα 

παιδιά, (vi) Χρήση πλούσιου συνδυασμού απτών/πραγματικών υλικών/εργαλείων καθημερινής και 

σχολικής/επιστημονικής χρήσης (Δημητρακοπούλου 2018), (vii) Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό 

μέσω Πολυδιάστατων Φύλλων Εργασίας (συντονισμού υλικών, οργάνωσης ατομικής, συνεργατικής 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, γνωστικής και μεταγνωστικής υποστήριξης κ.ά.), (viii) Eστίαση σε 

σημαντικής αξίας μαθησιακά θέματα για δραστηριότητες που απαιτούν χρόνο από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα. 

Ως προς το θέμα μελέτης, επιλέχθηκε το φως στο πεδίο της Οπτικής, λόγω της υψηλής σημασίας 

που έχει η μάθηση του συγκεκριμένου πλέγματος των εννοιών, και ο μεγάλος βαθμός συναφών 

εναλλακτικών αναπαραστάσεων που δημιουργούν τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή.  

Ο σχεδιασμός της μαθησιακής/διδακτικής προσέγγισης των  δραστηριοτήτων όσον αφορά στην 

διαχείριση των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών, και την υποστήριξη της αναγκαίας νοητικής αλλαγής, 

καθώς και την βαθμιαία συγκρότηση των επιστημονικών εννοιών βασίζεται στις ακόλουθες επτά 

επιμέρους αρχές: (a) Μάθηση μέσω έρευνας/διερεύνησης (b) Εφαρμογή δοκιμών και πειραμάτων από τα 

ίδια τα παιδιά, (c) Πολυμορφική καταγραφή μετρήσεων από πειράματα (d) Συστηματική και διαρκής 

άσκηση του προφορικού λόγου/έκφρασης και του γραπτού λόγου/διατύπωσης, (e) Συζητήσεις και 

κοινωνικές διαπραγματεύσεις (δυαδικές, συλλογικές) για την  αναζήτηση διαπιστώσεων και 

συμπερασμάτων, (f) Γνωστική και Μεταγνωστική υποστήριξη για την έκφραση, τον συλλογισμό, τον 

αναστοχασμό, την επίγνωση, για παράδειγμα με δημιουργία σκίτσων, ηχητική ή γραπτή καταγραφή των 

διαφορετικών απόψεων, σύγκριση απτών δεδομένων (π.χ. φωτογραφιών), δημιουργία χαρτών εννοιών, 

παρακίνηση καταγραφής των ατομικών αλλαγών κ.ά., (g) Eφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, 

για την επινόηση νέων προβλημάτων/γρίφων που προτείνονται από τους μαθητές στο κοινωνικό σύνολο. 
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Για το φως και το πεδίο της οπτικής, σε διεθνές επίπεδο, έχει γίνει ένας μεγάλος αριθμός ερευνών, 

προκειμένου να ανιχνευθούν οι πιο διαδεδομένες εναλλακτικές ιδέες. Τα παιδιά (αλλά και οι ενήλικες) 

φαίνεται να μην έχουν μια ξεκάθαρη άποψη για το «τι είναι το φως» μιας και αυτό είναι μια εξαιρετικά 

αφηρημένη έννοια. Οι περισσότεροι, ηλικίας έως 12 ετών, δε μπορούν να το αναγνωρίσουν ως κάτι 

φυσικό που υπάρχει στο χώρο, ενώ συχνά το ταυτίζουν με τη φωτεινή πηγή ή με το αποτέλεσμα του, ή 

με μία κατάσταση (π.χ. φωτεινότητα) (Guesne, 1985; Driver et al. 1985; Watts, 1985). Ακόμη, παρά το 

γεγονός ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία τους όταν ζωγραφίζουν αναπαριστούν το φως με ευθείες 

γραμμές τύπου «ακτίνες» δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό ταξιδεύει ή διαδίδεται ευθύγραμμα και πέρα 

από αυτές (Stead & Osborne, 1980; Hubber,2006), ενώ σύμφωνα με τους Fetherstonhaugh et al. 1987b, 

πολλοί μαθητές ηλικίας έως 16 ετών θεωρούν ότι το φως ταξιδεύει με διαφορετικό τρόπο τη μέρα και τη 

νύχτα ή δεν ταξιδεύει καθόλου την ημέρα ή τη νύχτα. Αυτή δε η δυσκολία τους να αντιληφθούν το φως 

ως αυτόνομη οντότητα συμπαρασύρει και την ιδέα της αλληλεπίδρασης του με την ύλη, καθώς αυτή 

προϋποθέτει την κατανόηση ότι το φως κινείται και χτυπά πάνω στα αντικείμενα. Κατά συνέπεια, τα 

παιδιά συχνά δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς λειτουργεί ένας καθρέφτης, πόσο μάλλον 

χρησιμοποιώντας την έννοια της ανάκλασης. Ποικίλες είναι οι προτάσεις διδασκαλίας που έχουν 

μελετηθεί για το φως, που είτε πηγάζουν από επιστημολογικές και κοινωνικογνωσιακές αναζητήσεις 

(Dedes & Ravanis 2009, Ravanis et al. 2013), είτε από άλλες εστιάσεις (Fetherstonhaugh & 

Treagust,1992; Duit, 1999). 

Σχεδιάστηκαν αρχικά οκτώ (8) κύριες δραστηριότητες, που συνοδεύτηκαν από έναν πλούσιο 

συνδυασμό απτών καθημερινών, εκπαιδευτικών,  και τεχνολογικών εργαλείων και υλικών, καθώς και 

από μια αντίστοιχη σειρά φύλλων εργασίας. Όλες είχαν παιγνιώδες σενάριο και ξεκινούσαν με αφετηρία 

κάποιο «μυστήριο» το οποίο αναζητούσε λύση (Σχήμα 1). Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν για να 

λάβουν χώρα σε ποικίλες αίθουσες σχολικού κτηρίου (π.χ. αίθουσα βιβλιοθήκης, αίθουσα τάξης, αυλή 

κλπ.). Μετά το πέρας αυτών των βασικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές/τριες καλούνται να επινοήσουν, 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα παιχνίδι τύπου «Escape Room” (Nicholson,2018), «Δωμάτιο 

Απόδρασης», με θέμα το ‘φως’. Το σύνολο των παιδιών της τάξης χωρίζεται σε δυο μεγάλες ομάδες. Η  

κάθε μία ομάδα επινοεί και σχεδιάζει έναν αριθμό σύντομων προβλημάτων/γρίφων, που θα πρέπει να 

λύσει η αντίπαλη ομάδα στο πλαίσιο του παιχνιδιού «escape room» προκειμένου να βρει το κλειδί της 

ελευθερίας της και να «αποδράσει» από το κτίριο. Όποια ομάδα καταφέρει να λύσει τους γρίφους που 

της έχουν τεθεί (από την αντίπαλη ομάδα), στον μικρότερο χρόνο είναι και η νικήτρια. Οι μαθητές 

καλούνται να επινοήσουν «γρίφους» που σχετίζονται με το φως και αξιοποιώντας όσα θα έχουν 

αποκομίσει μετά το πέρας των οκτώ δραστηριοτήτων. Μια συνοπτική παρουσίαση των σεναρίων των 

δραστηριοτήτων παρατίθεται στην συνέχεια. 

 

 
 

 
Σχήμα 1. Οι δραστηριότητες και οι έννοιες/φαινόμενα της οπτικής που διερευνήθηκαν 

 

 Escape Room Creation: Theme-Light     ||  7+7 Γρίφοι  (όλες οι ανωτέρω έννοιες/φαινόμενα) 
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1.Μυστήριο στη Βιβλιοθήκη: Το σενάριο θέλει τους μαθητές/τριες να πρέπει να βρουν ένα τρόπο 

ώστε κατεβαίνοντας στην σκοτεινή βιβλιοθήκη να μπορέσουν να δουν τα καρτελάκια που αναφέρουν το 

όνομά τους και την ομάδα τους. Ανακαλύπτουν στο χώρο διάφορες διαθέσιμες φωτεινές πηγές (κερί, 

φακό, λέιζερ, αναπτήρα) ωστόσο ο περιορισμός που τους έχει τεθεί δεν τους αφήνει να πλησιάσουν με 

αυτές πολύ κοντά στα καρτελάκια. Τα παιδιά παρακινούνται να σκεφτούν πώς τους βοήθησε το φως να 

δουν αν και κρατούσαν τις φωτεινές πηγές μακριά από τις καρτέλες, ενώ παράλληλα καλούνται να 

σχεδιάσουν την πορεία του φωτός σε σκίτσα. Ένας από τους στόχους είναι να καταλήξουν στο 

συμπέρασμα ότι το φως κινείται και δε μένει στη φωτεινή πηγή από την οποία προέρχεται. 

2.Η λίστα των υπόπτων: Το σενάριο θέλει τους μαθητές/τριες να πρέπει να ανακαλύψουν ποιοι είναι 

οι τρεις ύποπτοι οι οποίοι μπήκαν κρυφά στη βιβλιοθήκη και ζωγράφισαν μουτζούρες στους τοίχους. 

Προκειμένου όμως να αποκρυπτογραφήσουν το αρχείο με τα ονόματα που τους έχει σταλεί  στα tablets 

τους πρέπει να βρουν το μυστικό κωδικό. Για να γίνει αυτό τους ζητείται να σκεφτούν αν υπάρχει κάτι 

μεταξύ της συσκευής λέιζερ και τις μουτζούρες στις οποίες στοχεύουν. Τα παιδιά αναμένεται να 

προτείνουν πειράματα όπως να βάλουν το χέρι τους ανάμεσα στο λέιζερ και τον τοίχο, να ρίξουν σκόνη 

κιμωλίας ώστε να φανεί η φωτεινή ακτίνα του λέιζερ κ.ά. Αφού εκτελούν τα πειράματά τους, συζητούν 

στην ολομέλεια της τάξης, αναμένοντας να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το φως όχι απλώς 

διαδίδεται, αλλά διαδίδεται ευθύγραμμα. 

3.Πουγκιά γεμάτα μυστικά: Στην τρίτη κατά σειρά δραστηριότητα, οι μαθητές/τριες αφού έχουν 

ανακαλύψει ή συζητήσει την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, παρακινούνται μέσα από το σενάριο να 

ανακαλύψουν πώς αυτό συμπεριφέρεται όταν συναντά διαφορετικές επιφάνειες. Έτσι λοιπόν, αφού 

βρίσκουν πού κρύβονται τα «πουγκιά γεμάτα μυστικά» μέσα από ένα σύντομο παιχνίδι «μυστικού 

θησαυρού» χρησιμοποιούν τα υλικά που έχουν τοποθετηθεί μέσα σε αυτά (καθρέφτης, χαρτονάκια, 

διαφάνειες, αφρώδες υλικό κ.ά) ώστε να προτείνουν πειράματα και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις 

τους. Στην ολομέλεια, τα παιδιά συζητούν με βάση τα δεδομένα που κατέγραψαν, προκειμένου να 

οδηγηθούν στις έννοιες: διαφανή, αδιαφανή, ημιδιαφανή σώματα καθώς και ανάκλαση, διάχυση, 

απορρόφηση. 

4.Ο θησαυρός κινδυνεύει: Πρόκειται  στην ουσία για ένα ‘mini game’ που παίζουν ομάδες παιδιών. 

Το φύλλο εργασίας που συνοδεύει τη δραστηριότητα προτρέπει τους μαθητές/τριες να προστατέψουν 

ένα θησαυρό που κινδυνεύει από πειρατές (χρησιμοποιούνται χάντρες για το θησαυρό και φιγούρες 

πειρατών), επιλέγοντας την κατάλληλη επιφάνεια και τοποθετώντας την έτσι ώστε να δημιουργηθεί για 

παράδειγμα, με το επαγγελματικό λέιζερ, ένα «πλέγμα προστασίας» γύρω του. Οι ομάδες των μαθητών 

καταγράφουν, με τη βοήθεια του χρονόμετρου, το χρόνο που χρειάστηκε για να δημιουργήσουν το 

«πλέγμα προστασίας», ενώ η γρηγορότερη ομάδα κερδίζει το παιχνίδι. Τα παιδιά σε ατομικό επίπεδο 

καλούνται να καταγράψουν σχεδιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και να εξηγήσουν γιατί 

επέλεξαν τα συγκεκριμένα υλικά (π.χ. λέιζερ, καθρέφτη).  

5.Το μυστικό κουτί: Στόχος της δραστηριότητας είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές/τριες το 

μηχανισμό της όρασης μέσα από την προσπάθειά τους να δουν τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε 

ένα «μυστικό κουτί»- που έχει μόνο ένα μικρό άνοιγμα - σε συνθήκες συσκότισης. Με τη βοήθεια μιας 

φωτεινής πηγής αναμένεται να φωτίσουν τη μικρή τρύπα ώστε να δουν τα αντικείμενα. Στη συνέχεια, 

καταγράφουν προφορικά (ηχογραφώντας) τι είδαν, ώστε να συγκρίνουν αργότερα τις απαντήσεις τους 

με αυτές των υπόλοιπων ομάδων. Οι μαθητές/τριες καλούνται να περιγράψουν σχεδιαστικά (με σκίτσα) 

πώς κατάφεραν και είδαν τα αντικείμενα μέσα στο κουτί, καταλήγοντας μέσα από συζήτηση στην 

ολομέλεια στο ότι φως ανακλάται από τα αντικείμενα στα μάτια μας ενώ είναι αδύνατον να δούμε χωρίς 

καθόλου φως. 

6. ‘Mirror mirror on the wall, who is the thief among them all?’: Στόχος της είναι να ανακαλύψουν 

οι μαθητές πώς λειτουργεί ο καθρέφτης και να συσχετίσουν τη γνώση αυτή με το μηχανισμό της όρασης. 

Το σενάριο θέλει ένα μυστήριο σχετικά με τον εντοπισμό ενός κλέφτη, και να αναζητάται η λύση τη 

στιγμή που οι ύποπτοι είναι τρεις. Οι φιγούρες είναι κολλημένες στον τοίχο ωστόσο οι μαθητές είναι 

υποχρεωμένοι να έχουν την πλάτη γυρισμένη σε αυτές και δε μπορούν να τις δουν. Παρακινούνται να 

σκεφτούν τι μπορεί να τους βοηθήσει ώστε να δουν πώς μοιάζει ο κάθε ύποπτος. Αναμένεται να 

προτείνουν τον καθρέφτη και να το χρησιμοποιήσουν καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά της κάθε 

φιγούρας. Στη συνέχεια, δημιουργούν σκίτσα για να εξηγήσουν πώς κατάφεραν να δουν τους υπόπτους, 

ενώ στην ολομέλεια ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε αυτά, μιλώντας για την ανάκλαση του φωτός και 

το μηχανισμό της όρασης. 
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7.Είμαι η σκιά, μα τι είμαι τελικά; Η δραστηριότητα σχετίζεται με τη δημιουργία της σκιάς και τη 

σχέση που έχει με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. Στους μαθητές/τριες δίνεται ένα μικρό 

βιβλιαράκι με ‘Hand Shadow Art’ και προσπαθούν να δημιουργήσουν σκιές στον τοίχο χωρίς να 

διαθέτουν καμία φωτεινή πηγή. Καθώς διαπιστώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, επιστρατεύουν 

τους φακούς τους και φωτογραφίζουν τα εντυπωσιακά σχέδια. Πειραματίζονται με διάφορα υλικά 

(διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή) για να διαπιστώσουν ότι μόνο όταν το φως χτυπά σε αδιαφανή 

σώματα δημιουργείται η σκιά. Ακόμη, μελετούν τη μεταβολή του μεγέθους της σκιάς προτείνοντας 

κατάλληλα πειράματα και καταγράφοντας σε πινακάκια τις μετρήσεις τους ενώ στην ολομέλεια καθώς 

ανταλλάσσουν απόψεις, αναμένεται να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση της σκιάς με την 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 

8.Μία μυστηριώδης αγορά: Στην τελευταία δραστηριότητα οι μαθητές/τριες παρακινούνται να 

ανακαλύψουν τη σχέση που έχει το φως με τα χρώματα. Τα παιδιά προβληματίζονται για το αν μια 

μπλούζα μπορεί να φαίνεται να έχει διαφορετικό χρώμα μέσα σε ένα κατάστημα ρούχων και έξω από 

αυτό, μιας και οι πρωταγωνιστές του σεναρίου διαφωνούν για το τι συνέβη τελικά, με τον έναν να 

θεωρεί ότι τους έδωσαν λάθος μπλούζα στο ταμείο. Καταγράφουν τις προβλέψεις τους και στη συνέχεια 

εκτελούν πείραμα με διάφορα χαρτονάκια και φίλτρα προκειμένου να διαπιστώσουν ότι τελικά το χρώμα 

που βλέπουμε εξαρτάται από το χρώμα του φωτός. Εν συνεχεία, μελετούν το λευκό φως και την 

ανάλυσή του από το ‘πρίσμα’ και διατυπώνουν συμπεράσματα για το αν το μαύρο χρώμα είναι στην 

ουσία «η απουσία χρώματος». 

Δημιουργώντας «Δωμάτιο Aπόδρασης»/ Escape Room: H τελική αυτή δραστηριότητα, 

παρακινεί τα παιδιά να επινοήσουν και να σχεδιάσουν εκείνα πλέον, δραστηριότητες-γρίφους που 

αφορούν την οπτική/φως. Τους προτείνεται να χωριστούν σε δυο μεγάλες ομάδες (με τυχαίο τρόπο), 

ώστε τα παιδιά της κάθε ομάδας να συνεργαστούν μεταξύ τους, προκειμένου να επινοήσουν όσο πιο 

απαιτητικούς γρίφους μπορούν για την αντίπαλη ομάδα, σεβόμενοι κάποιες προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα: (i) Οι γρίφοι θα πρέπει να σχετίζονται με τις έννοιες που είχαν μελετηθεί, (ii) Το σύνολο 

των γρίφων θα πρέπει να εμπλέκει, αν είναι δυνατόν, το σύνολο των συναφών εννοιών και φαινομένων, 

(iii) Τα υλικά ή εργαλεία που θα απαιτούνται για τη λύση τους πρέπει να τα είχαν ήδη χειριστεί οι 

μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, (iv) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για να 

υλοποιηθούν οι γρίφοι, πρέπει να προσδιοριστούν εκ των προτέρων (π.χ. διάφοροι χώροι του σχολικού 

κτιρίου), (v) Ο αριθμός των γρίφων πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των μαθητών της κάθε ομάδας. 

Δίνεται χρόνος στα παιδιά να επεξεργαστούν τις ιδέες τους και να σχεδιάσουν την τελική μορφή των 

γρίφων, ως την ημέρα υλοποίησης του παιχνιδιού, όπου η ομάδα που θα κερδίσει θα είναι εκείνη, που 

λύνει όλους τους γρίφους στην μικρότερη χρονική διάρκεια. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα διδακτικά μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια των κυρίων 

δραστηριοτήτων όσο και της τελικής δραστηριότητας του παιχνιδιού τύπου «Δωμάτιο Απόδρασης» είναι 

κυρίως τα ακόλουθα: (1) Ένας κεντρικός υπολογιστής (για τον διδάσκοντα), (2) Προτζέκτορας, (3) 

Κάμερα και φωτογραφική μηχανή, (4) Tablets και κινητά τηλέφωνα, (5) Μικρά λέιζερ αλλά και 

επαγγελματικό λέιζερ μεγάλης εμβέλειας, (5) Φακοί, (6) Καθρέφτες/άκια, (7) Χαρτόνια, διαφάνειες, 

χρωματιστά φίλτρα, (8) Κουτί οπτικής, (9) Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης (π.χ. το 

MindΜup), (10) Φύλλα εργασίας ειδικά σχεδιασμένα για τους στόχους κάθε δραστηριότητας κ.ά. 

Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται να είναι μόνιμα συνδεδεμένος με τον κεντρικό προτζέκτορα 

αλλά και με όλα τα κινητά τηλέφωνα και tablets (π.χ. μέσω Bluetooth) προκειμένου να λαμβάνονται και 

να διαμοιράζονται τα αρχεία στην ολομέλεια της τάξης. Η μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τις τεχνολογικές 

λειτουργίες της ηχογράφησης, της βιντεολήψης, της φωτογραφίας, του στιγμιοτύπου οθόνης, και του 

φακού από τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets, αλλά και την αναζήτηση σε διαδικτυακούς ιστοτόπους 

προκειμένου να βρουν απαραίτητες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους. Όσον αφορά το λογισμικό 

εννοιολογικής χαρτογράφησης, αυτό υποστηρίζει τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών για τις 

συζητήσεις στην ολομέλεια τάξης (Osmundson et al.,1999), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές 

στέλνουν τις φωτογραφίες, τα σκίτσα τους ή ο,τιδήποτε άλλο κράτησαν από τις δραστηριότητές τους και 

αλληλεπιδρούν συζητώντας συνολικά πάνω στις τελικές . Οι εννοιολογικοί χάρτες εξάγονται και 

αποθηκεύονται (Σχήμα 6), ενώ παράλληλα μέρος αυτών μπορεί να αποτελέσουν σε κάθε νέα 

συνεδρία/δραστηριότητα, τη σύνδεση με την προηγούμενη.  
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Όσον αφορά τα φύλλα εργασίας που συνοδεύουν τις οκτώ κύριες δραστηριότητες, αυτά  

ανταποκρίνονται  στους στόχους της εκάστοτε «διδακτικής συνεδρίας», ενώ ο σχεδιασμός τους 

βασίστηκε στις αντίστοιχες αρχές σχεδιασμού των δραστηριοτήτων. Περιέχουν οδηγίες, νύξεις, 

παροτρύνσεις (για την καταγραφή της πρόβλεψης, παρατήρησης, διαπίστωσης κ.ά.), άμεσες ή έμμεσες 

καθοδηγήσεις επί συγκεκριμένων στρατηγικών κλπ. Πιο αναλυτικά, τα φύλλα δομημένων οδηγιών για 

τους μαθητές (Σχήμα 2) δημιουργήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να: 

• οργανώνουν τα επίπεδα ατομικής, συνεργατικής, συλλογικής δραστηριότητας μαθητών 

• διευκολύνουν την αξιοποίηση των ποικίλων τεχνολογικών συσκευών, ψηφιακών εφαρμογών, 

αντικειμένων καθημερινής χρήσης και  εκπαιδευτικών υλικών 

• διευκολύνουν την διαχείριση, την εναλλαγή και τον συντονισμό ανάμεσα στις επιμέρους ενέργειες, 

μέσω της χρήσης γραφικών συμβόλων  

• παρακινούν στην παρατήρηση και πολύπλευρη συλλογή πειραματικών δεδομένων 

• προάγουν την λεκτική έκφραση (προφορική και γραπτή) 

• καθοδηγούν απαλά στην οργάνωση των δράσεων και ενεργειών κατά την διερεύνηση του θέματος 

μελέτης, μέσω μιας λεπτής στρατηγικής προκειμένου να ισορροπούν ανάμεσα στην νοητική 

ελευθερία της διερευνητικής μάθησης και την καθοδηγούμενη πρακτική 

• προάγουν και υποστηρίζουν την σκέψη και τον αναστοχασμό, την ανταλλαγή απόψεων και την 

συζήτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Ενδεικτικά αποσπάσματα Φύλλων Εργασίας των Δραστηριοτήτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Το σύνολο των δραστηριοτήτων εφαρμόστηκε πιλοτικά με 14 μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου ΚΩ, προς το τέλος του σχολικού έτους (Μάιος, Ιούνιος). Επρόκειτο για 7 αγόρια 

και 7 κορίτσια, οι οποίοι επιλέχθηκαν καθώς παρουσίαζαν διακύμανση ως προς το μαθησιακό τους 
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επίπεδο (μαθητές/τριες με άριστη επίδοση, μαθητές/τριες με ικανοποιητική απόδοση, καθώς και άλλοι/ες 

με σημαντικές δυσκολίες στη Φυσική και τα Μαθηματικά).  

Για τις οκτώ κύριες δραστηριότητες, τα παιδιά εργάστηκαν ως ομάδες των δύο ατόμων, που 

σχηματίστηκαν με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της τάξης, έτσι ώστε να προκύπτει ποικιλομορφία 

ως προς τις ικανότητές τους στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, στη χρήση Τ.Π.Ε, στο επίπεδο 

αυτενέργειας συμμετοχής κ.ά.. Η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια (μια εκ των συγγραφέων του παρόντος 

άρθρου), ανήκε σε άλλο σχολικό συγκρότημα, δεν ήταν Δασκάλα των μαθητών, και ο ρόλος της ήταν να 

οργανώνει, συντονίζει, εμψυχώνει και να καθοδηγεί την όλη διαδικασία (ιδιαίτερα δε στις συζητήσεις 

της ολομέλειας που λάμβαναν χώρα στο τέλος κάθε μιας από τις κύριες δραστηριότητες). Οι οκτώ 

δραστηριότητες υλοποιήθηκαν, με ρυθμό μία συνεδρία την εβδομάδα, διάρκειας περίπου δύο 

συνεχόμενων ωρών. Το περιβάλλον στο οποίο κυρίως υλοποιήθηκαν οι δραστηριότητες ήταν το κάτω 

μέρος της σχολικής βιβλιοθήκης (τα παιδιά κατέβαιναν με εσωτερική σκάλα) στο οποίο μπορούσε να 

δημιουργηθεί εύκολα συσκότιση για τις ανάγκες των πειραμάτων, ενώ ταυτόχρονα η κάθε ομάδα είχε 

τον δικό της πάγκο εργασίας (τα παιδιά μεταξύ τους το αποκαλούσαν «σταθμό εργασίας»). Μέρος 

κάποιων δραστηριοτήτων έλαβαν χώρα στη σχολική αυλή.  

Tο παιχνίδι «Escape Room-Theme Lights» υλοποιήθηκε από δύο μεγάλες ομάδες (μικτού φύλου) 

των επτά μαθητών, που δημιουργήθηκαν με τυχαίο τρόπο, δίχως παρέμβαση εκπαιδευτικού. Το 

διαθέσιμο περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι χώροι του σχολικού συγκροτήματος, σε όλους τους 

ορόφους και τις αυλές, ανάλογα με το σχεδιασμό που είχε προτείνει η κάθε ομάδα. Το παιχνίδι 

υλοποιήθηκε σε τρεις χρονικές φάσεις. Δύο Φάσεις Σχεδιασμού: (α) καταγραφή αρχικών ιδεών γρίφων, 

(β) επεξεργασία, βελτίωση, ολοκλήρωση, και μια Φάση Υλοποίησης (με επιμέρους φάσεις, το παιχνίδι 

της κάθε ομάδας). Η κάθε ομάδα σχεδίασε επτά (7) γρίφους για την αντίπαλη ομάδα, όπου τα μέλη 

αυτής θα έπρεπε να τους λύσουν γρήγορα, προκειμένου να βρεθεί το κλειδί της ελευθερίας και να 

«αποδράσει» η ομάδα από το κτίριο. Οι γρίφοι που επινόησαν οι μαθητές/τριες σχετίζονταν με το φως 

και φαίνεται πως αξιοποίησαν ό,τι είχαν αποκομίσει από τις κύριες δραστηριότητες. Σχεδιάστηκαν 

αποκλειστικά από τα ίδια τα παιδιά με σκοπό να δυσκολέψουν όσο μπορούν την αντίπαλη ομάδα.  

Πηγές ερευνητικών δεδομένων: Οι ερευνήτριες κατέγραψαν δύο σύνολα δεδομένων: (Α) 

Συμπληρωμένα φύλλα εργασίας με έντυπα ή/και ψηφιακά υλικά (μελέτης της εξέλιξης της μάθησης, 

μέσα από τα σκίτσα και τις διατυπώσεις, καθώς και τις φωτογραφίες, και τα βίντεο πειραμάτων), 

Σχεδιασμός Γρίφων (ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που οικοδομήθηκαν), Βίντεο συνεδριών 

συζητήσεων ολομέλειας, και εννοιολογικοί χάρτες ολομέλειας, (Β) Αρχικό και τελικό Ερωτηματολόγιο 

(pretest, posttest), για εντοπισμό εναλλακτικών ιδεών μαθητών/τριών, Συνέντευξη Μαθητών (panel 

interview) -που διεξήχθη στην τελική συνεδρία-, Ρουμπρίκα πολυδιάστατης αξιολόγησης των 

μαθητών/τριών συμπληρωμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης (προκειμένου να συσχετιστούν τα 

αποτελέσματα, με το μαθησιακό προφίλ των υποκειμένων) 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, είχε ως αντικείμενο την ανίχνευση των εναλλακτικών ιδεών και 

αντιλήψεων των μαθητών/τριών ως προς το φως και τις ιδιότητές του. Χρησιμοποιήθηκε ως Pretest και 

Posttest (retest), το συναφές ερωτηματολόγιο του D.F. Treagust (Fetherstonhaugh et al. 1987a), (με την 

άδεια του ιδίου) που έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες με μαθητές διαφόρων χωρών, το οποίο και 

μεταφράστηκε, διαμορφώθηκε και εμπλουτίστηκε (με ερωτήματα για την σκιά). Αποτελούνταν από 12 

ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής με συνοδεία αιτιολόγησης για την κάθε μία για τις 

πρώτες 11, και εντοπισμός του λάθους στην 12η), αλλά και από ακόμη 5 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 

όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, λεκτικά ή  και μέσω σκίτσων 

(προκειμένου να παρουσιάσουν πληρέστερα τη σκέψη τους). Δόθηκε στους μαθητές/τριες, και 

συμπληρώθηκε μια εβδομάδα πριν και μια εβδομάδα μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης, 

αντίστοιχα. Όσον αφορά την συνέντευξη (Panel Interview), αυτή  διενεργήθηκε με πέντε μαθητές/τριες 

με σκοπό να ανιχνευθούν κυρίως στοιχεία που αφορούσαν τα συναισθήματα των παιδιών για τη 

συμμετοχή τους σε αυτό το νέο προτεινόμενο μαθησιακό περιβάλλον. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Αναφορικά με το αρχικό ερωτηματολόγιο που στόχο είχε να παράσχει μια λεπτομερή εικόνα 

σχετικά με τις προυπάρχουσες ιδέες των παιδιών για το φως, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/τριες στην 

πλειοψηφία τους δεν είχαν ξεκάθαρες και επιστημονικά αποδεκτές απόψεις ούτε για τη φύση του φωτός 

ούτε και για τις ιδιότητές του και τα φαινόμενα που σχετίζονται με αυτό. Συγκεκριμένα, αναφέρονταν 
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στο φως περισσότερο με όρους ταύτισης με τη φωτεινή πηγή ή τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο για τον 

άνθρωπο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ενότητα της οπτικής διδάσκεται κανονικά στην ύλη της Ε’ 

δημοτικού, κατά συνέπεια οι μαθητές/τριες είχαν ήδη «εκτεθεί» σε σχετική διδασκαλία. Μετά τη 

διδακτική παρέμβαση παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι μαθητές αναθεώρησαν τις απόψεις τους και 

προσέδωσαν στο φως χαρακτηριστικά οντότητας που κινείται στο χώρο αναφέροντας μάλιστα και τη 

διπλή του φύση (κύμα και φωτόνια). Η διαφορά που παρατηρήθηκε συνολικά σε όλες τις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου μεταξύ αρχικού και τελικού ερωτηματολογίου (Σχήμα 3) ήταν στατιστικά σημαντική 

όπως προέκυψε από το t-test, ενώ τελικά μπορεί κανείς να πει ότι η γνώση  που οικοδομήθηκε συνολικά 

μέσα από τις δραστηριότητες συμπαρέσυρε θετικά μια πληθώρα εννοιών και φαινομένων γύρω από το 

φως, όπως για παράδειγμα αυτό της σκιάς, του μηχανισμού της όρασης, της ανάκλασης, διάχυσης και 

απορρόφησης. Και στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι μαθητές/τριες φάνηκε να απαντούν πολύ πιο 

ολοκληρωμένα και με συμβατό τρόπο με το εκάστοτε επιστημονικό μοντέλο σε μεγαλύτερο ποσοστό σε 

σχέση με το αρχικό ερωτηματολόγιο. [π.χ. Μ5/Q5.Pretest:“Για μένα το φως είναι χαρά. Χωρίς το φως 

όλα είναι σκοτεινά. Δε θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα χωρίς το φως. Το φως φτιάχνει ήλιο”. 

Μ5/Q5.Re-test: “Το φως έχει διπλή φύση, κύματα και φωτόνια. Το φως μας βοηθά να βλέπουμε, να 

αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα, επίσης κινείται και ταξιδεύει ευθύγραμμα προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Δημιουργεί σκιά”. M7/Q12.Pre-test: Η σκιά είναι ένας μαύρος άνθρωπος που είναι εσύ, κι ό,τι κάνεις 

αυτό κάνει”. M7. Q12.Re-test: “Η σκιά είναι λήψη φωτός. Η σκιά δημιουργείται όταν το φως χτυπάει σε 

μία αδιαφάνεια”. Συμπερασματικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων από τους μαθητές, στο συγκεκριμένο περιβάλλον εκπαιδευτικών και τεχνολογικών 

υλικών και μέσων, και με την συγκεκριμένη διδακτική διαχείριση, δείχνει να δύναται να επιφέρει την 

επιθυμητή εννοιολογική αλλαγή, με την παράλληλη κατάλληλη οικοδόμηση εννοιών, συλλογισμών και 

δεξιοτήτων.  
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Σχήμα 3: Συγκρίσεις pre-test, post test (retest) 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες και την ανάλυση της διαδικασίας της μάθησης έγινε έκδηλο -

μέσα από την ανάλυση των σημαντικών στιγμιοτύπων των ενεργειών των μαθητών- ότι αυτή 

ακολούθησε ένα σχετικά σταθερό μοτίβο οικοδόμησης των εννοιών καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούσαν 

στην πλειοψηφία τους την κεκτημένη γνώση σε κάθε επόμενη δραστηριότητα χωρίς να παλινδρομούν 

στις αρχικές τους ιδέες. Το δεικνύουν τα σκίτσα τους [Σχήμα 4], ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν 

γραπτά ή προφορικά, ο σχεδιασμός των γρίφων του «escape room» κ.ά. 
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Σχήμα 4: Ενδεικτικά σκίτσα μαθητών στην αρχή και στην πορεία των δραστηριοτήτων 

Η βιντεοσκόπηση των δύο ομάδων κατά την επίλυση των γρίφων του escape room είχε διάρκεια 

περίπου 24 λεπτά και κατά συνέπεια περιείχε αρκετά χρήσιμα δεδομένα που αφορούσαν την τελική αυτή 

δραστηριότητα, που ξεπερνούν όμως τις χωρικές δυνατότητες του παρόντος άρθρου. Για παράδειγμα: 

Γρίφος Α.5.: «Πηγαίνετε στην Αίθουσα 18, και βρείτε τρόπο να διαβάσετε και να συμπληρώσετε το 

μυστικό μήνυμα (το μήνυμα ήταν γραμμένο κατοπτρικά και χρειαζόταν καθρέπτη για να διαβαστεί). Το 

μήνυμα ήταν: ‘Το φως διαδίδεται ‘ευθύγραμμα’ προς όλες τις κατευθύνσεις και έχει διπλή φύση (1. 

Κύματα, 2. Φωτόνια). [Έπρεπε να συμπληρώσουν τις λέξεις που εδώ έχουν αναγραφεί με πλάγια 

γράμματα]. Γρίφος Α.1.: Βρείτε 4 φωτεινές πηγές που βρίσκονται στον χώρο του πειρατικού καραβιού 

και καταγράψτε τις στο σημειωματάριο. Γρίφος Β.2.: Πηγαίνετε στην αίθουσα Γ3..Χρησιμοποιήστε το 

κατάλληλο υλικό από το πουγκί, για να προκαλέσετε ανάκλαση με το λέιζερ και να πετύχετε την 

πεταλούδα που βρίσκεται στον τοίχο. 

    
Σχήμα 5: Στιγμιότυπα των δραστηριοτήτων των μαθητών 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση της συνέντευξης των μαθητών/τριών ανέδειξε ότι η στάση τους 

απέναντι στο μάθημα της Φυσικής αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ανακάλυψαν τις επιστημονικές 

έννοιες είχε θετικό πρόσημο, με κυρίαρχο στοιχείο του ενθουσιασμού τους να είναι ο παιγνιώδης τρόπος 

με τον οποίο διεξάγονταν οι δραστηριότητες αλλά και η διαδικασία της συζήτησης στην ολομέλεια της 

τάξης όπου μοιράζονταν τις ιδέες μεταξύ τους. Ενδεικτικές εκφράσεις μαθητών/τριών, κατά την 

διάρκεια της συνέντευξης: Μ2: “Μ άρεσαν περισσότερο οι συζητήσεις μας στο τέλος στην ολομέλεια ….”. 

Μ4¨: “Συζητούσαμε πάρα πολύ, ήταν σαν παιχνίδι όλο αυτό και όχι σαν μάθημα..” Μ3:‘Κάναμε πειράματα 

και τα καταγράφαμε και μιλούσαμε για αυτά στην ολομέλεια και βγάζαμε ένα συμπέρασμα..”. Μ10 

:“..Όταν κάποιος είχε άδικο δεν είναι ότι έκανε λάθος απλώς είναι άλλο το συμπέρασμα που βγήκε..”. 

Μ1¨: Θα ήθελα να κάνω τέτοιο μάθημα κάθε φορά..” Επιπρόσθετα, οι υποδείξεις υλοποίησης 

καταγραφών (με μετρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, καταγραφές κάθε είδους) από τους ίδιους τους 

μαθητές φαίνεται ότι προάγει την παρατήρηση κατά την μαθησιακή διαδικασία, την εμπειρία συλλογής 

δεδομένων, καθώς και την επίγνωση επί των ενεργειών τους. 
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Σχήμα 6. Χάρτες εννοιών που δημιουργούνται κατά τις συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης 

Η σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας ήταν αναπόφευκτη στις απαντήσεις τους 

και ανέδειξε ακόμη περισσότερο το θετικό ρόλο που έπαιξε τελικά αυτό το νέο για τα παιδιά μαθησιακό 

περιβάλλον στην καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων για τις Φυσικές Επιστήμες. Εγείρονται λοιπόν 

ζητήματα σχετικά με το κατά πόσο η ανάγκη αναπλαισίωσης της διδασκαλίας των Φ.Ε μέσα από πιο 

πολυδύναμα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι επιτακτική. Οι αρχικές ιδέες των παιδιών πρέπει να 

βρίσκονται στο επίκεντρο του αρχικού σχεδιασμού, ενώ το νέο μαθησιακό περιβάλλον, οφείλει να 

στηριχθεί στις αρχές του εποικοδομητισμού και να εμπλουτιστεί με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα που όλα 

τα παιδιά της σημερινής γενιάς χρησιμοποιούν. Σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό που προκύπτει όταν 

γίνεται χρήση άτυπων περιβαλλόντων μάθησης- άλλωστε το αίτημα των παιδιών για παιχνίδι είναι 

διαχρονικό- τα όπλα στη φαρέτρα όσων μάχονται για ποιοτικότερη εκπαίδευση στις ΦΕ είναι πλέον 

πολλά. Με αυτόν τον τρόπο ίσως θεραπευτεί το φαινόμενο που παρατηρείται στην παρούσα 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι μαθητές να θεωρούν πως ό,τι μαθαίνουν στο σχολείο τους είναι 

άχρηστο για την καθημερινή τους ζωή (Osborne & Collins 2001, Seroglou et al. 2011). 
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