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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΚΚ ΟΟ ΠΠ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   

 

Παρασκευή 

15:00-17:00 Εγγραφές 

17:00-17:30 Τελετή έναρξης - Χαιρετισμοί 

17:30-18:00 Αίθουσα Α: Σκουμιός & Σκουμπουρδή: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες. 

18:00-18:30 Αίθουσα Α: Προσκεκλημένη ομιλία: Ραβάνης: Η δημιουργία και η χρήση «Μαθησιακών 

Αντικειμένων»: από τα τεχνο-κοινωνικά περιβάλλοντα, στη σχολική τάξη. 

18:30-18:45 Coffee Break 

18:45-20:15 Παράλληλες 

Αίθουσα Α: 

Θεματική συνεδρία 1: 

Σχεδιασμός, παραγωγή και 

χρήση εκπαιδευτικού υλικού 

για τα μαθηματικά της δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αίθουσα Β: 

Θεματική συνεδρία 2: 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

υλικού για τα μαθηματικά 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης. 

Αίθουσα Γ: 

Θεματική συνεδρία 3: 

Εκπαιδευτικό Υλικό Φυσι-

κών Επιστημών για τη διδα-

σκαλία μαθητών και την Επι-

μόρφωση Εκπαιδευτικών. 

Αίθουσα Δ: 

Θεματική συνεδρία 4: 

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού 

Υλικού – Απόψεις εκπαιδευ-

τικών. 

20:15-21:15 Αίθουσα Α: Προσκεκλημένη ομιλία: Lena: Elementary science education: a challenge for the future of 

humanity. 

21:30 Δείπνο (Μπουφέ) 

 

Σάββατο 

9:00-10:45 Παράλληλες 

Αίθουσα Α: 

Θεματική συνεδρία 5: 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό στις 

Φυσικές Επιστήμες και η 

πρόκληση των Νέων Τεχνο-

λογιών. 

Αίθουσα Β: 

Θεματική συνεδρία 6: 

 Εκπαιδευτικό υλικό: Διαθε-

ματικές προσεγγίσεις. 

Αίθουσα Γ: 

Θεματική συνεδρία 7: 

Το εκπαιδευτικό υλικό στα 

Μαθηματικά και η πρόκληση 

των Νέων Τεχνολογιών. 

Αίθουσα Δ: 

Θεματική συνεδρία 8: 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 

Υλικού για τις Φυσικές Επι-

στήμες. 

10:45-11:00 Coffee Break 

11:00-11:30 Αίθουσα Α: Προσκεκλημένη ομιλία: Τζεκάκη: Μαθηματική δραστηριότητα μέσα στο παιχνίδι και στο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

11:30-12:30 Αίθουσα Α: Συμπόσιο: Το Εκπαιδευτικό Υλικό στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών 

για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

12:30-14:00 Παράλληλες 

Αίθουσα Α: 

Θεματική συνεδρία 9: 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 

Υλικού για τις Φυσικές Επι-

στήμες στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 

Αίθουσα Β: 

Θεματική συνεδρία 10: 

Σχεδιασμός και παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού για τα 

μαθηματικά και εκπαίδευση 

υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Αίθουσα Γ: 

Θεματική συνεδρία 11: 

Σχεδιασμός σεναρίων για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών 

της δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης. 

Αίθουσα Δ: 

Θεματική συνεδρία 12: 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 

Υλικού για τις Φυσικές Επι-

στήμες στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. 

14:00-15:45 Γεύμα (Μπουφέ) 

15:45- 17:30 Παράλληλες 

Αίθουσα Α: 

Θεματική συνεδρία 13: 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού 
Παιχνιδιού. 

Αίθουσα Β: 

Θεματική συνεδρία 14: 

Αναρτημένες εργασίες. 

Αίθουσα Γ: 

Θεματική συνεδρία 15: 

Ανάλυση Εκπαιδευτικού Υ-
λικού για τις Φυσικές Επι-

στήμες. 

Αίθουσα Δ: 

Θεματική συνεδρία 16: 

Ανάπτυξη και αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικού Υλικού για 

τις Φυσικές Επιστήμες. 

17:30-18:00 Coffee Break 

18:00-18:30 Αίθουσα Α: Προσκεκλημένη ομιλία: Χρονάκη: Ηγεμονικές Ταυτότητες και Κυρίαρχοι Λόγοι: 

Σχεδιάζοντας προς μια ‘κριτική’ προσέγγιση της σχέσης μας με την μαθηματική γνώση. 

18:30-19:00 Αίθουσα Α: Φεσσάκης: Εικονικό και συμβατικό απτικό υλικό στη μάθηση και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών: Θεωρητική ανάλυση. 

19:00-20:00 Στρογγυλό τραπέζι (οργάνωση Φ. Καλαβάσης): «Το πιάσατε το νοούμενο;» 

20:15-20:30 Κλείσιμο συνεδρίου   

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες | Ρόδος, 17-18 Οκτωβρίου 2014 

 

5 

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΛΛ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ   

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 
 

15:00-17:00 Εγγραφές 

 

17:00-17:30 Τελετή Έναρξης – Χαιρετισμοί 

  Προεδρείο: Φ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Χ. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ, Μ. ΣΚΟΥΜΙΟΣ 

 

17:30-18:00 Αίθουσα Α. Εισαγωγική Ομιλία 

  Προεδρείο: Φ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Χ. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ, Μ. ΣΚΟΥΜΙΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Μιχάλης Σκουμιός, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή 

 

18:00-18:30 Αίθουσα Α. Κεντρική Ομιλία 

  Προεδρείο: Φ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Χ. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ, Μ. ΣΚΟΥΜΙΟΣ 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ «ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»: ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΟ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 

Κώστας Ραβάνης 
 

18:30-18:45 Coffee Break 

 

18:45-20:15 Παράλληλες Συνεδρίες 

 

Αίθουσα Α. Θεματική Συνεδρία 1: Σχεδιασμός, Παραγωγή και χρήση Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθηματικά της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Προεδρείο: Α. ΜΟΥΤΣΙΟΣ-ΡΕΝΤΖΟΣ, Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Η ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ 

Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος 

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος, Διονυσία Πιτσιλή-Χατζή 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Βασίλειος Καραγιάννης 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ειρήνη Περυσινάκη, Δημήτριος Καλυκάκης, Ανδρέας Βαρβεράκης, Αλέξανδρος Συγκελάκης  

 

Αίθουσα Β. Θεματική Συνεδρία 2: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθηματικά της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Προεδρείο: Σ. ΚΑΦΟΥΣΗ, Δ. ΔΕΣΛΗ 

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Δέσποινα Δεσλή, Νίκη Παπαγερούδη 

ΕΝΑ «ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ» ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ: ΑΠΟ ΤΟ «ΓΕΚ, ΝΤΟΥΙ, ΤΡΙΝ» ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ    

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Στυλιανός Μακρής 

ΤΟ ΧΕΙΡΑΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER 

Ιωάννης Νούλης, Σόνια Καφούση 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ MONTESSORI ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ. 

Ουρανία Γκουτζίνα, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή 

 

Αίθουσα Γ. Θεματική Συνεδρία 3: Εκπαιδευτικό Υλικό Φυσικών Επιστημών για τη Διδασκαλία Μαθητών και την 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Προεδρείο: Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. ΣΠΥΡΤΟΥ 

«ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΗΧΟΥ»: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. 

Βασιλεία Χρηστίδου, Αναστασία Δημητρίου, Μαρία Παπαδοπούλου, Στέργιος Γραμμένος, Νίκος Μπάρκας 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 

Γεώργιος Πέικος, Λεωνίδας Μάνου, Άννα Σπύρτου 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. 

Μαρία Η. Χαϊτίδου, Άννα Σπύρτου, Πέτρος Καριώτογλου 

ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΤΕΤΑΡΤΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ». 

Δημήτρης Ταρνανίδης, Σταματία Αρτέμη, Ανθούλα Μαΐδου, Χαρίτων Πολάτογλου 

 

Αίθουσα Δ. Θεματική Συνεδρία 4: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες – Απόψεις 

Εκπαιδευτικών 

Προεδρείο: Β. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ, Μ. ΚΛΑΔΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

Αριάδνη Τακουρίδου, Κωνσταντίνος Κώτσης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» ΤΗΣ Έ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

Κωνσταντίνος Κώτσης, Αριάδνη Τακουρίδου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» ΤΗΣ Έ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ. 

Κωνσταντίνος Κώτσης, Αριάδνη Τακουρίδου 

ΟΤΑΝ Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 

Μαρία Κλαδάκη 

ΜΙΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΒΥΘΙΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Παναγιώτης Ταμπάκης, Διονύσιος Βαβουγυιός 

 

20:15-21:15 Αίθουσα Α. Κεντρική Ομιλία  

  Προεδρείο: Φ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Μ. ΣΚΟΥΜΙΟΣ 

ELEMENTARY SCIENCE EDUCATION: A CHALLENGE FOR THE FUTURE OF HUMANITY 

Pierre Léna 

 

21:30 Δείπνο (Μπουφέ) 

 

 

 

 

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 
 

9:00-10:45 Παράλληλες Συνεδρίες 

 

Αίθουσα Α. Θεματική συνεδρία 5: Το Εκπαιδευτικό Υλικό στις Φυσικές Επιστήμες και η πρόκληση των Νέων 

Τεχνολογιών 

Προεδρείο: Α. ΚΑΣΣΕΤΑΣ, Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. 

Γεώργιος Κρητικός, Αγγελική Δημητρακοπούλου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

Αρτέμη Σταματία, Ανθούλα Μαΐδου, Νίκος Δίντσιος, Χαρίτων Πολάτογλου 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 

Δημήτρης Ταρνανίδης, Κλαίρη Αχιλλέως, Σταύρος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Φριλίγκος, Χαρίτων Πολάτογλου 
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ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 

Νικόλαος Δίντσιος, Σταματία Αρτέμη, Χαρίτων Πολάτογλου 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ. 

Παναγιώτης Χαρατζόπουλος 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε’ ΚΑΙ ΣΤ’ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. 

Ξανθίππη Τσορτανίδου 

 

Αίθουσα Β. Θεματική Συνεδρία 6: Εκπαιδευτικό Υλικό: Διαθεματικές προσεγγίσεις 

Προεδρείο: Κ. ΤΑΤΣΗΣ, Μ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ «ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ», ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. 

Αμαλία Σουραντάνη, Κωνσταντίνος Τάτσης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. 

Μαρία Καμπουροπούλου-Σαββαΐδου, Πέρσα Φώκιαλη, Ιωάννα Ευσταθίου 

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

Μαρία Καμπουροπούλου-Σαββαΐδου, Πέρσα Φώκιαλη, Ιωάννα Ευσταθίου 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ. 

Ματθαίος Αντωνόπουλος, Χρυσούλα Χούτου 

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ 

ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 

Στυλιανή Διαμαντή 

H ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. 
Πέτρος Κλιάπης, Κωνσταντία Πολύζου 

 

Αίθουσα Γ: Θεματική Συνεδρία 7: Το Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και η πρόκληση των Νέων Τεχνολογιών 

Προεδρείο: Χ. ΚΥΝΗΓΟΣ, Ε. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ YENKA ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ. 

Γεράσιμος Χαμάλης, Κωνσταντίνος Τάτσης 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 

ΩΣ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ. 

Χρόνης Κυνηγός, Δημήτρης Διαμαντίδης 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ: 

ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΗΤΟΥΣ. 
Ευγένιος Αυγερινός, Ρόζα Βλάχου 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

Ευγένιος Αυγερινός, Αθανάσιος Καραγεωργιάδης 

Η ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 

ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. 

Δήμητρα Ρεμούνδου, Ευγένιος Αυγερινός 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ  ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΩ  ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ. 

Ευγένιος Αυγερινός, Λουίζα Θεμιστοκλέους 

 

Αίθουσα Δ. Θεματική Συνεδρία 8: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Προεδρείο: Μ. ΣΚΟΥΜΙΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

Γεωργία Μουτζούρη, Μιχάλης Σκουμιός 
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

Φώτιος Τουλιόπουλος, Εμμανουήλ Σοφός, Ηλίας Βασιλειάδης 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

Στέλλα Θεοφάνους, Μιχάλης Σκουμιός 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ. 

Κωνσταντίνος Καράμπελας, Σταματία Μαντικού, Αλέξανδρος Τόδας, Γεώργιος Κατσούρης, Σαράντης Καρβουνίδης, 

Μαρία Τσιόκανου 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

Χριστίνα-Ρουσώ Κυριαζίδου, Μιχάλης Σκουμιός 

 

10:45-11:00 Coffee Break 

 

11:00-11:30 Αίθουσα Α. Κεντρική Ομιλία 

  Προεδρείο: Κ. ΠΛΑΚΙΤΣΗ, Χ. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

                             Μαριάννα Τζεκάκη 

 

11:30-12:30 Αίθουσα Α. Συμπόσιο 

  Προεδρείο: Κ. ΠΛΑΚΙΤΣΗ, Χ. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ 

                             ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

                             Οργανώτρια: Κατερίνα Πλακίτση  -   Συζητητής: Γεώργιος Τσαπαρλής 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Κατερίνα Πλακίτση, Άννα Σπύρτου, Ευθύμης Σταμούλης, Πόπη Παπαδοπούλου, Μιχάλης Καλογιαννάκης, Γιώργος 

Μαλανδράκης, Γιάννης Σούλιος, Καίτη Ριζάκη, Παναγιώτης Πήλιουρας, Νίκος Κολιός, Τάσος Ζουπίδης   

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Κατερίνα Πλακίτση, Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Ανδρέας Κασσέτας, Μαρία Δεβελάκη, Νίκος Κανδεράκης, Χρήστος Φανίδης, 

Μαρία Διακόνου   

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Γεώργιος Τσαπαρλής, Αναστασία Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Σουλτάνα Λευκοπούλου, Γεωργία Φαντάκη 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Αικατερίνη Κλωνάρη, Αχχιλέας Μανδρίκας, Αθηνά Καραμπάτσα, Άνθιμος Χαλκίδης, Αναστασία Μελίστα, Μαρία Τζουρά 

 

12:30-14:00 Παράλληλες Συνεδρίες 

 

Αίθουσα Α. Θεματική Συνεδρία 9: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
Προεδρείο: Κ. ΚΩΤΣΗΣ, Α. ΣΠΥΡΤΟΥ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

«ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

Κωνσταντίνος Κώτσης, Δημήτρης Κοντοδήμος 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. 

Άννα Σπύρτου, Παναγιώτα Ζάχου 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. 

Ιωάννης Σταράκης, Κρυσταλλία Χαλκιά 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 
Λεωνίδας Αναστασίου, Ελισάβετ Κυρίτση, Νικόλαος Κωσταράς, Γιάννης Χατζηγεωργίου 
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Αίθουσα Β. Θεματική Συνεδρία 10: Σχεδιασμός και παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθηματικά και 

εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών 

Προεδρείο: Μ. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ, Μ. ΜΟΣΚΟΦΟΓΛΟΥ-ΧΙΟΝΙΔΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. 

Αλέξανδρος Βασιλειάδης 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 

Ελένη Κίτσιου, Κωνσταντίνος Τάτσης, Αγάπιος Πάνος 

ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ… ΜΕ ΙΔΕΕΣ. 
Γεωργία Δούβλη 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. 

Πελαγία Καλοτίνα Μαλαματένιου, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩ-ΑΞΙΟΠΟΛΗ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ. 

Δήμητρα Σκανδάλου, Μαρία Μοσκοφόγλου-Χιονίδου 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ” ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 

Μαρία Καλδρυμίδου 

 

Αίθουσα Γ. Θεματική Συνεδρία 11: Σχεδιασμός σεναρίων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Προεδρείο: Ε. ΖΑΦΕΙΡΗΣ, Α. ΓΑΪΤΑΝΗ 

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ – Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. 

Γεώργιος Δομεστίνης, Επαμεινώνδας Ζαφείρης, Βασιλική Τλα 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ. 

Επαμεινώνδας Ζαφείρης 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜX=Α. 

Αλέξανδρος Μαναρίδης, Νικόλαος Κολλάρας 

ΑΡΙΘΜΟΣ – ΡΥΘΜΟΣ – ΑΡΜΟΝΙΑ. 

Αντωνία Γαϊτάνη 

ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ. 

Δημήτριος Μαντέλλος 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ xo. 

Χρίστος Κωνσταντόπουλος, Αλέξανδρος Μαναρίδης 

 

Αίθουσα Δ. Θεματική Συνεδρία 12: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Προεδρείο: Γ. ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ, Α. ΚΛΩΝΑΡΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 

Γεώργιος Τσαπαρλής, Εμμανουήλ Στεργίου 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΕΡΩΤΗΣΗ: ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ. 

Ανδρεανή Μπάιτελμαν, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 

Θεόδωρος Πιερράτος, Παναγιώτης Κουμαράς 

Ο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 

Παρασκευή Τσακμάκη, Παναγιώτης Κουμαράς 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

Αικατερίνη Κλωνάρη 
 

14:00-15:45 Γεύμα (Μπουφέ) 
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15:45- 17:30 Παράλληλες Συνεδρίες 

 

Αίθουσα Α. Θεματική Συνεδρία 13: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ. 
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Βασιλεία Πιννίκα, Μαριάννα Ανδριώτη Νεκταρία-Ευτυχία, Καραγκιόζογλου, Ευδοκία Κατσαρά, 

Γαβριέλα Κρητικού, Ελένη Μανδυλάκη Κατερίνα Μόνιου, Βασιλική Παρδάλη Μαρία Φρονιμάδη, Ιωάννα Χατζηκοκολάκη 

 

Αίθουσα Β. Θεματική Συνεδρία 14: Αναρτημένες Εργασίες 

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. 

Συμεών Τσελέντης, Μαρία Χατζηγεωργίου, Ιωάννης Πολίτης  

ΟΙ «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΕΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 

Ασημίνα Ανδρίκου, Πασχαλία Δάρατζη 

ΤΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ» ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 

Αγγελική Βασιλούδη, Γεώργιος Κοταμπάσης 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 

Στέργιος Γκίτσας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ. 

Ευαγγελία-Ζωή Μπαρά 

ELECTRICIANS’ GAME: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Αντωνία Σούδη 

ERASMUS+, ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ LECOMA PROJECT. 

Άννα Σπύρτου 

ITALIAN KINDERGARTEN' GUIDELINES FOR NUMBER AND OPERATIONS. 

Silvia Mion 

 

Αίθουσα Γ. Θεματική Συνεδρία 15: Ανάλυση Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες 

Προεδρείο: Β. ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ, Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 

Κυριακή Αναγνωστοπούλου, Βασιλεία Χατζηνικήτα 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ». 

Γιάννης Μαραβέλης, Βασίλης Κουλαϊδής, Κώστας Δημόπουλος 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

Σπύρος Σαγιάννης, Κώστας Δημόπουλος 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ/ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
Παναγιώτης  Βαγιάννης, Γιώργος Τσιρτσής, Βασιλική Βασίλαρου, Μαρία Κακαρίδου 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. 

Γιάννης Μαραβέλης, Βασίλης Κουλαϊδής, Κώστας Δημόπουλος 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. 

Δημήτρης Φιλίππου, Κώστας Δημόπουλος 

 

Αίθουσα Δ. Θεματική Συνεδρία 16: Ανάπτυξη και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες 

Προεδρείο: Γ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ, ΣΤ. ΟΡΦΑΝΟΣ 

H ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΤΑ «ΑΣΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΠΠΑΙΓΝΙΑ» ΤΟΥ Δ.Ν. ΔΑΡΒΑΡΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

Γεώργιος Βλαχάκης 
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ΣΥΛΛΟΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

Άννα Μυρωνάκη, Χριστίνα Μαστή, Ευστράτιος Καρβέλας, Στέλιος Ορφανός 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. 

Λεμονιά Σαπουντζή, Μιχάλης Σκουμιός 

ΠΑΙΓΝΙΩΔΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 

Αγάθη Βαρσαμίδου, Ευστράτιος Καρβέλας, Ευαγγελία Μουλά, Αγγελική Νικολάου, Στέλιος Ορφανός, Νικόλαος Ταψής 

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 

Νικόλαος Αλεξίου, Μιχάλης Σκουμιός 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΒΟΗΘΕΙΑ “ΓΛΥΠΤΩΝ” ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ. 

Γεώργιος Πριμεράκης 

 

17:30-18:00 Coffee Break 

 

18:00-18:30 Αίθουσα Α. Κεντρική Ομιλία 

  Προεδρείο: Φ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Σ. ΚΑΦΟΥΣΗ 

 ΗΓΕΜΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΛΟΓΟΙ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ‘ΚΡΙΤΙΚΗ’ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

                             Άννα Χρονάκη 

 

18:30-19:00 Αίθουσα Α. Κεντρική Ομιλία 

  Προεδρείο: Φ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Σ. ΚΑΦΟΥΣΗ 

 ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

                             Γιώργος Φεσσάκης 

 

19:00-20:00 Αίθουσα Α. Στρογγυλό Τραπέζι 

  Προεδρείο: Φ. ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ, Σ. ΚΑΦΟΥΣΗ 

 «ΤΟ ΠΙΑΣΑΤΕ ΤΟ ΝΟΟΥΜΕΝΟ; 

                             ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ  

                             ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» 

                             Οργανωτής: Φραγκίσκος Καλαβάσης 

 

20:15-20:30 Κλείσιμο Συνεδρίου 

  Προεδρείο: Χ. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ, Μ. ΣΚΟΥΜΙΟΣ 
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ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

Εισαγωγική Ομιλία  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 
Μιχάλης Σκουμιός, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, skoumios@rhodes.aegean.gr 

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, kara@aegean.gr 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί την εισαγωγική ομιλία για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή 

Συμμετοχή με θέμα: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» και 

συντίθεται από τέσσερα μέρη.  

Το πρώτο μέρος εστιάζει στην προβληματική που διέπει το Συνέδριο. Ειδικότερα, συζητείται 

συνοπτικά η αναγκαιότητα των πολιτών να χρησιμοποιούν ιδέες και έννοιες των Μαθηματικών και των 

Φυσικών Επιστημών στη ζωή τους, παρουσιάζονται τα βασικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση στις δύο αυτές επιστημονικές περιοχές και καταδεικνύεται η σημασία της 

έρευνας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.   

Αντικείμενο του δεύτερου μέρους αποτελεί ο ρόλος, η χρήση και η αποτελεσματικότητα του 

υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Ειδικότερα, 

αποσαφηνίζεται η έννοια του εκπαιδευτικού υλικού, αναφέρονται τα είδη του, συζητούνται ζητήματα που 

αφορούν στον ρόλο των υλικών και των μέσων στη διδακτική διαδικασία και παρουσιάζονται ερευνητικά 

δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα του στην εκπαιδευτική πράξη. 

Το τρίτο μέρος επικεντρώνεται σε θέματα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά 

και τις Φυσικές Επιστήμες. Αρχικά, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης μικρού αριθμού 

‘πρακτικών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού’ και στη συνέχεια, παρουσιάζονται βασικές πρακτικές οι 

οποίες, αν ληφθούν υπόψη, μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη λειτουργικού εκπαιδευτικού υλικού για 

τη διδασκαλία και τη μάθηση τόσο των Μαθηματικών όσο και των Φυσικών Επιστημών.  

Στο τέταρτο μέρος τίθενται ερωτήματα για διερεύνηση τα οποία σχετίζονται με τη σχεδίαση, την 

ανάπτυξη και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, 

καθώς και με τις αλληλεπιδράσεις του υλικού με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

 

mailto:skoumios@rhodes.aegean.gr
mailto:kara@aegean.gr
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Κεντρικές Ομιλίες  

ELEMENTARY SCIENCE EDUCATION: A CHALLENGE FOR THE FUTURE 

OF HUMANITY 

 
Professeur Pierre Léna 

Membre de l'Académie des sciences 

Président de la Fondation de coopération scientifique  La main à la pâte 

Professeur émérite, Université Paris Diderot 

 

In the last decade, the need for deep changes in basic science education (K-9) emerged worldwide. The 

goal is to make all students able to reason properly over natural phenomena and technical objects, in order 

for them to cope with a rapidly changing and increasingly complex world. Pilot projects, often led by 

science Academies, have demonstrated that an inquiry pedagogy is an adequate answer to this need. An 

active student, experimenting, hypothetizing, argumenting is led to build up a solid knowledge, able to 

encompass a variety of situations in the future profession or citizen's role. The heart of inquiry shall be 

described, and its pedagogical developments analyzed on the basis of pilot projects in Europe, but also 

elsewhere in the world.  
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ «ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»: ΑΠΟ ΤΑ 

ΤΕΧΝΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 

Κώστας Ραβάνης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, ravanis@upatras.gr  

 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και οι εφαρμογές τους συγκροτούν ένα σύνθετο  

πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο. Έτσι, κάθε απόπειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ 

και των εφαρμογών τους και πρωτίστως αυτών οι οποίες απευθύνονται στην εκπαίδευση κάθε επιπέδου 

και βαθμίδας, απαιτεί και προϋποθέτει πολλαπλές ασφαλιστικές δικλείδες. Τα τελευταία χρόνια 

πραγματοποιείται μια έντονη συζήτηση ή μάλλον αρκετοί παράλληλοι και συχνά ασύμβατοι διάλογοι ή 

μονόλογοι για τη δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών ψηφιακών διδακτικών υλικών. Τα υλικά 

αυτά περιγράφονται συχνά ως «Learning Object – Objet d’apprentissage». Αν και είμαστε ακόμα πολύ 

μακριά από έναν κοινά αποδεκτό ορισμό για το τι είναι τα ΟΑ, σε μια περιγραφική γλώσσα αυτά είναι 

ειδικές ψηφιακές οντότητες οι οποίες αποτελούν εκπαιδευτικούς πόρους για τις διδακτικές διαδικασίες. 

Στην εισήγηση θα προσπαθήσουμε να θέσουμε ερωτήματα σχετιζόμενα με τη θέση και την κοινωνική-

εκπαιδευτική πρόσληψη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, με το πλαίσιο γένεσης των Μαθησιακών 

Αντικειμένων ως εκπαιδευτικών υλικών, με τα ευρύτερα διακυβεύματα της δημιουργίας και της χρήσης 

Μαθησιακών Αντικειμένων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

McGreal, R., 2004. Online education using Learning Objects. London and New York: Routledge Falmer. 

Ravanis, Κ. Matalliotaki, Ε. Vorvilas, G., & Komis, V. (2011). Les «Objets d’Apprentissage» à 

l’enseignement : quels choix didactiques et épistémologiques ? Synergies Sud-Est Européen, 3, 53-

62.  

Robertson, A., 2006. Introduction aux banques d’objets d’apprentissage en français au Canada. Rapport 

le Réseau d’Enseignement Francophone à Distance du Canada. Canada : Réseau d'Enseignement 

Francophone à Distance. 

Vorvilas, G. Karalis, T., & Ravanis, K. (2010). Applying Multimodal Discourse Analysis to Learning 

Objects' User Interface: some preliminary remarks. Contemporary Educational Technology, 1(3), 

255-266.  

Vorvilas, G. Karalis, T., & Ravanis, K. (2011). Designing Learning Objects: A genre-based approach. 

Journal of Baltic Science Education, 10(2), 114-126. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Μαριάννα Τζεκάκη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.  

 

Η σημασία της μαθηματικής εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες γενικά δεν αμφισβητείται. Έχει 

θεμελιωθεί ερευνητικά ότι τα παιδιά 4-8 χρόνων έχουν ενδιαφέρον και παρουσιάζουν δυναμική 

ανάπτυξης σημαντικών μαθηματικών ιδεών. Η επιστημονική κοινότητα έχει αξιόλογα ερευνητικά 

δεδομένα που μπορούν να στηρίξουν την εκπαίδευση αυτή με πλούσιο υλικό, δραστηριότητες και 

παιχνίδια.  

Ποια εφαρμογή όμως αυτών των δραστηριοτήτων και του υλικού χρειάζεται να ακολουθηθεί 

ώστε οι μικροί μαθητές να οδηγηθούν σε μαθηματική εννοιολογική ανάπτυξη, άσκηση σε νοητικές 

διεργασίες και  υποστήριξη της δημιουργικότητας τους; Ποια είναι εκείνη η ειδική δράση που είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθεί και ποια χρήση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού ώστε να θεμελιωθούν 

βαθμιαία οι σχετικές έννοιες και οι διεργασίες; 

Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί μια συστηματική ανάλυση της έννοιας της μαθηματικής 

δραστηριότητας στις μικρές ηλικίες όπως αναδεικνύεται στις σχετικές προτεινόμενες στην ηλικία αυτή 

εκπαιδευτικές προτάσεις (Tzekaki, 2014). Θα παρουσιαστούν βασικές προτεινόμενες προσεγγίσεις, 

αναπτυξιακές (Sarama & Clements, 2009, English & Mullighan, 2013), διδακτικές (Levenson, Tsamir & 

Tirosh, 2011) όπως και κοινωνικοπολιτισμικές (Van Oers, 2013). 

Στη συνέχεια θα γίνει σύνδεση της δράσης αυτής με τα στοιχεία του παιχνιδιού (Wager, 2013) 

και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού. Η σύνδεση αυτή απαιτεί ένα διδακτικό σχεδιασμό που 

εκτός από τις γενικότερες παιδαγωγικές αρχές (στήριξη στις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις, στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών) προσανατολίζεται σ’ ένα πλαίσιο που συνδέει τη δράση και 

τον τρόπο σκέψης των παιδιών με τα έργα και τα μαθηματικά νοήματα (Gravemeijer, 1997). 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
English & J. T. Mulligan (eds.), Reconceptualizing early mathematics learning, pp 183 – 2014. Springer. 

Levenson, E., Tirosh, D., & Tsamir, P. (2011). Preschool Geometry. Sense. 

Gravemeijer, K. (1997). Mediating between concrete and abstract. In T. Nunes & P. Bryant (eds.), 

Learning and Teaching Mathematics. pp. 163- 208. East Sussex, UK: Psychology Press Ltd., Publishers. 
Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early Childhood Mathematics Educations Research The learning trajecto-

ries for young children. Routledge. 

Tzekaki, M. (2014). Mathematical activity in early years, is it so simple? Proceedings of PME38. Vancouver, Can-

ada 
Van oers, B. (2013). Communicating About Number: Fostering Young Children’s Mathematical Orientation in the 

World. In L. D. English & J. T. Mulligan (eds.), Reconceptualizing early mathematics learning, pp 183 – 2014. 

Springer. 
Wager, A.(2013). Practices that Support Mathematics Learning in a Play-Based Classroom. In L. D. English & J. 

T. Mulligan (eds.), Reconceptualizing early mathematics learning, pp 183 – 2014. Springer. 
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ΗΓΕΜΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΛΟΓΟΙ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ 

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ‘ΚΡΙΤΙΚΗ’ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 
 

Άννα Χρονάκη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, chronaki@uth.gr 

 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες συζητείται έντονα η ανάγκη για την ανασυγκρότηση μιας 

κοινωνικοπολιτισμικής και κοινωνικοπολιτικής προσέγγισης στην μαθηματική γνώση με κύρια έμφαση 

στην προβληματοποίηση πρακτικών διαμεσολάβησης εργαλείων και αξιών στους μαθητές και  στις 

μαθήτριες όλων των ηλικιών αλλά και στο ευρύ κοινό. To ερώτημα σχετικά με το ‘πως διαβάζουμε τα 

μαθηματικά;’ που ενσωματώνονται στο διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή ψυχαγωγικό υλικό και στις 

παιδαγωγικές ή επαγγελματικές δράσεις, αλλά και το ερώτημα αναφορικά με το ‘πως κατασκευάζουμε τη 

σχέση μας με την μαθηματική γνώση;’ αποτελούν σημαντικά σημεία αφετηρίας για θεωρητική σκέψη και 

εμπειρική διερεύνηση. Προς αυτή την κατεύθυνση, σύγχρονα ρεύματα της κριτικής μαθηματικής 

εκπαίδευσης μας επιτρέπουν την διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στον αναστοχασμό, αλλά και, 

δυνητικά, στην μετατόπιση πέρα από την οικειοποίηση ηγεμονικών ταυτοτήτων και κυρίαρχων λόγων 

γύρω από το ‘τι είναι τα μαθηματικά;’. Το ενδιαφέρον για την συνάντηση με αυτά τα ερωτήματα σε 

επίπεδο θεωρίας, παιδαγωγικής πράξης και εκπαιδευτικής πολιτικής αφορά άμεσα την αναγκαιότητα να 

αντιμετωπίσουμε φαινόμενα κοινωνικής αδικίας, ρατσισμού και στερεοτύπων τα οποία ενυπάρχουν στη 

σύγχρονη πολυπολιτισμική και τεχνολογικά εμβυθισμένη κοινωνική μας πραγματικότητα. Αν και τα 

τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στην αναδιοργάνωση και στην αναμόρφωση των αναλυτικών 

προγραμμάτων, της παιδαγωγικής πρακτικής και της διδακτικής παρέμβασης, η αναπλαισίωση μιας 

πολιτικής που αφορά την επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης μας με τα μαθηματικά μέσω ‘κριτικών’ 

προσεγγίσεων της γνώσης βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Στόχος αυτής της ομιλίας είναι να εξεταστεί το 

θεωρητικό πλαίσιο μιας ‘κριτικής’ προσέγγισης για τη σχέση μας με την μαθηματική γνώση στο χώρο 

της μαθηματικής εκπαίδευσης και να συζητηθούν παραδείγματα σχεδιασμού υλικού και δράσεων ως 

δυνητικοί τόποι όπου αυτή μπορεί να ενσαρκωθεί και να ενεργοποιηθεί. 

mailto:chronaki@uth.gr
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ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Γιώργος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ, 

gfesakis@rhodes.aegean.gr 

 

Η εισήγηση αποτελεί θεωρητική ανάλυση της σχέσης των απτικών υλικών (manipulatives) και των 

εικονικών απτικών υλικών (virtual manipulatives) με τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Ειδικότερα επιχειρείται αποσαφήνιση των εννοιών, σύντομη κριτική ανασκόπηση ερευνών για τη 

μαθησιακή αποτελεσματικότητα των υλικών και περιγράφονται θεωρητικές προσεγγίσεις για την 

ερμηνεία του ρόλου των απτικών υλικών στην παραγωγή και τη μάθηση των μαθηματικών. Το 

θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης περιλαμβάνει την προσέγγιση των απτικών υλικών ως μέσων για την 

κατασκευή, μερικώς ισόμορφων, ενυπόστατων, αναπαραστάσεων των μαθηματικών ιδεών στο πλαίσιο 

της μαθηματικής μοντελοποίησης. Η έννοια συγκεκριμένο (concrete) επαναπροσδιορίζεται, ώστε να 

ερμηνευθεί ο ρόλος των λογισμικών υλοποιήσεων των απτικών υλικών στην κατανόηση και την 

κατασκευή μαθηματικών αφαιρέσεων. Η σύγκριση των εικονικών απτικών υλικών με τα συμβατικά 

(φυσικά και τεχνητά) γίνεται στη βάση α) των ερευνών για την αποτελεσματικότητα τους και β) των 

μοναδικών χαρακτηριστικών των λογισμικών που επιτρέπουν την ευκολότερη σύνδεση των ενυπόστατων 

προβολών των μαθηματικών ιδεών στον πραγματικό κόσμο με τις αντίστοιχες αφηρημένες μαθηματικές 

έννοιες. Για τη σύγκριση των απτικών υλικών και την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών των 

εικονικών επιστρατεύονται παραδείγματα υλοποιήσεων. Εξετάζεται επίσης, ο ρόλος των εικονικών 

απτικών στην διδασκαλία και τη σχολική πραγματικότητα σε σχέση με αυτόν των συμβατικών υλικών, 

καθώς και η επίδραση των εκπαιδευτικών. Η παρούσα ανάλυση ενδιαφέρει τους ερευνητές της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, τους σχεδιαστές απτικού υλικού και τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς που 

αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθηματικών ενώ ταυτόχρονα την καθιστούν 

περισσότερο ελκυστική και ψυχαγωγική.  

 

Λέξεις κλειδιά: Απτικό υλικό, Εικονικό απτικό υλικό, manipulatives, virtual manipulatives, θεωρητική 

ανάλυση, διδακτική των μαθηματικών 
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Κατερίνα Πλακίτση1, Άννα Σπύρτου2, Ευθύμης Σταμούλης7, Πόπη Παπαδοπούλου2, Μιχάλης 

Καλογιαννάκης3, Γιώργος Μαλανδράκης2, Γιάννης Σούλιος4, Καίτη Ριζάκη5, Παναγιώτης 

Πήλιουρας5, Νίκος Κολιός6, Τάσος Ζουπίδης8   

 
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Π.Τ.Ν., kplakits@cc.uoi.gr, 2 Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Τ.Ν., 3 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Π.Ε., 4 Προϊστάμενος Επιστ. και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, 5 Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ70, Δασκάλων, 6 

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, 7 Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας 

Αττικής, 8Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  

To Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού βασίζεται στην καινοτομική προσέγ-

γιση και στη σύγχρονη έρευνα στα Προγράμματα Σπουδών και προωθεί τη συγκρότηση επιστημονικής 

επιχειρηματολογίας και την ανάπτυξη διαλόγου, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας. Οι Φυσικές Επιστή-

μες αποτελούν κοινό σώμα με την Τεχνολογία από την Α΄ έως την ΣΤ΄ τάξη. Στην παρούσα εισήγηση 

αναπτύσσεται το σκεπτικό αυτής της ενσωμάτωσης, το πλαίσιο μάθησης – διδασκαλίας, η ενσυνείδητη 

εμπλοκή σε διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η διαφορετικότητα στην εμπλοκή των 

διαδικασιών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η ιστορική αίσθηση και αισθητική θεώρηση των 

Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και τέλος η πρότασή μας για ανάπτυξη της αίσθησης της «ηχη-

τικής ομορφιάς» του φυσικού και τεχνολογικού κόσμου. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών πλαισιώνεται από 

τον Οδηγό του εκπαιδευτικού όπου αναλύονται τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου,  ο ρόλος των Σχο-

λικών Εγχειριδίων, η βιωματική διδασκαλία, οι θεματικές ενότητες, η πλοκή περιεχομένου Φυσικών Ε-

πιστημών και Τεχνολογίας και, τέλος, ο ρόλος και το προφίλ του/της εκπαιδευτικού. Τα προηγούμενα 

ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας της δραστηριότητας. Για παράδειγμα, 

οι επτά απλές μηχανές και τα μεγάλα θαύματα της επιστήμης ανάγονται σε ισχυρά πολιτισμικά εργαλεία 

που διαμεσολαβούν στη μάθηση στις φυσικές επιστήμες ως μιας φυσικής και λογικής διαδικασίας για την 

εκπαίδευση του πολίτη. Για τις συγκεκριμένες ενότητες, παρουσιάζονται καλές πρακτικές σχεδιασμού 

σεναρίων διδασκαλίας και web-based διδασκαλίας εφαρμοσμένες και αξιολογημένες σε δημοτικά σχο-

λεία.  
 

mailto:kplakits@cc.uoi.gr
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

Κατερίνα Πλακίτση1, Ζαχαρούλα Σμυρναίου2, Ανδρέας Κασσέτας4, Μαρία Δεβελάκη4, Νίκος 

Κανδεράκης4, Χρήστος Φανίδης2, Μαρία Διακόνου2   

 
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Π.Τ.Ν., kplakits@cc.uoi.gr 

2 Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ  
3 Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε.  

4Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  

Βασικά στοιχεία ταυτότητας του ΝΠΣ για τη διδασκαλία της Φυσικής στο Γυμνάσιο 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Φυσικής στο Γυμνάσιο : 

1. Υιοθετεί την αντίληψη της πολλαπλότητας των διδακτικών προσεγγίσεων αλλά συγχρόνως αποδίδει 

«ρόλο πρωταγωνιστή»  

α. σε εργαστηριακές δραστηριότητες και  

β. στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.  

2. Μεριμνά για την σημασία των μαθηματικών σχέσεων χωρίς όμως να τους αποδίδει ρόλο κυρίαρχο.  

3. Υιοθετώντας τη θεώρηση ότι η δόμηση της επιστήμης είναι - κατά βάση - μια διαδρομή από την 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ στις ΕΝΝΟΙΕΣ και στη - μέσω εννοιών – διαμόρφωση της γλώσσας, στην αναζήτηση 

κανονικοτήτων, στην ερμηνεία και την πρόβλεψη ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ και με την επίγνωση για τη σημασία 

του ρόλου των ΜΟΝΤΕΛΩΝ και των μαθηματικών, το Πρόγραμμα θεμελιώνεται στην πεποίθηση ότι «η 

διδασκαλία της Φυσικής οφείλει να μοιάζει με αυτό που είναι η Φυσική».  

4. Εισάγει την ΙΔΕΑ ενός Μικρόκοσμου και την αντίστοιχη Θεωρία μέσα από λογικούς συλλογισμούς, 

θεμελιωμένους στην ΕΜΠΕΙΡΙΑ της ελαστικότητας των αερίων. Καταβάλλεται δηλαδή προσπάθεια η 

ιδέα για έναν Μικρόκοσμο να μην εμφανίζεται ξαφνικά, αδικαιολόγητα και με ύφος ακλόνητης 

θρησκευτικής αλήθειας, αλλά να καθοδηγείται η σκέψη των διδασκόμενων από τα εμπειρικά γεγονότα 

προς αυτήν και να εξυπηρετείται έτσι ο γενικότερος στόχος κατανόηση του «πώς δομείται η επιστήμη».  

5. Αξιοποιεί, διδακτικά, στοιχεία από την ιστορική εξέλιξη της επιστήμης.  

6. Προτείνει η διδασκαλία: 

α. να θεμελιώνεται κυρίως πάνω σε προϋπάρχουσες εμπειρίες – μνήμες των διδασκομένων καθώς και σε 

ορισμένες γνώσεις για τις Φυσικές Επιστήμες τις οποίες διαθέτουν από τη φοίτηση στο Δημοτικό 

Σχολείο,  

β. να αποδίδει έμφαση σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες,  

γ. να ενδιαφέρεται για τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, να εφαρμόζει μεθόδους διδασκαλίας που 

ενδεχομένως οδηγούν σε γνωστική σύγκρουση και να προβλέπει διεργασίες μεταγνώσης.  

7. Η σύνταξη του Προγράμματος εμπιστεύεται, τέλος,  τη θεώρηση ότι από τα  γνωστικά αντικείμενα 

του Προγράμματος ειδικά οι ΕΝΝΟΙΕΣ  συνιστούν στοιχεία ενός δικτύου. Οι προτεινόμενες για 

διδασκαλία έννοιες διαπλέκονται και παράλληλα δεν αποδίδεται σε όλες η ίδια βαρύτητα. Ένας 

«πρωτεύων» ρόλος αποδίδεται στην έννοια ΕΝΕΡΓΕΙΑ, η οικοδόμηση της οποίας, κατά τη διδασκαλία 

στην Γ΄ Γυμνασίου, «απλώνεται» σε όλο το Πρόγραμμα αυτής της τάξης  και κυριολεκτικά κυριαρχεί.    

Για τη διδασκαλία στη Β’ Γυμνασίου προτείνει τις ενότητες : Γη – Νερό – Αέρας – Η ζέστη και το κρύο 

– Το φως – Ουρανός . Για τη διδασκαλία στην Γ’ Γυμνασίου: Η περιγραφή της κίνησης – Οι νόμοι της 

κίνησης – Ενέργεια – Το ήλεκτρο και ο μαγνήτης – Κύματα, 
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

Γεώργιος Τσαπαρλής1, Αναστασία Γεωργιάδου2,  

Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος2, Σουλτάνα Λευκοπούλου2, Γεωργία Φαντάκη3 

 
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.gr 

2 Σχολικοί Σύμβουλοι Κλάδου ΠΕ04 (Χημικοί) 
3 Εκπαιδευτικός Χημικός Β)θμιας Εκπαίδευσης 

 

Η αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Χημείας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου Αιώνα)», αποτέλεσε μια 

ευκαιρία αναβάθμισης της ποιότητας του μαθήματος. Βασικοί στόχοι ήταν: (i)  ανακατανομή των 

ενοτήτων και η ορθολογική διάταξη της ύλης των σχολικών βιβλίων και (ii) o συνδυασμός της αλλαγής 

του ΠΣ με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό), καθώς και με τη διαρκή 

επιμόρφωση, αυτοεπιμόρφωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού με τις αναγκαίες δομές και υποδομές. 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα σπουδών και το αντίστοιχο προτεινόμενο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου συνδυάζει τη 

μακροσκοπική προσέγγιση με βάση εμπειρίες των μαθητών, τη σύνδεση με την καθημερινή ζωή, αλλά 

και την εννοιολογική προσέγγιση, τη διερευνητική μάθηση και εργαστηριακή διδασκαλία είτε σε ατομικό 

είτε σε ομαδικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά του ΠΣ είναι η προσέγγιση των βασικών εισαγωγικών εννοιών 

της χημείας και η προσπάθεια να αγαπήσουν οι μαθητές  τη χημεία μέσα από τις πλούσιες εφαρμογές 

της, αλλά και να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να 

προχωρήσουν στην πιο προχωρημένη ύλη του λυκείου. Οπωσδήποτε στο γυμνάσιο γίνεται και το άλμα 

εισαγωγής στην υπομικροσκοπική και στη συμβολική συνιστώσες της χημείας, που ως γνωστό συνιστά 

ένα πολύ δύσκολο διδακτικό εγχείρημα, γι’ αυτό πρέπει να γίνεται προσεκτικά.  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες καλύπτονται εν μέρει από το εγκεκριμένο διδακτικό υλικό 

αλλά γίνονται και προεκτάσεις με βάση τις δυνατότητες του διαδικτύου και των σύγχρονων πηγών 

πληροφορίας και γνώσης. Το εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται στα εγκεκριμένα βιβλία του ΟΕΔΒ, στις 

σχετικά με το μάθημα της χημείας αναρτήσεις του Ψηφιακού Σχολείου στον ιστοχώρο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr, και το εκπαιδευτικό λογισμικό γυμνασίου Ο Θαυμαστός κόσμος της 

χημείας για το γυμνάσιο (Cd-rom, Χημεία Β΄- Γ΄ Γυμνασίου). Άλλες πηγές είναι: η εκπαιδευτική 

τηλεόραση (http://www.edutv.gr), εγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά χημείας, εκπαιδευτικά πακέτα 

συναφών μαθημάτων (π.χ. της γεωγραφίας),  η βιντεοθήκη του πανελλήνιου σχολικού δικτύου: 

(http://vod.sch.gr/video/wellcome) και άλλες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. 
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  
Αικατερίνη Κλωνάρη1, Αχχιλέας Μανδρίκας2, Αθηνά Καραμπάτσα3, Άνθιμος Χαλκίδης3, 

Αναστασία Μελίστα4, Μαρία Τζουρά4 
1Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Τμήμα Γεωγραφίας aklonari@geo.aegean.gr 

2Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70, Δασκάλων 
3 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων ΠΕ4, ΠΕ19 

4 Εκπαιδευτικοί Πρωτ. Εκπαίδευσης και Υπεύθ. Σχολ. Δραστηριοτήτων 

 
Κατά την διάρκεια των δυο τελευταίων χρόνων στα ελληνικά σχολεία έχουν αρχίσει να 

εισάγονται μια σειρά σημαντικών αλλαγών  που  αφορούν τόσο στα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) όλων 

των αντικειμένων όσο και στον ψηφιακό εμπλουτισμό των αντίστοιχων βιβλίων. Σε αυτήν την εργασία 

θα παρουσιαστούν οι αλλαγές και τα νέα στοιχεία που έχουν εισαχθεί  στα νέα Π.Σ. Γεωγραφίας, τα 

οποία πιλοτικά εφαρμόζονται σε ορισμένα σχολεία από το σχολικό έτος 2011-2012. Για τα Π.Σ. 

Γεωγραφίας εργάστηκαν δυο  ομάδες εμπειρογνωμόνων, μια για το Δημοτικό και μια για το Γυμνάσιο, 

κάτω από κοινό συντονισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία φιλοσοφία δόμησης τους, η συνέχεια τους  

και η συμφωνία τους με τις αρχές του «Νέου Σχολείου».  Στα Προγράμματα Σπουδών εισάγονται για 

πρώτη φορά έννοιες όπως χωρική αντίληψη και χωρικές ικανότητες για την καλλιέργεια της γεωγραφικής 

σκέψης μέσα από δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό (κυρίως ψηφιακό) κατάλληλα επιλεγμένο, για 

την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.  
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Θεματική Συνεδρία 1: Σχεδιασμός,  παραγωγή και χρήση εκπαιδευτικού 

υλικού για τα μαθηματικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ 

 
Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

moutsiosrent@math.uoa.gr 

 
Σε αυτή την εργασία συζητάμε στις σχέσεις του θεωρητικού πλαισίου και του χρησιμοποιούμενου 

διδακτικού υλικού για το σχεδιασμό μια διδακτικής πρότασης. Ειδικότερα, επικεντρωνόμαστε σε μια 

διδασκαλία με στόχο την εξαντικειμενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος σε μαθητές και μαθήτριες 

της Β΄ Γυμνασίου. Μέσα από αναστοχασμό στα στάδια σχεδιασμού της διδακτικής πρότασης θα 

αναδειχθούν οι κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την θεωρητική τεκμηρίωση της επιλογής του υλικού και 

ιδιαίτερα του τρόπου ένταξής του στη διδασκαλία. Υποστηρίζεται ότι μέσα από μια ελικοειδή διαδικασία 

–που περιλαμβάνει την θεωρητική τεκμηρίωση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των υλικών στη 

διδακτική πρόταση– η θεωρία και η διδακτική πρόταση βρίσκονται σε μια σχέση συνεχούς 

αλληλεπίδρασης και συν-ανάπτυξης που επιτρέπει τις συναγωγές για την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα και συνάφειά τους. Δίνοντας έμφαση στη σχέση, είναι δυνατό να ληφθούν 

αποφάσεις σχετικά με τον συμβατό με το θεωρητικό πλαίσιο τρόπο ένταξης του υλικού στο σχεδιασμό, 

καθώς και της αξιολόγησης των όποιων αποφάσεων. Ειδικότερα, θα συζητηθεί ο κρίσιμος ρόλος του 

υλικού στην γνωστική πορεία των μαθητών από μια ιζηματοποιημένη, δεδομένη καθημερινά, γνώση 

προς μια φαινομενολογική στάση η οποία ενεργοποιεί την ‘ρητή’ σκέψη. Επιπροσθέτως, είναι δυνατή η 

τεκμηριωμένη επιλογή υλικού επικεντρωμένη στις ιδιαίτερες πτυχές του μαθηματικού περιεχομένου της 

διδακτικής πρότασης. Για παράδειγμα, η φύση του γεωμετρικού αντικειμένου καθιστά αναγκαία την 

κατάδειξη μέσα από τη σχέση σημείων διαφορετικών αναπαραστασιακών συστημάτων (σχήματα και 

αριθμοί) και, συνεπώς, είναι κρίσιμη η χρήση εκπαιδευτικού υλικού που επιτρέπει την ανάδειξη αυτής 

της σχέσης. Από την μία, το θεωρητικό πλαίσιο που πηγάζει από τη φαινομενολογία του Husserl παρέχει 

τους όρους συζήτησης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των όποιων αποφάσεων σχεδιασμού, 

συμπεριλαμβανομένης της ένταξης του υλικού. Από την άλλη, το υλικό επιτρέπει την εμπειρική 

διερεύνηση της διδακτικής συνάφειας του θεωρητικού πλαισίου βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην 

αναδιατύπωση και ενδεχομένως στην αναδιαπραγμάτευση πτυχών του με στόχο την εγκυρότερη 

συζήτηση των ιδιαιτεροτήτων της προκείμενης διδακτικής πρότασης. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες  | Ρόδος, 17-18 Οκτωβρίου 2014 

24 

 

OΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ AΛΓΕΒΡΑΣ ΤΗΣ Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

moutsiosrent@math.uoa.gr  

Διονυσία Πιτσιλή-Χατζή, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, dpitshatzi@math.uoa.gr  

 

Σε αυτή την εργασία επικεντρωνόμαστε στις όψεις της απόδειξης όπως αυτές καταγράφονται στο 

σχολικό βιβλίο της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου. Αν και στο βιβλίο δεν γίνεται ρητή αναφορά στις 

αναγκαιότητες που συνδέονται με την απόδειξη ή στις διαφορετικές λειτουργίες της απόδειξης, 

υποστηρίζουμε ότι ο τρόπος που τεκμηριώνεται (ή δεν τεκμηριώνεται) μια μαθηματική αλήθεια έχει 

σαφείς συνέπειες για τις κατανοήσεις που προβάλλονται ως επίσημη θέση για την απόδειξη και, ως εκ 

τούτου, για τις κατανοήσεις των μαθητών και των μαθητριών για την απόδειξη, την μαθηματική αλήθεια 

και ολόκληρο το μαθηματικό οικοδόμημα. Στη διερεύνησή μας εξετάσαμε το σύνολο των κειμένων του 

σχολικού εγχειριδίου (θεωρία, εφαρμογές, σχόλια, ασκήσεις), με στόχο την κατηγοριοποίηση των όψεων 

της απόδειξης που καταγράφονται, καθώς και της ευκαιρίες που δίνονται για ενεργή εμπλοκή με 

αποδεικτικές δραστηριότητες. Η κατηγοριοποίηση βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (ενδ. Hanna 

& de Bruyn, 1999), αλλά η σταδιακή ανάλυση των κεφαλαίων ανέδειξε την ανάγκη για τροποποιήσεις 

και προσθήκες στις υπάρχουσες κατηγορίες. Τα ευρήματα φανερώνουν ότι στο βιβλίο δίνεται έμφαση 

κυρίως στη συντακτική διάσταση της απόδειξης, ενώ καταγράφονται διαφορετικές αποδεικτικές 

πραγματικότητες σε διαφορετικά λειτουργικά και εννοιολογικά μέρη του βιβλίου (θεωρία, ασκήσεις Α΄ 

Ομάδας, ασκήσεις Β΄ Ομάδας) οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν σύγχυση και στερεοτυπικές 

κατανοήσεις για την απόδειξη και τα μαθηματικά. Οι ευκαιρίες για εμπλοκή στην αποδεικτική διαδικασία 

είναι περιορισμένες, ενώ φαίνεται να προβάλλεται μια υπόδηλη σχέση της ανάγκης και των προσδοκιών 

για παραγωγή απόδειξης με την μαθηματική ικανότητα. Επιπροσθέτως, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η 

αδιαφάνεια στη συζήτηση της σχέσης συλλογισμού και απόδειξης, των λειτουργιών και των 

αναγκαιοτήτων για απόδειξη, του τι είναι αποδείξιμο και τι θεωρείται αναπόδεικτα ως αληθές, καθώς και 

των λόγων που συμβαίνουν αυτά. Με αυτό τον τρόπο προάγεται μια όψη της απόδειξης η οποία συντείνει 

σε μια εικόνα των μαθηματικών ως μια δραστηριότητα που αφορά απόλυτες αλήθειες για λίγους. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Βασίλειος Καραγιάννης, M.Cs. στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  vasilis_karagiannis@yahoo.gr  

 

Υπάρχει μια ανατροφοδότηση ανάμεσα στη πραγματική ζωή και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών. Από τη μια, οι καταστάσεις της καθημερινότητας τροφοδοτούν με ιδέες το πώς 

διδάσκουμε μαθηματικά, από την άλλη, το τί μαθηματικά διδάσκονται οι μαθητές, έχει επίδραση στη 

δημιουργία βιώσιμων τρόπων προσαρμογής σε τομείς της εμπειρίας τους και στην αντιμετώπιση 

καθημερινών προβλημάτων, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους αλλά και μετ’ έπειτα. 

Σε πολλά προβλήματα της καθημερινότητας, που η αντιμετώπισή τους δεν απαιτεί απαραίτητα 

μαθηματική γνώση, ενώ έχουμε στη διάθεσή μας μια σειρά δεδομένων που σχετίζονται με το πρόβλημα, 

χρησιμοποιούμε μόνο ένα μέρος από αυτά. Το ποια θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από τον τρόπο που 

σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης απαιτούν 

διαφορετικό συνδυασμό δεδομένων. 

Αντίθετα, στα μαθηματικά προβλήματα δεν έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής δεδομένων, 

είμαστε αναγκασμένοι να τα χρησιμοποιήσουμε όλα όσα μας δίνονται για να μπορέσουμε να τα 

αντιμετωπίσουμε. Τη δομική αυτή διαφορά τη θεωρούμε σημαντική, διότι καθορίζει τη συμπεριφορά του 

εμπλεκόμενου ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Η ιδέα είναι να μεταφέρουμε και να ενσωματώσουμε στο σχεδιασμό μαθηματικών 

δραστηριοτήτων το στοιχείο της επιλογής δεδομένων. Στα προβλήματα που προτείνουμε, ορισμένα από 

τα δεδομένα που απαιτούνται για την επίλυσή τους, επιλέγονται μέσα από ένα σύνολο δεδομένων από 

τους ίδιους τους μαθητές. Τα προς επιλογήν δεδομένα είναι τέτοια ώστε διαφορετικοί συνδυασμοί 

επιλογών, επιτρέπουν διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης και μάλιστα κάθε στρατηγική επίλυσης 

σηματοδοτεί και διαφορετικό επίπεδο μαθηματικής σκέψης. 

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τα προτεινόμενα προβλήματα είναι η μη επιβεβλημένη χρήση όλων 

των δεδομένων. Κατά συνέπεια καταργείται η σχέση αντιστοίχισης ανάμεσα στο σύνολο των δεδομένων 

και τη λύση και παύει να ισχύει ο μονόδρομος που τα συνδέει και που προκαλεί αυτοματοποιημένες 

ενέργειες των μαθητών. 

Η ενσωμάτωση του στοιχείου της επιλογής δεδομένων, στοχεύει στο να δημιουργήσει 

καταστάσεις ελέγχου και συντονισμού των γνώσεων, σκόπιμης επιλογής και λήψης αποφάσεων. Στόχος 

είναι η λύση να παραχθεί μέσω της συνειδητής κατανόησης του τι κάνω και γιατί το κάνω, παρά να 

σχηματοποιηθεί μέσω ανάσυρσης και αντιστοίχισης αποθηκευμένων γνώσεων. 
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Ειρήνη Περυσινάκη, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, iriniper@sch.gr  

Δημήτριος Καλυκάκης, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, 

kalikakis1@sch.gr  

Ανδρέας Βαρβεράκης, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, 

varverak@gmail.com  

Αλέξανδρος Συγκελάκης, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, 

asygelakis@gmail.com  

 

Το Εργαστήριο Μαθηματικών που λειτουργεί στο σχολικό συγκρότημα των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου δεν είναι απλώς μια ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα για τη διδασκαλία 

των Μαθηματικών. Ο χαρακτήρας του φέρει τη σφραγίδα της ανήσυχης διάθεσης των εκπαιδευτικών για 

εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, κατά τις οποίες οι μαθηματικές έννοιες αναδύονται 

μέσα από την ανάγκη επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, ή τη δημιουργία κάποιας καλλιτεχνικής 

κατασκευής ή απλώς κατά την εξέλιξη ενός ευχάριστου παιχνιδιού. 

Η δράση του Εργαστηρίου εντοπίζεται σε δύο επίπεδα: σχεδιασμός διδασκαλιών και πειραματική 

εφαρμογή τους και δημοσίευση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του 

Εργαστηρίου, με στόχο τη διαμόρφωση της κουλτούρας του σύγχρονου εκπαιδευτικού και τη 

συνεισφορά στην εξέλιξή του, αποκτώντας έτσι έναν επιμορφωτικό ρόλο. 

Τα μέσα που αξιοποιούνται στις διάφορες δραστηριότητες, παρουσιάζουν μεγάλη ευρύτητα: από 

απλά χειραπτικά υλικά, όπως χαρτιά, γεωμετρικά όργανα, μέχρι τεχνολογικά μέσα, όπως εκπαιδευτικό 

λογισμικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και το διαδίκτυο. 

Κατά τον σχεδιασμό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση κλίματος επικοινωνίας μεταξύ 

των μαθητών, οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάθησή τους. Οι δραστηριότητες που 

επιλέγονται είτε συνδέονται με το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, όπως η κατασκευή μωσαϊκών με 

θέμα τη συμμετρία, είτε εντάσσονται σε επετειακούς εορτασμούς, όπως οι Χριστουγεννιάτικοι γρίφοι και 

η κατασκευή του τετραέδρου του Sierpinski, αντί για ένα κοινό Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επίσης, όχι 

σπάνια, οι μαθητές εμπλέκονται με προχωρημένες και σύγχρονες έννοιες των μαθηματικών, όπως είναι 

τα fractals (κλασματικές δομές) ή οριακή εξέλιξη μιας διαδικασίας, όμως το υλικό προσαρμόζεται με 

προσοχή στις δυνατότητές τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες και η 

προσέγγιση γίνεται ολιστικά, αναδεικνύοντας και τη συνάφεια των μαθηματικών με άλλες επιστήμες και 

την τέχνη. 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι μαθητές διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά, και 

τα αντιλαμβάνονται ως πολιτισμικό αγαθό, με εμφανή την αποτύπωσή τους στον τρόπο σκέψης και 

έκφρασης του σύγχρονου ανθρώπου. 

Για τη διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών και τη σύνδεσή τους με τις επιστήμες και την 

τέχνη, το Εργαστήριο Μαθηματικών βραβεύτηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο STENCIL (Science Teaching 

European Network for Innovation and Creativity in Learning) κατά την πρώτη πρόσκληση των μελών το 

2012. 
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Θεματική Συνεδρία 2: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τα 

μαθηματικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης .  

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ   

 
Δέσποινα Δεσλή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., ddesli@eled.auth.gr 

Νίκη Παπαγερούδη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., niki10p@yahoo.gr   

 

Σε μία προσπάθεια να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης των μαθηματικών, 

συχνά οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα παιχνίδια την ώρα των μαθηματικών. Η συνεισφορά του 

παιχνιδιού είναι αναμφισβήτητα πολύπλευρη και αφορά μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των κινήτρων 

μάθησης, την εξοικείωση με συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες αλλά και την 

αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών για τα μαθηματικά. Παρόλο που οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών και των γονέων για την αποδοχή του παιχνιδιού και του ρόλου του στη μαθηματική 

εκπαίδευση έχουν διερευνηθεί, οι απόψεις των ίδιων των παιδιών δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μαθητές δημοτικού βλέπουν τα χρήση του 

παιχνιδιού στα μαθηματικά, πριν και μετά την ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού που σχετίζεται με τα 

μαθηματικά. Για το σκοπό αυτό, 46 παιδιά Γ’ τάξης και 36 παιδιά Δ’ τάξης απάντησαν αρχικά σε έξι 

κλειστού τύπου ερωτήσεις (με τη χρήση κλίμακας τύπου Likert) που επιδέχονταν επεξήγηση αναφορικά 

με τις απόψεις τους για τα μαθηματικά και τη χρήση των παιχνιδιών κατά τη διδασκαλία τους. Μετά το 

πέρας μίας εβδομάδας, οι συμμετέχοντες, αφού πήραν μέρος ανά ζεύγη σε παιχνίδι με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, απάντησαν σε δύο ερωτήσεις που αφορούσαν στη χρήση του παιχνιδιού και 

τη συνεισφορά του στη μάθηση των μαθηματικών. Παρόλο που τα μαθηματικά δεν εμφανίζονται ως ένα 

από τα αγαπημένα τους μαθήματα στο σχολείο, τα παιδιά πιστεύουν ότι έχουν πολύ και αρκετά καλή 

επίδοση σε αυτά, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά ηλικία. Ευχάριστα και διασκεδαστικά 

μαθηματικά προτιμούν και οι δύο ηλικιακές ομάδες προκειμένου να ενισχυθεί η προτίμησή τους για 

αυτά, ενώ δηλώνουν ότι δεν ασχολούνται καθόλου ή ασχολούνται λίγο με τα μαθηματικά στον ελεύθερο 

χρόνο τους. Ομοιογένεια παρατηρήθηκε στις απαντήσεις των παιδιών σχετικά με το αν μπορούν να 

μάθουν μαθηματικά μέσα από τα παιχνίδια, με την πλειοψηφία να δηλώνει αρνητικές θέσεις. Ωστόσο, 

μετά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, οι απαντήσεις των παιδιών στην ίδια ερώτηση κινήθηκαν σε ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά και για τις δύο τάξεις, αναδεικνύοντας διαφορές στις απόψεις τους πριν και μετά το 

παιχνίδι. Τα αποτελέσματα εγείρουν την αναγκαιότητα της σχεδιασμένης ένταξης του παιχνιδιού στη 

διδασκαλία των μαθηματικών, αναγνωρίζοντας τις απόψεις και προτιμήσεις των παιδιών σχετικά με τα 

παιχνίδια, ώστε να είναι τόσο ψυχαγωγικά όσο και με νόημα για τα ίδια.             
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ΕΝΑ «ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ» ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ: ΑΠΟ 

ΤΟ «ΓΕΚ, ΝΤΟΥΙ, ΤΡΙΝ» ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ    

 
Ιωάννης Παπαδόπουλος, ΠΤΔΕ ΑΠΘ, ypapadop@eled.auth.gr     

Στυλιανός Μακρής, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, stylianosmakris@gmail.com  

 

Το «Λεωφορείο» -ένα εκπαιδευτικό υλικό/περιβάλλον, με τη μορφή παιχνιδιού, σχεδιασμένο αρχικά και 

ενταγμένο στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών της Τσεχίας- υιοθετείται από έναν εκπαιδευτικό 

που διδάσκει σε μια Α τάξη Δημοτικού Σχολείου στη Θεσσαλονίκη που όλοι οι μαθητές είναι Ρομά. Η 

παρέμβαση ξεκίνησε το Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2014 στα πλαίσια ενός προγράμματος 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης1. Στόχος ήταν η ανάπτυξη της κατανόησης από μέρους των μαθητών των 

αριθμών μέσα στη δεκάδα, όπως επίσης και της πράξης της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στο επίπεδο 

των αριθμών αυτών. Το υλικό και η διαδικασία χρήσης του ακολούθησε εξελικτικά μια σειρά από 

προσαρμογές προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εμπειρίες και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών που 

χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αδύναμο λόγω κυρίως της ελλιπούς φοίτησης των μαθητών αυτών. Οι 

μαθητές παρακολουθούν την προσομοίωση μιας διαδρομής ενός αστικού λεωφορείου όπου επιβάτες 

ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν σα κάθε στάση. Οι μαθητές δεν έχουν οπτική πρόσβαση στο εσωτερικό του 

λεωφορείου που το βλέπουν να μετακινείται μέσα στην τάξη τους. Μπορούν μόνο να δουν τους επιβάτες 

που κάθε φορά ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Αποτελεί πρόκληση γι αυτούς να υπολογίσουν σε ένα αρχικό 

στάδιο τον αριθμό επιβατών που θα αποβιβαστούν στο τέρμα. Αν και ο χαρακτήρας από τα πρώτα στάδια 

του παιχνιδιού είναι η ανάπτυξη της ικανότητας στους νοερούς υπολογισμούς στη συγκεκριμένη ομάδα 

αυτό μετατίθεται για αργότερα. Οι μαθητές και ο δάσκαλος επινοούν τρόπους αποτύπωσης και 

παρακολούθησης των αλλαγών στον αριθμό επιβατών μέσα στο λεωφορείο που περιλαμβάνουν από την 

φυσική παρουσία των μαθητών στο παρακείμενο τέρμα συγκεκριμένης διαδρομής αστικών και 

προσομοίωση της διαδικασίας επιβίβασης-αποβίβασης (εμπειρία που για τους δεδομένους μαθητές δεν 

μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη), προσομοίωση στην τάξη, χρήση υλικού (λεωφορείο, αριθμογραμμή) που 

κατασκευάστηκε από δάσκαλο και μαθητές, μέχρι την ανάπτυξη μιας φόρμας που καταγράφει βήμα-

βήμα την εξέλιξη των αυξομειώσεων του αριθμού των επιβατών και χρησιμοποιείται κατά έναν τρόπο 

εντελώς προσωπικό από κάθε μαθητή προκειμένου να δώσει απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα που 

τίθενται από το δάσκαλο.     

                                                
1«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» της 
κατηγορίας πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» που υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2010 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους 
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ΤΟ ΧΕΙΡΑΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

ASPERGER 

 
Ιωάννης Νούλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, inoulis@rhodes.aegean.gr  

Σόνια Καφούση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  kafoussi@rhodes.aegean.gr  

 

Το Σύνδρομο Asperger (ΣΑ) ανήκει στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος και από το 2013 

δεν υφίσταται ως ξεχωριστό σύνδρομο. Οι χαρακτηριστικές δυσκολίες του ΣΑ, καθώς και γενικότερα του 

αυτισμού, οφείλονται στην «τριάδα κοινωνικών διαταραχών». Σύμφωνα με την έρευνα τα άτομα με ΣΑ 

φαίνεται να έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, δυσκολίες στην επεξεργασία πληροφοριών, την κατανόηση 

αφηρημένων εννοιών στην επίλυση προβλημάτων, ενώ έχουν μέσου όρου μαθηματική επίδοση (Ehlers 

κ.ά,  1997· Griswold κ.ά, 2002· Attwood, 2009· Chiang & Lin, 2007). Βασίζονται στις οπτικές 

πληροφορίες και απεικονίσεις για την ενσωμάτωση της προϋπάρχουσας γνώσης και την κατανόηση 

εννοιών (Griswold κ.ά., 2002· Attwood, 2009).  

Για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της έρευνας που θα παρουσιάσουμε, που είναι μέρος 

ευρύτερης έρευνας διδακτορικής διατριβής, στηριχτήκαμε σε ποιοτικές μεθόδους και τεχνικές. Η έρευνα 

διενεργήθηκε το 2012 σε τέσσερα παιδιά με διάγνωση ΣΑ και σε τέσσερα τυπικά παιδιά. Οι 

συμμετέχοντες διαχειρίστηκαν πολλαπλασιαστικά έργα σε τέσσερεις κατηγορίες από τις οποίες η μία 

αναφέρεται στο Χειραπτικό Υλικό (ΧΥ), το οποίο θα παρουσιαστεί στην παρούσα εργασία. Για την 

κατηγορία ΧΥ δόθηκαν δύο έργα σε τρεις φάσεις το καθένα, όπου στο ένα οι παράγοντες 

παρουσιάστηκαν με ένα υλικό και στο άλλο με δύο υλικά. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν με το 

μοντέλο της εννοιολογικής και διαδικαστικής ανάλυσης.   

Ως προς την εννοιολογική ανάλυση φάνηκε ότι η κατηγορία ΧΥ βοήθησε και τους συμμετέχοντες 

με ΣΑ και τους τυπικούς να επιλέξουν την πράξη του πολλαπλασιασμού, ωστόσο τα άτομα με ΣΑ 

δυσκολεύτηκαν περισσότερο από τα τυπικά να εξηγήσουν την επιλογή τους. Ως προς την διαδικαστική 

ανάλυση οι συμμετέχοντες με ΣΑ παρουσίασαν διαφοροποιήσεις σε αντίθεση με τα τυπικά. Οι 

συμμετέχοντες με ΣΑ εφάρμοσαν στρατηγικές του ένα παραπάνω σε πολλαπλασιαστή και 

πολλαπλασιαστέο σε αντίθεση με τους τυπικούς, αλλά παρουσίασαν ελλείψεις σε προαπαιτούμενες 

γνώσεις για τον πολλαπλασιασμό κάτι που δεν παρουσίασαν τα τυπικά. 

Οι συμμετέχοντες με ΣΑ φάνηκε να χρειάζονται το ΧΥ για την επιλογή της πράξης και την 

ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού συλλογισμού και το υλικό αυτό να τους βοήθησε στην ανάπτυξη 

στρατηγικών κάτι που δε φάνηκε για τους τυπικούς συμμετέχοντες που αγνόησαν το υλικό και 

παρουσίασαν ισχυρή διαδικαστική γνώση.  
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ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ MONTESSORI ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Ουρανία Γκουτζίνα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ouraniagoutzina@gmail.com 

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, kara@aegean.gr 

 

Στην εργασία αυτή διερευνάται ο ρόλος και ο τρόπος χρήσης του υλικού της Montessori για τα 

μαθηματικά του νηπιαγωγείου, παλιά και σήμερα. Επίσης, συσχετίζεται η μέθοδος της Montessori για τη 

μάθηση των μαθηματικών με χρήση υλικού, με τις σύγχρονες απόψεις της διδακτικής των μαθηματικών.  

Προκειμένου να διερευνηθεί η θέση και ο ρόλος που κατείχε το υλικό της Montessori στα 

μαθηματικά του νηπιαγωγείου καταγράφονται οι βασικές αρχές της μεθόδου της, τα εκπαιδευτικά υλικά 

που ανέπτυξε, καθώς και ο τρόπος που πρότεινε για τη χρήση τους. Επίσης, για να καταγραφεί το πώς 

διαμορφώνεται η χρήση των υλικών της Montessori σήμερα και να γίνει συγκριτική παράθεση στοιχείων 

του παρελθόντος και του παρόντος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας πεδίου που 

πραγματοποιήθηκε σε ένα μοντεσοριανό σχολείο της Αθήνας. Επιπλέον, παρουσιάζονται σύγχρονες 

απόψεις για το ρόλο του υλικού και τη σχεδιασμένη ένταξή του στη μαθηματική εκπαίδευση και 

συσχετίζονται με αυτές της Montessori.  

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης έδειξαν ότι η παιδαγωγική μέθοδος της Montessori 

εξακολουθεί και σήμερα να υπακούει σε πολύ συγκεκριμένες αρχές και να κάνει χρήση με 

προκαθορισμένο τρόπο ειδικά σχεδιασμένου υλικού για τη μάθηση των μαθηματικών. Οι σύγχρονες 

τάσεις της σχεδιασμένης ένταξης του υλικού στη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών δε φαίνεται να την 

έχουν επηρεάσει.  
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Θεματική Συνεδρία 3: Εκπαιδευτικό Υλικό Φυσικών Επιστημών για τη 

διδασκαλία μαθητών και την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών  

«ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΗΧΟΥ»: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
 

Βασιλεία Χρηστίδου, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

vchristi@uth.gr 

Αναστασία Δημητρίου, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, anadim@otenet.gr 

Μαρία Παπαδοπούλου, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, mariapap@uth.gr 

Στέργιος Γραμμένος, Δρ., Χημικός, Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, stegram@yahoo.com 

Νίκος Μπάρκας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

nbarkas@arch.duth.gr 

 

Παρά το γεγονός ότι η ηχορρύπανση συνιστά ένα σημαντικότατο περιβαλλοντικό πρόβλημα, με 

σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και ιδιαίτερα των παιδιών, δεν υπάρχουν συστηματικές 

εκπαιδευτικές δράσεις ή σχετικό διδακτικό υλικό για την έγκαιρη ευαισθητοποίηση των παιδιών –αλλά 

και των εκπαιδευτικών- απέναντι στο θόρυβο. Σε αυτή την αναγκαιότητα επιχειρεί να απαντήσει το 

εκπαιδευτικό σενάριο «Μικροί ερευνητές ήχου» για παιδιά μικρών ηλικιών. Σε γνωστικό επίπεδο το 

σενάριο αποσκοπεί στη διάκριση των ήχων από τις πηγές τους, στην ανάπτυξη πρώιμης κατανόησης των 

εννοιών ‘ήχος’ και ‘θόρυβος’, στην καταγραφή και ταξινόμηση θορύβων, στη μέτρηση της έντασης 

διαφορετικών ήχων και στην ανάδειξη του υποκειμενικού χαρακτήρα του θορύβου. Στο επίπεδο της 

ευαισθητοποίησης το σενάριο στοχεύει στην ανάδειξη των συνεπειών του θορύβου και στην αναζήτηση 

πιθανών τρόπων αντιμετώπισης της ηχορρύπανσης.  

Η αναπλαισίωση της επιστημονικής γνώσης πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις εμπειρίες και τις 

πιθανές εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τον ήχο και το θόρυβο. Επιπλέον, το 

εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε ώστε να αξιοποιεί την πολυτροπικότητα, την ομαδοσυνεργατικότητα, 

τη διαθεματικότητα, τη διερευνητική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και τις Τ.Π.Ε. 

Το προτεινόμενο σενάριο διαρθρώνεται σε 9 κεντρικές δραστηριότητες. Ξεκινά με την 

παρακολούθηση βίντεο και την ακρόαση οχληρών γεγονότων, ώστε να οριοθετηθεί η έννοια του 

θορύβου και να εστιαστεί στην ενόχληση που αυτός προκαλεί. Η καταγραφή ηχητικών περιστατικών και 

η αντιστοίχιση ήχων με τις πηγές τους αποτελούν το στόχο διερευνητικών δράσεων με την υποστήριξη 

ψηφιακών μέσων. Οι ομαδικές και ατομικές καταγραφές των παιδιών οδηγούν στη συμπλήρωση 

αραχνογράμματος εννοιολογικής αναπαράστασης του θορύβου, καθώς και ραβδογράμματος πηγών και 

συχνοτήτων καταγραφής διαφορετικών θορύβων. Μία επίσκεψη στη γειτονιά επιτρέπει τη διεύρυνση των 

γνώσεων των παιδιών για τις πηγές θορύβου. Η ταξινόμηση των θορύβων με βάση την προέλευσή τους 

γίνεται μέσα από ένα επιτραπέζιο ομαδικό παιχνίδι. Σύντομα κόμικς αποκαλύπτουν πιθανά προβλήματα 

υγείας από την έκθεση στο θόρυβο. Οι υποθέσεις των παιδιών για την ένταση διαφόρων θορύβων 

ελέγχονται μέσω μίας απλής ψηφιακής εφαρμογής και παρέχει δεδομένα για την κατασκευή ενός 

‘θερμομέτρου ήχου’. Η προστασία από το θόρυβο τίθεται ως προβληματισμός για συζήτηση στην τάξη 

και προτείνονται τρόποι καθημερινής παρέμβασης. Με αφορμή την παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης 

κατά των συνεπειών του θορύβου κατασκευάζονται σλόγκαν, αφίσες και ψηφιακές παρουσιάσεις.  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Πέικος Γεώργιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Δ.Μ., giorgospeikos@gmail.com 

Μάνου Λεωνίδας, Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Δ.Μ., 

lmanou1@gmail.com 

Σπύρτου Άννα, Επίκουρος Καθηγήτρια Π.Δ.Μ., 

aspirtou@uowm.gr 

 

Στην εργασία περιγράφεται το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2012-2013 για τη διδασκαλία της νανοεπιστήμης-νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό σχολείο. Αρχικά 

προσεγγίζεται ο προβληματισμός της βιβλιογραφίας για την εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση με αιχμή την ανάγκη ενός «νανο-γραμματισμού» των πολιτών στον 21ο αιώνα, ώστε να 

γνωρίσουν βασικές αρχές και εφαρμογές της. Απώτερος σκοπός της εισαγωγής της Ν-ΕΤ στην 

εκπαίδευση είναι η καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στην τεχνολογική επανάσταση που 

προβλέπεται ότι θα προκαλέσει.  Επιπλέον, θεωρείται ότι οι εντυπωσιακές πτυχές της Ν-ΕΤ είναι 

δυνατόν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες.  

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε κατά την πιλοτική εφαρμογή μιας Διδακτικής Μαθησιακής 

Σειράς η οποία αποτελείται από 5 διδακτικά δίωρα. Εφαρμόστηκε σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή της 

Φλώρινας σε δείγμα 10 μαθητών της Στ τάξης. Το υλικό περιλαμβάνει μοντέλα αναπαράστασης φυσικών 

αντικειμένων του μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου καθώς και του νανόκοσμου π.χ. τρίχα, σπίτι, ερυθρό 

αιμοσφαίριο, ιός. Επίσης αποτελείται από βίντεο και εικόνες με τα οποία παρουσιάζονται αντικείμενα και 

φαινόμενα του νανόκοσμου όπως είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα και ο καθαρισμός του νερού με την 

χρήση νανόφιλτρων. Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αφορούν (α) τη διάκριση 

μακρόκοσμου-μικρόκοσμου-νανόκοσμου, (β) τη χρήση μοντέλων για την περιγραφή ιδιοτήτων του 

νανόκοσμου όπως είναι η υδροφοβικότητα των φύλλων του λωτού, (γ) τη διεξαγωγή πειραμάτων για να 

ανακαλύψουν την σχέση μεγέθους αντικειμένου-ιδιότητας (δ) τη συμβολή της Ν-ΕΤ στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του ανθρώπου π.χ. «νανόρουχα» που δεν βρέχονται.   

Στην εργασία πρόκειται να γίνει αναλυτική περιγραφή του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του 

υλικού με στόχο να αναδειχτούν κρίσιμα διδακτικά συμπεράσματα όσον αφορά τις δυνατότητες καθώς 

και τις δυσκολίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού που αφορά ένα καινοτομικό και παράλληλα δύσκολο 

γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό της Ν-ΕΤ. Επιπλέον θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της πιλοτικής 

εφαρμογής σχετικά με: α) με την εξέλιξη των γνώσεων των μαθητών σε έννοιες και εφαρμογές της 

νανοτεχνολογίας π.χ. να περιγράφουν εφαρμογές, να ταξινομούν αντικείμενα στον μακρόκοσμο, στον 

μικρόκοσμο, και στον νανόκοσμο λαμβάνοντας υπ όψη το όργανο παρατήρησης  β) την άσκηση 

δεξιοτήτων διερεύνησης π.χ. παρατήρηση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.  
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
 

Μαρία Η. Χαϊτίδου, Υποψήφια διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  
chaitidou@gmail.com 

Άννα Σπύρτου, Επίκουρος καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  

aspirtou@uowm.gr 

Πέτρος Καριώτογλου, Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,                                
pkariotog@uowm.gr 

 

Με τον όρο Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) περιγράφεται ένα σύνθετο περιεχόμενο 

που συγκροτείται από συστατικά όπως η παιδαγωγική γνώση και με τη βοήθεια του οποίου ένα 

συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα του περιεχομένου που πρόκειται να διδαχτεί, μετασχηματίζεται και 

οργανώνεται ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται, για παράδειγμα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μαθητών. Ένα από τα μοντέλα της ΠΓΠ προτείνει τρία συστατικά: την Παιδαγωγική 

Γνώση, τη Γνώση Περιεχομένου και τη Γνώση Πλαισίου. Μελέτες δείχνουν πως βοηθώντας αρχάριους 

αλλά και έμπειρους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τι είναι η ΠΓΠ, μπορούμε να έχουμε οφέλη στην 

εκπαίδευση μέσα από την βελτίωση της πρακτικής τους.  

Στην εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 

της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», οι οποίοι διδάσκουν στο Δημοτικό σχολείο. Το περιεχόμενο του 

προγράμματος αφορά τη μελέτη της εξέλιξης της ΠΓΠ των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο περιεχόμενο 

της Νανοτεχνολογίας-Νανοεπιστήμης (Ν-ΕΤ). Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η χρήση 

συγκεκριμένων παραδειγμάτων, για τη διδασκαλία νέων εννοιών (π.χ. νανοϋλικά), μπορεί να συμβάλει 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ΠΓΠ. Με απαρχή την εν λόγω θέση, στο πρόγραμμα αυτό οι 

εκπαιδευτικοί υλοποιούν ποικίλες διαδικασίες διερευνητικύ χαρακτήρα για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και 

παράλληλα αναλύουν τα τρία συστατικά της ΠΓΠ, την Παιδαγωγική Γνώση, τη Γνώση Πλαισίου και τη 

Γνώση του Περιεχομένου.  

Η εργασία επικεντρώνεται στο υλικό που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

κατανοήσουν τα συστατικά της ΠΓΠ και τα στοιχεία αυτών στα ειδικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας 

της Ν-ΕΤ. Για παράδειγμα, για την Παιδαγωγική Γνώση να συζητήσουν τις διδακτικές στρατηγικές και 

τον οπτικό γραμματισμό, για τη Γνώση Πλαισίου να αναλύσουν τις μεταβλητές που επηρεάζουν την 

διδασκαλία όπως το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των παιδιών, για την αλληλεπίδραση Παιδαγωγικής 

Γνώσης και Γνώσης Πλαισίου να αναλογιστούν τους πόρους που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της 

διδασκαλίας Ν-ΕΤ. Ειδικότερα σχεδιάστηκε ένας πίνακας, ως εργαλείο αναστοχασμού, ο οποίος 

αποτελείται από τα τρία συστατικά της ΠΓΠ καθώς και από τις αλληλεπιδράσεις αυτών των συστατικών, 

για παράδειγμα, την αλληλεπίδραση Γνώσης Πλαισίου και Παιδαγωγικής Γνώσης. Επίσης, στην εργασία 

πρόκειται να παρουσιαστούν τα εργαλεία που σχεδιάστηκαν με στόχο την ανάπτυξη της ΠΓΠ των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις  εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης σε 

περιβάλλοντα διερευνητικής μάθησης. 
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ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

«ΤΕΤΑΡΤΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» 
 

Ταρνανίδης Δημήτρης, Προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, dtarnani@physics.auth.gr 

Αρτέμη Σταματία, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, stamart84@gmail.com 

Μαΐδου Ανθούλα, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, anthoula.maidou@gmail.com 

Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, hariton@physics.auth.gr 

 

Η διερευνητική μάθηση (Inquiry Based – Learning) μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό 

κομμάτι της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, συντελώντας στην καλλιέργεια ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης, κέντρο της όλης διαδικασίας είναι ο ίδιος ο μαθητής, ο 

οποίος καλείται να επιστρατεύσει τη δημιουργικότητά του και, χρησιμοποιώντας τον επιστημονικό τρόπο 

σκέψης, να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα κατάλληλο πείραμα προκειμένου να απαντήσει σε κάποιο 

ερώτημα. Οι δρόμοι που ακολουθούν οι μαθητές/-τριες για τη μελέτη κάθε προβλήματος που τίθεται 

παρουσιάζουν ποικιλομορφία.  

Μια προσπάθεια στο παραπάνω πλαίσιο είναι οι «Τετάρτες στη Σχολή Θετικών Επιστημών». Η 

δραστηριότητα αυτή υλοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με την έγκριση του Τμήματος Φυσικής και της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές/-τριες των Λυκείων 

της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών και λαμβάνει χώρα σε εβδομαδιαία βάση από Οκτώβριο μέχρι 

Μάιο. Το περιεχόμενο της δράσης είναι δυναμικό και βασική της επιδίωξη είναι η εξοικείωση των 

μαθητών/-τριών με την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου μέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων που 

υλοποιούνται σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον.  

Στην ιστοσελίδα http://wednesday-at-university.wikispaces.com φιλοξενούνται κάποιες από τις 

δραστηριότητες διευρευνητικής μάθησης που υλοποιήθηκαν στη δράση «Τετάρτες στη Σχολή Θετικών 

Επιστημών». Σκοπός του wiki δεν είναι απλά η παρουσίαση μιας σειράς δραστηριοτήτων που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αλλά μέσω αυτής να έρθουν σε επαφή 

εκπαιδευτικοί που υλοποιούν παρόμοιες δραστηριότητες στη τάξη τους και να ανταλλάξουν απόψεις και 

ιδέες.  

Για να καταγράψουμε την αποκτούμενη εμπειρία, οργανώσαμε το wiki κατά δραστηριότητα.  Σε 

κάθε δραστηριότητα καταγράφονται τα απαιτούμενα υλικά, πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να 

προκύψουν κατά την εκτέλεση των πειραμάτων, προτεινόμενα θέματα συζήτησης για να γίνουν οι 

απαραίτητες προεκτάσεις, σχετικές ιστοσελίδες κ.ά. Στη δράση συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ καθώς και 

μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές. Το wiki, με την οργάνωση που αναφέραμε, βοήθησε στην 

προετοιμασία κάθε επιμέρους δραστηριότητας σε εβδομαδιαία βάση.  Επιπλέον, λειτούργησε ως ένα 

“ημερολόγιο” με τη βοήθεια του οποίου επιχειρήθηκε να καταγραφούν, αποτιμηθούν και εμπλουτιστούν 

οι δραστηριότητες με νέες ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Θεματική Συνεδρία 4: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Υλικού – Απόψεις 

εκπαιδευτικών.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» 

ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Τακουρίδου Αριάδνη, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ariadne.takouridou@yahoo.gr 

Κώτσης Κων/νος, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, kkotsis@uoi.gr 

 

Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα όρασης και τα τυφλά παιδιά αποτελούν μια ειδική κατηγορία 

μαθητών, οι οποίοι χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. Σε αντίθεση με τον βλέποντα, ο τυφλός μαθητής δεν 

μπορεί να συλλάβει τα οπτικά ερεθίσματα, με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων τόσο στον 

γνωστικό όσο και στον κινητικό τομέα. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευσή του θα πρέπει να οργανώνεται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε, με την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και με τη χρήση ειδικών διδακτικών μέσων, 

να συμβάλλει στην άρση των προβλημάτων αυτών. Ο γενικός σκοπός της αγωγής των τυφλών μαθητών 

όπως έχει οριστεί από τον Lowenfeld, είναι «να τους μεταδώσει γνώσεις της πραγματικότητας που τους 

περιβάλλει, εμπιστοσύνη για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας αυτής και το συναίσθημα ότι 

αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτά ως άτομα με δικαιώματα». 

 Ένα μάθημα Φυσικών Επιστημών αφορά τον «πραγματικό κόσμο» καθώς οι μαθητές 

εξερευνούν το περιβάλλον τους και αλληλεπιδρούν με αυτό. Συνεπώς η έλλειψη μιας εκ των 

βασικότερων αισθήσεων, της όρασης, θέτει σημαντικά εμπόδια στην εμπλοκή ενός τυφλού μαθητή σε 

ένα τέτοιο μάθημα. Η σχέση ανάμεσα στο θεωρητικό περιεχόμενο και στην πρακτική τοποθετεί τις 

φυσικές επιστήμες σε μια ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα σπουδών. Δίνει επίσης ιδιαίτερη αξία στους 

μαθητές με προβλήματα όρασης. Η πρακτική προσφέρει εμπειρίες, στις οποίες μπορούν να στηριχτούν 

και να αναπτυχθούν θεωρητικές έννοιες, καθώς και ευκαιρίες για επιτυχημένη και αυτόνομη εργασία, η 

οποία προκαλεί ενδιαφέρον, δημιουργεί κίνητρα και ενισχύει την αυτοπεποίθηση. 

 Το μάθημα των φυσικών επιστημών μπορεί να δομηθεί έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να 

εργάζονται με ασφάλεια και αυτονομία άσχετα από την ηλικία, την ικανότητα και το βαθμό απώλειας 

όρασης, και έτσι να ασκούν πλήρως το δικαίωμά τους στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Γι’ αυτό 

το λόγο ο δάσκαλος καλείται να ωθήσει των μαθητή να κάνει τις κατάλληλες αντισταθμίσεις 

αξιοποιώντας κατάλληλα τις υπόλοιπες αισθήσεις. 

 Στην παρούσα εργασία, προτείνεται εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με σοβαρά 

προβλήματα όρασης για την ενότητα «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ» του μαθήματος « ΦΥΣΙΚΑ – ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» Ε’ Τάξης Δημοτικού με στόχο την διδασκαλία του μαθήματος σε περιβάλλον 

συνεκπαίδευσης βλεπόντων και μη. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό αφορά τροποποιημένες και νέες 

πειραματικές δραστηριότητες, που βασίζονται στους διδακτικούς στόχους των δραστηριοτήτων του 

Τετραδίου Εργασιών Ε’ Τάξης Δημοτικού «ΦΥΣΙΚΑ- ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΝΑΚΑΛΥΠΤΩ», ώστε να 

καθίστανται οι μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης, ενεργά εμπλεκόμενοι στο μάθημα της φυσικής 

Ε’ Τάξης Δημοτικού. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» 

ΤΗΣ Έ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Κώτσης Κων/νος  και Τακουρίδου Αριάδνη  

ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

45110, Ιωάννινα 

kkotsis@uoi.gr , ariadne.takouridou@yahoo.gr 

 

 
Οι μαθητές που έχουν προβλήματα όρασης είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία μαθητών, οι οποίοι στο πλαίσιο 

της ένταξης στο κοινό σχολείο χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, δεν 

σημαίνει ότι υπολείπονται νοητικά έναντι των υπολοίπων μαθητών. Έτσι, οι σκοποί και οι στόχοι της 

κάθε διδακτικής ενότητας δεν θα πρέπει να διαφέρουν γι’ αυτούς, αλλά όπου κρίνεται απαραίτητο να 

γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος.  

Το πείραμα στις φυσικές επιστήμες προσφέρει στους μαθητές με προβλήματα όρασης την πολύτιμη 

ευκαιρία να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους και να αλληλεπιδράσουν μαζί του, με τρόπο 

προγραμματισμένο και ελεγχόμενο, αλλά τα προβλήματα όρασης συχνά θεωρούνται εμπόδια για την 

πρόσβαση στην πρακτική άσκηση. Ιδιαίτερα, το μάθημα της φυσικής αποτελεί ένα διδακτικό αντικείμενο 

στο οποίο σημαντικό εργαλείο για την ουσιαστική κατανόηση του κατέχει το πείραμα και η πρακτική 

εργασία. Είναι εύλογο ότι αρκετές φορές οι τυφλοί, λόγω της απουσίας μίας εκ των σημαντικότερων 

αισθήσεων, της όρασης, δυσκολεύονται να κατανοήσουν έννοιες της φυσικής ή και να αποκλείονται από 

τη πρακτική άσκηση στο μάθημα αυτό. Όταν κάποιος προγραμματίζει μια πρακτική δραστηριότητα για 

ένα μαθητή με προβλήματα όρασης, η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποφασίσει ποιος είναι ο 

κύριος στόχος της δραστηριότητας. Αν αυτός είναι η δημιουργία εμπειριών που θα επεξηγήσουν και θα 

υποστηρίξουν τη θεωρία, τότε οι σημαντικοί παράγοντες είναι η σαφήνεια, η καθοδήγηση και η 

κατανόηση. Δεν είναι απαίτηση η αυτόνομη εργασία, και έτσι μπορεί να δοθεί η κατάλληλη βοήθεια και 

στήριξη ώστε να κατανοήσει πλήρως ο μαθητής περί τίνος πρόκειται. H κατάλληλη προσαρμογή των 

πειραμάτων στις ιδιαίτερες ικανότητες των παιδιών είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην 

περιθωριοποιούνται από τη διδακτική διαδικασία και να ενσωματώνονται επιτυχώς στη σχολική 

κοινότητα 

Στην παρούσα εργασία δίνονται προτάσεις για  διαφοροποίηση των  πειραμάτων και δραστηριοτήτων της 

ενότητας «ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ» του μαθήματος «ΦΥΣΙΚΑ-ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ»  Ε’ Τάξης 

Δημοτικού, ώστε να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με σοβαρά προβλήματα 

όρασης. Οι διδακτικοί στόχοι και το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται για την παραπάνω ενότητα, 

βασίζονται στις δραστηριότητες που περιέχονται στο Τετράδιο Εργασιών Του Μαθητή Ε΄ Τάξης 

Δημοτικού. Ως γενικός στόχος του κεφαλαίου ορίζεται οι μαθητές να διακρίνουν το φυσικό μέγεθος 

«θερμότητα» από το φυσικό μέγεθος «θερμοκρασία», να μελετήσουν φαινόμενα σχετικά με τη 

θερμότητα, όπως η συστολή και διαστολή στερεών, υγρών και αερίων καθώς και φαινόμενα σχετικά με 

την αλλαγή της φυσικής κατάστασης. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» 

ΤΗΣ Έ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

 
Κώτσης Κων/νος, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, kkotsis@uoi.gr 

Τακουρίδου Αριάδνη, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ariadne.takouridou@yahoo.gr  

 

Η σημασία της αίσθησης της όρασης για την εκπαίδευση και την ομαλή νοητική ανάπτυξη είναι 

προφανής, δεδομένου ότι η μάθηση πραγματοποιείται κυρίως μέσω της οπτικής οδού. Η τυφλότητα 

περιορίζει τις εμπειρίες του παιδιού, αφού ένας μεγάλος αριθμός γνώσεων αποκτάται με την όραση. 

Συνήθως τα παιδιά με προβλήματα όρασης αναπτύσσουν δικές τους στρατηγικές και τεχνικές για να 

αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της καθημερινότητάς τους. Επομένως είναι σημαντικό κάθε μαθητής να 

συμμετέχει ενεργά και στην επιλογή των στρατηγικών διδασκαλίας που ταιριάζουν στην περίπτωσή του. 

Στην εκπαίδευση των τυφλών παιδιών επειδή συχνά συμβαίνει ένα παιδί με προβλήματα όρασης να μην 

έχει την ευκαιρία να συλλέξει πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον στο οποίο ζει, κάτι που για τα 

βλέποντα παιδιά θεωρείται δεδομένο: α) δεν πρέπει να θεωρείται τίποτα δεδομένο, β) να εξηγούνται τα 

πάντα προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά να σχηματίσουν ή να κατανοήσουν νέες έννοιες, γ) οι νέες 

έννοιες να εισάγονται με διαφορετικό τρόπο, πιο πρακτικό. Στο πλαίσιο της παραπάνω λογικής θα πρέπει 

να είναι δομημένο και ένα μάθημα φυσικών επιστημών. Ιδιαίτερα το γνωστικό αντικείμενο της φυσικής 

στο οποίο εξέχουσα και βαρύνουσα θέση κατέχει το πείραμα, απαιτούνται οι κατάλληλες τροποποίησης 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την έλλειψη όρασης των τυφλών παιδιών, ώστε να επιτυγχάνεται η εμπλοκή και η 

συμμετοχή των τυφλών μαθητών σε πειράματα μέσω της αξιοποίησης των υπολοίπων αισθήσεων. 

Στην παρούσα εργασία, προτείνεται εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με σοβαρά προβλήματα 

όρασης για την ενότητα «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» του μαθήματος «ΦΥΣΙΚΑ–ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» 

Ε’ Τάξης Δημοτικού με στόχο την διδασκαλία του μαθήματος σε περιβάλλον συνεκπαίδευσης βλεπόντων 

και μη. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό αφορά τροποποιημένες και νέες πειραματικές 

δραστηριότητες, που βασίζονται στους διδακτικούς στόχους των δραστηριοτήτων του Τετραδίου 

Εργασιών Ε’ Τάξης Δημοτικού «ΦΥΣΙΚΑ- ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΝΑΚΑΛΥΠΤΩ», ώστε να καθίστανται οι 

μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης, ενεργά εμπλεκόμενοι στο μάθημα της φυσικής Ε’ Τάξης 

Δημοτικού. 
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ΌΤΑΝ Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 

Κλαδάκη Μαρία, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε.,  mkladaki@rhodes.aegean.gr 

 

Σύγχρονες τάσεις καταγράφουν μια στροφή στο προσανατολισμό της θεσμοθετημένης Γενικής 

Εκπαίδευσης, η οποία καλείται να μετασχηματίσει το μοντέλο της απλής αναπαραγωγής γνώσεων σε ένα 

μοντέλο παραγωγής δημιουργικότητας και καινοτομίας στα πλαίσια μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης 

σύγχρονης πραγματικότητας. Οι τέχνες υποστηρίζεται πως μπορούν να συνδράμουν προς αυτή τη 

κατεύθυνση, καθώς ενέχουν από την φύση τους τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, ενώ παράλληλα 

προσφέρουν βιωματική προσέγγιση της νέας γνώσης αποτελώντας με τον τρόπο αυτό ένα θεμελιώδες 

μέσο εκπαίδευσης. Ωστόσο, στην ελληνική σχολική πραγματικότητα οι πολλαπλές σχέσεις επιστήμης και 

τέχνης δεν φαίνεται να αξιοποιούνται  στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων μάθησης και διδασκαλίας μέσα 

από το υπάρχων εκπαιδευτικό υλικό. Τα αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού σχολείου, τα σχολικά 

εγχειρίδια, αλλά και οι διδακτικές πρακτικές δεν εκμεταλλεύονται βιωματικές μεθόδους μάθησης, όπως 

το παιχνίδι ρόλων, το θεατρικό παιχνίδι, και άλλες τεχνικές της θεατρικής τέχνης, στη σχολική 

εκπαίδευση.  

Η παρούσα εργασία στοχεύει από τη μια να καταγράψει τις προτάσεις θεατρικού παιχνιδιού που 

υπάρχουν στα Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών του Δημοτικού, 

ενώ παράλληλα ερευνά την αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα τριακόσιοι/ες (300) δάσκαλοι/λες από διάφορες περιοχές της χώρας αποτέλεσαν το δείγμα 

της έρευνας και κλήθηκαν να συμπληρώσουν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν όχι μόνο τη χρήση τέτοιων πρακτικών στη διδασκαλία 

των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, αλλά και τις εν γένει στάσεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών της έρευνας για τις εφαρμογές της θεατρικής τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ΜΙΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΥΘΙΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ 

ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Παναγιώτης Ταμπάκης: Δάσκαλος, Φυσικός, M.Ed. στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος Δήμου Βόλου, ptabakis@hotmail.com 

Διονύσιος Βαβουγυιός, Καθηγητής Φυσικής και της Διδακτικής της, Π.Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, dvavou@uth.gr  

 

Η κατανόηση φαινομένων που σχετίζονται με την επίπλευση και τη βύθιση των σωμάτων 

αποτελεί μέρος των μαθησιακών στόχων για τις Φυσικές Επιστήμες, σύμφωνα με τα ΔΕΠΣ και ΑΠΣ της 

Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Εντούτοις, η διδασκαλία των σχετικών εννοιών στην τάξη αυτή 

αποφεύγεται, επειδή θεωρείται ότι οι μαθητές/ριες εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτησή 

τους, κάτι που επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά. Αρχικά, θεωρήθηκε ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι 

ιδέες των παιδιών της Ε΄  και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού για το θέμα αυτό και συντάχθηκε γραπτό 

ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν 82 παιδιά των παραπάνω τάξεων με το οποίο εξετάζεται ο ρόλος 

που θεωρείται ότι παίζουν παράγοντες όπως το βάρος, ο όγκος, το μήκος ή το σχήμα του αντικειμένου, 

το είδος και η ποσότητα του υγρού στο οποίο θα επιπλεύσει ή θα βυθιστεί ένα σώμα, καθώς κι αν γίνεται 

αντιληπτή η έννοια του εκτοπιζόμενου όγκου. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό, εποικοδομητικού και συνεργατικού τύπου για τις δύο 

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, στηριζόμενο σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που χρησιμοποιεί ως 

κεντρική έννοια την πυκνότητα θεωρώντας ότι ταιριάζει περισσότερο στη συγκεκριμένη ηλικία των 

παιδιών και τα βοηθάει να απαλλαγούν από την αφηρημένη φύση της έννοιας της δύναμης. Ειδικότερα, ο 

στόχος ήταν να γίνει αντιληπτό ότι η σύγκριση πυκνοτήτων είναι ασφαλής τρόπος πρόβλεψης της 

επίπλευσης ή βύθισης ενός σώματος, ενώ σχεδιάστηκαν εργαστηριακά πειράματα, ώστε τα παιδιά να 

παρατηρήσουν κατά πόσο παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, το σχήμα ή το μήκος ενός 

αντικειμένου μπορούν να καθορίσουν τη συμπεριφορά του όταν αφήνεται ελεύθερο μέσα σε ένα υγρό. 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν πειράματα όπου μεταβάλλεται ο όγκος ενός σώματος και διατηρείται 

σταθερή η μάζα και κατά συνέπεια το βάρος του και αντίστροφα για να γίνει αντιληπτό ότι η 

διαφοροποίηση στην πυκνότητα ενός σώματος επηρεάζει την επίπλευσή του. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό 

θα παρουσιαστεί και θα σχολιαστεί αναλυτικότερα.  
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Θεματική Συνεδρία 5: Το Εκπαιδευτικό Υλικό στις Φυσικές Επιστήμες 

και η πρόκληση των Νέων Τεχνολογιών.  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
 

Γεώργιος Κρητικός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, gkritikos@rhodes.aegean.gr 

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, adimitr@aegean.gr  

 

 Η ένταξη των ΤΠΕ στα σχολεία έχει δημιουργεί ένα νέο τεχνολογικό περιβάλλον εκπαίδευσης, 

στο οποίο κυρίαρχο στοιχείο είναι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Οι διαδικασίες 

όπως, η συμμετοχή και η επιχειρηματολογία, και οι μεταγνωστικές διαδικασίες όπως, ο έλεγχος των 

αποτελεσμάτων και η επαλήθευσή τους, γίνονται αποδοτικότερες, ευκολότερες και πιο ευχάριστες για 

τους μαθητές, όταν πραγματοποιούνται μέσω συνεργατικών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης.  

 Η μοντελοποίηση ως μαθησιακή διαδικασία απασχολεί τους ερευνητές, ιδίως τα τελευταία 

χρόνια, που η συμβολή της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Μέσω της μοντελοποίησης, οι νοητικές αναπαραστάσεις ενός ατόμου εξωτερικεύονται και γίνονται 

αντιληπτές από τρίτους. Ειδικότερα, μέσω του Η/Υ παρέχονται σημαντικά εργαλεία ανατροφοδότησης, 

τόσο προς τους μαθητές, όσο και προς τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν, να 

αναθεωρήσουν και τελικώς να προτείνουν ένα μοντέλο που να ερμηνεύει ένα συγκεκριμένο σύστημα ή 

φαινόμενο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις παρανοήσεις των 

μαθητών και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Ωστόσο, αρκετά αξιόλογα λογισμικά μοντελοποίησης δεν υποστηρίζουν ούτε τη μεταγνώση ούτε 

τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ένα τέτοιο 

λογισμικό μοντελοποίησης σε δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης με μεταγνωστικό χαρακτήρα; 

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα διδακτικό πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές 

συλλογίζονται αναλογικά, προκειμένου να αναστοχαστούν σε δραστηριότητες μοντελοποίησης, με σκοπό 

την αξιοποίηση και βελτίωση των μεταγνωστικών τους ικανοτήτων. Το τεχνολογικό περιβάλλον 

μάθησης, στο οποίο εργάστηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, απαρτίζεται από 

τέσσερα επιμέρους ανεξάρτητα λογισμικά: 1. Modellus, 2. TeamViewer, 3. Camtasia, 4. ART. Οι 

δραστηριότητες μοντελοποίησης υλοποιήθηκαν στο Modellus,. Η συνεργασία των μαθητών 

πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού TeamViewer, που επιτρέπει την (δια)δικτυακή επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο, με εργαλεία όπως ο διαμοιρασμός οθόνης, το πλαίσιο διαλόγου (chat) και ο 

διαμοιρασμός αρχείων. Το Camtasia είναι ένα λογισμικό καταγραφής σε video των δραστηριοτήτων των 

μαθητών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη φάση του ιδιο-αναστοχασμού των μαθητών. Τέλος, έχουμε 

σχεδιάσει το ART, το οποίο είναι ένα λογισμικό καθοδήγησης και υποστήριξης των μαθητών κατά τον 

αναλογικό αναστοχασμό. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Αρτέμη Σταματία, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, stamart84@gmail.com 

Ανθούλα Μαΐδου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψήφια διδάκτορας 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, anthoula.maidou@gmail.com 

Δίντσιος Νίκος, Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, 

nikos.dintsios@gmail.com 

Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, 

hariton@physics.auth.gr 

 

Βρισκόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα και παρατηρούμε τους μαθητές/τριες να βιώνουν μια 

πολυμορφική και απαιτητική καθημερινότητα. Χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνολογίας με τέτοιον τρόπο 

ώστε να έχουν γίνει απαραίτητα στην ζωή τους και διαθέτουν τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου που πέρα 

από τη δική τους ψυχαγωγία, δεν χρησιμοποιείται εκπαιδευτικά στο βαθμό που θα μπορούσε. Η έννοια 

της πολυμορφικότητας, είναι έννοια – πρόκληση για τους/τις μαθητές/τριες που καλούνται να ζήσουν σε 

τέτοια περιβάλλοντα και να καλλιεργήσουν ικανότητες – κλειδιά, ώστε να μπορούν να επιλέγουν τις 

κατάλληλες αποφάσεις, να συνδυάζουν και να προσαρμόζουν λύσεις σε οποιοδήποτε πολύπλοκο 

πρόβλημα τους τεθεί. Πώς όμως καλλιεργούνται τέτοιου είδους ικανότητες – κλειδιά; Στο πλαίσιο το 

φυσικών επιστημών, αλλά και όχι μόνο, ο επιστημονικός τρόπος σκέψης είναι αυτός που δίνει την 

απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει περιγραφή υλικού που αναπτύχθηκε για εξ-αποστάσεως 

εκπαίδευση με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και εκπαιδευόμενους, στο 

πλαίσιο της ερευνητικής  εργασίας. Το βασικό θέμα του υλικού είναι η θερμική συμπεριφορά κτιρίων. Η 

ομάδα e-science του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, συνεργάζεται με σχολεία από όλη την Ελλάδα και 

καλεί τους μαθητές/τριες να σκεφτούν επιστημονικά για να διερευνήσουν τη θερμική συμπεριφορά του 

σχολείου τους. Τους παρέχονται δύο βασικά εργαλεία: η πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης και η ιστοσελίδα της δράσης «Μαθαίνω για το σπίτι μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης». 

Η πλατφόρμα βασίζεται σε προβληματοκεντρικές εκπαιδευτικές μεθόδους ομαδοσυνεργατικής 

διερεύνησης και αποτελεί βασικό εργαλείο των μαθητών/τριών, διαθέτοντας αναλυτικό υλικό για τους 

εβδομαδιαίους στόχους της. Επίσης η πλατφόρμα διαθέτει ένα forum για την επικοινωνία όλων των 

συμμετεχόντων, χώρο ανταλλαγής υλικού, καθώς και περιβάλλον τηλεδιασκέψεων για άμεση επαφή 

μαθητών με την ομάδα του τμήματος Φυσικής. Η ιστοσελίδα αποτελείται κυρίως από διαδικτυακές 

διαδραστικές εφαρμογές, όπως προσομοιώσεις και πραγματικό εξ-αποστάσεως πείραμα. Το πραγματικό 

εξ-αποστάσεως πείραμα αναφέρεται στη μέτρηση της θερμικής συμπεριφοράς της μακέτας του εκάστοτε 

σχολείου. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση στις μετρήσεις από τη μακέτα του σχολείου τους που εκείνοι 

κατασκεύασαν και  έστειλαν για να εγκατασταθεί στην πειραματική διάταξη. Επίσης η ιστοσελίδα 

αποτελεί χώρο δημοσίευσης αποτελεσμάτων μαθητικών εργασιών ή ποικίλου υλικού που δημιουργούν οι 

μαθητές για να περιγράψουν την εμπειρία τους. 

Από την πιλοτική εφαρμογή του υλικού σε τέσσερα σχολεία, δύο από απομακρυσμένες περιοχές 

και δύο από τη Θεσσαλονίκη προέκυψαν πολύ θετικά αποτελέσματα, οι μαθητές/τριες συμμετείχαν 

ενεργά και δημιουργικά στο Project, ενώ επιπλέον φάνηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν 

στο υλικό.   
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

Ταρνανίδης Δημήτρης, Προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, dtarnani@physics.auth.gr 

Αχιλλέως Κλαίρη, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, cachilleosa@gmail.com 

Παπαδόπουλος Σταύρος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, stpapado@sch.gr 

Φριλίγκος Στυλιανός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,     sfriligkos@sch.gr 

Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, hariton@physics.auth.gr 

 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται διεθνώς πολλές συζητήσεις για την ένταξη των εργαλείων web 2.0 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρότι ο ορισμός του όρου ‘‘web 2.0’’ αποτελεί ακόμα ένα ανοιχτό 

ζήτημα, σε γενικές γραμμές περιγράφει ένα σύνολο διαδικτυακών εργαλείων που επιτρέπουν στους 

χρήστες του διαδικτύου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου των 

ιστοσελίδων. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα εργαλείων web 2.0, αποτελούν η Wikipedia (η 

μεγαλύτερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί προϊόν συνεργασίας 

ανθρώπων από όλο τον κόσμο), το YouTube (μια ιστοσελίδα στην οποία ο καθένας μπορεί να 

δημοσιεύσει ένα βίντεο) καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα διάφορα εργαλεία web 

2.0 σημαντική θέση κατέχουν οι ιστοσελίδες wiki. Πρόκειται για ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους 

επισκέπτες τους να τροποποιήσουν το ήδη υπάρχον περιεχόμενο ή ακόμα και να προσθέσουν νέο 

περιεχόμενο εύκολα και γρήγορα. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η συνεργασία των μελών μιας 

ομάδας. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρατηρήσαμε 

από τη χρήση ενός εργαλείου wiki στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας (Project) στην Α’ Λυκείου του 

1ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης  «Μανόλης Ανδρόνικος»  κατά το σχολικό έτος 

2013-2014. Αντικείμενο της διερευνητικής εργασίας ήταν η γνωριμία των μαθητών με το ραγδαία 

αναπτυσσόμενο κλάδο των νανοεπιστημών. Εκτός από την αναζήτηση, συγκέντρωση και παρουσίαση 

πληροφοριών στην ολομέλεια, που προβλέπονται από το πλαίσιο του Project, οι μαθητές/-τριες 

ασχολήθηκαν επίσης και με μία σειρά δραστηριοτήτων όπως η διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών 

γυμνασίου και λυκείου σχετικά με τη νανοτεχνολογία, η διοργάνωση αγώνων επίδειξης μαθητικής 

αντιλογίας και η παρουσίαση ενός θεατρικού δρώμενου. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω 

δραστηριότητες, ενθαρρύναμε τα τους μαθητές/-τριες να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο wiki. Το υλικό 

που προέκυψε από την όλη προσπάθεια φιλοξενείται στη σελίδα http://nanotechnology-

andronikos.wikispaces.com. 

Στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι να περιγράψει τις δραστηριότητες αυτές καθ’ αυτές αλλά 

να παρουσιάσει τα οφέλη και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πορείας της δουλειάς 

μας, επιχειρώντας έτσι να αποτιμήσει κατά πόσο το χρησιμοποιούμενο εργαλείο διευκόλυνε τη 

συνεργασία των μελών της τάξης. 
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ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 

Νικόλαος Δίντσιος1, Σταματία Αρτέμη2, Χαρίτων Πολάτογλου3,  

1 Καθηγητής Φυσικής Β/θμιας Εκπ/σης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, 

nikos.dintsios@gmail.com 
2 Υποψήφια Διδάκτωρ, 
stamart84@gmail.com 

3 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. 

hariton@auth.gr 
 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας έχουν βελτιώσει τη παραγωγή, τη διάθεση και την μορφή 

του εκπαιδευτικού υλικού. Σχετικά με την μορφή, δίνεται η δυνατότητα να περιληφθούν εικόνες (είτε 

στατικές, είτε κινούμενες), προσομοιώσεις, ερωτηματολόγια καθώς και παροχή εξατομικευμένης 

εκπαίδευσης. Αποτελεί επίσης αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η διεξαγωγή πειραμάτων αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φυσικών επιστημών. Στη παρούσα εργασία 

περιγράφεται εκπαιδευτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει πειράματα που μπορεί να εκτελέσει 

οποιοσδήποτε χρήστης από τον προσωπικό του υπολογιστή/tablet/κινητό (οποιαδήποτε ώρα κατά τη 

διάρκεια της ημέρας) καθώς και το λογισμικό που συνοδεύει τα πειράματα αυτά. Η όλη πειραματική 

διάταξη με την οποία αλληλεπιδρά ο χρήστης είναι αυτή της εικόνας 1, ενώ η αλληλεπίδραση γίνεται με 

χρήση κυρίως δύο ιστοσελίδων, εκ των οποίων στην πρώτη ιστοσελίδα ο χρήστης επιλέγει ποιο πείραμα 

θα εκτελέσει (εικόνα 2) ενώ στη δεύτερη εφαρμόζει την επιθυμητή σε αυτόν τάση (διαφορά δυναμικού) 

(εικόνα 3). 

 

 
Εικόνα 1: Η πειραματική διάταξη που “βλέπει” ο χρήστης. 

mailto:nikos.dintsios@gmail.com
mailto:stamart84@gmail.com
mailto:hariton@auth.gr


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες  | Ρόδος, 17-18 Οκτωβρίου 2014 

44 

 
 Εικόνα 2: Η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει το πείραμα που θα εκτελέσει. 

 

 
Εικόνα 3: Η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο χρήστης παρατηρεί το πείραμα ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζει τη 

τάση που επιθυμεί. 

 

Όπως προκύπτει από την εικόνα 1 ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει έξι διαφορετικά πειράματα. 

Επιγραμματικά αυτά είναι: 

 Επιβεβαίωση του νόμου του Ohm σε αντιστάτη άγνωστης αντίστασης  

 Πειραματική επιβεβαίωση της ισοδύναμης αντίστασης αντιστατών που 

είναι συνδεδεμένοι σε σειρά  

 Πειραματική επιβεβαίωση της ισοδύναμης αντίστασης αντιστατών που 

είναι συνδεδεμένοι παράλληλα  

 Προσδιορισμός της σταθεράς του Planck με χρήση κόκκινου LED 

 Προσδιορισμός της σταθεράς του Planck με χρήση κυανού LED 

 Επιβεβαίωση της μη ισχύος του νόμου του Ohm σε λαμπτήρα πυρακτώ-

σεως 

 

Τα παραπάνω πειράματα δεν είναι τα μόνα τα οποία μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως με τη 

παραπάνω πειραματική διάταξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
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 Εύρεση της χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 

 Εύρεση της αντίστασης άγνωστου αντιστάτη 

 

Να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω πειράματα συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται 

στα ηλεκτρικά δίπολα (αντιστάτες, LED, λαμπτήρες πυρακτώσεως) καθώς και από τα αντίστοιχα φύλλα 

εργασίας τα οποία είτε είναι με τη μορφή της πλήρους καθοδήγησης, είτε με τη μορφή ανοικτού 

προβλήματος.  

Κλείνοντας θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε σε ανάλογες προσπάθειες που έχουν γίνει στο 

εξωτερικό από πανεπιστήμια όπως το MIT και το Cambridge και οι οποίες πλέον έχουν καθιερωθεί. Οι 

πρώτες εμπειρίες εφαρμογής της εξ αποστάσεως πειραματικής άσκησης στην Ελληνική πραγματικότητα 

τόσο στην δευτεροβάθμια όσο και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απολύτως ενθαρρυντικές. 
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Διδάσκοντας το Περιοδικό Σύστημα των Στοιχείων 

(Eκπαιδευτικό Υλικό & Πρόταση διδασκαλίας για την Α! και Γ! τάξη Λυκείου) 

 
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Φυσικός Msc, MEd,                                                                                                                       

Zάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά,                                                                     

panharatz@yahoo.gr 

 

Το προτεινόμενο προς κρίση και παρουσίαση εκπαιδευτικό υλικό, αφορά στη διδασκαλία του Περιοδικού 

Συστήματος των Στοιχείων στο πλαίσιο του μαθήματος μάθημα της Χημείας στην Α! τάξη του Γενικού 

Λυκείου αλλά και στην Γ! τάξη με κάποιες προσθήκες στα φύλλα εργασίας και στα κριτήρια 

αξιολόγησης. Η δομή του εκπαιδευτικού υλικού εμφανίζεται στους μαθητές με τη μορφή ιστοσελίδας και 

περιηγούνται σ' αυτήν μέσω υπερσυνδέσμων, ακολουθώντας την προτεινόμενη μέσω των φύλλων 

εργασίας (συνεργατικά έγγραφα-google docs) διαδικασία. Η δομή του εκπαιδευτικού υλικού 

περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αφορά στις προαπαιτούμενες γνώσεις και περιλαμβάνει 2 

ηλεκτρονικά κριτήρια αντιστοίχισης για τα ονόματα και τα σύμβολα των κυριοτέρων στοιχείων, υλικό 

θεωρίας για τις έννοιες του Ατομικού Βάρους (Σχετικής Ατομικής Μάζας) και του Ατομικού Αριθμού, 

μια προσομοίωση για το Ατομικό Πρότυπο του Βohr και στοιχεία θεωρίας για τις ηλεκτρονιακές 

στοιβάδες και την έννοια του κύριου κβαντικού αριθμού (n). H δεύτερη ενότητα αναφέρεται στον 

περιοδικό πίνακα του Mendeleev, όπου οι μαθητές μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων του φύλλου 

εργασίας ανακαλύπτουν την αρχή δόμησής του, τα "κενά" και "τα πρωθύστερα" και προβληματίζονται 

για τους λόγους ύπαρξής τους και τη χρησιμότητά τους. Το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση του 

σύγχρονου περιοδικού πίνακα. Οι μαθητές μελετούν των σύγχρονο περιοδικό πίνακα αξιοποιώντας το 

υλικό που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ptable.com και με βάση ερωτήσεις και 

δραστηριότητες του φύλλου εργασίας επίσης, ανακαλύπτουν την αρχή δόμησής του, τη δομή του 

(ομάδες, περίοδοι) τα κοινά χαρακτηριστικά των στοιχείων, που περιέχονται στην ίδια ομάδα ή στην ίδια 

περίοδο, τη μεταβολή της ατομικής ακτίνας κατα μήκος μιας ομάδας ή μιας περιόδου, τις κυριότερες 

ομάδες (Α! Λυκείου) και τα στοιχεία μεταπτώσεως (Γ! Λυκείου). Η τρίτη ενότητα αφορά στην 

αξιολόγηση. Στην ενότητα αυτή περιέχονται ένα παιχνίδι  puzzle , μέσα απο το οποίο οι μαθητές 

καλούνται να συνθέσουν διάφορες ομάδες του Π.Π. ακολουθώντας διαδικασίες με αυξανόμενο βαθμό 

δυσκολίας (http://www.dartmouth.edu/~chemlab/info/resources/p_table/Periodic.html) και τρία 

ηλεκτρονικά κριτήρια αυτοαξιολόγησης γνώσεων (πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού και 

αντιστοίχισης). Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται επιπλέον, μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης, όπως 

ετεροαξιολόγηση απο τον διδάσκοντα της ομαδικής εργασίας των μαθητών και  αυτοαξολόγηση εκ 

μέρους των μαθητών  μέσω ρουμπρικών αξιολόγησης, καθώς και αξολόγηση μεσω ειδικού test, των 

γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.  

http://www.ptable.com/
http://www.dartmouth.edu/~chemlab/info/resources/p_table/Periodic.html
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε’ ΚΑΙ Στ’ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Τσορτανίδου Ξανθίππη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, tsorta92@gmail.com 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας 

Ιστοεξερεύνησης στις Φυσικές Επιστήμες για τις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, Ε’ και 

Στ’ τάξη, καθώς και για το Γυμνάσιο. Πρόκειται για ένα περιβάλλον διερεύνησης και καθοδηγούμενης 

ανακάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση μπορεί να υλοποιηθεί στην Α΄ Γυμνασίου, της οποίας η 

θεματολογία των σχεδίων δράσης επικεντρώνεται στη Σχολική και την Κοινωνική Ζωή, αλλά και στην Γ΄ 

Γυμνασίου, στην οποία η θεματολογία εστιάζει, μεταξύ άλλων, στο Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για 

την αειφόρο ανάπτυξη. 

Το θέμα της Ιστοεξερεύνησης είναι το πόσιμο νερό του Βόλου, ένα ζήτημα κοινωνικοεπιστημονικό, που 

εμπλέκει ερωτήματα και ζητήματα από δύο περιοχές, της κοινωνίας και της επιστήμης. Το θέμα αυτό 

απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους κατοίκους του Βόλου, καθώς οι πολίτες συχνά δεν αρκούνται στο νερό 

της βρύσης, αλλά δοκιμάζουν και άλλες μεθόδους για να εξασφαλίσουν πόσιμο νερό (τοποθέτηση 

φίλτρων, αγορά εμφιαλωμένων νερών). Συγκεντρώθηκε αυθεντικό και πλούσιο υλικό για έρευνα και 

περαιτέρω διερεύνηση των μαθητών.  

Αναφορικά με τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά και τις αρχές της Ιστοεξερεύνησης, αυτή καθιστά τον 

εκπαιδευτικό συντονιστή, τον μαθητή υποκείμενο της μάθησης, αποστολή των μαθητών είναι η 

αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, τους κινητοποιεί και τους δημιουργεί κίνητρα λόγω της 

ανάληψης ρόλων, προάγει την συνεργασία τους, εφόσον χωρίζονται σε ομάδες και τους καθιστά 

ψηφιακά επαρκείς (Dodge, 1997;Τζιμογιάννης, 2012). 

Η Ιστοεξερεύνηση (http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=609) φιλοξενείται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα OpenWebQuest. Για την δημιουργία της Ιστοεξερεύνησης, ερευνήθηκαν πτυχές 

του ζητήματος, όπως η ποιότητα του πόσιμου νερού, οι (επικρατέστεροι) εναλλακτικοί τρόποι στους 

οποίους καταφεύγουν οι κάτοικοι, όπως τα εμφιαλωμένα νερά και η τοποθέτηση φίλτρων, και τέλος, 

τρόποι κινητοποίησης των πολιτών προκειμένου να αναλάβουν δράση. Το περιβάλλον συνοδεύεται από 

Ιστολόγιο (http://scinq.blogspot.gr/), το οποίο αποτελεί διαδικτυακό ημερολόγιο και περιγράφει σε πρώτο 

πρόσωπο την πορεία της έρευνάς μου στην αναζήτηση πληροφοριών. Το Ιστολόγιο αποτελεί σημείο 

αναφοράς για τους μαθητές, καθώς θα μπορούν να το συμβουλεύονται κατά τη διάρκεια της δικής τους 

έρευνας.  

Η εν λόγω εργασία ανήκει στο χώρο των Φυσικών Επιστημών αλλά άπτεται και άλλων  θεμάτων, όπως 

της αγωγής του καταναλωτή, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης της πληροφορίας, θέματα που 

συνιστούν θεματικές περιοχές της Ευέλικτης Ζώνης. Το συνεργατικό περιβάλλον μάθησης που 

σχεδιάστηκε, έχει επηρεαστεί από την έννοια της πολιτότητας, η οποία αποτελεί το εφαλτήριο για την 

πληροφόρηση και την συμμετοχή των μαθητών σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της 

εργασίας είναι να μυήσει τους μαθητές σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε ως μελλοντικοί πολίτες 

να ερευνούν πραγματικές προβληματικές καταστάσεις και τελικά να δρουν και να προτείνουν λύσεις για 

προβλήματα που τους αφορούν.        

mailto:tsorta92@gmail.com
http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=609
http://scinq.blogspot.gr/
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Θεματική Συνεδρία 6: Εκπαιδευτικό υλικό: Διαθεματικές προσεγγίσεις  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

«ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ», ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
Αμαλία Σουραντάνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, amalia.sourantani@gmail.com 

Κωνσταντίνος Τάτσης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ktatsis@uoi.gr 

 

Η μαθηματική εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. 

Ωστόσο, οι μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, 

έχοντας αρνητική στάση προς τα μαθηματικά, αφενός εξαιτίας της δύσκολης φύσης τους και αφετέρου 

λόγω του πλαισίου που παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Καθίσταται αναγκαία, λοιπόν, η 

δημιουργία ενός πλαισίου διδασκαλίας των μαθηματικών που θα είναι ευχάριστο και οικείο στους 

μαθητές και θα χαρακτηρίζεται από συγκινησιακές καταστάσεις και διαμόρφωση θετικών στάσεων. Η 

λογοτεχνία αποτελεί ένα τέτοιο πλαίσιο. Ενώ, τα μαθηματικά και η λογοτεχνία αποτελούν δύο χώρους 

ανθρώπινης ενασχόλησης διαφορετικούς, αυτή η διαφοροποίηση κάνει τη σύζευξή τους ενδιαφέρουσα. 

Προσεγγίζοντας έκαστος διαφορετικό επίπεδο σκέψης, μέσα από τη σύνδεσή τους, επιτυγχάνεται η 

ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Παράλληλα, η λογοτεχνία, ως οικείο περιβάλλον στους μαθητές, 

επιτυγχάνει την πρόκληση του ενδιαφέροντος και τη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στα 

μαθηματικά. Συνεπώς, η μαθηματική λογοτεχνία αποτελεί ένα διδακτικό εργαλείο μέσω του οποίου οι 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες με τον προσωπικό τους ρυθμό σε ένα 

ευχάριστο και νοηματοδοτούμενο για αυτούς περιβάλλον. Οι δυνατότητες αξιοποίησης έργων 

μαθηματικής λογοτεχνίας στη διδασκαλία των μαθηματικών και τα οφέλη αυτής στην πνευματική 

ανάπτυξη των μαθητών είναι πολλά και βρίσκεται στην κρίση του εκάστοτε εκπαιδευτικού ο τρόπος που 

θα τα χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα 

επονομαζόμενα έργα μαθηματικής λογοτεχνίας κατάλληλα για τη διδακτική πράξη. Γι αυτό, κρίθηκε 

αναγκαία η δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να κρίνουν 

ποια έργα είναι κατάλληλα για τη διδακτική πράξη ή ακόμη να συγγράψουν οι ίδιοι ένα πλήρες έργο 

μαθηματικής λογοτεχνίας. 

Το «Μαθηματικά Κουβάρια» αποτελεί προσπάθεια συγγραφής ενός τέτοιου έργου. Βασισμένο στο 

παραμύθι της Ντίσνεϋ «Μαλλιά Κουβάρια» με κατάλληλη τροποποίηση και εικονογράφηση, επιχειρεί τη 

διδασκαλία μαθηματικών σε ένα πολυμορφικό πλαίσιο αξιοποίησης. Μέσα από ερωτήσεις διαφόρων 

τύπων, γίνονται φανερές οι έννοιες που μελετώνται στο παραμύθι, συσχετίζοντας τις θεωρητικές γνώσεις 

με τον πραγματικό κόσμο των μαθητών, προκαλώντας ταυτόχρονα μαθητές με διαφορετικούς τύπους 

νοημοσύνης. 

mailto:amalia.sourantani@gmail.com
mailto:ktatsis@uoi.gr
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

 
Μαρία Καμπουροπούλου-Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

kampour@rhodes.aegean.gr 

Πέρσα Φώκιαλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

persa@rhodes.aegean.gr 

Ιωάννα Ευσταθίου, Υποψήφια ΔιδάκτοραςΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, iefsta@aegean.gr 

 

Η εκπαιδευτική πλευρά των Μουσείων της Τέχνης είναι πολύ σημαντική καθώς, προσφέρουν 

ελκυστικές μαθησιακές ευκαιρίες στους μαθητές με διαθεματικές προσεγγίσεις και παρέχουν εμπειρίες 

και αντιλήψεις για τα αντικείμενα που εκθέτουν.(Anderson, 1997). Σήμερα, ο ρόλος Μουσείων και 

Τέχνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το δικαίωμα για τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, την Επιστήμη 

και την εξαγωγή πληροφοριών (Βουδούρη, 2003). Η εργασία αυτή εστιάζει στη χρήση ενός 

Εκπαιδευτικού Εικονικού Μουσείου σε Γυμνάσιο με διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθήματα των Θετικών 

Επιστημών (Μαθηματικά,  Φυσική, Χημεία, περιγραφική Στατιστική κτλ). Ο στόχος της μελέτης είναι να 

προβάλει τη σημασία της χρήσης του Εικονικού Μουσείου ως εργαλείο για την προώθηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και φύλλα εργασίας ειδικά 

διαμορφωμένα για τις Φυσικές Επιστήμες. Το Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο έχει κατασκευαστεί από 

μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι χρησιμοποίησαν πρωτογενές υλικό με αντικείμενα από ιδιωτικές συλλογές 

και η διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε πιλοτικά σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου Ιαλυσού Ρόδου όπως 

και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του 

μαθήματος, «Εκπαιδευτικές εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής Κληρονομιάς». Τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις αποδεικνύουν ότι 

η Τέχνη μπορεί να αποτελέσει κεντρικό άξονα σε μαθήματα Θετικών Επιστημών που διδάσκονται στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (έννοιες, χημικά σύμβολα, μέταλλα, ανάλυση δεδομένων), 

ότι επηρεάζει τις αντιλήψεις των μαθητών/μαθητριών απέναντι στην Τέχνη μέσω της κατάλληλης 

εκπαίδευσης και τους ενθαρρύνει ώστε να αναπτύξουν τις γνωστικές εκείνες ικανότητες που τους 

επιτρέπουν να αναλύσουν, να περιγράψουν, να αξιολογήσουν, να ερμηνεύσουν και να 

συνειδητοποιήσουν ότι η τέχνη και οι Θετικές Επιστήμες είναι δύο αλληλένδετα στοιχεία που μπορούν 

να προσεγγιστούν διαθεματικά (Καμπουροπούλου-Σαββαΐδου, 2007). 

 

 

 

mailto:kampour@rhodes.aegean.gr
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Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Μαρία Καμπουροπούλου-Σαββαΐδου,  Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου , 

kampour@rhodes.aegean.gr 

Πέρσα Φώκιαλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

persa@rhodes.aegean.gr 

Ιωάννα Ευσταθίου, Υποψήφια ΔιδάκτοραςΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

iefsta@aegean.gr 

 

Η αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου αποτελεί αντικείμενο μελέτης και βασίζεται 

μεταξύ άλλων στην έρευνα που αφορά την παιδαγωγική – διδακτική αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, κατά 

πόσο οι εκπαιδευόμενοι αντλούν γνώση, αναπτύσσουν πολλαπλές δεξιότητες, ανατροφοδοτούν στοιχεία 

μάθησης, εάν υπάρχει ανταπόκριση εάν καλύπτονται ως προς τις ανάγκες και ως προς το χρόνο και εάν 

το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ανταποκρίνεται στους παιδαγωγικούς στόχους σε σχέση με την 

καταλληλότητα και χρηστικότητα των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν. Ο Jewett υποστηρίζει ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι ουσιαστικά μία παροχή υπηρεσιών που έχει σχέση με τη διδασκαλία και 

πως θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας ώστε, τα μαθησιακά αποτελέσματα να 

αντικατασταθούν ή να βελτιωθούν παλιές μέθοδοι διδασκαλίας με νέες (Jewett, 1996). Η παρούσα 

εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του μαθήματος: Καλλιτεχνική 

Εκπαίδευση και Δημιουργίες Εικαστικών μορφών κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-14. Οι φοιτητές 

ανέλαβαν σαν εργασία να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά εγχειρίδια ειδικά διαμορφωμένα για μαθητές 

Πρωτοβάθμιας με σκοπό τη γνωριμία τους με τον Παραδοσιακό Οικισμό της Λίνδου και τη 

γεωμετρικότητά του. Κάποια από τα εγχειρίδια διανεμήθηκαν πιλοτικά στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού και 

στο τέλος πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου που απέδειξε ότι οι μαθητές 

ανακάλυψαν μαθηματικές έννοιες στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική ανακάλυψαν μέσα στον οικισμό 

βασικά γεωμετρικά σχήματα, όπως τον κύκλο, τρίγωνο, πεντάγωνο, εξάγωνο, κ.λπ., και την χρήση τους, 

προχώρησαν σε γεωμετρικές κατασκευές μιμούμενοι κτίρια,  όπως τετραγωνισμό ενός κύκλου, 

κατασκευή πολυγώνου και συνειδητοποίησαν τον ισχυρό δεσμό  της Τέχνη με τη Γεωμετρία και την 

Αρχιτεκτονική. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές γνώρισαν τον Παραδοσιακό Οικισμό της Λίνδου και την 

Αρχιτεκτονική του μέσα από το πληροφοριακό υλικό του εγχειριδίου και ότι αυτό αποτέλεσε αξιόλογο 

εργαλείο για τη διδασκαλία των Καλλιτεχνικών σε συνδυασμό τα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία.  
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ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
 

Ματθαίος Αντωνόπουλος m.antonopoulos@outlook.com   

Χρυσούλα Χούτου, chry_chou@hotmail.com 

 

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται και αναλύεται η χρήση του παραμυθιού ως εκπαιδευτικό υλικό 

στα μαθηματικά του δημοτικού. Γίνεται μελέτη περίπτωσης σε δύο μαθητές, που μόλις είχαν τελειώσει 

τις Β’ και Ε’ Δημοτικού. Η επιλογή της Β’ Δημοτικού έγινε καθώς ο μαθητής έχει μόλις εισέλθει στον 

μαθηματικό κόσμο και της Ε’ καθώς ο μαθητής παρουσιάζει κάποια μεγαλύτερη μαθηματική εμπειρία.  

Αρχικά, δίνεται ένα παραμύθι το οποίο περιέχει μαθηματικές γνώσεις και συγκεκριμένα γνώσεις πάνω 

στις ιδιότητες των πράξεων. Το παραμύθι έχει ως στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μικρών 

μαθητών. Μέσα από ένα ωραίο ταξίδι τα παιδιά άφησαν ελεύθερη τη φαντασία τους, η οποία αποτελεί 

σημαντικό σύμμαχο σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής και φυσικά στη μαθηματική διαδικασία κάτι 

που αποτελεί πεποίθηση των συγγραφέων. Ξεκινώντας έγινε η ανάγνωση στους μαθητές ενός ειδικά 

κατασκευασμένου παραμυθιού το οποίο σε όλη του την έκταση είχε προσεκτικός τοποθετημένα κάποια 

στοιχεία από το μάθημα των μαθηματικών. Οι μαθητές φάνηκε να απολαμβάνουν τη διαδικασία όπως και 

οι ίδιοι ομολόγησαν καθώς το πλαίσιο ήταν πολύ ευχάριστο για αυτούς αφού μπόρεσαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια να χαλαρώσουν και να απολαύσουν την αφήγηση.  Στη συνέχεια, ακολούθησαν συνεντεύξεις με 

τον κάθε μαθητή χωριστά, στις οποίες γίνονται ερωτήσεις δύο τύπων. Ο πρώτος τύπος ερωτήσεων ήταν 

μαθηματικού περιεχομένου και συγκεκριμένα βασίζονταν στις ιδιότητες των αριθμών και των πράξεων. 

Σκοπός ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο οι μαθητές έχοντας μπροστά τους το παραμύθι μπόρεσαν να 

απομονώσουν κάποια στοιχεία μαθηματικού περιεχομένου άρα να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσε 

κάτι τέτοιο να αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό. Ο δεύτερος τύπος ερωτήσεων είχε να κάνει με ερωτήσεις 

που αποσκοπούσαν στη διερεύνηση των εντυπώσεων των μαθητών από την πρωτόγνωρη γι’ αυτούς 

διαδικασία.  Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της καταλληλότητας  του παραμυθιού ως 

εκπαιδευτικό υλικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ : 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 

 
Διαμαντή Στυλιανή, φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, diamantistella@gmail.com 

 

Η παρούσα έρευνα που έλαβε χώρα στο 8ο Δημοτικό πόλεως Ρόδου, αποτελεί μια εναλλακτική 

πρόταση διδασκαλίας αντίστροφων προβλημάτων στη Δ' δημοτικού. Στόχος της έρευνας, η εξέταση του 

βαθμού επιτυχίας των μαθητών στα συγκεκριμένα προβλήματα μέσα όμως από το πλαίσιο της 

λογοτεχνίας που θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν  την λυρική πλευρά της επιστήμης, με το να 

κατανοήσουν την διαφορετική ερμηνεία που αποκτά η μαθηματική έννοια (αντίστροφα προβλήματα) 

εντασσόμενη σε ένα διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς όπως αυτό,της έμμετρης τέχνης του λόγου. 

 Η εργασία αποτελείται από δύο διακριτά μέρη. .Ως μοντέλο διδασκαλίας επελέγη αυτό των 

Driver και Oldham (εποικοδομητικό μοντέλο), με τον εκπαιδευτικό να κατέχει ρόλο διευκολυντή - 

καθοδηγητή  Ο τρόπος διεξαγωγής της διδακτικής πρότασης έγινε με τη βοήθεια δύο ποιημάτων, που 

συνέθεσε η ίδια η ερευνήτρια. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου από τους μαθητές που συμμετείχαν. 
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H ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 

ΟΧΗΜΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 
Πέτρος Κλιάπης,* Κωνσταντία Πολύζου ** 

*Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ pkliapis@gmail.com   

** Μαθηματικός, πτυχιούχος ΑΣΠΑΙΤΕ  constantpolyzou@gmail.com 

 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να  απαντηθεί το ερώτημα αν μπορεί να 

σχεδιαστεί και να παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθηματικά μέσα από την καλλιτεχνική 

δραστηριότητα των μαθητών. Σε πρώτη φάση παρουσιάζεται η σχέση των Μαθηματικών και της Τέχνης 

με τον ανθρώπινο πολιτισμό, μέσα από μια ιστορική αναδρομή που ξεκινά πριν από την ανακάλυψη της 

γραφής και καταλήγει στο σήμερα και τονίζεται η λειτουργία τους ως φυσική δραστηριότητα του 

ανθρώπου. Σε δεύτερη φάση αναλύονται σύγχρονες έρευνες (Ψυχάρης – Ζούπα, 2013 & Τουμάσης - 

Αρβανίτης, 2002), αλλά και παλαιότερες (Shaffer, 1997) οι οποίες δίνουν καταφατική απάντηση στη 

δυνατότητα να σχεδιαστεί και να παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθηματικά μέσα από την 

καλλιτεχνική δραστηριότητα των μαθητών, χρησιμοποιώντας ως όχημα τις νέες τεχνολογίες. Η χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκπαιδευτικών λογισμικών όπως το Geometer’s Sketchpad και το 

eXpresser στα οποία στηρίχθηκαν οι παραπάνω ερευνητές εξετάζεται σε αντιπαραβολή  με τις νέες 

παιδαγωγικές τάσεις. Στην ίδια λογική εστιάζει και το Ινστιτούτο Freudenthal με τα Ρεαλιστικά 

Μαθηματικά σύμφωνα με τα οποία  η καλλιτεχνική δραστηριότητα είναι δυνατόν να μαθηματικοποιηθεί, 

δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου είναι πιο εύκολο να αναπτυχθούν διαδικασίες πειραματισμού, 

εικασιών, διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων. Επιπλέον, η επιλογή της καλλιτεχνικής έκφρασης ως 

πλατφόρμα σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά, συνάδει και με τις 

κλασσικές παιδαγωγικές θεωρίες οι οποίες  θέτουν τη δραστηριότητα ως αναγκαίο συστατικό της 

μάθησης, τοποθετούν δε στο επίκεντρο της δραστηριότητας το κίνητρο για την επίτευξη του εκάστοτε 

στόχου (Bruner, Leont’ev, Piaget). Η ένταση της καλλιτεχνικής έκφρασης σε συνδυασμό με  την 

ελευθερία του παιχνιδιού, ιδωμένα ως πάγιες -ζωτικής σημασίας- ανθρώπινες ανάγκες (Gombrich, 1995 

& Huizinga, 2010), περιγράφονται ως το βέλτιστο κίνητρο για τους μαθητές μας. Για τον έλεγχο της 

εφαρμοσιμότητας της καλλιτεχνικής έκφρασης ως πλατφόρμας σχεδιασμού και παραγωγής 

εκπαιδευτικού υλικού σε πρακτικό επίπεδο, μελετάται η περίπτωση του μαθηματικού εργαστηρίου του 

Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου, όπου οι περισσότερες μαθηματικές δραστηριότητές του 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλλιτεχνικές. Τέλος η εργασία στοχεύει να διερευνήσει τρόπους ώστε 

να αντληθεί τεχνογνωσία από αντίστοιχες προσπάθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό με στόχο τον 

εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 

του.  
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Θεματική Συνεδρία 7: Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και η 

πρόκληση των Νέων Τεχνολογιών.  

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ YENKA ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 
Γεράσιμος Χαμάλης, Μηχανικός Πληροφορικής, M.Sc Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, 

Manager of TALLOS IT, chamalis@tallosweb.com 

Κωνσταντίνος Τάτσης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Διδακτική Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ktatsis@uoi.gr  

 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποτελεί στις μέρες μας μια πραγματικότητα 

και ταυτόχρονα μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει την διδασκαλία του στα νέα 

δεδομένα, αλλά και να εξασφαλίσει  την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που του παρέχονται, 

ώστε να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του μαθητή για απόκτηση νέας γνώσης, 

δεξιοτήτων και όξυνση της κριτικής του ικανότητας. 

Βασιζόμενοι στην νέα σειρά λογισμικών Yenka[1] της εταιρείας Crocodile Clips, σχεδιάζουμε και 

παραμετροποιούμε ένα παιχνίδι για την εκμάθηση της έννοιας της πιθανότητας με τη ρίψη ζαριών και 

την αυτόματη σχεδίαση ιστογράμματος μέσα από το οποίο, ο μαθητής κατανοεί πως όσες περισσότερες 

ρίψεις των ζαριών γίνουν, τόσο το πραγματικό αποτέλεσμα προσεγγίζει την θεωρητική εκτίμηση της 

πιθανότητας. 

Το παιχνίδι βασίζεται στα δομικά πρότυπα μάθησης του Piaget και στον κοινωνικοπολιτισμικό 

εποικοδομιτισμό του Vygotsky, όπου δίνεται σημασία στην διαδικασία μάθησης μέσα από την 

αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων μερών και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει 

χώρα. 

Μέσα από την αλληλεπίδραση του παιχνιδιού διδάσκεται η έννοια της δείγματος και πως η 

αύξηση του συνεισφέρει θετικά στην εκτίμηση της πιθανότητας, η μεγάλη σημασία του δείγματος μέσα 

από μια συλλογή δεδομένων, η σύγκριση των πραγματικών δεδομένων με αυτών των θεωρητικών 

πιθανοτήτων. Έτσι ο μαθητής μέσα από την πρόσκτηση, επεξεργασία και κωδικοποίηση πληροφοριών 

φτάνει στην ανακαλυπτική μάθηση, όπου σύμφωνα με τον Bruner η μάθηση είναι μια διαδικασία 

πρόσκτησης γενικών γνώσεων που υπόκεινται επεξεργασία, μετασχηματισμό και προσαρμογή σε νέες 

καταστάσεις[2].  

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παραμετροποιήσει το παιχνίδι σε όποια δεδομένα επιθυμεί 

και να εξαχθεί αυτόματα το αντίστοιχο ιστόγραμμα. Ο μαθητής μέσα από την διαδραστικότητα κατανοεί 

τη σημασία του ιστογράμματος και πως μέσα από αυτό μπορεί να βρει πληροφορίες που αφορούν το 

σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Έρχεται σε επαφή με την έννοια της κατασκευής των 

πειραμάτων για την εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων. 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. Crocodile-Clips. Version 2.2:[Available from: www.yenka.com. 

2. Bruner, J.S., Process of Education Revisited. Phi Delta Kappan, 1971. 53(1): p. 18-21. 

mailto:chamalis@tallosweb.com
mailto:ktatsis@uoi.gr
http://www.yenka.com/


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες  | Ρόδος, 17-18 Οκτωβρίου 2014 

54 

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ1  

 
Χρόνης Κυνηγός, ΕΕΤ ΕΚΠΑ και Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, kynigos@ppp.uoa.gr 

Δημήτρης Διαμαντίδης, ΕΕΤ ΕΚΠΑ, dimdiam@sch.gr  

 
Το μικροπείραμα είναι ένα από τα μέσα που διατίθεται στον Έλληνα εκπαιδευτικό των μαθηματικών 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στην 

μαθηματική εμπλοκή και δράση των μαθητών του (http://ebooks.edu.gr). Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας (http://etl.ppp.uoa.gr) ερευνά τις σχεδιαστικές αρχές των μικροπειραμάτων.  Στο άρθρο αυτό 

περιγράφεται ο σχεδιασμός των μικροπειραμάτων με αναφορά πέντε πεδίων σχεδιασμού και 

συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρόκειται για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό (Pedagogical design),  στον 

οποίο ο σχεδιαστής λαμβάνει υπόψη του παραμέτρους που κάνουν το μικροπείραμα αποτελεσματικό σαν 

διδακτικό εργαλείο, τον τεχνολογικό σχεδιασμό (Technological design), που σχετίζεται με την κατασκευή 

του μικροπειράματος με συγκεκριμένα τεχνολογικά μέσα, τον μαθηματικό σχεδιασμό που σχετίζεται με 

το μαθηματικό πλαίσιο του μικροπειράματος (έννοιες που ενυπάρχουν ή μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

μαθητής, πιθανές ενέργειες του μαθητή κατά τη διερεύνηση). Επίσης υπάρχει ο  σχεδιασμός σε σχέση με 

τις αναπαραστάσεις (Representational design) που χρησιμοποιεί ο σχεδιαστής στο μικροπείραμα για να 

αναπαραστήσει είτε ένα φυσικό αντικείμενο και τη λειτουργία του, είτε ένα φαινόμενο φυσικό ή εικονικό 

(virtual), είτε μια μαθηματική έννοια και ο σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη του την αλληλεπίδραση των 

παραπάνω, ώστε το μικροπείραμα να έχει χαρακτηριστικά που το κάνουν διαδραστικό και προκλητικό 

για το μαθητή (interaction design). Σε ένα μικροπείραμα κάθε πεδίο σχεδιασμού έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Στο άρθρο επίσης συζητείται αν είναι εφικτό να αλλάξουν σημαντικά αυτά τα 

χαρακτηριστικά και πώς μπορούν να ειδωθούν αυτές οι αλλαγές από την πλευρά της Διδακτικής των 

Μαθηματικών. Μέσα από πραγματικά παραδείγματα περιγράφεται η ατζέντα του εκπαιδευτικού που 

σχεδιάζει ένα μικροπείραμα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οι αλλαγές που επιφέρει ένας άλλος ή κι ο 

ίδιος στο σχεδιασμό του. Επίσης συζητείται πώς επηρεάζονται αυτές οι αλλαγές από το συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μαθητών, από τη φύση των φαινομένων μέσα σε αυτό και από την 

ατζέντα του εκπαιδευτικού που προχωρά στις αλλαγές αυτές, συχνά χωρίς κι ο ίδιος να το 

συνειδητοποιεί. Περιγράφεται η θέση του Ψηφιακού Σχολείου σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο ως 

αποθετήριο μικροπειραμάτων, αλλά ως εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας σειράς από δομήματα και  ο 

ρόλος του επιμορφωμένου εκπαιδευτικού σε αυτή τη διαδικασία. 

                                                
1 Τα αποθετήρια των Μαθηματικών αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης 'Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά 

Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, με κωδ. ΟΠΣ 296441 και Τελικό Δικαιούχο το ΙΤΥΕ του ΕΠΕΔΒΜ, που 

συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ: 

ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΗΤΟΥΣ 

 
Ευγένιος Αυγερινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Μαθηματικών Διδακτικής και Πολυμέσων- 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Λ Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος, eavger@aegean.gr   

Ρόζα Βλάχου, Δασκαλα, υποψ. Δρ., Εργαστήριο Μαθηματικών Διδακτικής και Πολυμέσων- 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Λ Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος, premnt04001@rhodes.aegean.gr  

 

            Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που αφορά στις έννοιες των ίσων μερών 

της κλασματικής μονάδας, των καταχρηστικών κλασμάτων και της σειροθέτησης των ρητών στο 

γεωμετρικό μοντέλο της αριθμητικής γραμμής. Δημιουργήθηκε με τη βοήθεια διάφορων λογισμικών και 

γλωσσών προγραμματισμού όπως VisualBasic, Scratch, PowerPoint, Kidspiration, PinnacleStudio, 

SmoothBoard κ.α.. Σκοπός του ηλεκτρονικού παιχνιδιού είναι μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων 

ενός δυναμικού και διαδραστικού πολυμεσικού περιβάλλοντος να εξοικειώσει τους μαθητές με τους 

ρητούς αριθμούς και να τους βοηθήσει να μειώσουν τις δυσκολίες που αυτοί αντιμετωπίζουν στα 

κλάσματα με τη βοήθεια των πολλαπλών αναπαραστάσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται και η 

προστιθέμενη αξία του λογισμικού. 

Το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό παιχνίδι καθορίστηκαν 

από τα πορίσματα διαχρονικών ερευνών που έγιναν από το 2010 μέχρι και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, η 

πρώτη έρευνα έγινε σε 992 μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε υποψήφιους δασκάλους με 

σκοπό να εντοπιστούν οι δυσκολίες που  αντιμετωπίζουν στους ρητούς αριθμούς. Επιπλέον, έγινε 

βιβλιογραφική  ανασκόπηση σε 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά για έρευνες που αφορούσαν στα 

κλάσματα και στις αναπαραστάσεις τους από το 2006 έως το 2013 και παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν 

ελάχιστες διδακτικές προσεγγίσεις και προτάσεις που έχουν γίνει από τους ερευνητές για τον τρόπο που 

μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν διδακτικά τις δυσκολίες των μαθητών στα κλάσματα. 

Επιπρόσθετα, έγινε έρευνα περιεχομένου πάνω στα ελληνικά εγχειρίδια των μαθηματικών του δημοτικού 

και στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ πάνω στις έννοιες του κλάσματος που διαπραγματεύεται το ηλεκτρονικό 

παιχνίδι. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια περιορισμένη έκταση των κεφαλαίων των σχολικών βιβλίων που 

ασχολούνται με αυτές τις έννοιες.  

Η ανάλυση των δεδομένων για την τελική δημιουργία του λογισμικού έγινε με τα παραμετρικά 

κριτήρια t-test, ANOVA, pearsοn’s, τη γραμμική παλινδρόμηση (στατιστικό πακέτο SPSS), τη 

συνεπαγωγική ανάλυση και την ανάλυση ομοιότητας (στατιστικό πακέτο CHIC), ενώ η αξιολόγησή του 

έγινε βάσει των κριτηρίων των Squires & McDougall (1994). 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι αυτό, λοιπόν, έρχεται να συμπληρώσει τυχον βιβλιογραφικά κενά της 

διδακτικής πρακτικής για τα κλάσματα, να υποστηρίξει τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών και το 

αντίστοιχο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ και να βοηθήσει τους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου να 

μειώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις αναφερόμενες έννοιες του κλάσματος. 
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 
Ευγένιος Αυγερινός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος eavgerinos@gmail.com  

Αθανάσιος Καραγεωργιάδης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος, 

akarageorgiadis@gmail.com   

 

Όπως αναφέρεται στις άμεσες οριζόντιες δράσεις του Νέου Σχολείου, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το 

βασικό εργαλείο στην εξυπηρέτηση των στόχων του. Το Νέο Σχολείο αποτελεί την προσπάθεια της 

Ελλάδας για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού της συστήματος. Παρόμοιες προσπάθειες 

αναμόρφωσης γίνονται και από άλλες χώρες με σημαντικότερη ίσως αυτή των ΗΠΑ, αν ληφθούν υπόψη 

η παρεχόμενη χρηματοδότηση, η σημασία που έχει αυτή η αναμόρφωση για την οικονομική ανάκαμψη 

της χώρας καθώς και η έκταση της. Παρόλο που οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και οι Νέες Τεχνολογίες 

έχουν ενσωματωθεί και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν 

έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ίσως οι 

κυριότεροι από αυτούς είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλος βαθμός χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από το 

υφιστάμενο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση της πληθώρας 

εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί και υπάρχει διάσπαρτη από διάφορους εκπαιδευτικούς, 

κρατικούς και επιστημονικούς φορείς και δεν γίνεται χρήση καινοτόμων Νέων Τεχνολογιών που έχουν 

την δυνατότητα να βοηθήσουν τον μαθητή να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Στην παρούσα εργασία 

πραγματεύονται οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος μάθησης με το οποίο είναι 

εφικτή η κεντρική διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο έχει 

επίσης την δυνατότητα να προσαρμοστεί και να εστιάσει στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά. Η δομή που έχει αυτό το σύστημα μάθησης κάνει εφικτή την ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών 

όπως η εξόρυξη δεδομένων (data mining), η «μεγάλη» ανάλυση δεδομένων (big data analysis), η 

υποστήριξη λήψης αποφάσεων και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης όπως τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Οι 

Νέες Τεχνολογίες αυτές μπορούν να τροποποιηθούν και να αποκτήσουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό 

συμβάλλοντας στην ανάδυση και κάλυψη των κενών μάθησης στα Μαθηματικά που έχει ο μαθητής. Η 

χρήση των τεχνολογιών αυτών από διάφορες εταιρίες όπως η IBM, η οποία έχει εισάγει τον όρο 

γνωσιακή υπολογιστική (cognitive computing),  έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τρόπο που 

μπορούν να υποστηρίξουν ένα χρήστη να βρει λύση σε ένα πρόβλημα, όπως για παράδειγμα μια ιατρική 

κλινική περίπτωση ασθενή. Η εφαρμογή αυτών των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση μπορεί να έχει 

εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα στην υποστήριξη της διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθητή.  
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Η ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

 
Δήμητρα Ρεμούνδου, Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, dimitra.rem@gmail.com 

Ευγένιος Αυγερινός, Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, eavger@aegean.gr 

  

Η μεταβολή ποσοτήτων και ο ρυθμός μεταβολής τους είναι έννοιες των μαθηματικών και των 

φυσικών επιστημών που ενυπάρχουν και συνδέονται με οικείες έννοιες, όπως αυτή της ταχύτητας, της 

επιτάχυνσης, του κόστους, της εφαπτομένης, των ακρότατων συναρτήσεων και χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινή ζωή Επιπλέον, καθώς η έννοια συνδέεται με αυτή της παραγώγου θα μπορούσε να αποτελεί 

βάση για πιο αφηρημένες έννοιες της Μαθηματικής Ανάλυσης. Η έννοια της ταχύτητας, καθώς και άλλες 

έννοιες που εκφράζουν ρυθμούς μεταβολής, εισάγεται νωρίς στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μάθημα 

της φυσικής. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι πολλοί μαθητές και φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε 

προβλήματα που σχετίζονται με τον ρυθμό μεταβολής. Η διαισθητική κατανόηση των μεταβολών σε 

ποσότητες που συνδέονται και ιδιαίτερα όταν αφορούν οικείες έννοιες μπορεί να αποτελέσει βάση για τη 

μετέπειτα εισαγωγή σε πιο αφηρημένες έννοιες. 

Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για την εξοικείωση των 

μαθητών μικρών τάξεων που δεν έχουν διδαχτεί έννοιες της Μαθηματικής Ανάλυσης, με την έννοια του 

ρυθμού μεταβολής. Χρησιμοποιείται το πλαίσιο που περιγράφεται από τους Herbert & Pierce (2012) και 

παρουσιάζονται προβλήματα με μεταβολές σε ποσότητες, κυρίως διαστήματος και ταχύτητας σε σχέση 

με το χρόνο. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια εικόνα των μεταβολών ποσοτήτων η οποία θα λειτουργεί 

ως βάση για την κατανόηση του ρυθμού μεταβολής. Το υλικό απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού ή γυμνασίου και για το λόγο αυτό δεν εισάγονται αυστηροί ορισμοί των εννοιών. 

Στο παιχνίδι ο μαθητής καλείται να επιλέξει τη βέλτιστη λύση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη 

μεταβολή σε κάποιες ποσότητες και σταδιακά οι ποσότητες αυτές να συνδέονται και να αναζητείται ο 

μεγαλύτερος ρυθμός μεταβολής. Ενδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραδείγματα με την 

ταχύτητα, την επιτάχυνση, το γέμισμα ή άδειασμα δοχείων διαφορετικών σχημάτων, αλλά και πιο 

αφηρημένα παραδείγματα. Τα δεδομένα θα αναπαριστώνται με διάφορους τρόπους, όπως σχηματικά, με 

μορφή πινάκων τιμών ή και απλουστευμένων τύπων συναρτήσεων. Το λογισμικό θα αναπτυχθεί έτσι 

ώστε να είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο και να μην απαιτεί εγκατάσταση. 
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ  ΤΙΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β’ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΩ  ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ 

 
Ευγένιος Αυγερινός, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Eργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής 

και Πολυμέσων Λ. Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος, eavger@aegean.gr 

 Λουίζα Θεμιστοκλέους, Μαθηματικος υποψ. Δρ., Eργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και 

Πολυμέσων Λ. Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος, louizathemistokleous@gmail.com 

 

Κυρίαρχος σκοπός της διδασκαλίας των μαθηματικών είναι να μεταδώσει την μάθηση των 

μαθηματικών, με τους μαθητές και τους καθηγητές να διαδραματίζουν διάφορους ρόλους για την 

επίτευξη της ιδανικής μάθησης. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η διδασκαλία δεν περιορίζεται σε 

απλές αλγοριθμικές μεθόδους της πρόσθεσης και της αφαίρεσης αριθμών αλλά ασχολείται με έννοιες της 

Ανάλυσης όπως αυτή της παραγώγου μια συνάρτησης, της ολοκλήρωσης ή του ορίου;  

 Η έννοια της παραγώγου χρησιμοποιείται για να εξηγήσει μια πληθώρα εννοιών όπως αυτή της 

κλίσης της εφαπτομένης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης στην φυσική, του ρυθμού αντίδρασης στην 

χημεία, των οριακών κερδών και εξόδων στα οικονομικά, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Πολλά 

σχολικά εγχειρίδια αποτυγχάνουν να αναδείξουν την «γοητεία» της μαθηματικής δημιουργίας.  

Παρατηρείτε ότι για την έννοια της παραγώγου μια συνάρτησης δίδεται τους μαθητές μια σειρά 

ασκήσεων που έχουν ως σκοπό την απομνημόνευση της διαδικασίας παραγώγισης με τους γνωστούς 

κανόνες. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές δεν μπορούν να αντιληφθούν την σπουδαιότητα της έννοιας της 

παραγώγου συνάρτησης και της εφαρμογής τους στην καθημερινότητα.  Σύμφωνα με τους  Schoenfeld  

et al (1990) οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα να βρίσκουν την παράγωγο μια συνάρτησης ως ένα 

κανόνα, χωρίς να μελετούν την έννοιά της.  

Ακόμα, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πρωτοετείς φοιτητές μαθηματικών έχουν μεγάλη 

αποτυχία  Moru, 2006; Naidoo & Naidoo,2007). Στο  πλαίσιο αυτό, οι Padayachee, Boshoff, Olivier, and 

Harding (2011) από την εμπειρία τους επιβεβαιώνουν ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν είναι καθόλου 

προετοιμασμένοι στα μαθηματικά και πολλές φορές δεν έχουν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις. 

Επιπρόσθετα, βιβλιογραφικά α επισημαίνεται  ότι ακόμη και οι ιδιοι οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά δεν 

έχουν τις θεμελιώδεις μαθηματικές γνώσεις. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους τις 

γνώσεις δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από 

τις πιο πάνω έννοιες της Ανάλυσης. Η έρευνα αυτή θα αποτελέσει μια προσπάθεια βελτίωσης των 

προγραμμάτων προετοιμασίας των εκπαιδευτικών  με την οργάνωση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού  

(φύλλα εργασίας και οπτικό υλικό με χρήση ευρέως διαδεδομένων εκπαιδευτικών λογισμικών δυναμικής 

γεωμετρίας ) αφού σύμφωνα και με την Ηill(2010) αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να αποσκοπούν στην 

«βαθιά» κατανόηση του περιεχομένου των μαθηματικών και στην παιδαγωγική γνώση που χρειάζεται για 

την διδασκαλία.  
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Θεματική Συνεδρία 8: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές 

Επιστήμες.  

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
 

Γεωργία Μουτζούρη, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, g.moutzouri@gmail.com  

Μιχάλης Σκουμιός, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, skoumios@rhodes.aegean.gr 

 
Μολονότι έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της ανάπτυξης επιστημονικών πρακτικών από τους 

μαθητές και έχει τεθεί ως βασικούς στόχος της εκπαίδευσής τους στις Φυσικές Επιστήμες, είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη η έρευνα που μελετά τη συμβολή διδακτικών παρεμβάσεων στις επιστημονικές πρακτικές 

που αναπτύσσουν οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής μιας διδακτικής παρέμβασης 

βασισμένης σε εκπαιδευτικό υλικό για τις αλλαγές κατάστασης και τη θερμοκρασία στην ανάπτυξη 

επιστημονικών πρακτικών σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, μελετήθηκε η συμβολή 

αυτής της διδακτικής παρέμβασης στις επιστημονικές πρακτικές των μαθητών της Ε΄ τάξης του 

δημοτικού σχολείου που αφορούν στην: (α) αναγνώριση ενός ερωτήματος για έρευνα, (β) αναγνώριση 

της ανεξάρτητης μεταβλητής, (γ) αναγνώριση της εξαρτημένης μεταβλητής, (δ) αναγνώριση των 

μεταβλητών ελέγχου, (ε) σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας και (στ) εξαγωγή συμπεράσματος από 

πίνακα δεδομένων. 

Για τις ανάγκες της έρευνας, συγκροτήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την εννοιολογική περιοχή της 

αλλαγής κατάστασης και της θερμοκρασίας, το οποίο βασίστηκε στην εποικοδομητική προσέγγιση για τη 

διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών με χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Σύνθετο 

Εργαστηριακό Περιβάλλον» (Σ.Ε.Π.). Το εκπαιδευτικό υλικό που συγκροτήθηκε εφαρμόστηκε σε 25 

μαθητές της Ε΄ τάξης δύο δημοτικών σχολείων της Λήμνου.  

Για την αξιολόγηση των  μαθησιακών αποτελεσμάτων συγκροτήθηκε ερωτηματολόγιο, οι 

ερωτήσεις του οποίου εστίαζαν στην ανίχνευση επιστημονικών πρακτικών. Το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από τους μαθητές τόσο πριν όσο και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Τα δεδομένα της 

έρευνας απετέλεσαν οι απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Συγκρίθηκαν οι 

συχνότητες και οι εκατοστιαίες συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Η μελέτη των συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε 

µέσω του τεστ x². 

Από τη συγκριτική μελέτη των απαντήσεων των μαθητών πριν και μετά διδακτική παρέμβαση, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των μαθητών. Ειδικότερα, από 

την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη επιστημονικών πρακτικών στους 

μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, μέσω της εφαρμογής του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 

υλικού για τις αλλαγές κατάστασης και τη θερμοκρασία των σωμάτων.  
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Φώτιος Τουλιόπουλος, δάσκαλος, 3ο ΔΣ Ρόδου, touliopoulosf@gmail.com 

Εμμανουήλ Σοφός, σχολικός σύμβουλος, sofos@rhodes.aegean.gr 

Ηλίας Βασιλειάδης, διευθυντής, 1ο 9/θ ΠΠΣ Ρόδου, vasileiadisil@gmail.com 

 

Αναμφίβολα η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην υποχρεωτική εκπαίδευση   καλείται να 

υπηρετήσει μια σειρά από στόχους ανάμεσα στους οποίους είναι, εκτός από τη διερεύνηση του υλικού 

και του ζωντανού κόσμου και τη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων, α) η προετοιμασία των 

μαθητών προκειμένου να δρουν ελεύθερα, δημιουργικά και συνεργατικά στην κοινωνία, β) η απόκτηση 

επιστημονικού τρόπου σκέψης και γ) η καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων για την καθημερινή ζωή 

που θα τους είναι χρήσιμες στο να «μαθαίνουν» και εκτός σχολικού πλαισίου.   

Όπως έχει προκύψει από πολλές έρευνες το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποτελέσει βασικό 

παράγοντα στη διδασκαλία και στη μάθηση συμβάλλοντας ουσιαστικά και δημιουργικά τόσο στην 

οικοδόμηση της γνώσης όσο και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό, παραγωγή και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού 

για τη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνήτη σε παιδιά της έκτης δημοτικού. Το υλικό αυτό θα περιλαμβάνει 

πολλαπλές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, όπως πειραματικές διατάξεις και προσομοιώσεις σε 

συνδυασμό με τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου. Στόχος μας είναι οι μαθητές να κατακτήσουν τη 

γνώση σχεδιάζοντας και παράγοντας οι ίδιοι, μέσω της βιωματικής μάθησης, εκπαιδευτικό υλικό. 

Τα αποτελέσματα της χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού θα αξιολογηθούν στην τάξη από τον 

εκπαιδευτικό (ετεροαξιολόγηση) και τους ίδιους τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) μέσω 

ερωτηματολογίων. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ  

Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Στέλλα Θεοφάνους, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, theo.stella.86@gmail.com  

Μιχάλης Σκουμιός, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, skoumios@rhodes.aegean.gr  

 
Αν και έχουν διερευνηθεί οι αντιλήψεις των μαθητών για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, είναι 

περιορισμένες οι έρευνες που αφορούν σε ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αλλαγή των 

αντιλήψεων των μαθητών.  Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες αφορούν σε μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ είναι ιδιαίτερα περιορισμένη η έρευνα που αναφέρεται σε μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμβολής μιας διδακτικής παρέμβασης, 

βασισμένης σε εκπαιδευτικό υλικό για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, στην εξέλιξη των αντιλήψεων των 

μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για αυτή την εννοιολογική περιοχή. 

Συγκροτήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τη διδακτική επεξεργασία των αντιλήψεων των μαθητών για 

τα ηλεκτρικά κυκλώματα -αποτελούμενο από φύλλα εργασίας με δραστηριότητες- βασισμένο σε αρχές 

της κοινωνικο-εποικοδομητικής προσέγγισης για τη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών 

με χρήση προσομοιώσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόστηκε σε 41 μαθητές της Ε΄ τάξης του 

δημοτικού σχολείου. Επίσης, συγκροτήθηκε ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

μαθητών για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, το οποίο δόθηκε στους μαθητές πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση. Τα δεδομένα της έρευνας απετέλεσαν οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια και 

στα φύλλα εργασίας του εκπαιδευτικού υλικού. 

Η ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε τον εντοπισμό και την καταγραφή των αντιλήψεων των 

μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου γύρω από την περιοχή των ηλεκτρικών κυκλωμάτων πριν 

και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Διαπιστώθηκε ότι ενώ πριν τη διδακτική παρέμβαση οι μαθητές 

έτειναν να ενεργοποιούν αντιλήψεις διαφορετικές από τη σχολική γνώση για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, 

μετά τη διδακτική παρέμβαση οι μαθητές έτειναν να ενεργοποιούν αντιλήψεις προς την κατεύθυνση της 

σχολικής γνώσης. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών σε όλη τη διάρκεια 

της διδακτικής παρέμβασης και εντοπίστηκαν οι δραστηριότητες που συνέβαλαν σημαντικά στην αλλαγή 

των αντιλήψεων των μαθητών για τα ηλεκτρικά κυκλώματα. 
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΚΑΙ 

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
 

Κωνσταντίνος Καράμπελας kkarampelas@aegean.gr, 

Σταματία Μαντικού mail@2dim-peir-rodou.dod.sch.gr, 

Αλέξανδρος Τόδας alextodas@hotmail.com, 

Γεώργιος Κατσούρης gior.katsouris@gmail.com, 

Σαράντης Καρβουνίδης skarvounidis@gmail.com, 

Μαρία Τσιόκανου mariats23@hotmail.com 

2o 9/θ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού, για 

γνωστικά αντικείμενα σχετικά με μαθηματικά και φυσικές επιστήμες, που θα απευθύνεται σε ταλαντούχα 

και χαρισματικά παιδιά. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχολείο, όπου λειτουργεί ένας 

καινοτόμος θεσμός, οι ‘Όμιλοι’ που αφορά ομάδες παιδιών που έχουν κλίση ή ταλέντο σε ένα τομέα 

(Νόμος 3966/2011). Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο θεσμό αυτό, έχουν αυτονομία να σχεδιάσουν 

το περιεχόμενο του κάθε ομίλου, καθώς και τις εκπαιδευτικές δράσεις, συνεπώς και το υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί. O παράγοντας του εκπαιδευτικού και ο παράγοντας του εκπαιδευτικού υλικού 

χρειάζεται να αλληλεπιδράσουν, για μια επιτυχή διδακτική παρέμβαση (Beyer & Davis, 2012). Σύμφωνα 

με σχετική βιβλιογραφία, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού οφείλει να ακολουθεί κάποιο μοντέλο. 

Στην περίπτωση των ομίλων, όπου δεν υπάρχει προ-καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών, το πλέον 

κατάλληλο είναι των Krajcic κα (2008) το «καθοδηγούμενο από τους στόχους μοντέλο» (learning-goals-

driven-design-model). Σύμφωνα με αυτό, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, ακολουθεί τρεις φάσεις: 

αποσαφήνιση στόχων, σχεδιασμός υλικού και ανατροφοδότηση. Στα πλαίσια του Ελληνικού σχολείου, 

αυτό αποτελεί μια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, καθώς είναι ένα από τα κίνητρα που τους δίνονται 

να αυτενεργήσουν και να μην ακολουθήσουν το αυστηρά δομημένο πρόγραμμα σπουδών που διανέμεται 

από το Υπουργείο, όπως γίνεται με τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η 

ανταπόκριση σε τέτοιες προκλήσεις, συναντά εμπόδια (Kazamias, 2000). Σύμφωνα με τον θεωρητικό της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Michael Fullan (2007), η επιτυχής ανταπόκριση στην πρόκληση εξαρτάται 

από το γενικότερο κλίμα του σχολείου. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη 

έρευνα-δράση, ώστε να εξεταστεί αν το γενικότερο κλίμα του σχολείου, ευνοεί τους εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για ταλαντούχους και χαρισματικούς μαθητές, στα πλαίσια 

των Ομίλων. Η έρευνα συγκεκριμένα επιχειρεί να απαντήσει τρία ερευνητικά ερωτήματα: 1) Με ποια 

κριτήρια οι εκπαιδευτικοί ορίζουν τους στόχους; 2) ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στο σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού υλικού, 3) επαρκούν οι υπάρχουσες ευκαιρίες για ανατροφοδότηση; Η συγκεκριμένη 

έρευνα είναι ποιοτική (Cohen κα, 2011). Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε το διδακτικό έτος 2013-

2014 πήραν μέρος έξι εκπαιδευτικοί και 90 μαθητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σχολικό κλίμα 

παρέχει ευκαιρίες για σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού, ωστόσο κάποιοι παράγοντες δρουν ανασταλτικά.  
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ΄ 

ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 
Χριστίνα-Ρουσώ Κυριαζίδου, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, christina_kyriazidou@hotmail.com 

Μιχάλης Σκουμιός, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, skoumios@rhodes.aegean.gr 

 

Η εργασία αυτή εστιάζεται στη σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού για τον κύκλο του νερού και στην 

αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του από την εφαρμογή του σε μαθητές της Δ΄ τάξης του 

δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα, στοχεύει στη μελέτη της συμβολής του εκπαιδευτικού υλικού στις 

αντιλήψεις των μαθητών για τον κύκλο του νερού και στο ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα που 

αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.  

Σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό υλικό για τον κύκλο του νερού, βασισμένο στις αντιλήψεις των μαθητών 

για τον κύκλο του νερού, στην κοινωνικο-εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία και μάθηση των 

Φυσικών Επιστημών και τη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης του Gardner. Κατά την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού έγινε χρήση υλικών καθημερινής χρήσης και Τ.Π.Ε. Το 

εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόστηκε σε 18 μαθητές της Δ΄ τάξης ενός δημοτικού σχολείου της Ρόδου.  

Η μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών για τον κύκλο του νερού πραγματοποιήθηκε μέσω της 

σχεδίασης από τους μαθητές ενός ιχνογραφήματος. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους μαθητές να 

σχεδιάσουν από πού προέρχεται η βροχή και που πηγαίνει όταν πέφτει στη γη. Για τη μελέτη του 

ενδιαφέροντος των μαθητών σχετικά με τα μαθήματα που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες και το 

Περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις τύπου Likert. Η σχεδίαση του 

ιχνογραφήματος και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση. Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι απαντήσεις των μαθητών στο 

ερωτηματολόγιο και τα ιχνογραφήματά τους.  

Η ανάλυση των ιχνογραφημάτων των μαθητών επέτρεψε την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες 

(επίπεδα εννοιολογικής κατανόησης). Διαπιστώθηκε ότι ενώ πριν τη διδακτική παρέμβαση τα 

ιχνογραφήματα των μαθητών έτειναν να εντάσσονται σε χαμηλά επίπεδα εννοιολογικής κατανόησης, 

μετά τη διδακτική παρέμβαση τα ιχνογραφήματα των μαθητών έτειναν να εντάσσονται σε υψηλότερα 

επίπεδα εννοιολογικής κατανόησης. Επιπρόσθετα, από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή 

του εκπαιδευτικού υλικού για τον κύκλο του νερού συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για τα μαθήματα που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.  
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Θεματική Συνεδρία 9: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές 

Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» 

ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Κώτσης Κων/νος ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, kkotsis@uoi.gr  

Κοντοδήμος Δημήτρης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Στην Ε’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για πρώτη φορά ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το 

μάθημα της Φυσικής, παρόλο που μέχρι την ηλικία των δέκα ετών, έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπος 

με διάφορα φυσικά φαινόμενα. Η εξωσχολική επαφή του μαθητού με έννοιες και φαινόμενα της φυσικής 

έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση εσφαλμένων αντιλήψεων, οι οποίες πολλές φορές δοκιμάζονται με 

την επιστημονική γνώση του εκπαιδευτικού  και του σχολικού εγχειριδίου. Είναι καταγεγραμμένο από 

έρευνες ότι οι αντιλήψεις αυτές δεν μεταβάλλονται αν ο εκπαιδευτικός δεν χρησιμοποιήσει βασικά 

στοιχεία της επιστημονικής μεθοδολογίας της Φυσικής, όπως την παρατήρηση και το πείραμα.  

Δυστυχώς σύγχρονες έρευνες έχουν αναδείξει ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός στο Δημοτικό 

Σχολείο δεν χρησιμοποιεί, σε μεγάλο βαθμό, στη διδασκαλία του τα πειράματα, ακόμη και αυτά που 

υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο. Οι λόγοι είναι πολλοί, κατά δήλωση των ιδίων των εκπαιδευτικών, 

όπως έλλειψη χρόνου, έλλειψη κατάλληλων υλικών, αλλά και έλλειψη επιμόρφωσης στην οποία 

υποκρύπτεται ο φόβος της αποτυχίας του πειράματος ενώπιον των μαθητών τους. 

Για τον λόγο αυτό στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο έχει 

δημιουργηθεί και το οποίο περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των πειραμάτων του σχολικού εγχειριδίου 

του Τετραδίου Εργασιών «ΦΥΣΙΚΑ–ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» της Ε’ Τάξης Δημοτικού. Ο 

στόχος της παραγωγής αυτού του υλικού είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης τόσο να έρθει σε επαφή με τα πειράματα τα οποία καλείται να υλοποιήσει στη σχολική 

τάξη, όσο και να τα χρησιμοποιήσει ως οδηγό για την επανάληψή τους κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας.  Το κάθε πείραμα αποτελεί ανεξάρτητο βίντεο και περιλαμβάνει τόσο τις πληροφορίες για 

τους στόχους του πειράματος, όσο και την εκτέλεση του πειράματος με αναφορά των υλικών που 

απαιτούνται και επεξήγηση του κάθε βήματος. Όλο το υλικό θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα, ώστε ο 

Εκπαιδευτικός όχι μόνο να είναι σε θέση να προετοιμάσει το πείραμα, αλλά αν το επιθυμεί και να το 

δείξει online κατά τη διάρκεια του μαθήματός του μέσου διαδικτύου.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Άννα Σπύρτου, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, aspirtou@uowm.gr 

Παναγιώτα Ζάχου, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, zachou.yo@gmail.com 

 

 Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα εκπαιδευτικά υλικά που αναπτύχθηκαν κατά τα σχολικά 

έτη 2012-2014 σε δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας. Κεντρικό ζητούμενο της 

όλης διαδικασίας ήταν η δημιουργία «Επιστημονικής Γωνιάς» σε κάθε σχολείο καθώς και η παρουσίασή 

τους σε Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Τα εκπαιδευτικά υλικά αναπτύχθηκαν με τη 

στενή συνεργασία τριών εκπαιδευτικών «πόλων», Πανεπιστήμιο, Σχολικός Σύμβουλος, Σχολεία. 

Ειδικότερα συνεργάστηκαν ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης με φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο σχολικός σύμβουλος 

της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας και μαθητές που φοιτούν σε πέντε σχολεία.  

 Στην εργασία πρόκειται να συζητηθεί το θεωρητικό πλαίσιο του όλου εγχειρήματος, το οποίο 

αφορά τις προτάσεις του εκπαιδευτικού ρεύματος Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία, Περιβάλλον (STSE) 

και τις βασικές αρχές του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο δημοτικό 

σχολείο. Επιπλέον συζητείται το βασικό πρόβλημα που έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία σχετικά με το 

χαμηλό ενδιαφέρον που έχουν οι μαθητές απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες και αναζητείται λύση στο 

πρόβλημα αυτό μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού «Επιστημονικής Γωνιάς» και της 

παρουσίασής του σε σχετικό Φεστιβάλ. Η παιδαγωγική προσέγγιση που επιχειρήθηκε εντός του πλαισίου 

του Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών, βασίστηκε στις αρχές της αυθεντικής μάθησης, όπως αυτές 

διατυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υλικών έγιναν σε ανοιχτό διερευνητικό 

περιβάλλον μάθησης στην ευέλικτη ζώνη. Οι μαθητές σε μικρές ομάδες με την υποστήριξη των φοιτητών 

σχεδίασαν και κατασκεύασαν το επιστημονικό κουτί της ομάδας τους π.χ. το  κουτί του τρένου.  Στην 

εργασία περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μάθησης καθώς και τα υλικά ανά 

περιεχόμενο και μορφή (φυσικής, διαθεματικά, τρισδιάστατα, νέων τεχνολογιών κ.λπ.).  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να υποστηρίξει την υλοποίηση ειδικής συνεδρίας 

αναρτημένων εργασιών στο συνέδριο, στην οποία οι φοιτητές θα αναδείξουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών υλικών και θα συζητήσουν την αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

αναφορικά με την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και της εμπλοκής τους στην όλη 

διαδικασία, καθώς και της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.  
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ  
 

Ιωάννης Σταράκης, Ε.Κ.Π.Α, Π.Τ.Δ.Ε, gstarakis@hotmail.com  

Κρυσταλλία Χαλκιά, Ε.Κ.Π.Α, Π.Τ.Δ.Ε, kxalkia@primedu.uoa.gr 
 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας 

ακολουθίας διδασκαλίας και μάθησης για το φαινόμενο της «Εναλλαγής των Εποχών». Η εν λόγω 

ακολουθία αποτελεί τμήμα μίας ευρύτερης έρευνας για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των σχετικών 

κινήσεων του συστήματος Ήλιος-Γη-Σελήνη και σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 

‘οικοδόμησης’, από τη μεριά των μαθητών, της επιστημονικής πληροφορίας ότι η Γη περιφέρεται γύρω 

από τον Ήλιο με περίοδο ένα χρόνο. Κομβικό σημείο της αποτελεί η αντιμετώπιση της εναλλακτικής 

αντίληψης των μαθητών ότι η εναλλαγή των εποχών καθορίζεται από την περιοδική μεταβολή στην 

απόσταση ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο. Η εφαρμογή της ακολουθίας σε μαθητές της Ε’ Δημοτικού 

έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους «οικοδομεί» το επιστημονικά αποδεκτό πρότυπο σε σχέση με τον 

αιτιακό μηχανισμό α) δημιουργίας διαφορετικών εποχών στα διάφορα μέρη της Γης, β) εναλλαγής τον 

εποχών σε ένα συγκεκριμένο τόπο κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Αναστασίου Λεωνίδας 

Κυρίτση Ελισάβετ 

Κωσταράς Νικόλαος 

Χατζηγεωργίου Γιάννης 

 

Με δεδομένο το ενδιαφέρον για τη χρήση της αφήγησης για τη διδασκαλία και την εκμάθηση των 

φυσικών επιστημών, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η παρούσα εισήγηση αναπτύσσει ένα 

«ρομαντικό» αφηγηματικό πλαίσιο, στηριζόμενη στην έννοια της «ρομαντικής κατανόησης»,όπως αυτή 

προτείνεται από τη εκπαιδευτική θεωρία του Kieran Egan. Στο πλαίσιο αυτό η ιστορία, η οποία θα 

αφηγηθεί στα παιδιά, έχει συγκεκριμένα «ρομαντικά» χαρακτηριστικά, όπως: (α) η ανθρώπινη διάσταση 

της επιστημονικής γνώσης που θα διδαχθεί μέσω της ιστορίας, (β) το στοιχείο της απορίας/θαυμασμού 

για τη γνώση αυτή, (γ) οι ακραίες καταστάσεις της φυσικής πραγματικότητας αλλά και της ανθρώπινης 

εμπειρίας που αναφέρονται στη γνώση που θα διδαχθεί, (δ) το ηρωικό στοιχείο, ως αξίες που 

ενσαρκώνονται από κάποιον/α μέσα στην πλοκή της ιστορίας και (ε) η αντίδραση ενάντια στο 

επιστημονικό κατεστημένο, λόγω της πρότασης νέας επιστημονικής γνώσης, όπως μπορεί να είναι η 

γνώση που θα διδαχθεί μέσα από την ιστορία.  
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Θεματική Συνεδρία 10: Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

για τα μαθηματικά και εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών.  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

Αλέξανδρος Βασιλειάδης, Δημοτικό Σχολείο Νάουσας Πάρου / ΓΑΚ Νεάπολης Λασιθίου, 

alvasileiadis@gmail.com  

 

Τα τελευταία χρόνια, η σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία στο χώρο των Μαθηματικών 

επισημαίνει, μεταξύ άλλων, και έναν προβληματισμό σχετικά με τη Μαθηματική Εκπαίδευση 

(Βοσνιάδου, σελ. 19, 22, 24, Baruk, σελ. 13, Λιναρδάκης, σελ. 242, Resnick, σελ. 144, Λεμονίδης, σελ. 

78). Ένας από αυτούς, είναι και «η αμφίβολη προσφορά των μνημονικών κανόνων στη μαθηματική 

γνώση» (Πετρόπουλος, σελ. 258). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επισήμανση της ανάγκης παρώθησης των μαθητών στο να 

επιλέγουν την πιο «προφανή» και «ευκολότερη» μέθοδο επίλυσης μαθηματικού προβλήματος, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 την άποψη του G. Brousseau πως «η μάθηση στηρίζεται όχι πάνω στη σωστή λειτουργία του «συμ-

βολαίου», αλλά στην επιτυχή ρήξη του» και 

 «μια θεσμοθετημένη – στο περιβάλλον της τάξης – αυτοαξιολόγηση  που θα ενεργοποιεί στρατηγικές 

αντιμετώπισης προβλημάτων» (Δαργέντα, σελ. 4/9). 

Ένα παράδειγμα είναι η επιλογή μεθόδου επίλυσης προβλήματος, είτε με τη χρήση της πρόσθεσης 

κλασμάτων, είτε με τη χρήση της πρόσθεσης δεκαδικών αριθμών, που αποτελούν διδακτέα ύλη της Στ’ 

Δημοτικού. Και οι δύο μέθοδοι είναι επιστημονικά ορθές αλλά, ανάλογα με το πρόβλημα, η επιλογή της 

μίας ή της άλλης, οδηγεί στη λύση του προβλήματος με «ευκολότερο» και «ταχύτερο» τρόπο.  

Σχεδιάστηκαν λοιπόν προβλήματα «μερικώς ανοιχτού τύπου», όπου οι αριθμοί εκφράζονταν με 

τη λεκτική τους μορφή και δόθηκαν στους μαθητές της Στ’ τάξης μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας 

και των δύο ενοτήτων. Οι μαθητές παροτρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν όποιο τρόπο επιθυμούσαν για να 

λύσουν τα προβλήματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών επέλεξαν να 

ακολουθήσουν τον πιο πρόσφατα διδαγμένο τρόπο. Όταν τα προβλήματα επιλύθηκαν στην τάξη και με 

τους δύο τρόπους, τα παιδιά αντιλήφθηκαν τη δυνατότητα επιλογής μεθόδου λύσης προβλημάτων, 

ανεξάρτητα από τη χρονική τοποθέτησή τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στο τέλος της 

χρονιάς επαναλήφθηκε η διαδικασία και διαπιστώθηκε, σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, ότι τα παιδιά 

επέλεγαν την πιο εύκολη και γρήγορη μέθοδο.  

Μέσα από τέτοια προβλήματα, το «παιδευτικό ίζημα» προκύπτει όταν ο μαθητής ενεργεί χάρις 

στην κατακτημένη μέθοδο, κι όχι χάρις στην «εξαιρετική ικανότητά του να επιλύει προβλήματα», χωρίς 

να υποβαθμίζουμε την αυταξία αυτής της «δεξιοτεχνίας». Κάτι τέτοιο, θεωρούμε πως δεν είναι 

ανεξάρτητο της μεθοδολογικής επάρκειας του διδάσκοντα και της δυνατότητάς του να διαμορφώνει το 

διδακτέο αντικείμενο μην αναπαράγοντας απλώς το ΑΠΣ (Βασιλειάδης & Στράντζαλος, σελ. 1).  
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Ελένη Σ. Κίτσιου , Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, eleni_kitsiou@hotmail.com 

Κωνσταντίνος Π. Τάτσης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, ktatsis@uoi.gr 

Αγάπιος Α. Πάνος, Mεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, agapiospanos@yahoo.gr  

 

Η εργασία αφορά στην επίλυση προβλημάτων και συγκεκριμένα μη τετριμμένων μαθηματικών 

προβλημάτων που παρέχουν τη δυνατότητα στο μαθητή να αναπτύξει νέες στρατηγικές επίλυσης. 

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν πενήντα συνολικά προβλήματα, κλειστά και ανοιχτά, τα οποία 

απευθύνονται σε μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού. Τα προβλήματα αφορούν όλες τις ενότητες του 

σχολικού βιβλίου και σχετίζονται με πέντε θεματικές ενότητες: λογοτεχνία, καθημερινότητα, αθλήματα, 

στατιστική/οικονομία, επαγγέλματα. Δυο προβλήματα προέρχονται από κάθε μία θεματική ενότητα και 

για καθένα από αυτά δημιουργήθηκαν τέσσερις παραλλαγές. Επιπλέον, τα προβλήματα είναι πολλαπλών 

επιπέδων δυσκολίας. Οι παραλλαγές προβλημάτων προέκυψαν μέσω αλλαγής του πλαισίου, αλλαγής στα 

αριθμητικά δεδομένα, αλλαγής των όρων της κατάστασης που περιγράφεται στο πρόβλημα, αντιστροφής 

του αρχικού προβλήματος, προσθήκης επιπλέον πληροφοριών, συνδυασμών των προηγουμένων και 

τέλος μέσω της δημιουργίας ανοιχτών προβλημάτων. Η έλλειψη μιας συλλογής μαθηματικών 

προβλημάτων, η οποία θα είναι διαθέσιμη στους μαθητές αποτέλεσε αφορμή και έμπνευση για την 

παρούσα εργασία. Στη διδακτική πράξη τα προβλήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

βοηθητικό υλικό παράλληλα με τα σχολικά εγχειρίδια, για τη συνεχή τροφοδοσία των προχωρημένων 

μαθητών, καθώς και την εξάσκηση όλων των μαθητών. Επιπροσθέτως, προτείνεται η οργάνωση των 

προβλημάτων είτε μέσω μιας αυτόματης παρουσίασης είτε μέσω ενός προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές θα περιηγούνται μόνοι τους σε αυτά οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

ακόμα κι εκτός σχολικού ωραρίου. 
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ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ… ΜΕ ΙΔΕΕΣ 
 

Γεωργία Δούβλη, Δ/ντρια 19ου Δημοτικού Σχολείου Θεσ/νίκης, geodouvli@gmail.com    

 

Η ιδέα της βαλίτσας γεννήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά» στις 

Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στα 

πλαίσια του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, ως δεύτεροι εκπαιδευτικοί, σε 

συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης προσπάθησαν να βρουν μια κοινή συνισταμένη με στόχο 

τη διαφοροποίηση  της «τυπικής διδασκαλίας», ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των παιδιών 

της τάξης (Ρομά και μη Ρομά). Προέκυψε έτσι η ανάγκη, αφενός να αξιοποιηθεί η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης στα δυο χρόνια εφαρμογής της και αφετέρου να παραχθεί ένα 

υλικό που θα συμβάλλει στην εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας και από άλλους εκπαιδευτικούς. 

Έχοντας δεδομένη την  διδακτική «ύλη» για το νηπιαγωγείο και τις Α΄ και Β΄ τάξεις του 

Δημοτικού σχολείου, προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους και τεχνικές που θα έκαναν πιο προσιτά τα 

Μαθηματικά. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων προέκυψε η αναγκαιότητα εφαρμογής εναλλακτικών μορφών 

διδασκαλίας.  

Η βαλίτσα αυτή «είναι γεμάτη» ιδέες, αλλά και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή και άλλα που 

γεννήθηκαν ως προτάσεις χωρίς να προλάβουν να εφαρμοστούν στην πράξη.  

Το υλικό της βαλίτσας βασίζεται στο αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και στην ύλη των 

βιβλίων της Α΄ και Β΄ τάξης και λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς αυτά. Πιο συγκεκριμένα σε ότι 

αφορά στο νηπιαγωγείο, περιλαμβάνει δώδεκα οδηγούς που αφορούν συγκεκριμένες θεματικές 

(διατροφή, νερό, σχήματα-χρώματα, κλπ). Για την Α΄ τάξη το υλικό περιλαμβάνει είκοσι πέντε θεματικές 

και αντίστοιχο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ενότητες και καλύπτουν το μεγαλύτερο 

μέρος της ύλης (εκτός από τις μετρήσεις).  

Για τη Β΄ τάξη το υλικό περιλαμβάνει δώδεκα θεματικές, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες 

μαθηματικές έννοιες  που διδάσκονται στην τάξη αυτή και αφορούν περισσότερα από ένα κεφάλαια. Οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες μπορεί να κερδίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών εμπλέκοντάς τα με 

«παιγνιώδη» τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας δυναμικής 

και χαρούμενης μαθησιακής κοινότητας. 

Η βαλίτσα περιέχει έναν οδηγό όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το υλικό και πώς αυτό 

πρέπει να παραχθεί, καθώς επίσης και επεξηγηματικές οδηγίες για κάθε δραστηριότητα. Στην αρχή κάθε 

οδηγού γίνεται αναφορά στις ενότητες των βιβλίων με τις οποίες συνδέονται οι δραστηριότητες. Οι 

οδηγοί λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την ύλη του σχολικού εγχειριδίου. Μέσα στη βαλίτσα 

κάθε οδηγός συνοδεύεται κι από το αντίστοιχο παιδαγωγικό υλικό (καρτέλες, χάρτες, πίνακες 

ζωγραφικής, επιτραπέζια παιχνίδια κτλ.) 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Πελαγία-Καλοτίνα Μαλαματένιου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, pelinamal@gmail.com  

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, kara@aegean.gr 

 

Με επιδίωξη, να διασαφηνιστεί η συμβολή του παιχνιδιού στη διδασκαλία και μάθηση των 

μαθηματικών, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα παιχνίδι, για παιδιά νηπιακής ηλικίας. Τα παιχνίδια, 

όπως πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν, είναι σε θέση να βοηθήσουν στην ευκολότερη εκμάθηση των 

μαθηματικών εννοιών καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υποστηριχτικό μέσο της διδασκαλίας 

μαθηματικών εννοιών/διαδικασιών. Στην εργασία παρουσιάζεται η εξέλιξη του παιχνιδιού και οι 

επιδόσεις των νηπίων σε επικαλύψεις επιφανειών, ως πρώτο στάδιο για τη κατανόηση της μέτρησης της 

επιφάνειας και της οικοδόμηση των μονάδων μέτρησης.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και απαντήθηκαν ήταν τα εξής 1) Ποια χαρακτηριστικά 

πρέπει να έχει ένα παιχνίδι κάλυψης επιφάνειας για το νηπιαγωγείο; 2)Αν βοηθάει το παιχνίδι στην 

εξοικείωση των νηπίων με καλύψεις επιφανειών; 3)Με ποιο τρόπο δρουν τα νήπια για να καλύψουν μία 

επιφάνεια με διάφορα σχήματα; 4)Αν αντιλαμβάνονται τα παιδιά την ισοδυναμία των σχημάτων; 5)Πως 

αλληλεπιδρούν τα παιδιά στα πλαίσια του παιχνιδιού; 

Η παραγωγή των αποτελεσμάτων προήλθε από την παρατήρηση των στρατηγικών και των 

αλληλεπιδράσεων των παικτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα περισσότερα νήπια, μέσα από το 

πλαίσιο του παιχνιδιού, χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε επικαλύψεις επιφανειών, κατάφεραν να 

καλύψουν ένα ορθογώνιο με πλακίδια χωρίς κενά και υπερκαλύψεις και κατόρθωσαν να κάνουν 

συστηματική μέτρηση των σχημάτων, χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές μονάδες μέτρησης (τρίγωνα, 

τετράγωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα). Οι τοποθετήσεις των σχημάτων έγιναν από τα νήπια είτε με 

άμεση αναγνώριση του σχήματος και της θέσης είτε με επεξεργασία αυτών και δοκιμής τους πάνω στις 

επιφάνειες. Τα παιδιά, ωστόσο αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αναγνώριση και στην τοποθέτηση των 

τριγωνικών σχημάτων. Τέλος, καταγράφηκαν οι αντιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις των νηπίων κατά τη 

διεξαγωγή του παιχνιδιού. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩ-ΑΞΙΟΠΟΛΗ: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 
 

Δήμητρα Σκανδάλου, Δασκάλα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 

Μαρία Μοσκοφόγλου-Χιονίδου, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 

 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Ευρω-Αξιόπολη, δημιουργήθηκε στο ΠΤΔΕ  Πανεπιστημίου Αιγαίου με 

στόχο την προώθηση της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών στα πλαίσια της αειφορικής 

ανάπτυξης σε μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού. Αρχικά, 40 τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές και φοιτήτριες 

και στη συνέχεια 19 μαθητές της Στ΄ Δημοτικού έπαιξαν το παιχνίδι και  ερευνήθηκαν οι πέντε 

επικρατέστερες λέξεις-κλειδιά που έδωσαν ως τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Ακόμη, δύο 

δάσκαλοι, δύο μαθηματικοί, δύο οικονομολόγοι και δύο κοινωνιολόγοι έπαιξαν την Ευρω-ΑξιόΠολη και 

άσκησαν σε αυτήν κριτική, παραθέτοντας και αυτοί πέντε λέξεις-κλειδιά για το παιχνίδι, συνδράμοντας 

έτσι στη διερεύνηση των κεντρικών χαρακτηριστικών του. 

Η παραπάνω πιλοτική έρευνα, που διεξήχθη τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, 

ανέδειξε ότι η Ευρω-Αξιόπολη αντικατοπτρίζει κοινωνικές αξίες που σχετίζονται με την αειφόρο 

ανάπτυξη, όπως η αλληλεγγύη και η ισότητα. Οι μαθητές αναφέρθηκαν περισσότερο σε κοινωνικο-

πολιτικά θέματα, όπως βουλή, εκπαίδευση, δημοκρατία, εκλογές και πολιτική δύναμη. Οι 

συμμετέχοντες/-ουσες δάσκαλοι, μαθηματικοί, οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, εστίασαν σε όρους που παραπέμπουν στην οικονομική κρίση και σε αειφορικά ζητήματα 

ανέφεραν λιγότερο λέξεις που περικλείουν μαθηματικές έννοιες. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των 

φοιτητών/-τριών και περισσότεροι από τους μισούς μαθητές/-τριες της Στ΄ Δημοτικού ανακάλεσαν 

μαθηματικές έννοιες ποσοστών και επιτοκίων, παίζοντας Ευρω-Αξιόπολη.    
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ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ” ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

Μαρία Καλδρυμίδου, Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, mkaldrim@uoi.gr     

 

Η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και αξιολόγηση δραστηριοτήτων 

για τα Μαθηματικά κατάλληλων για τις μικρές ηλικίες και ταυτόχρονα ικανών να νοηματοδοτήσουν τις 

μαθηματικές έννοιες και διεργασίες που εμπλέκονται είναι ένα σημαντικό και ανοιχτό ζήτημα. 

Η επίλυση προβλήματος θεωρείται ένα βασικό πλαίσιο ανάπτυξης της μαθηματικής γνώσης τόσο 

για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης που 

χρειάζονται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί για να σχεδιάσουν δραστηριότητες και προβλήματα κατάλληλα 

για τη μάθηση των Μαθηματικών δεν είναι ένα απλό ζήτημα (Dixon & Brown 2012). 

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των γεωμετρικών εννοιών αποτελεί ένα πεδίο όπου, τόσο μαθητές όσο 

και εκπαιδευτικοί, η ύπαρξη στερεοτύπων κυριαρχεί στις εννοιολογικές αντιλήψεις που δημιουργούνται 

κατά τη διδασκαλία και μάθηση αυτών από τις πρώτες τάξεις της σχολικής εκπαίδευσης. 

Στην παρούσα ανακοίνωση αναλύεται ο θετικός ρόλος μιας “καθημερινής” ενέργειας, της 

τακτοποίησης των τρισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικό 

εκπαιδευτικό υλικό στο εργαστηριακό μάθημα ανάπτυξης και σχεδιασμού μαθηματικών 

δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη και νοηματοδότηση της μαθηματικής γνώσης των φοιτητών/τριών 

(Boaler 2002). Μάλιστα η τακτοποίηση των σχημάτων ξανά στου κουτί τους, στο οποίο χωράνε οριακά 

και απαιτείται συγκεκριμένος τρόπος συνδυασμού τους αποτελεί περιβάλλον το οποίο επιδρά σε πολλά 

επίπεδα: 

 Αρχικά στη νοηματοδότηση του τι είναι πρόβλημα και πως αυτό μπορεί να αναδυθεί μέσα από κα-

θημερινές ενέργειες στην τάξη, 

 Μέσα από τη μετα-ανάλυση και τον αναστοχασμό των βιντεοσκοπημένων ενεργειών στην ανάδυση 

των στρατηγικών και διεργασιών που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος, με άλλα λόγια 

την ανάπτυξη της γνώσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών για την επίλυση προβλήματος, 

 Τέλος στην συνειδητοποίηση των λανθασμένων αντιλήψεων που έχουν οι ίδιοι οι μελλοντικοί εκ-

παιδευτικοί για τα σχήματα και τις γεωμετρικές έννοιες και το είδος δράσεων που χρειάζονται είτε 

για την αποφυγή δημιουργίας τους, είτε για την ανατροπή τους. 
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Dixon, R. A., & Brown, R. A. (2012). Transfer of learning: Connecting concepts during problem solving. 

Transfer, 24(1). 
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Θεματική Συνεδρία 11: Σχεδιασμός σεναρίων για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ – Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

 

Γεώργιος Δομεστίνης, Κολλέγιο Αθηνών, gdomestinis@haef.gr  

Επαμεινώνδας Ζαφείρης, Κολλέγιο Αθηνών, ezafeiris@haef.gr  

Βασιλική Τλα, Κολλέγιο Αθηνών, btla@haef.gr  
 

Η εργασία με τίτλο " Χρυσή τομή – η αρμονία στην τέχνη και στη φύση" αφορά την 1η θεματική 

ενότητα "σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στα μαθηματικά" και πρόκειται για ένα 

σενάριο διδασκαλίας, δηλαδή μια αναλυτική και ολοκληρωμένη περιγραφή μιας εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, η οποία έχει ως στόχο την ουσιαστική συνεργασία των μαθητών, την καλλιέργεια 

δημιουργικής σκέψης και κριτικής ικανότητας και τέλος την εμβάθυνση στο γνωστικό πεδίο των 

μαθηματικών. 

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 εκπονήθηκε σενάριο διδασκαλίας με τίτλο: "η χρυσή τομή", με 

αφορμή το ιστορικό σημείωμα του σχολικού βιβλίου των μαθηματικών της Γ γυμνασίου "η χρυσή τομή". 

Στόχοι του σεναρίου είναι: 

1. η παρατήρηση και η μέτρηση ως πρώτο βήμα για την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων, 

2. η μετάβαση από την λεκτική διατύπωση των παρατηρήσεων στην μαθηματική διατύπωση, 

3. μαθηματική μοντελοποίηση προβλήματος και η εύρεση λύσης του. 

Η υλοποίηση του σεναρίου πραγματοποιήθηκε με δυο φύλλα εργασίας, το καθένα εκ των οποίων 

προσεγγίζει την εύρεση του λόγου της χρυσής τομής από διαφορετική όψη. Στο πρώτο φύλλο εργασίας οι 

μαθητές αναγνωρίζουν τον ζητούμενο λόγο υπολογίζοντας αναλογίες ευθυγράμμων τμημάτων πάνω σε 

κορυφαία έργα τέχνης του ανθρώπινου πολιτισμού, και στη συνέχεια από την ισότητα των λόγων που 

έχουν ανακαλύψει κατασκευάζουν μια εξίσωση δευτέρου βαθμού η οποία τους οδηγεί στην ακριβή τιμή 

του χρυσού αριθμού. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας προσεγγίζουν τον χρυσό αριθμό φ ξεκινώντας από τις 

διαδοχικές διακλαδώσεις ενός δέντρου, το οποίο έχει φωτογραφηθεί στο σχολικό περιβάλλον τους, για να 

καταλήξουν στην ακολουθία Fibonacci και να αποδείξουν ότι ο λόγος των διαδοχικών όρων αυτής της 

ακολουθίας συγκλίνει στον χρυσό αριθμό. Τέλος κατασκευάζοντας διαδοχικά τετράγωνα με μήκος 

πλευράς τους όρους της ακολουθίας Fibonacci καταλήγουν στην χρυσή σπείρα και στον ναυτίλο. 

Με τη βοήθεια του παραπάνω σεναρίου οι μαθητές εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους από την 

άλγεβρα, το σύνολο των πραγματικών αριθμών, την επίλυση εξισώσεων και την αναλογία ευθυγράμμων 

τμημάτων διαπίστωσαν ότι η αρμονία τόσο στην τέχνη όσο και στη φύση εκφράζεται με τον ίδιο αριθμό.  
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ  

ΔΙΑΛΟΓΟ 

 
Επαμεινώνδας Ζαφείρης, Κολλέγιο Αθηνών, ezafeiris@haef.gr    

  

Η εργασία με τίτλο "μαθαίνοντας γεωμετρία μέσα από έναν πλατωνικό διάλογο" αφορά την 1η 

θεματική ενότητα "σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στα μαθηματικά"  και πρόκειται για 

ένα σενάριο διδασκαλίας, δηλαδή μια αναλυτική και ολοκληρωμένη περιγραφή μιας εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, η οποία έχει ως στόχο την ουσιαστική συνεργασία των μαθητών, την καλλιέργεια 

δημιουργικής σκέψης και κριτικής ικανότητας και τέλος την εμβάθυνση στο γνωστικό πεδίο των 

μαθηματικών. 

Το σενάριο αυτό είναι βασισμένο στον πλατωνικό διάλογο "ΜΕΝΩΝ", όπου ο Σωκράτης θέτει το 

εξής πρόβλημα σε έναν δούλο του Μένωνα : "Από ποια πλευρά προκύπτει τετράγωνο διπλάσιο ενός 

τετραγώνου πλευράς 2 ποδών;". Οι στόχοι του σεναρίου είναι: 

4. οι μαθητές να ανακαλέσουν γνώσεις τις οποίες ήδη κατέχουν μέσα από πρωτογενείς 

πηγές, 

5. την αναγνώριση παρόμοιων μαθηματικών διεργασιών οι οποίες έχουν διατυπωθεί με 

διαφορετικό τρόπο, 

6. την αντιμετώπιση μαθηματικών προβλημάτων τόσο γεωμετρικά όσο και αλγεβρικά, 

7. την μετάβαση από την μελέτη στην αυτοαξιολόγηση και τέλος στην έρευνα. 

Ο σχεδιασμός του σεναρίου έχει γίνει με βάση τον πλατωνικό διάλογο,  ο οποίος έχει χωριστεί σε 

5 κείμενα έτσι ώστε κάθε κείμενο να συνοδεύεται από μια δραστηριότητα ανάλογα με το μαθηματικό 

αντικείμενο που περιέχεται στο αντίστοιχο κομμάτι του διαλόγου. Σημαντικό είναι δε το γεγονός ότι οι 

μαθητές όχι απλά διαβάζουν τα κείμενα και απαντούν στις ακόλουθες δραστηριότητες, αλλά γίνονται 

από απλοί παρατηρητές του διαλόγου μαθητευόμενοι του Σωκράτη, συμπληρώνοντας αυτοί το τελευταίο 

κομμάτι του διαλόγου το οποίο είναι και μια μορφή αυτοαξιολόγησης. Στο τέλος του σεναρίου ζητείται 

από τους μαθητές να μεταφέρουν την προσέγγιση του παραπάνω ζητήματος στην αλγεβρική επίλυσή του. 

Τα μαθηματικά αντικείμενα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές είναι τα ακόλουθα: 

1. Σύνολο πραγματικών αριθμών 

2. Τετραγωνική ρίζα 

3. Διάταξη πραγματικών αριθμών 

4. Εξισώσεις δευτέρου βαθμού 

5. Εμβαδά γεωμετρικών σχημάτων 

6. Πυθαγόρειο θεώρημα 

7. Σύγκριση ευθυγράμμων τμημάτων. 

Το παραπάνω σενάριο μπορεί να συνοδευτεί από χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα από το 

μαθηματικό πρόγραμμα geogebra αλλά και διαδραστικό πίνακα. 

Το σενάριο ενδείκνυται για την τρίτη τάξη του γυμνασίου αφού οι μαθητές διδαχθούν την 

παράγραφο της διάταξης των πραγματικών αριθμών. Με την ολοκλήρωση του οι μαθητές έχουν 

ανακαλέσει σχεδόν το σύνολο των γνώσεων που έχουν αποκτήσει τα χρόνια του γυμνασίου. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ημx=α 
 

Αλέξανδρος Μαναρίδης, Κολλέγιο Αθηνών, manaridis@haef.gr 

Νικόλαος Κολλάρας, Κολλέγιο Αθηνών, kollaras@haef.gr 

 
Η παρούσα διδακτική παρέμβαση εστιάζει στην ενεργοποίηση των μαθητών της Β Λυκείου προκειμένου 

να λύσουν μια τριγωνομετρική εξίσωση και να οδηγηθούν στην κατασκευή της οικογένειας λύσεων. 

Καθώς ο τρόπος επίλυσής τους παρουσιάζεται με έναν τρόπο αρκετά φορμαλιστικό και χωρίς να 

επιτρέπεται στους μαθητές κάποιου είδους κριτικής παρέμβασης, αποφασίσαμε τη δημιουργία αυτής της 

διδακτικής πρότασης. Στους μαθητές  δίνεται μια τριγωνομετρική συνάρτηση που περιγράφει την κίνηση 

ενός δελφινιού στη θάλασσα και τους ζητά  να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως  για 

παράδειγμα στην εύρεση χρονικών στιγμών όπου το δελφίνι βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο ύψος. 

Ακόμη, με τη βοήθεια του μέγιστου της τριγωνομετρικής συνάρτησης μπορούν να εξαχθούν  

συμπεράσματα σχετικά με το πότε η τριγωνομετρική εξίσωση έχει λύση ή είναι αδύνατη ( περιορισμοί 

του δευτέρου μέλους).  Οι μαθητές εργαζόμενοι συνεργατικά χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πλαίσιο 

της  δραστηριότητας και  καθώς αυτή εξελίσσεται αναγκάζονται να γενικεύσουν τα συμπεράσματά τους.  

Τους  παρέχεται δηλαδή  η  δυνατότητα κάνοντας χρήση των γνώσεων που έχουν αποκομίσει μέχρι 

εκείνη τη στιγμή, να ανακαλύψουν σταδιακά την οικογένεια λύσεων ξεκινώντας από τη γραφική 

παράσταση της συνάρτησης και επεκτείνοντας τις λύσεις με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου. 

Υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, του περιεχομένου και του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος βοηθά τους μαθητές παρέχοντάς τους κίνητρα μάθησης. Η δραστηριότητα συνοδεύεται και από  

αρχεία geogebra  με τα οποία οι μαθητές μπορούν να οπτικοποιήσουν  την κατάσταση του προβλήματος, 

να κάνουν υποθέσεις, να εξάγουν συμπεράσματα, να επαληθεύσουν αποτελέσματα, να διορθώσουν λάθη 

και παραλείψεις. Έτσι ενεργητικά αναγκάζονται να τροποποιήσουν τους τρόπους προσέγγισης των 

ερωτημάτων, να γενικεύσουν καλλιεργώντας  την κριτική τους σκέψη. Ταυτόχρονα  καλούνται να 

εξηγήσουν τα αποτελέσματα της συνεργασίας  τους στην τάξη, αναγκάζονται να αιτιολογήσουν τα 

κριτήρια που επέλεξαν για τη λύση του ερωτήματος. Έτσι αμφισβητούν την αποδεκτή και καθιερωμένη 

αντίληψη των συγκεκριμένων λύσεων μιας εξίσωσης καθώς με τις γωνίες που προκύπτουν από 

περιστροφή στον τριγωνομετρικό κύκλο, συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν άπειρες χρονικές στιγμές όπου 

το δελφίνι του προβλήματος βρίσκεται στο ίδιο ύψος. Με αυτό τον τρόπο μετασχηματίζουν και 

γενικεύουν αυτό το συμπέρασμα στο γεγονός ότι μια τριγωνομετρική εξίσωση έχει άπειρο πλήθος 

λύσεων οι οποίες όμως μπορούν να παρασταθούν σε μια ενιαία μορφή ( οικογένεια λύσεων ). Στο 

κλείσιμο της  δραστηριότητας, προκειμένου να προχωρήσουν στην ανακεφαλαίωση και ενοποίηση  των 

συμπερασμάτων τους, υπάρχει λογισμικό που με κίνηση οπτικοποιεί  τον τρόπο εύρεσης των  δύο 

οικογενειών λύσεων.  
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ΑΡΙΘΜΟΣ – ΡΥΘΜΟΣ – ΑΡΜΟΝΙΑ 

 
Αντωνία Γαϊτάνη, Κολλέγιο Αθηνών, t.gaitani@hotmail.com  

 
Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε σενάριο διδασκαλίας με τίτλο «Αριθμός 

– Ρυθμός – Αρμονία» με αφόρμηση το ιστορικό σημείωμα της παραγράφου 2.4 του μέρους Α΄ των 

Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου. Κεντρικός του στόχος ήταν η εμβάθυνση στο κεφάλαιο των 

κλασμάτων και η απροσδόκητη για ένα μαθητή σύνδεση αυτού με τη Μουσική. Πιο συγκεκριμένα, το 

σενάριο είχε ως στόχο οι μαθητές να εξασκηθούν τόσο στην κατάστρωση και επίλυση εξισώσεων όσο 

και στη σύγκριση κλασμάτων μέσα από μια διαθεματική δραστηριότητα (Μαθηματικά και Μουσική), 

καθώς επίσης να δουν τη σχέση των Μαθηματικών με τη Μουσική μέσα από το πρίσμα των Αρχαίων 

Ελληνικών κειμένων. Στο πρώτο μέρος του σεναρίου διδασκαλίας, οι μαθητές ανάγνωσαν το ιστορικό 

σημείωμα και με αφορμή αυτό έγινε μια πρώτη συζήτηση για το μουσικό μέτρο, για την αξία καθεμίας 

από τις νότες μέσα σε αυτό (κλάσμα) και για το άθροισμα των αξιών των νοτών, δηλαδή το ρυθμό του 

μέτρου, με σκοπό να συνδεθεί ο ρυθμός με τον αριθμό (κλάσμα). Στο δεύτερο μέρος, δόθηκαν στους 

μαθητές τέσσερα μουσικά μέτρα και το κλάσμα που αντιπροσώπευε το ρυθμό καθενός από αυτά. 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να καταστρώσουν και να επιλύσουν κατάλληλες εξισώσεις κλιμακούμενης 

δυσκολίας, με σκοπό να αντιστοιχίσουν σε κάθε νότα την αξία της, δηλαδή το κλάσμα που την εκφράζει. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να προβούν σε σύγκριση των κλασμάτων – αξιών των νοτών. Στο 

τρίτο μέρος, δόθηκε στους μαθητές η διήγηση του Νεοπυθαγόρειου Νικόμαχου του Γερασηνού, στην 

οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο Πυθαγόρας ανακάλυψε τα βασικά μουσικά διαστήματα 

(δηλαδή την οκτάβα, την τετάρτη και την πέμπτη) και ζητήθηκε από τους μαθητές να βρουν τα κλάσματα 

που αντιστοίχισε σε καθένα από αυτά, αλλά και τις πράξεις και τις ιδιότητές τους που κρύβονται στο εν 

λόγω κείμενο. Τέλος, ανατέθηκε στους μαθητές μία άσκηση επίλυσης εξισώσεων και μια εργασία με 

ζητούμενο την εύρεση διηγήσεων με θέμα την κατασκευή της μουσικής κλίμακας από τους 

Πυθαγορείους και την «Αρμονία των Σφαιρών» που εξέφραζε τη δομή του Σύμπαντος σύμφωνα με 

αυτούς. 

mailto:t.gaitani@hotmail.com


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες | Ρόδος, 17-18 Οκτωβρίου 2014 

 

79 

 

ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ 

 
Δημήτριος Μαντέλλος, Καθηγητής Μαθηματικών, Κολλέγιο Αθηνών, 

dimitrismantellos@gmail.com  

 

Το πρόσημο τριωνύμου αποτελεί ένα κομμάτι των μαθηματικών που δημιουργεί αρκετές 

δυσκολίες στους μαθητές. Η σημαντικότερη πηγή αυτών των δυσκολιών, είναι τα διαφορετικά πλαίσια 

μέσα στα οποία συναντάται η έννοια. 

Με την συγκεκριμένη εργασία, επιδιώκουμε  να κατανοήσουν οι μαθητές ότι «πρόσημο του 

τριωνύμου» σημαίνει πρόσημο των τιμών που λαμβάνει το τριώνυμο ανάλογα με τις τιμές της 

μεταβλητής. Θέλουμε επίσης να γίνει σαφές ότι το πρόσημό του τριωνύμου δεν ταυτίζεται με το 

πρόσημο της διακρίνουσας, αλλά εξαρτάται από αυτό. 

Η παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε σε μία τάξη Α’ Λυκείου. Έγινε ευρεία χρήση των νέων 

τεχνολογιών και ειδικότερα της Δυναμικής Γεωμετρίας. Ακόμη έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν οι 

εφαρμογές του τριωνύμου στην Φυσική. Η εργασία δομήθηκε σε τρεις διδακτικές ενότητες με 

διαφορετικούς στόχους.  

Στην 1η διδακτική ενότητα οι μαθητές επεξεργάζονται ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την 

καθημερινότητα. Οι μαθητές στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών πειραματίζονται 

μεταβάλλοντας τα δεδομένα και παρατηρώντας τις αλλαγές που πραγματοποιούνται , βγάζουν χρήσιμα 

συμπεράσματα. 

Στην 2η διδακτική ενότητα παρουσιάζεται το κεντρικό θέμα το οποίο προσεγγίζεται με χρήση 

διαφόρων προετοιμασμένων αρχείων σε προγράμματα Excel, Geogebra, Smart-notes, Power point. 

Στην 3η διδακτική ενότητα κωδικοποιούνται τα συμπεράσματα που σχετίζονται με το πρόσημο 

τριωνύμου και καταστρώνεται η τυπική μεθοδολογία. 

Η επίδραση της εφαρμογής στη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών αξιολογήθηκε με ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο και κατέδειξε την διαμόρφωση θετικότερης στάσης καθώς επίσης και την βελτίωση των 

μαθηματικών επιδόσεων. 

Ας επισημάνουμε ότι στην δραστηριότητα συμμετείχαν ενεργά και μαθητές που μέχρι τότε 

αδιαφορούσαν ή εκφράζονταν σαφώς αρνητικά για το μάθημα των Μαθηματικών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ xo 
 

Χρίστος Κωνσταντόπουλος, Κολλέγιο Αθηνών, ckonstantopoulos@haef.gr 

Αλέξανδρος Μαναρίδης, Κολλέγιο Αθηνών, manaridis@haef.gr   

 
Η  έννοια του ορίου παρότι είναι κομβικής σημασίας για την Ανάλυση, όχι μόνο σε σχολικό επίπεδο, 

παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στην κατανόησή της. Συχνά οι μαθητές αποκομίζουν μια λαθεμένη 

εικόνα του ορίου, καθώς στηρίζονται στις αυθόρμητες αντιλήψεις που έχουν γι΄ αυτό μέσα από την 

καθημερινή χρήση της λέξης «όριο». Ως αποτέλεσμα αυτής της παρερμηνείας είναι να δυσκολεύονται 

επίσης στην κατανόηση των εννοιών  που κάνουν χρήση του ορίου όπως της συνέχειας και της 

παραγώγου. Στο σχολικό βιβλίο της Γ Λυκείου, ο ε-δ ορισμός υπάρχει μόνο για την πληρότητα της ύλης 

δε διδάσκεται και δεν εξετάζεται. Η διδασκαλία του ορίου ανάγεται σε αλγοριθμικές διαδικασίες 

υπολογισμού του. Παρατηρείται δηλαδή μια αλγεβροποίηση της θεμελιώδους αυτής έννοιας που οδηγεί 

στην υποβάθμισή του καθώς οι μαθητές ενώ είναι σε θέση να υπολογίσουν ακόμα και το πιο σύνθετο 

όριο αδυνατούν να το ερμηνεύσουν. Έχοντας όλα αυτά κατά νου σχεδιάσαμε αυτή τη διδακτική 

παρέμβαση, που προορίζεται να πραγματοποιηθεί πριν τη διδασκαλία του ορίου,  στην οποία ιδιαίτερο 

βάρος έχει δοθεί στην διαισθητική προσέγγισή της έννοιας. Γίνεται μια προσπάθεια μέσα από τις 

γραφικές παραστάσεις κατάλληλων συναρτήσεων, να αποκτήσουν οι μαθητές μια καλή εικόνα του και να 

αποφευχθούν οι συχνές παρανοήσεις που δημιουργούνται . Στους μαθητές δίνεται ένα φύλλο εργασίας 

και μια σειρά από αρχεία geogebra, με τις γραφικές παραστάσεις κατάλληλα επιλεγμένων  συναρτήσεων 

και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτημάτων. Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά, 

εξερευνούν και  παρατηρούν τις μεταβολές στις τιμές της συνάρτησης και συμπληρώνουν τις ερωτήσεις 

του φύλλου εργασίας. Κατά  τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε ερώτησης ο ρόλος του δασκάλου είναι 

συμβουλευτικός. Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές και εξαγωγή συμπερασμάτων. Η δομή των 

δραστηριοτήτων είναι τέτοια ώστε να φαίνεται ότι η συμπεριφορά της συνάρτησης στο σημείο  δεν 

επηρεάζει το όριό της όταν ο x τείνει στο  ,όπως επίσης και ότι η τιμή του  καθορίζεται από 

τις τιμές που παίρνει η συνάρτηση  κοντά σε αυτό. Έτσι με τη βοήθεια του Η/Υ δημιουργείται ένα 

περιβάλλον όπου οι μαθητές εξάγουν συμπεράσματα μέσα από τη δυναμικό χειρισμό των γραφικών 

παραστάσεων ενώ ταυτόχρονα τους παρέχεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και να υπερνικήσουν τα 

εμπόδια που ενδεχόμενα έχουν σχηματίσει. 
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Θεματική Συνεδρία 12: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές 

Επιστήμες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ  

ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Γεώργιος Τσαπαρλής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, gtseper@cc.uoi.gr 

Εμμανουήλ Στεργίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας 

 

Η χημεία ως μάθημα γενικής παιδείας στο λύκειο πρέπει να αποβλέπει αφενός στον χημικό 

εγγραμματισμό, αφετέρου στην χημική κουλτούρα, και συνολικά να δημιουργεί την εντύπωση όχι μόνο 

του χρήσιμου αλλά και του απολαυστικού και ωραίου μαθήματος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται 

πειραματικό υλικό για τη χημεία της β΄ τάξης λυκείου που αποτελεί συνέχεια ήδη αναπτυχθέντος 

αντίστοιχου υλικού για την α΄ τάξη λυκείου. Το πειραματικό υλικό των δύο αυτών τάξεων αποτέλεσε τη 

βασική διδακτική πρόταση σε επίπεδο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για αναμορφωμένο πρόγραμμα 

σπουδών χημείας γενικής παιδείας του ενιαίου λυκείου (1997-98). Το υλικό είναι αποτέλεσμα 

μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στη διδακτική της χημείας, και στην παρούσα φάση ουσιαστικά 

συνίσταται μόνο στο διδακτικό εγχειρίδιο. Αυτό είναι διαρθρωμένο σε τρεις μείζονες ενότητες: A: 

Οργανική χημεία, B: Η χημεία και η ζωή μας, Γ: Χημεία και ενέργεια. Η οργανική χημεία περιλαμβάνει 

τέσσερα κεφάλαια: 1) ενέργεια – καύσιμα, 2) υδρογονάνθρακες 3) πολυμερή – πλαστικά και  νέα υλικά, 

4) αλκοόλες – αιθέρες – καρβονυλικές ενώσεις – οξέα – εστέρες. Η χημεία και η ζωή μας αποτελείται 

από τρία κεφάλαια: 5) φάρμακα, 6) τρόφιμα – διατροφή, 7) βιομόρια: τα μόρια της ζωής. Τέλος η χημεία 

και ενέργεια αναφέρεται στην ηλεκτροχημική ενέργεια (Κεφ. 8) και στην πυρηνική ενέργεια και τις 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (Κεφ. 9).  

Στην παρούσα εργασία θα περιγραφούν οι στόχοι, η μεθοδολογία και οι πηγές σύνταξης του υλι-

κού, ενώ θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των περιεχομένων. Ως εκ της φύσεώς του, το μάθημα προσφέ-

ρεται για ποικίλες και σημαντικές εργασίες πρότζεκτ εκ μέρους των μαθητών, με άντληση πλούσιων 

πληροφοριών από το διαδίκτυο. Άλλες πηγές εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να αποτελέσουν επισκέψεις 

των μαθητών σε χημικά εργαστήρια και εργοστάσια, ενώ η άμεση επαφή των μαθητών με ποικίλα υλικά 

ης καθημερινής ζωής(π.χ. καύσιμα, πλαστικά, μπαταρίες) και με επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να προ-

σφέρει έναν πρόσθετο πλούτο γνώσεων.      
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΕΡΩΤΗΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ 

 
Ανδρεανή Μπάιτελμαν, Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές 

Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, baytel@ucy.ac.cy  

Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου, Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές 

Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κύπρου, c.p.constantinou@ucy.ac.cy  

 

Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για 

το μάθημα της Βιολογίας, βασισμένο στην προσέγγιση της αναστοχαστικής διερώτησης με τη χρήση της 

συνεργατικής μάθησης και τη στήριξη των Νέων Τεχνολογιών. Το  συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό 

αποτελεί μέρος του έργου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) της Κύπρου «Ψηφιακό 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» (ΨΕΠ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

κατά 50% και κατά 50% από εθνικούς πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας (eContent 

Project:ΕΚΤ02/07). Την επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του 

Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου της Βιολογίας Λυκείου είχε η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις 

Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Γενικότερα, τα ΨΕΠ αποτελούν το προϊόν μιας προσπάθειας για παιδαγωγική αξιοποίηση των 

σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας με απώτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της 

διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών. Έγινε προσπάθεια, ώστε, το συγκεκριμένο ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό να λειτουργεί συνοδευτικά και υποστηρικτικά σε σχέση με τα υφιστάμενα μαθήματα 

των φυσικών επιστημών, όπως αυτά καθορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Προγράμματα 

Σπουδών του ΥΠΠ της Κύπρου. 

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό της παρούσας εργασίας, με τίτλο «Παράγοντες που επηρεάζουν 

την ταχύτητα δράσης των ενζύμων», αποτελεί ένα παράδειγμα ΨΕΠ για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ 

Λυκείου, σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών για τη Γ΄Λυκείου της Κύπρου. Ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξη του υλικού πραγματοποιήθηκε με βάση την αναστοχαστική διερώτηση, η οποία είναι ένα 

πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης που, στις μέρες μας, τυγχάνει ευρείας αποδοχής από την επιστημονική 

κοινότητα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η αναστοχαστική διερώτηση στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στη θεωρία μάθησης του οικοδομισμού και της μετεξέλιξής του, του κοινωνικού οικοδομισμού, 

και στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης, στην 

προώθηση της κατανόησης της φύσης της επιστήμης, στην αυτονομία των μαθητών για διερεύνηση, 

αξιοποιώντας πρωτογενή δεδομένα με σκοπό την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που προσομοιάζουν 

σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, η αναστοχαστική διερώτηση προωθεί την ανάπτυξη και 

ενδυνάμωση δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας των μαθητών. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

Θεόδωρος Πιερράτος, Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου, pierratos@gmail.com 

Παναγιώτης Κουμαράς, Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., koumaras@eled.auth.gr 

 

Ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) είναι οι μαθητές να 

μάθουν να παρατηρούν τον κόσμο και να θέτουν ερωτήματα, διαμορφώνοντας έτσι στάσεις και για τη 

ζωή τους ως ενήλικες. Υποστηρίζεται ότι η κατάλληλη ερώτηση μπορεί να οδηγήσει σε  λύση του 

προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τη χρησιμοποίηση καταστάσεων από την καθημερινή ζωή στη 

διδασκαλία των Φ.Ε., οι μαθητές ασκούνται, πέραν των άλλων, και στην παρατήρηση και τη διατύπωση 

κατάλληλων ερωτήσεων. Η σχολική μάθηση με αυτόν τον τρόπο πλησιάζει τον αβίαστο τρόπο με τον 

οποίο το παιδί μαθαίνει στην καθημερινή του ζωή: έχει μια απορία και ρωτάει αναζητώντας τη λύση της. 

Τελικά αυτό οδηγεί και στην αναγνώριση από τους μαθητές του είδους των ερωτήσεων στο οποίο 

μπορούν να απαντήσουν οι Φυσικές Επιστήμες, που είναι και ένα από τα ζητούμενα και διεθνών 

προγραμμάτων αξιολόγησης. 

Στην καθημερινή ζωή του παιδιού το παιγνίδι, τόσο με την έννοια του αντικειμένου όσο και με 

την έννοια της διαδικασίας, είναι σε περίοπτη θέση. Στη χώρα μας, στις περιπτώσεις που αυτό  

αξιοποιείται στη διδασκαλία των Φ.Ε., περιορίζεται  συνήθως στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών προκειμένου να εισαχθεί στη συνέχεια με παραδοσιακό τρόπο κάποια έννοια. Παραγνωρίζεται 

η χρησιμότητα του παιχνιδιού ως μέσου που θα μπορούσε επίσης να συνδράμει στην ανάδειξη της 

επιστημονικής μεθοδολογίας, στην εισαγωγή και διερεύνηση εκ μέρους των μαθητών εννοιών των Φ.Ε. 

καθώς επίσης και στην αξιολόγηση της διδασκαλίας. 

Στην εργασία αυτή, υιοθετώντας το μοντέλο της διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας, 

παρουσιάζονται παραδείγματα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού που αξιοποιούν παιχνίδια του εμπορίου 

στη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, προτείνονται παιχνίδια και παρουσιάζεται υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει 

αναπτυχθεί για τη διδασκαλία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 η ηλέκτριση των σωμάτων στην Ε’ τάξη του Δ.Σ. και στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου, αξιοποιώντας 

το Fun fly stick, μια φορητή γεννήτρια Van der Graaf, παιχνίδι της χρονιάς 2008 στις Η.Π.Α., 

 οι έννοιες της τριβής και της ορμής στις Α’ και Β’ τάξεις του Λυκείου, αξιοποιώντας ένα κουρδι-

στό αυτοκινητάκι ή το παιχνίδι Hoover craft, 

 η διδασκαλία της επιστημονικής μεθοδολογίας στην Ε’ τάξη του Δ.Σ. και στη Β’ τάξη του Γυ-

μνασίου, χρησιμοποιώντας το παλιό ινδιάνικο παιχνίδι Hui-maschine. 
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Ο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

Παρασκευή Τσακμάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, Υπ. Διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., 

vtsakmaki@gmail.com 

Παναγιώτης Κουμαράς, Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., koumaras@eled.auth.gr 

 

Τα τελευταία, τουλάχιστον, τριάντα χρόνια πλήθος ερευνών έχει αναδείξει τη παγκοσμιότητα και 

τη διαχρονικότητα ιδεών που χρησιμοποιούν μαθητές και φοιτητές για την περιγραφή και ερμηνεία 

φαινομένων ή καταστάσεων που είναι αντικείμενα διδασκαλίας της Φυσικής. Σύντομα διατυπώθηκαν 

απόψεις ότι γενεσιουργό νοητικό σχήμα για πολλές από τις καταγραμμένες ιδέες είναι μια μορφή 

αιτιακού συλλογισμού των μαθητών, ο γραμμικός αιτιακός συλλογισμός. Σύμφωνα με αυτόν οι μαθητές 

θεωρούν ότι υπάρχει μονοκατευθυντική δράση από έναν ενεργό παράγοντα, που συνδέεται με το αίτιο, 

προς τον αποδέκτη της δράσης που συνδέεται με το αποτέλεσμα. Μολονότι δεν μπορεί να θεωρηθεί επί 

του παρόντος ολοκληρωμένο, το μοντέλο αυτό μπορεί να περιγράψει αρκετά ικανοποιητικά τον τρόπο με 

τον οποίο ένας μαθητευόμενος, επιχειρώντας να περιγράψει ένα φυσικό σύστημα, χρησιμοποιεί αιτιακές 

σχέσεις για την ερμηνεία και την πρόβλεψη της λειτουργίας του. 

Η θεωρία του εποικοδομητισμού αναγνωρίζει τη σημασία των αρχικών ιδεών των 

μαθητευόμενων στη μάθηση και αποδίδει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό «κρίσιμων πειραμάτων» με 

στόχους να φέρουν το μαθητευόμενο σε σύγκρουση με τις αρχικές του ιδέες και να δημιουργήσουν 

ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικοδόμηση της επιθυμητής γνώσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι 

ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση τέτοιων κρισίμων πειραμάτων, το αποτέλεσμα των οποίων δεν 

μπορεί να προβλεφθεί αλλά ούτε και να ερμηνευτεί με τον αιτιακό συλλογισμό που φαίνεται να 

χρησιμοποιούν οι μαθητές και οι φοιτητές, τα οποία εντάσσονται σε μία εποικοδομητικού τύπου 

διδασκαλία. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν κρίσιμα πειράματα από την περιοχή των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων.  

Ενδεικτικά, ένα τέτοιο πείραμα είναι το εξής: Μια μπαταρία συνδέεται αρχικά με μια λάμπα 

(κύκλωμα Α) ενώ ταυτόχρονα δύο, πανομοιότυπες με την πρώτη, μπαταρίες συνδέονται σε σειρά με μία, 

όμοια με την πρώτη, λάμπα (κύκλωμα Β). Ποια λάμπα θα φωτοβολήσει για περισσότερο χρόνο, του 

κυκλώματος Α, του κυκλώματος Β ή μήπως θα φωτοβολήσουν για ίδιο χρονικό διάστημα; Για την 

πραγματοποίηση του πειράματος χρησιμοποιούνται, για εποπτικούς λόγους, τρεις πυκνωτές 

χωρητικότητας 1 F ή ένα τζαουλόμετρο. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα του πειράματος (η λάμπα 

του κυκλώματος Β φωτοβολεί για μικρότερο χρονικό διάστημα από τη λάμπα του κυκλώματος Α) 

δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί από τους μαθητές, προκαλώντας την αναγκαία γνωστική σύγκρουση η 

οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για να εισαχθούν οι έννοιες ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος. 
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Αικατερίνη Κλωνάρη, Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου, aklonari@geo.aegean.gr 

ITYE ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ1 

 

Η ψηφιακή εποχή δεν έχει απλά αλλάξει τη φύση των πηγών και των πληροφορίων που οι 

άνθρωποι έχουν πρόσβαση, αλλά έχουν μετασχηματίσει και τον τρόπο  με τον οποίο αυτές 

προσεγγίζονται. Και τα δύο έχουν αλλάξει δραματικά, αλλά και το πλήθος τους έχει αυξηθεί εκθετικά. 

Ένας σημαντικός αριθμός από αυτές τις πηγές και πληροφορίες χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους 

στη διδασκαλία και τη μάθηση. Παρόλα αυτά η επιλογή συγκεκριμένων πόρων ή πληροφοριών 

παρουσιάζει προβλήματα ως προς την καταλληλότητά, εγκυρότητα και αξιοπιστία τους, όπως επίσης και 

ως προς το τρόπο που τα παραπάνω χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα σημαντικό 

ζήτημα λοιπόν που τίθεται στην ψηφιακή εποχή μας, είναι η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού 

υλικού, στη συγκεκριμένη περίπτωση για την γεωγραφία, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι 

βασικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί για την αποτελεσματική χρήση των πόρων μέσα από 

συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Το άρθρο αυτό, ως εκ τούτου, αναφέρεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ποικιλίας 

μαθησιακών αντικειμένων με σκοπό αφενός μεν τον εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων 

Γεωγραφίας (Δημοτικού Γυμνασίου) και ΜτΠ (Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού), αφετέρου δε την χρησιμοποίησή 

τους, ως αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να 

αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, μέσα από την ανάρτησή τους στο πανελλήνιο 

αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων  «Φωτόδεντρο» (http://photodentro.edu.gr/lor/).  Στα πλαίσια αυτά 

θα παρουσιαστούν οι θεωρητικές βάσεις και κρίσιμα ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την 

επίτευξη των σκοπών και στόχων της γεωγραφικής εκπαίδευσης, καθώς και κάποια ενδεικτικά 

παραδείγματα των μαθησιακών αντικειμένων. Επιπλέον  θα συζητηθούν οι δυνατότητες χρήσης τους 

στην σχολική πρακτική μέσα από δραστηριότητες που υποστηρίζουν την διερευνητική  μάθηση.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Τα μαθησιακά αντικείμενα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:  «Προδιαγραφές Και Ανάπτυξη Ψηφιακής 

Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Υποδομές Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων, Δημιουργία Προτύπων Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, 

Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» (Πράξη με Κωδ. ΟΠΣ 296441 του ΕΣΠΑ, 

Τελικός Δικαιούχος ΙΤΥΕ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου) 
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Θεματική Συνεδρία  13: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού .  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
 

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,kara@aegean.gr 

Βασιλεία Πιννίκα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, psemms13025@aegean.gr 
 

Μαριάννα Ανδριώτη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, pse10032@aegean.gr 

Νεκταρία-Ευτυχία Καραγκιόζογλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, karag_n_e@hotmail.com 

Ευδοκία Κατσαρά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, pse10285@aegean.gr 

Γαβριέλα Κρητικού,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, pse10008@aegean.gr 

Ελένη Μανδυλάκη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Elena_red_life@hotmail.com 

Κατερίνα Μόνιου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, pse10201@aegean.gr 

Βασιλική Παρδάλη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, pse09147@aegean.gr 

Μαρία Φρονιμάδη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, pse10098@aegean.gr 

Ιωάννα Χατζηκοκολάκη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ioannaxatzikokolaki@gmail.com 

 

Η πολύπλευρη συνεισφορά του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών αναγνωριζόταν 

από πολύ παλιά και συνεχίζει να αναγνωρίζεται και σήμερα. Έχει διαπιστωθεί ότι το παιχνίδι συμβάλλει 

στην ανάπτυξη του επικοινωνιακού τομέα—εφόσον γίνεται αποδεκτή και συχνά ενισχύεται και 

επιδιώκεται η πολυτροπική επικοινωνία—στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και στην 

ωρίμανση του συναισθηματικού τομέα. Το παιχνίδι θεωρείται ως η βάση πολλών προγραμμάτων, ειδικά 

για τις πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες, κατέχοντας σημαντική θέση ως υποστηρικτικό πλαίσιο για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών. Ο σημαντικός εκπαιδευτικός 

ρόλος του παιχνιδιού προκαλεί την υιοθέτηση θετικής στάσης για τα μαθηματικά και ενισχύει την 

επιθυμία των παιδιών για μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν αυτή την άποψη, αναφέρουν ότι το 

παιχνίδι προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για μάθηση και το χρησιμοποιούν για την υποστήριξη της 

διδασκαλίας τους. Όμως λόγω του ότι κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο επιδιώκει την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων στόχων, που συν-διαμορφώνονται ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις 

ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και το όραμα των εκπαιδευτικών, συχνά 

δημιουργείται η ανάγκη σχεδιασμού παιχνιδιών παρόλη την ύπαρξη ποικιλίας στην αγορά. 

Με βάση τις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και με βάση τις 

ιδιαίτερες αρχές για τον σχεδιασμό επιτραπέζιων παιχνιδιών δημιουργήθηκαν παιχνίδια για τα 

μαθηματικά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα επιτραπέζια αυτά παιχνίδια, με ταμπλό ή/και με κάρτες 

διαπραγματεύονται ποικίλα θέματα με νόημα και ενδιαφέρον για τα μικρά παιδιά. Οι μαθηματική/ές 

έννοια/ες που διαπραγματεύονται δεν είναι πάντα άμεσα αντιληπτή/ές. Άλλα παίζονται με ομάδες και 

επιδιώκουν τη συνεργασία και άλλα όχι, αλλά σίγουρα στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζονται τύχη, 

αναδύουν στρατηγικές, απαιτούν τακτική. 

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών παιχνιδιών αφενός 

για τη διερεύνηση των αρχών σχεδιασμού τους και αφετέρου για την αξιολόγησή τους. Συγκεκριμένα 

στο Εργαστήριο: 

1. θα παρουσιαστούν ποικίλα σχεδιασμένα παιχνίδια,  

2. οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα ή/και την ιδιότητά τους, για 

να επιλέξουν και να παίξουν κάποιο παιχνίδι, να αξιολογήσουν το παιχνίδι (ως κατασκευή, ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο κλπ) και να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους, 

3. θα συζητηθούν αρχές για την ανάλυση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

 

mailto:kara@aegean.gr
mailto:psemms13025@aegean.gr
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q9E6IJ3B/pseHYPERLINK%20%22mailto:pse10032@aegean.gr%2210032@HYPERLINK%20%22mailto:pse10032@aegean.gr%22aegeanHYPERLINK%20%22mailto:pse10032@aegean.gr%22.HYPERLINK%20%22mailto:pse10032@aegean.gr%22gr
mailto:karag_n_e@hotmail.com
mailto:pse10285@aegean.gr
mailto:pse10008@aegean.gr
mailto:Elena_red_life@hotmail.com
mailto:pse10201@aegean.gr
mailto:pse09147@aegean.gr
mailto:pse10098@aegean.gr
mailto:ioannaxatzikokolaki@gmail.com


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες | Ρόδος, 17-18 Οκτωβρίου 2014 

 

87 

 
Θεματική  Συνεδρία 14: Αναρτημένες εργασίες.  

ITALIAN KINDERGARTEN GUIDELINES FOR NUMBER AND OPERATIONS 

 
Silvia Mion, University of Padua, silvia84mion@gmail.com 

 
The theories concerning the construction of the concept of number, state that the period from 2 to 

8 years of age has a decisive importance. For this reason the development of numerical knowledge should 

be supported by the kindergarten. Competencies achieved in early mathematics are crucial because they 

help children to develop specific attitudes to the discipline and moreover because they lead children to 

become citizen in a numerate society and influence later school success. The crucial role of number and 

operations in kindergarten demands children interaction with high quality, challenging and accessible 

mathematical activities that lead them to discriminate situations implying numerical aspects and to 

recognize numerical expressions. 

Since early mathematics are strictly connected with the development of the numeracy concept in 

that paper the Italian kindergarten guidelines for number and operations will be presented.  
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ΟΙ «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΕΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

 
Ασημίνα Ανδρίκου, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ, ΠΔΜ, m_andrikou20@hotmail.com 

Πασχαλία Δάρατζη, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ, ΠΔΜ, pdaratzh@gmail.com 

 

Στην παρούσα αναρτημένη εργασία περιγράφεται το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά 

το σχολικό έτος 2013-2014 στη Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βεύης στην περιοχή της Φλώρινας. Πιο 

συγκεκριμένα, κατασκευάσαμε μαζί με τους μαθητές ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με σκοπό να εμπλέξουμε 

την τοπική ιστορία της περιοχής με βασικές ιδέες του ηλεκτρισμού και των μιγμάτων. Κεντρικό 

ζητούμενο της όλης διαδικασίας ήταν η παρουσίαση του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού σε Φεστιβάλ 

Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. 

Στη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιήσαμε αρκετές συναντήσεις κατά την Ευέλικτη 

Ζώνη και μαζί με τους μαθητές κατασκευάσαμε το κουτί «Οι Ερευνητές της Φλώρινας». Το κουτί μας 

περιέχει το ταμπλό του επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο αποτελεί τρισδιάστατο μοντέλο του Νομού 

Φλώρινας και τρία μικρότερα κουτιά με τα υλικά των μιγμάτων, τις ερωτήσεις τοπικής ιστορίας και τα 

υλικά για τον ηλεκτρισμό με ένα μοντέλο αυτοκινήτου. Αν και τα γνωστικά αντικείμενα που επιλέχτηκαν 

από τους μαθητές ήταν ασύνδετα (μίγματα, ηλεκτρισμός και τοπική ιστορία) προσπαθήσαμε να τα 

εντάξουμε και να τα συνδυάσουμε αρμονικά μέσα στο επιτραπέζιο παιχνίδι μας. Έτσι, ο κάθε παίκτης 

αυτού του επιτραπέζιου παιχνιδιού γίνεται ερευνητής της Φλώρινας, περνά από τα διάφορα χωριά και 

καλείται να περάσει με επιτυχία από δοκιμασίες, όπως να ανάψει τα φώτα από το αυτοκίνητο 

χρησιμοποιώντας αγωγούς και όχι μονωτές, να διακρίνει με το σωστό τρόπο ένα μίγμα στα συστατικά 

του και να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις που αφορούν το νομό Φλώρινας. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιτραπέζιου παιχνιδιού έγινε από τους μαθητές σε ένα 

ευχάριστο και παιγνιώδες περιβάλλον διερευνητικού χαρακτήρα. Στην αναρτημένη εργασία πρόκειται να 

παρουσιάσουμε και να περιγράψουμε τα επιμέρους μέρη του επιτραπέζιου παιχνιδιού, να συζητήσουμε 

τους κανόνες του και να αναλύσουμε τη σύνδεση των τριών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων 

(ιστορία, ηλεκτρισμός, μίγματα). Επίσης θα συζητήσουμε την εμπλοκή των μαθητών στο Φεστιβάλ, όσον 

αφορά την ποιότητα της αλληλεπίδρασης που ανάπτυξαν με τους επισκέπτες. 
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ΤΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ» ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
 

Αγγελική Βασιλούδη, φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

vasiloudiangela992@gmail.com 

Γεώργιος Κοταμπάσης, φοιτητής ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

georgekotabasis3@gmail.com 

 

Στην παρούσα αναρτημένη εργασία παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά 

τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014, στο Δημοτικό Σχολείο Κέλλης Φλώρινας, από τους μαθητές 

της E’ και ακολούθως Στ’ τάξης. Οκτώ μαθητές εργάστηκαν στα πλαίσια ενός ανοιχτού διερευνητικού 

περιβάλλοντος, κατά την ευέλικτη ζώνη, με την υποστήριξη δύο φοιτητών του ΠΤΔΕ Φλώρινας. Στόχος 

της εργασίας ήταν η σχεδίαση και κατασκευή του «επιστημονικού κουτιού του τρένου», για τη 

δημιουργία της «Επιστημονικής Γωνιάς» του σχολείου.  

Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά με απώτερο σκοπό την παρουσίασή του στα 2 Φεστιβάλ 

Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (1ο και 2ο), που πραγματοποιήθηκαν στη Φλώρινα. Την πρώτη 

χρονιά επιχειρήθηκε μια πρώτη εξοικείωση των μαθητών με τον σιδηρόδρομο και τη μοντελοποίηση 

αντικειμένων, ενώ σταδιακά οι δραστηριότητες έγιναν συνθετότερες με την προσθήκη παραγόντων 

σχετικών με την επιστήμη, την τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Έτσι, το «επιστημονικό 

κουτί του τρένου» περιλαμβάνει: (α) ένα τρισδιάστατο μοντέλο τρένου, από ανακυκλώσιμα υλικά, στο 

οποίο προσαρμόστηκε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, (β) έναν τρισδιάστατο, μαγνητικό, σιδηροδρομικό χάρτη 

του νομού Φλώρινας, (γ) ένα μοντέλο τροχών τρένου, όπου αναπαριστάται το ιδιαίτερο σχήμα των 

τροχών, (δ) ένα Stop Motion Animation βίντεο, το οποίο κατασκευάστηκε με τη λήψη διαδοχικών 

φωτογραφιών του μοντέλου τρένου ώστε να δίνεται η αίσθηση της κίνησης και (ε) ένα βίντεο, στο οποίο 

οι μαθητές παρουσιάζουν μία επίσκεψη πεδίου που πραγματοποίησαν στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της 

Φλώρινας και στο πρώτο τους ταξίδι με το τρένο.  

Η παρούσα αναρτημένη εργασία θα είναι πολυμεσική και θα αποτελεί μέρος μιας ειδικής 

συνεδρίας στο συνέδριο, στα πλαίσια της οποίας θα παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά υλικά που 

κατασκευάστηκαν (μοντέλο τροχών, stop motion animation, βίντεο κ.λπ.). Ακόμη, θα γίνει αποτίμηση 

μέρους των θετικών αποτελεσμάτων της έρευνας όσον αφορά την εξέλιξη του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, το Φεστιβάλ καθώς και για την εξέλιξη των «επιστημονικών» τους 

δεξιοτήτων. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΤΗΣ Ε’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
Στέργιος Γκίτσας, Φοιτητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, sgkitsas@hotmail.com    

 

Στην παρούσα αναρτημένη εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Το υλικό είναι προϊόν μιας 

ομάδας πέντε μαθητών που φοιτούσαν στην Ε’ τάξη, σ’ ένα δημοτικό σχολείο στην περιοχή της 

Φλώρινας. Κεντρικό ζητούμενο της όλης διαδικασίας ήταν η αναδόμηση των παρανοήσεων των μαθητών 

σε σχέση με το φαινόμενο των εποχών, μέσω της έρευνας και των δοκιμών για την κατασκευή, καθώς 

και η παρουσίασή τους σε Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στην πόλη της Φλώρινας. 

Αρχικά, πρόκειται να συζητηθεί το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο αφορά την αναγνώριση του 

προβλήματος, τα νοητικά μοντέλα των μαθητών και το παιδαγωγικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, στη 

βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι οι μαθητές όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενηλίκων 

έχουν δυσκολίες στην κατανόηση του φαινομένου και πολύ συχνά αναπτύσσουν εναλλακτικές ιδέες για 

αυτό το φαινόμενο. Το παιδαγωγικό πλαίσιο αυτής της παρέμβασης είναι ένα περιβάλλον ανοιχτής 

διερεύνησης και κονστρουκτιονισμού στο οποίο οι μαθητές με τη βοήθεια μοντέλων μελετούν το 

φαινόμενο των εποχών.  

Στη συνέχεια, πρόκειται να περιγραφεί η Διδακτική – Μαθησιακή Σειρά, η οποία περιλαμβάνει 

την έρευνα και τα πειράματα που πραγματοποίησαν οι μαθητές, ώστε να αναδομήσουν τις παρανοήσεις 

τους. Επίσης, θα παρουσιαστεί το πείραμα και το εκπαιδευτικό υλικό που κατασκεύασαν. Η κατασκευή 

τους είναι ένα μοντέλο επεξήγησης του φαινομένου των τεσσάρων εποχών και αποτελείται από μία 

λάμπα (Ήλιος), ντυμένη με κίτρινο χαρτί, στο κέντρο και τέσσερα μοντέλα της Γης γύρω της. Τα υλικά 

του πειράματος περιλαμβάνουν μια λάμπα υπέρυθρης ακτινοβολίας, ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο και 

μία χρωματισμένη μπάλα (μοντέλο της Γης). Το εκπαιδευτικό υλικό και το πείραμα παρουσιάστηκαν στο 

Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών, το οποίο επισκέφτηκαν μαθητές δημοτικών σχολείων καθώς και πολίτες 

της Φλώρινας.  

Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ιχνογραφημάτων και των ερωτηματολογίων 

που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε’ ΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΤΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ 

 
Ευαγγελία-Ζωή Μπαρά, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

evaeva13@hotmail.gr    

 
 

Η παρούσα αναρτημένη εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την 

δημιουργία «Επιστημονικής Γωνιάς» σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας και την 

παρουσίασή του σε Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Η παρούσα παρέμβαση επιχειρεί να 

εμπλουτίσει τις ιδέες των μαθητών σχετικά με την έννοια της βιωσιμότητας με τη δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές και ταυτόχρονα να αυξήσει το ενδιαφέρον τους για τις φυσικές 

επιστήμες. 

Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που 

πραγματοποιήθηκε από έξι μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου του Αμμοχωρίου Φλώρινας, 

μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτής διερεύνησης στην ευέλικτη ζώνη.  Οι μαθητές 

ασχολήθηκαν με την αειφορία του Αμμοχωρίου με στόχο να προτείνουν λύσεις που θα μπορούσαν να 

μετατρέψουν το χωριό τους σε ένα πιο βιώσιμο χωριό.   

Αρχικά, οι μαθητές εξέφρασαν με ιχνογραφήματα τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους 

σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στο χωριό τους και στην συνέχεια διατύπωσαν ένα συνολικό 

σχέδιο για την έρευνά τους, στηριζόμενοι σε διαδικασίες εντοπισμού κατάλληλων πληροφοριών, π.χ. 

αναζήτησαν στο διαδίκτυο σχετικές λύσεις για ένα βιώσιμο χωριό. Ακολούθησε η διαδικασία παραγωγής 

εκπαιδευτικού υλικού. Οι μαθητές καλούνταν να φανταστούν μία κατασκευή μέσα από την οποία θα 

μπορούσαν να προβάλουν την υπάρχουσα κατάσταση του χωριού τους και ταυτόχρονα τον τρόπο 

βελτίωσής της. Έτσι, οι  μαθητές πρότειναν την κατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου του 

Αμμοχωρίου, που παράλληλα αποτελεί διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι μέσα από το οποίο το 

Αμμοχώρι «γίνεται» πιο βιώσιμο.  

Τα αρχικά και τελικά ιχνογραφήματα των μαθητών, ένας εννοιολογικός χάρτης καθώς ένα 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της παρέμβασης. Συγκεκριμένα, στην εργασία 

θα συζητηθεί η αποτίμηση της όλης εμπειρίας σχετικά με την εμπλοκή των μαθητών στην όλη 

διαδικασία. Επίσης θα παρουσιαστούν αποτελέσματα που αφορούν την εξέλιξη των ιδεών τους για την 

αειφορία.  
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ELECTRICIANS’ GAME: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Αντωνία Σούδη, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

antonia03_sou@hotmail.com  

 

Στην παρούσα αναρτημένη εργασία περιγράφεται το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά 

το σχολικό έτος 2013-2014 στη Στ τάξη του Δημοτικού σχολείου Αμμοχωρίου, στην περιοχή της 

Φλώρινας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές κατασκεύασαν το «Δίγλωσσο Κουτί του Ηλεκτρισμού» με 

κεντρικό ζητούμενο την επακόλουθη παρουσίασή του στο 2ο Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών και 

Τεχνολογίας. 

Στη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις κατά την Ευέλικτη 

Ζώνη, στις οποίες οι μαθητές, ως μικροί «επιστήμονες», σχεδίασαν και κατασκεύασαν ανά ομάδες ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι για τον ηλεκτρισμό ενσωματώνοντας στο ταμπλό του ηλεκτρικά κυκλώματα. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ο δίγλωσσος χαρακτήρας του καθώς εμπλέκονται εξίσου η 

ελληνική και η αγγλική γλώσσα. Το «Δίγλωσσο Κουτί του Ηλεκτρισμού» περιλαμβάνει τα δύο ταμπλό 

των επιτραπέζιων παιχνιδιών των ομάδων με τις κάρτες, τα πιόνια και τους κανόνες τους και κάποια 

επιπλέον αντικείμενα που αντιστοιχούν στις διάφορες δοκιμασίες του παιχνιδιού, όπως χαρτόνια με 

πίνακες ταξινόμησης πληροφοριών, εξαρτήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων (μπαταρίες, λαμπάκια, κ.α.), 

αγωγούς και μονωτές. 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ανοικτού διερευνητικού περιβάλλοντος σε 

συνδυασμό με τη γλωσσική προσέγγιση «Content and Language Integrated Learning» (CLIL). Με τον 

τρόπο αυτό η εκμάθηση του περιεχομένου ενός γνωστικού αντικειμένου (ηλεκτρικά κυκλώματα και 

ηλεκτρικές συσκευές) πραγματοποιήθηκε μέσα από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας  (αγγλική 

γλώσσα). Έτσι, σε ένα διαθεματικό περιβάλλον μάθησης οι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν: α) την 

εκμάθηση γνώσεων σχετικά με τον ηλεκτρισμό β) την εκμάθηση λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα γ) την 

ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων δ) την απόκτηση διαπολιτισμικής συνείδησης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στα οποία οδήγησε η ολοκλήρωση μιας 

τέτοιας διδακτικής παρέμβασης. Όπως φάνηκε, οι μαθητές εξέλιξαν τις γνώσεις τους σχετικά με τον 

ηλεκτρισμό και την αγγλική γλώσσα και ανέπτυξαν σημαντικά τις «επιστημονικές» δεξιότητές τους 

βιώνοντας ευχάριστα συναισθήματα. Η παρούσα εργασία, ως μέρος ειδικής συνεδρίας αναρτημένων 

εργασιών στο συνέδριο, θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 

υλικού και θα παρουσιάσει μέρος των αποτελεσμάτων της διδακτικής εφαρμογής. 
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ERASMUS+, ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ LECOMA PROJECT 
 

Άννα Σπύρτου, Επίκουρος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, aspirtou@uowm.gr  

 

Το Learning Communities in Action (LeComA) είναι ένα project που υποβλήθηκε για αξιολόγηση 

στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης. Το LeComA project 

πρόκειται για μια Στρατηγική Σύμπραξης μεταξύ τεσσάρων Πανεπιστημίων, μίας επιχείρησης, μιας 

περιβαλλοντικής οργάνωσης και ενός μουσείου. Με βάση τον οδηγό του ERASMUS+ το project 

επικεντρώνεται στην ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της δυνατότητας απασχόλησης 

και της πολυεπιστημονικής διδασκαλίας και μάθησης.  

Ειδικότερα, το LeComA project αποσκοπεί στην ανάπτυξη, μεταφορά και υλοποίηση Καλών 

Πρακτικών μη τυπικής εκπαίδευσης στο χώρο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. Δίνεται 

έμφαση στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών του 21ου αιώνα, όπως είναι οι ψηφιακές 

δεξιότητες, η χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, η σύνδεση της τυπικής με τη μη τυπική 

εκπαίδευση καθώς και με την αγορά εργασίας. 

Στην αναρτημένη αυτή εργασία πρόκειται να παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές των επτά εταίρων 

του project, οι οποίοι είναι: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Ελσίνκυ, Αυτόνομο 

Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Ιστορίας 

της Σλοβενίας, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. Για την κάθε Καλή Πρακτική 

περιγράφονται το θεωρητικό της πλαίσιο, το περιβάλλον μάθησης και τα εκπαιδευτικά υλικά. Για 

παράδειγμα, περιγράφεται η υλοποίηση μιας Καλής Πρακτικής STSE χαρακτήρα (Science Technology 

Society Environment) κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τρένο στην περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Στην εργασία, πέρα από τα ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης όπως είναι η «Πράσινη Γραμμή» στη 

Λευκωσία και το τρένο, γίνεται περιγραφή των εκπαιδευτικών υλικών του project. Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνονται στοιχεία για τους οδηγούς των εκπαιδευτικών και τις δραστηριότητες των μαθητών ανά 

Καλή Πρακτική. Επίσης δίνονται στοιχεία για τα πολυμεσικά υλικά που πρόκειται να δημιουργηθούν για 

να στηρίξουν την διάχυση των Καλών Πρακτικών από τον έναν εταίρο στον άλλο. Έτσι για παράδειγμα, 

στην εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού οδηγού στον οποίο δίνεται έμφαση 

στα μουσεία, ως ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης για άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως είναι οι 

μετανάστες.  

Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να προσεγγίσει μια επίκαιρη πρόκληση: την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών υλικών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία σε μη τυπικές μαθησιακές 

δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ   
 

Μαρία Χατζηγεωργίου, Ζάννειο Γυμνάσιο Πειραιά, Κολοκοτρώνη 6, 18531, mairhxatzi@gmail.com  

Ιωάννης Πολίτης, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Σωτήρος Διός 17, 

18535, irondasgr@gmail.com    

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου για 

το μάθημα της Φυσικής που διδάσκεται για πρώτη φορά στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια της 

χώρας μας κατά το σχολικό έτος 2013-14. Προκειμένου να υλοποιηθεί, διεξήχθη έρευνα με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου στους μαθητές της Α΄ τάξης του Ζαννείου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου 

Πειραιά ώστε να διερευνηθεί αν οι μαθητές/ριες είναι ικανοποιημένοι/ες από την εισαγωγή του νέου 

αυτού μαθήματος στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) τους και αν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του. Απώτερος στόχος της μελέτης αυτής είναι να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου μέσα από τη διερευνητική 

μάθηση που επιτάσσει το ΑΠΣ ώστε να αποτελέσει οδηγό  βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας την 

επόμενη σχολική περίοδο.  Πιο αναλυτικά, τα ερευνητικά ερωτήματα που ανακύπτουν και μας οδήγησαν 

σ’ αυτήν την ερευνητική διαδικασία ήταν: Οι μαθητές/ριες α) είναι ευχαριστημένοι από την  ποικιλία των 

δραστηριοτήτων και των ερεθισμάτων; β) θεωρούν υψηλό/χαμηλό το βαθμό δυσκολίας του μαθήματος; 

γ) πιστεύουν ότι ο ρόλος του καθηγητή είναι υποστηριχτικός και καταλυτικός στην καλύτερη κατανόηση 

των νέων φυσικών εννοιών; δ) πόσο δυσκολεύονται στην υλοποίηση κάθε εργαστηριακής ενότητας; 

Απαντώντας ανώνυμα όλοι οι ερωτώμενοι τις ίδιες ερωτήσεις, ενισχύθηκε η αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου ως εργαλείο. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στον ίδιο αριθμό ερωτήσεων. Oι 

απαντήσεις εισήχθηκαν σε πίνακες ώστε να επεξεργαστούν στατιστικά με τα MS Excel και SPSS 19 ενώ 

τα επίπεδα σημαντικότητας ήταν p≤0.05 και p≤0.01. Οι στατιστικές αναλύσεις περιελάμβαναν μεθόδους 

περιγραφικής στατιστικής, για τον προσδιορισμό συχνοτήτων, των επιμέρους ποσοστών και τη 

δημιουργία κατάλληλων διαγραμμάτων. Τέλος, έγινε έλεγχος συσχέτισης των μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου με το τεστ ανεξαρτησίας (chi-square test) και προσδιορίστηκε ο γραμμικός 

συντελεστής συσχέτισης Pearson. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι σχεδόν όλη η 

διδακτέα ύλη ολοκληρώθηκε με επιτυχία όπως ορίζει το ΑΠΣ και παρόλο που θεωρείται απαιτητικό το 

μάθημα της Φυσικής, αυτό χαίρει μεγάλης αποδοχής από τους μαθητές λόγω του εργαστηριακού του 

προφίλ και της ομαδοσυνεργατικής εργασίας. Τα μέσα και τα εργαλεία διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση.  

 

mailto:mairhxatzi@gmail.com
mailto:irondasgr@gmail.com


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες | Ρόδος, 17-18 Οκτωβρίου 2014 

 

95 

 
Θεματική Συνεδρία 15: Ανάλυση Εκπαιδευτικού Υλικού για τις Φυσικές 

Επιστήμες.  

ΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ, 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
Κυριακή Αναγνωστοπούλου, MSc Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Διδάκτωρ, Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μονάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας και 

Παιδαγωγικής, kellyan@ath.forthnet.gr 

Βασιλεία Χατζηνικήτα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Μονάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Παιδαγωγικής, hatzinikita@eap.gr 

 

Βασικό συστατικό του επιστημονικού εγγραμματισμού αποτελεί, πέραν της κατανόησης βασικών 

επιστημονικών εννοιών και θεωριών, η γλώσσα της επιστήμης και η κατάλληλη χρήση της. Η γλώσσα 

της επιστήμης συγκροτείται από κείμενο, απεικονιστικά στοιχεία (φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες, 

κτλ.) και μαθηματικές εκφράσεις (Lemke 1998). Ο επιστημονικά εγγράμματος μαθητής κατέχει τη 

γλώσσα της επιστήμης και μπορεί να ερμηνεύσει, να δημιουργήσει και να μετατρέψει από τη μία μορφή 

στην άλλη τις διαφορετικές αναπαραστάσεις που συγκροτούν τη γλώσσα της επιστήμης (Osborne 2002, 

OECD 2006). Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον, αλλά και πως, τα σχολικά βιβλία των 

Φυσικών Επιστημών και τα έργα αξιολόγησης στις σχολικές εξετάσεις, διαπραγματεύονται τα 

απεικονιστικά στοιχεία. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη του ρόλου που 

παίζουν τα απεικονιστικά στοιχεία (φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες, κτλ.) στα θέματα αξιολόγησης 

αφενός των σχολικών βιβλίων των Φυσικών Επιστημών και αφετέρου των σχολικών εξετάσεων σε αυτά 

τα μαθήματα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 947 θέματα αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων 

Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου και 4248 θέματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων 

σε αυτά τα τρία γνωστικά αντικείμενα. Αυτό το εμπειρικό υλικό αναλύθηκε ως προς τη συχνότητα 

συμπερίληψης απεικονιστικών στοιχείων, το είδος και το λειτουργικό ρόλο αυτών των στοιχείων. Στη 

συνέχεια, η συγκριτική ανάλυση του εμπειρικού υλικού τόσο στο επίπεδο σχολικών βιβλίων και 

εξετάσεων, όσο και στο επίπεδο των τριών γνωστικών αντικειμένων, επέτρεψε τον εντοπισμό 

σημαντικών διαφοροποιήσεων στη συχνότητα συμπερίληψης των απεικονιστικών στοιχείων, το είδος και 

το ρόλο που διαδραματίζουν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναδεικνύουν ακόμα, σε ότι αφορά τα 

απεικονιστικά στοιχεία και το ρόλο τους, απαραίτητες μελλοντικές παρεμβάσεις στα έργα αξιολόγησης 

των σχολικών βιβλίων των Φυσικών Επιστημών και των εξετάσεων, ώστε αυτά να μπορέσουν να 

συμβάλλουν στην καλλιέργεια επιστημονικά εγγράμματων μαθητών - μελλοντικών πολιτών. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 
 

Γιάννης Μαραβέλης  

Βασίλης Κουλαϊδής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, koulaidi@otenet.gr 

Κώστας Δημόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

dimop@uop.gr 

 

Η παρουσίαση αυτή στοχεύει να αναδείξει τις παιδαγωγικές πρακτικές που ενσωματώνουν τα 

Σχολικά Εγχειρίδια Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρών που αν και 

αποτελούν δυο διαφορετικούς πολιτισμικούς χώρους, βρίσκονται σχετικά κοντά στον πίνακα κατάταξης 

για τις Φυσικές Επιστήμες της PISA. 

Σκοπός μας ήταν να μελετηθεί ο μετασχηματισμός που υφίσταται η γνώση, όταν μεταφέρεται από 

το πρωτογενές πεδίο παραγωγής της, στο σχολικό πλαίσιο αναπαραγωγής της, με βάση τη χρήση πόρων 

όπως το είδος των κωδίκων (εικονικά μέσα) και η σύνθεση σελίδας. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα πλέγμα ανάλυσης που επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των εικόνων 

σύμφωνα με το βαθμό συμφωνίας τους με την ανθρώπινη οπτική αντίληψη και σύμφωνα με τη 

λειτουργία τους. Επιτρέπει επίσης τη διερεύνηση του βαθμού εξειδίκευσης του περιεχομένου των 

εικόνων, τη διερεύνηση του βαθμού συγκρότησης επεξεργασίας και συνολικής οργάνωσης του 

χρησιμοποιούμενου απεικονιστικού κώδικα, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των παιδαγωγικών σχέσεων 

που διαμορφώνονται από το κάθε βιβλίο, την έννοια της περιχάραξης. 

Από την ανάλυση παρατηρούμε τη σταδιακή μετάβαση των σχολικών εγχειρίδιων Φυσικών 

Επιστημών, και στις δύο χώρες, περνώντας από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, από το χαμηλή σε υψηλότερη 

ταξινόμηση, οδηγώντας στην ομαλή μετάβαση του μαθητή από το απλό, το γνώριμο και το γενικό, στο 

επιστημονικό, το υψηλό και το εξειδικευμένο. Αυτό εξάλλου φαίνεται πολύ πιο καθαρά στην σύγκριση 

που κάναμε ανά θεματική ενότητα. Εκεί βλέπουμε ότι η συσχέτιση των εικόνων, όπου αυτό έχει γίνει 

αποτελεί επιλογή για αντιστάθμιση της μη προνομιακής θέσης του μαθητή από την παροχή καθαρής 

επιστημονικής γνώσης από τη διασύνδεση της παρεχόμενης γνώσης με την καθημερινή ζωή. 

Διατυπώνονται γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των εικόνων καθώς και 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, σχετικά με την εικονογράφηση σχετικών σχολικών εγχειριδίων. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Σπύρος Σαγιάννης, Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, spirossagiannis@yahoo.gr 

Κώστας Δημόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

dimop@uop.gr 

 

Στόχος του άρθρου είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο αποκωδικοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα παιδαγωγικά μηνύματα των σχολικών βιβλίων των Φυσικών 

Επιστημών του Δημοτικού. 

Τα παιδαγωγικά μηνύματα του σχολικού βιβλίου ειδικότερα, αναλύονται με βάση τις διαστάσεις 

της ταξινόμησης, της περιχάραξης και της τυπικότητας όπως αυτές διαμορφώνονται από το γλωσσικό και 

το απεικονιστικό μέρος των βιβλίων αλλά και από τη σύνθεση των σελίδων του.  

Για την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αποκωδικοποιούν τα παιδαγωγικά 

μηνύματα των σχολικών βιβλίων και άρα τα αναγνωρίζουν  υλοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις, 

με  δείγμα τριάντα (30) από αυτούς. Οι συνεντεύξεις αυτές διενεργήθηκαν στηριζόμενες στην ανάγνωση 

από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μιας διδακτικής ενότητας από το εγχειρίδιο των Φυσικών 

Επιστημών της Στ´ Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» (Ο.Ε.Δ.Β.) κατάλληλα διαμορφωμένης ώστε 

να περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία γραπτού κειμένου και απεικονιστικού υλικού τα οποία παραπέμπουν 

σε ποικίλα επίπεδα ταξινόμησης, περιχάραξης και τυπικότητας. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν όχι μόνο 

η διερεύνηση του εάν οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σωστά τα επίπεδα της 

ταξινόμησης, της περιχάραξης και της τυπικότητας στα οποία παραπέμπουν τα διάφορα τμήματα της 

ενότητας, αλλά επιπλέον η αποτύπωση των κριτηρίων που χρησιμοποιούν κατά τη σχετική διαδικασία. 

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η σχετική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν σε θέση σωστά να 

αποκωδικοποιεί τα παιδαγωγικά μηνύματα του βιβλίου. Αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό συνέβη για τα 

παιδαγωγικά μηνύματα που υποβάλλει το γλωσσικό μέρος και σε κάπως μικρότερο βαθμό για τα 

μηνύματα που υποβάλλουν το απεικονιστικό μέρος του βιβλίου αλλά και η σύνθεση των σελίδων του. 

Ωστόσο η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν ήταν σε θέση να τεκμηριώσει τις συγκεκριμένες 

επιλογές επικαλούμενη συγκεκριμένα και ορθά κριτήρια. 

Ο μοναδικός παράγοντας που φαίνεται να διαφοροποιεί σημαντικά την ικανότητα 

αποκωδικοποίησης των παιδαγωγικών μηνυμάτων του σχολικού βιβλίου είναι αυτός της προγενέστερης 

εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με σχολικά ή εξωσχολικά «κείμενα» των Φυσικών Επιστημών. Όσο 

μεγαλύτερη εμπειρία έχουν οι εκπαιδευτικοί ως «αναγνώστες» κειμένων των Φυσικών Επιστημών τόσο 

φαίνεται να αναπτύσσουν μεταγνωστικά στοιχεία σκέψης που τους επιτρέπουν να αποκωδικοποιούν 

σωστά τα παιδαγωγικά μηνύματα των σχολικών βιβλίων.  

 

 

mailto:spirossagiannis@yahoo.gr
mailto:dimop@uop.gr


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες  | Ρόδος, 17-18 Οκτωβρίου 2014 

98 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ/ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Παναγιώτης  Βαγιάννης, Καθηγητής Φυσικής, Εσπερινό Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Μυτιλήνης, 

pvagiannis@sch.gr 

Γιώργος Τσιρτσής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, gtsir@aegean.gr 

Βασιλική Βασίλαρου, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής, 49η Περιφέρεια, 

vasovasilarou@hotmail.com 

Κακαρίδου Μαρία, Καθηγήτρια Φυσικής, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Αιγαίου - 

Μυτιλήνη, kakarimarm@sch.gr 

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης/νησιωτικού χώρου είναι μία σύνθετη 

διαδικασία με συνιστώσες που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία. Αν 

και οι συνιστώσες αυτές προσεγγίζονται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω διαφόρων μαθημάτων, η 

έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης ως συνθετική διαδικασία δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση εκπαιδευτικού πακέτου που βασίζεται σε ΤΠΕ και 

στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ιδιαίτερα της 

παράκτιας ζώνης, όπως και να διερευνηθεί η σκοπιμότητα της ένταξης λογισμικού ολοκληρωμένης 

διαχείρισης της παράκτιας ζώνης (ΟΔΠΖ) στην δράση αυτή και γενικότερα των ΤΠΕ στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό πακέτο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο λογισμικό, που 

αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό. Επίσης περιλαμβάνει παρουσίαση διαφανειών με αντίστοιχο 

λογισμικό, σχέδιο εργασίας με φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης, αλλά και φύλλα με δεδομένα για 

διάφορες περιοχές για την εκτέλεση ασκήσεων.  

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού διαμορφώθηκε ολοκληρωμένη διδακτική 

παρέμβαση για το αντικείμενο της ΟΔΠΖ που εντάχθηκε στην διδασκαλία του μαθήματος επιλογής 

Φυσικοί πόροι της Α’ Λυκείου. 

Για την έρευνα κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια. Το πρώτο 

ερωτηματολόγιο περιείχε κλειστές ερωτήσεις σχετικά με τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/ριών.  Το 

δεύτερο ερωτηματολόγιο περιείχε ανοιχτές αλλά και κλειστές ερωτήσεις και το συμπλήρωσαν οι 

μαθητές/ριες πριν (pretest), αλλά και μετά (posttest) την διδακτική παρέμβαση ώστε από την επεξεργασία 

και ανάλυση των απαντήσεων τους να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη αλλαγή στις γνώσεις και στις στάσεις 

τους που προήλθε από την παρουσίαση σχετικά με την παράκτια ζώνη αλλά κυρίως από την χρήση του 

λογισμικού. Το τρίτο ερωτηματολόγιο περιείχε πάλι ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις και αφορούσε στην 

αξιολόγηση της παρέμβασης γενικότερα αλλά και του λογισμικού ΟΔΠΖ που χρησιμοποιήθηκε και της 

ένταξής του στην διδασκαλία του μαθήματος Φυσικοί Πόροι. Το ερωτηματολόγιο αυτό ακόμα σκοπό 

είχε να ανιχνεύσει της αλλαγές που επήλθαν στο συναισθηματικό επίπεδο των μαθητών/ριών.  

Από την στατιστική επεξεργασία που έγινε συμπεραίνουμε ότι η διδακτική παρέμβαση ήταν 

επιτυχής εφόσον είχαμε σημαντική βελτίωση στο γνωστικό επίπεδο μετά την δράση, βελτίωση στο 

επίπεδο των ικανοτήτων και βελτίωση στο συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό καθορίζει και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΜΙΑ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

Γιάννης Μαραβέλης  

Βασίλης Κουλαϊδής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, koulaidi@otenet.gr 

Κώστας Δημόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

dimop@uop.gr 

 

Η παρουσίαση αυτή στοχεύει να αναδείξει τις παιδαγωγικές πρακτικές που ενσωματώνουν τα 

Σχολικά Εγχειρίδια Χημείας Γυμνασίου. Σκοπός μας ήταν να μελετηθεί: 

 Η σχέση του εξειδικευμένου περιεχομένου που προβάλλεται  και που αντιστοιχεί σε κάθε μια πε-

ριοχή του Αναλυτικού Προγράμματος, αφενός μεν με το περιεχόμενο της καθημερινής πρακτικοβιωματι-

κής γνώσης, και αφετέρου με τα περιεχόμενα άλλων μορφών εξειδικευμένης γνώσης που επίσης εκπρο-

σωπούνται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Η σχέση αυτή αποτελεί τη λειτουργική μετάφραση, για τις ανά-

γκες της ανάλυσης αυτής, την έννοια της ταξινόμησης. 

 Ο έλεγχος των παιδαγωγικών σχέσεων που διαμορφώνονται από το κάθε βιβλίο, την έννοια της 

περιχάραξης. 

 Ο βαθμός επεξεργασίας και εξειδίκευσης των εκφραστικών μέσων με τα οποία εκφέρεται το πε-

ριεχόμενο των βιβλίων συγκριτικά με τον καθημερινό Λόγο, την έννοια της τυπικότητας.  

Η επιλογή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως βαθμίδας για τη μελέτη των διδακτικών βιβλίων, 

δικαιολογείται από το αυξημένο ειδικό εκπαιδευτικό αλλά και πολιτικό βάρος που αυτή η βαθμίδα έχει 

αποκτήσει στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, έτσι ώστε να καθίσταται σημείο του 

εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο εκδηλώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά αλλά και όλες οι 

συγκρούσεις για τη συνολική φυσιογνωμία του.  

Ως προς τις παιδαγωγικές σχέσεις που διαμορφώνει η σύνθεση των σελίδων παρατηρούμε: 1) την 

σταδιακή μεταβολή από τις μη γραμμικές σελίδες των εγχειριδίων της Χημείας του Γυμνασίου στον 

γραμμικό τρόπο ανάγνωσης των εγχειριδίων της Χημείας του Λυκείου, 2)  αλλά και την συνέπεια και την 

ομοιομορφία της συνολικής εμφάνισης της σελίδας στο σύνολο των εγχειρίδιων της Χημείας. 
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 

Δημήτρης Φιλίππου, Υποψήφιος Διδάκτορας, Παν/μιο Πελοποννήσου, phildem@cytanet.com.cy 

Κώστας Δημόπουλος, Καθηγητής, Παν/μιο Πελοποννήσου, dimop@uop.gr 

 

Η εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή της χρήσης των σχολικών βιβλίων Φυσικής από τους 

Κύπριους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και τη 

συσχέτιση αυτής της χρήσης τόσο με τις ευρύτερες παιδαγωγικές τους αντιλήψεις (προοδευτική ή 

παραδοσιακή παιδαγωγική) όσο και με προσωπικά (π.χ. φύλο, ηλικία) ή επαγγελματικά τους 

χαρακτηριστικά (π.χ. μεταπτυχιακά, προϋπηρεσία, βαθμίδα που διδάσκουν). Ειδικότερα διερευνήθηκαν: 

α) οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα σχολικά βιβλία, β) ο βαθμός εξάρτησής 

τους από το σχολικό βιβλίο κατά τη διδασκαλία τους, γ) ο αυτοπροσλαμβανόμενος βαθμός 

προετοιμασίας τους για τη χρήση των σχολικών βιβλίων, δ) η θέση που αποδίδουν στο σχολικό βιβλίο σε 

σχέση με άλλες πηγές και ε) τα χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι πρέπει να έχει ένα καλά σχεδιασμένο 

σχολικό βιβλίο Φυσικής.  

Τα παραπάνω διερευνήθηκαν μέσω της χορήγησης ανώνυμου ερωτηματολόγιου σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα 120 εκπαιδευτικών Φυσικής. 

Η ανάλυση  των απαντήσεων έδειξε  ότι οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται γενικά από 

χαμηλή εξάρτηση από το σχολικό βιβλίο κατά τη διδασκαλία τους χρησιμοποιώντας το κυρίως ως πηγή 

ασκήσεων και προβλημάτων, υλικό αναφοράς για μελέτη στο σπίτι και πηγή παραδειγμάτων και 

απεικονιστικού υλικού προς επίδειξη κατά τη διδασκαλία. Επιπλέον η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί τον 

εαυτό της επαρκώς προετοιμασμένο για τη σωστή χρήση των σχολικών βιβλίων ενώ παράλληλα πιστεύει 

ότι το σχολικό βιβλίο θα πρέπει να είναι το βασικό, αλλά όχι το μοναδικό υλικό αναφοράς κατά τη 

διδασκαλία. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί να 

έχουν τα σχολικά βιβλία δεν υιοθετούνται πλήρως από τα υφιστάμενα βιβλία, ενώ σε κάποιες άλλες, οι 

προτιμήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι σε σημαντική απόκλιση από τα χαρακτηριστικά των 

χρησιμοποιούμενων βιβλίων. 

Οι παράγοντες που τείνουν να διαφοροποιούν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς ως προς την 

παραπάνω γενική εικόνα φαίνεται να είναι κατά βάση οι παιδαγωγικές τους αντιλήψεις, η προϋπηρεσία 

τους και το εάν διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή όχι. Συγκεκριμένα οι λιγότερο έμπειροι 

εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο παραδοσιακές παιδαγωγικές αντιλήψεις και τείνουν να δείχνουν 

μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης από το σχολικό βιβλίο, σε αντίθεση με τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς 

που έχοντας μια πιο προοδευτική παιδαγωγική αντίληψη, δείχνουν μεγαλύτερα επίπεδα ανεξαρτησίας 

από αυτό. Επίσης οι μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τείνουν να χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό εξάρτησης από το σχολικό βιβλίο σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό στα 

Παιδαγωγικά οι οποίοι τείνουν να έχουν απόψεις πλησιέστερα στην προοδευτική παιδαγωγική και να 

είναι περισσότερο ανεξάρτητοι στην καθημερινή τους εργασία από τις επιταγές του σχολικού βιβλίου. 
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Θεματική Συνεδρία 16: Ανάπτυξη και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

για τις Φυσικές Επιστήμες.  

H ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΤΑ «ΑΣΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΠΠΑΙΓΝΙΑ» 

ΤΟΥ Δ.Ν. ΔΑΡΒΑΡΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, gvlahakis@yahoo.com 

 

Είναι γνωστό ότι κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού οι θετικές επιστήμες 

γνώρισαν μια ιδιαίτερη άνθηση στον ελληνόφωνο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η άνθηση αυτή 

αποτυπώνεται και μέσω των χειρόγραφων αλλά και έντυπων βιβλίων Φυσικής που εκδόθηκαν την 

περίοδο αυτή και εκτός των άλλων συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια για την καταπολέμηση της 

αμάθειας και της δεισιδαιμονίας και τη διαμόρφωση μιας ελληνικής εθνικής συνείδησης. 

Σημαντικοί λόγιοι όπως ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Άνθιμος Γαζής, ο 

Χριστόδουλος Παμπλέκης και ο Ρήγας συνέβαλαν ουσιαστικά στη γνωριμία του ελληνικού κοινού της 

εποχής με τη μη αριστοτελική φυσική σκέψη και κυρίως με την υπό διαμόρφωση νευτώνεια φυσική όπως 

αυτή είχε διαμορφωθεί μέσα από το έργο σημαντικών φυσικών του ευρωπαϊκού χώρου κατά τον 

λεγόμενο μακρύ 18ο αιώνα. 

Στη στροφή του 19ου αιώνα το ενδιαφέρον για τη Φυσική φαίνεται ότι γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση. 

Για το λόγο αυτό το 1812 εκδίδονται στη Βιέννη τρία βιβλία Φυσικής γραμμένα από σημαντικούς 

δασκάλους όπως ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, ο Κωνσταντίνος Κούμας και ο Δ.Ν. Δάρβαρις. Πρόκειται 

για βιβλία με διαφορετικό ωστόσο στίγμα και προσανατολισμό από τα οποία στην παρούσα εργασία  μας 

θα αναφερθούμε ειδικότερα σε εκείνο του Δ.Ν. Δάρβαρη.  

Στο βιβλίο αυτό με τον τίτλο Επιτομή Φυσικής ο Δάρβαρις επιχειρεί σε τρεις ευσύνοπτους τόμους 

να συμπεριλάβει τις τρέχουσες αντιλήψεις για τη Φυσική με τρόπο εύληπτο και διδακτικά αξιοποιήσιμο 

ώστε να διατηρήσει υψηλό το ενδιαφέρον των μαθητών του. 

Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει στο βιβλίο ορισμένα «τεχνοπαίγνια» όπως τα 

ονομάζει ο ίδιος προκειμένου μέσα από αυτά να κεντρίσει τη φαντασία των μαθητών και μέσω μιας 

ευρετικής διαδικασίας να τους οδηγήσει στην επιστημονικά ορθή ερμηνεία διαφόρων φυσικών 

φαινομένων. 

Στην εργασία μας θα παρουσιάσουμε  τα «τεχνοπαίγνια» αυτά, θα συζητήσουμε την καινοτόμο 

εφαρμογή τους στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται και θα επιχειρήσουμε να  δούμε πως 

αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σχετικό προβληματισμό που φαίνεται ακόμα και σήμερα να 

απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα ως προς τη διδασκαλία της Φυσικής. 
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ΣΥΛΛΟΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Άννα Μυρωνάκη, MSc, Βιολόγος Δ/θμιας Εκ/σης, Επιμορφώτρια β-επιπέδου, amironaki@gmail.com 

Χριστίνα Μαστή, Φυσικός, Επιμορφώτρια στο β-επίπεδο, ΓΕΛ. Σορωνής, xr.masti@yahoo.gr 

Δρ. Ευστράτιος Καρβέλας, Φυσικός Δ/θμιας Εκ/σης,  karvelas-karak@rho.forthnet.gr 

Δρ. Στέλιος Ορφανός, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Δωδεκανήσου, steliosorfanos@sch.gr 

 

Οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, όταν διαπιστώσουν μαθησιακό 

όφελος. Οι προσπάθειες Αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

στη Διδακτική Πράξη έχουν φέρει ορατά αποτελέσματα στο σημερινό σχολείο. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

εφαρμογών ΤΠΕ διαθέσιμων στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικοί έχουν συμμετάσχει σε επιμορφώσεις ΤΠΕ, 

υπάρχουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί, με  μεταπτυχιακούς τίτλους και επιμορφωτές στις ΤΠΕ. 

Διεξάγονται συνέδρια για τις νέες τεχνολογίες με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών, επίσης είναι αρκετά 

σημαντικός και ο αριθμός των διαθέσιμων διδακτικών σεναρίων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη 

διδασκαλία, δυστυχώς σε μεγάλο μέρος εξ αυτών δεν έχει πρόσβαση το σύνολο των εκπαιδευτικών. Το 

διαδίκτυο παρέχει έναν τεράστιο αριθμό κινούμενων εικόνων (animations) και βίντεο που μπορούν να 

ενταχθούν στη διδακτική διαδικασία λειτουργώντας ως καταλύτες στην αύξηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών και στην επεξήγηση και κατανόηση ενός βιολογικού, χημικού ή φυσικού φαινομένου, 

συνδέοντας τους υπό μελέτη φυσικούς νόμους και έννοιες με τεχνολογικές εφαρμογές και την 

καθημερινότητα, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Παρόλα αυτά 

θεωρούμε ότι χρειάζεται να διανυθεί αρκετός δρόμος ακόμη για την ευρύτερη ένταξη των νέων 

τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Θεωρούμε ότι χρειάζεται αλλαγή προσανατολισμού του 

εκπαιδευτικού συστήματος προς την ένταξη των ΤΠΕ μέσα από την αλλαγή των αναλυτικών 

προγραμμάτων και της αξιολόγησης των μαθητών∙ συγχρόνως με την οργάνωση του μεγάλου 

διαδικτυακού πλούτου σε εκπαιδευτικό υλικό και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με βιωματικό τρόπο, η 

αναγκαιότητα αυτή φαίνεται ότι έχει γίνει κατανοητή από την αύξηση των ωρών στην πρακτική άσκηση 

του Β´ επιπέδου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν γαλουχηθεί σε ένα 

δασκαλοκεντρικό εκπαιδευτικό μοντέλο καλούνται να αλλάξουν στάση και να υιοθετήσουν 

ομαδοσυνεργατικές πρακτικές όπως: να συντονίσουν ερευνητικές εργασίες, εργαστηριακές 

δραστηριότητες και εφαρμογή σεναρίων με την ένταξη των ΤΠΕ. Στην παρούσα εισήγηση μελετάται η 

συνεργατική διαμόρφωση και οργάνωση διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού για τις Φυσικές Επιστήμες 

σε δικτυακό τόπο wiki. Παράλληλα αναφέρονται και στοιχεία από την ενεργό εμπλοκή εκπαιδευτικών 

στην προσπάθεια αυτή, που έχει βιωματικό επιμορφωτικό χαρακτήρα συμπληρωματικό άλλων 

επιμορφώσεων. Στον ιστότοπο https://sites.google.com/site/sciencedodeka/home, συγκεντρώνεται και 

δημιουργείται συνεργατικά από εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών εκπαιδευτικό υλικό το οποίο 

συνεχώς εμπλουτίζεται ή τροποποιείται. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 
Λεμονιά Σαπουντζή, Εκπαιδευτικός, lemonia18@yahoo.gr 

Μιχάλης Σκουμιός, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, skoumios@rhodes.aegean.gr  

 

Η εκτενής χρήση των σχολικών εγχειριδίων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και ο 

σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ερωτήσεις τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 

καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή έρευνας που να εστιάζει στην ανάλυση των ερωτήσεων των σχολικών  

εγχειριδίων Φυσικών Επιστημών. Επιπρόσθετα, είναι περιορισμένη η έρευνα που αφορά στην ανάλυση 

των ερωτήσεων των σχολικών εγχειριδίων Φυσικών Επιστημών.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των ερωτήσεων δυο σχολικών εγχειριδίων 

Φυσικής της Β΄ τάξης του Γυμνασίου ως προς τις μαθησιακές δραστηριότητες που ενεργοποιούν στους 

μαθητές.  

Αναλύθηκαν συνολικά 841 ερωτήσεις από δυο σχολικά εγχειρίδια Φυσικής. Πιο συγκεκριμένα, 

317 από το σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής που διδάσκεται σήμερα στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου και 524 από 

το σχολικό εγχειρίδιο που διδάσκονταν πριν από δώδεκα έτη στην ίδια τάξη. Η ανάλυση των ερωτήσεων 

ως προς τις μαθησιακές δραστηριότητες που ενεργοποιούν στους μαθητές πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 

με το πλαίσιο ανάλυσης των Overman, Vermunt, Meijer, Bulte και Brekelmans (2013). Σύμφωνα με 

αυτό, κάθε ερώτηση κατατάσσεται σε μια από τις οκτώ κατηγορίες που σχετίζονται με γνωστικές 

δραστηριότητες («επιλογής», «απομνημόνευσης / επανάληψης», «εφαρμογής», «συγκεκριμενοποίησης», 

«ανάλυσης», «δόμησης», «συσχέτισης» και «κριτικής επεξεργασίας») ή σε μια από τις τέσσερις 

κατηγορίες που σχετίζονται με μεταγνωστικές δραστηριότητες: «προσανατολισμού / σχεδιασμού», 

«παρακολούθησης / δοκιμής / διάγνωσης», «προσαρμογής» και «αξιολόγησης / αναστοχασμού».  

Η ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε να αποτυπωθεί η κατανομή των ερωτήσεων κάθε σχολικού 

εγχειριδίου στις παραπάνω κατηγορίες και να  μελετηθούν οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στις 

κατηγορίες των ερωτήσεων των δυο σχολικών εγχειριδίων. Προέκυψε ότι και στα δυο σχολικά εγχειρίδια 

κυριαρχούν ερωτήσεις χαμηλού γνωστικού επιπέδου, που εντάσσονται κυρίως στις κατηγορίες 

«εφαρμογής» και «απομνημόνευσης / επανάληψης», ενώ είναι περιορισμένες οι ερωτήσεις υψηλού 

γνωστικού επιπέδου («ανάλυσης», «δόμησης», «συσχέτισης» και «κριτικής επεξεργασίας»). Επίσης, δεν 

εντοπίστηκαν ερωτήσεις που να ενεργοποιούν μεταγνωστικές μαθησιακές δραστηριότητες στους 

μαθητές. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικών συσχετίσεων ανάμεσα στις κατηγορίες των 

ερωτήσεων στα δύο σχολικά εγχειρίδια. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με συζήτηση των 

θεωρητικών και πρακτικών συνεπειών των αποτελεσμάτων της στη συγκρότηση σχολικών εγχειριδίων 

Φυσικών Επιστημών. 
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ΠΑΙΓΝΙΩΔΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥΣ 

ΚΟΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Αγάθη Βαρσαμίδου, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, agathivars@gmail.com, 

Δρ. Ευστράτιος Καρβέλας,  Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,   

karvelas-karak@rho.forthnet.gr, 

Δρ. Ευαγγελία Μουλά, Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων Β/θμιας Δωδ/σου,  moulaevang@gmail.com, 

Αγγελική Νικολάου, Αρχιτέκτων – Εκπαιδευτικός, 1 Γυμνάσιο Ρόδου, anikola57@gmail.com 

Δρ. Στέλιος Ορφανός, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Δωδεκανήσου, steliosorfanos@sch.gr, 

Δρ. Νικόλαος Ταψής, Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, tapsis@aegean.gr. 

Δρ. Μιχάλης Φιλίππου, Διδάσκων στο Μ.Ι.Θ.Ε.,  philip@rho.forthnet.gr. 

 

Τα παιχνίδια αποτελούν την μοναδική, αυθεντική και επιλεγμένη από τη φύση εκπαιδευτική 

τεχνολογία (Crawford, 1984). Ταυτόχρονα, σήμερα προβάλλεται ως ηθική επιταγή η ένταξη και 

αξιοποίηση των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση, καθώς η νέα γενιά του διαδικτύου δεν 

ανταποκρίνεται στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Katz, 2000). Ένα τέτοιο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον είναι και οι εικονικοί κόσμοι, των οποίων οι βασικές δυνατότητες είναι (Dickey, 2005 και 

Chung, 2010):  

1. αίσθηση παρουσίας σε ένα τρισδιάστατο χώρο, που προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής 

κάποιας πραγματικότητας με βάση ένα διδακτικό σενάριο, 

2. δυνατότητα κατασκευής και αλληλεπίδρασης με τρισδιάστατα αντικείμενα, που βοηθά στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

3. ψηφιακή αναπαράσταση της εικόνας του εαυτού του ίδιου του χρήστη-μαθητή (avatar), 

4. σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μέσα σε διαμοιραζόμενο περιβάλλον. 

Η αξιοποίηση των ανωτέρω δυνατοτήτων στην εκπαιδευτική πρακτική θα μπορούσε να επιδράσει 

θετικά στα μαθησιακά αποτελέσματα, όταν παράλληλα με το παιχνίδι στο πλαίσιο του εικονικού κόσμου, 

δίνεται στους μαθητές πρόσβαση και σε δομημένα μαθήματα (Schwartz & Bransford, 2001). 

Κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, και όχι μόνο, συχνά οι μαθητές καλούνται να 

μελετήσουν, ή να προβληματιστούν επάνω σε μοντελοποιημένες καταστάσεις, προκειμένου να 

οδηγηθούν σε συμπεράσματα. Οι εικονικοί κόσμοι, δίνουν τη δυνατότητα τρισδιάστατης μοντελοποίησης 

αυτών των καταστάσεων. Παράλληλα, λόγω του διαμοιρασμένου περιβάλλοντος μπορούν να 

υποστηρίξουν συνεργατικά μοντέλα μάθησης και πρακτικές, όπως το παιχνίδι ρόλων, οι ομάδες 

εργασίας, η συζήτηση κατά ομάδες, κλπ.  

Σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των εικονικών κόσμων στη 

μαθησιακή διαδικασία. Στόχος σε πρώτη φάση είναι  η μεταφορά, η ενσωμάτωση  και ο εμπλουτισμός 

ήδη υπάρχοντος οπτικοακουστικού υλικού και εφαρμογών σε εικονικό κόσμο, με σκοπό την 

πολυπρισματική διδακτική προσέγγιση φυσικών φαινομένων. 

Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου περιλαμβάνει: (α) τη δημιουργία του εικονικού περιβάλλοντος, 

(β) το σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων και τέλος (γ) την έρευνα και αξιολόγηση. Στην 

παρούσα εισήγηση εστιάζουμε στις φυσικές επιστήμες. 

Από την υλοποίηση αυτού του ερευνητικού προγράμματος προσδοκούμε να δημιουργήσουμε 

εκπαιδευτικό υλικό και να εξάγουμε καλές πρακτικές για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

mailto:agathivars@gmail.com
mailto:anikola57@gmail.com#_blank
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Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Β' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Νικόλαος Αλεξίου, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, alexiou.nikos@gmail.com 

Μιχάλης Σκουμιός, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, skoumios@rhodes.aegean.gr 

 

Η κατανόηση της φύσης της επιστήμης συνιστά ουσιώδες συστατικό του επιστημονικού 

εγγραμματισμού και αποτελεί έναν από τους πλέον βασικούς στόχους της εκπαίδευσης των μαθητών στις 

Φυσικές Επιστήμες. Η συναφής ερευνητική βιβλιογραφία έχει εστιαστεί κυρίως στην αποσαφήνιση των 

πτυχών που συνθέτουν την έννοια της φύσης της επιστήμης και στις αντιλήψεις των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών για αυτές τις πτυχές της. Όμως, παρά τη σημασία που αποδίδεται στην κατανόηση της 

φύσης της επιστήμης από τους μαθητές και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα σχολικά 

εγχειρίδια στη διδακτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη η έρευνα που μελετά τις πτυχές της 

φύσης της επιστήμης που υπεισέρχονται στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων Φυσικών 

Επιστημών. 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της φύσης της επιστήμης και των πτυχών της που 

υπεισέρχονται στο περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου Φυσικής της Β΄ τάξης του Γυμνασίου. 

Ειδικότερα, επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: (α) σε ποιο βαθμό 

συμπεριλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν στη φύση της επιστήμης στο περιεχόμενο του σχολικού 

εγχειριδίου Φυσικής της Β΄ τάξης του Γυμνασίου; (β) ποιες πτυχές της φύσης της επιστήμης εμπλέκονται 

στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ τάξης του Γυμνασίου; (γ) πόσο συχνά εμφανίζονται αυτές οι πτυχές της 

φύσης της επιστήμης στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ τάξης του Γυμνασίου; και (δ)  με πόση ακρίβεια 

παρουσιάζονται αυτές οι πτυχές της φύσης της επιστήμης στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ τάξης του 

Γυμνασίου;    

Καθορίστηκαν και αναλύθηκαν συνολικά 1299 μονάδες ανάλυσης του περιεχομένου του σχολικού 

εγχειριδίου Φυσικής της Β΄ τάξης του Γυμνασίου. Αρχικά, εντοπίστηκαν οι μονάδες ανάλυσης που 

αφορούσαν στη φύση της επιστήμης και στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η ανάλυσή τους ως προς τις 

επιμέρους πτυχές της φύσης της επιστήμης που σχετίζονται με αυτές. Η ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με το πλαίσιο των Alshamrani και McComas (2009), το οποίο περιλαμβάνει δώδεκα πτυχές της 

φύσης της επιστήμης.   

Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι μόλις το 4% του περιεχομένου του σχολικού 

εγχειριδίου Φυσικής της Β΄ τάξης του Γυμνασίου αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν στη φύση της 

επιστήμης. Μολονότι στο συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο εμπλέκονται σχεδόν όλες οι πτυχές της φύσης 

της επιστήμης, όμως είναι τρεις οι οποίες κυριαρχούν ενώ οι υπόλοιπες έχουν συγκριτικά μικρότερη 

παρουσία. Επίσης, εντοπίστηκαν πτυχές της φύσης της επιστήμης που παρουσιάζονται με ανακρίβεια στο 

περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου Φυσικής της Β΄ τάξης του Γυμνασίου. Τα αποτελέσματα της 

εργασίας μπορούν να συνεισφέρουν στην έρευνα για τη σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού στις Φυσικές 

Επιστήμες. 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ “ΓΛΥΠΤΩΝ” ΑΠΟ 

ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 

 
Πριμεράκης Γεώργιος, Υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, gprim@eled.auth.gr  

 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η κατασκευή και η χρήση εκπαιδευτικού υλικού που  

χρησιμοποιείται για την υλοποίηση σειράς  πειραμάτων ηλεκτρισμού και τεχνολογικών κατασκευών για 

παιδιά κάθε ηλικίας. Τα υλικά μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα από οποιονδήποτε, κάποια 

κατασκευάζονται στην κουζίνα κάποια θα πρέπει να αγορασθούν. 

Βασικό υλικό είναι η αγώγιμη πλαστελίνη η οποία κατασκευάζεται εύκολα με υλικά που βρίσκει 

κανείς στην κουζίνα (αλεύρι, αλάτι, λάδι κλπ ) με την βοήθεια απλών εργαλείων και συσκευών της 

κουζίνας (ξύλινα κουτάλια, κατσαρόλα, ηλεκτρικό μάτι κλπ). Ακόμη κατασκευάζουμε και μια μονωτική 

πλαστελίνη με υλικά της κουζίνας (αλεύρι, ζάχαρη, απ ιονισμένο νερό κλπ). Μπορούμε βέβαια να 

χρησιμοποιήσουμε και απλή πλαστελίνη που βρίσκουμε στα καταστήματα η οποία είναι μονωτική. 

Χρησιμοποιούμε ακόμη υλικά όπως LED, μπαταρίες, βομβητές, μικρούς κινητήρες κλπ  που τα 

βρίσκουμε σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών αλλά και σε δικτυακά καταστήματα. Ακόμη μπορούμε 

να βρούμε τέτοια υλικά  LED, βομβητές, μικρούς κινητήρες σε χαλασμένα παιχνίδια και έτσι με λίγο 

κόπο να τα “ανακυκλώσουμε” και να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. 

Με την βοήθεια των υλικών οι μαθητές/τριες μαθαίνουν υλοποιώντας τα αντίστοιχα κυκλώματα 

για αγωγούς και μονωτές, παράλληλη και σε σειρά σύνδεση, βραχυκύκλωμα κλπ. Ακόμη μαθαίνουν με 

ευχάριστο τρόπο για τα οπτικά, κινητικά, χημικά και ακουστικά αποτελέσματα του ηλεκτρισμού. Με τον 

τρόπο αυτό καλύπτουν γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού προγράμματος των Φυσικών Επιστημών και 

ειδικά του Ηλεκτρισμού. Η πλαστελίνες (αγώγιμη και μονωτική) είναι ένα οικείο και προσφιλές στα 

παιδιά υλικό και τα  κινητοποιεί να μπορέσουν συνδυάσουν και αισθητικές και πλαστικές ικανότητες με 

γνώσεις Φυσικών Επιστημών. Έτσι μπορούν να κατασκευάσουν “έργα τέχνης” τα οποία να είναι και 

αισθητικά ελκυστικά αλλά παράλληλα να είναι και τεχνολογικές εφαρμογές αρχών και εννοιών των 

Φυσικών Επιστημών. 

 Με το εκπαιδευτικό υλικό οι μαθητές εξερευνούν περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος των 

Φυσικών Επιστημών, εκτελούν πειράματα, ανακαλύπτουν πως λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές, 

δημιουργούν τεχνουργήματα, αναπτύσσουν την αισθητική τους και τις καλλιτεχνικές και επιστημονικές 

δεξιότητες με έναν ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο. 
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Στρογγυλό Τραπέζι  

ΤΟ ΠΙΑΣΑΤΕ ΤΟ ΝΟΟΥΜΕΝΟ; 
 

Συντονιστής: Φραγκίσκος Καλαβάσης (Πανεπιστήμιο  Αιγαίου) 

Μετέχουν: Μαριάννα Τζεκάκη (ΑΠΘ), Άννα Χρονάκη (Παν/μιο Θεσσαλίας), Βασίλης Κουλαϊδής 

(Παν/μιο Πελοποννήσου), Γιώργος Φεσάκης (Παν/μιο Αιγαίου), Αργυρώ Πέτρου (Δρ., 2ο ΕΚ Ρόδου), 

Γιώργος Κρητικός (Δρ., ΕΚΦΕ Ν. Δωδεκανήσου). 

 

 

‘Σαν σωρός από σκουπίδια πεταμένα στην τύχη, ο ωραιότερος κόσμος’1 

Ηράκλειτος 

 

‘Έξω από το όν, πού θα βρεις τη σκέψη;’2 

Παρμενίδης 

 

 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ο επιστημονικός συλλογισμός είναι ρηξικέλευθα εικονοπλαστικός, 

διασχίζοντας τα όρια της εποπτείας και της εμπειρίας, ώστε να κατασκευάζει έννοιες και να αρθρώνεται 

μαζί με τα νοήματα που τον συγκροτούν.  

Το δίπολο μεταβολή-διατήρηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιστημονικής αναζήτησης και της 

μάθησης, καθώς οι έννοιες και οι συλλογισμοί των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών 

αντιστοιχούν σε σχέσεις.  

Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις των επιστημονικών εννοιών και των συμπερασματικών συλλογισμών, 

στατικές ή δυναμικές, πλάθονται και αντιμάχονται ανάμεσα στα φαινόμενα και στα νοούμενα, ανάμεσα 

σε εικονικές αφηγήσεις και σε αυστηρές διατυπώσεις. 

Σε αυτή την ενδιάμεση κι ευμετάβλητη πραγματικότητα, εκεί που η άπειρη διαιρετότητα λογικά 

εμποδίζει τον Αχιλλέα να φτάσει την προπορευόμενη  χελώνα, ενώ φυσικά με το πρώτο άλμα του θα την 

είχε προσπεράσει, ανάμεσα στην ελεατική ακινησία και στην ηρακλείτεια ροή αναπτύσσεται ο 

προβληματισμός του  Συνεδρίου μας για το υλικό και τη μάθηση των μαθηματικών και των φυσικών 

επιστημών.  

Καθώς η επιστημονική εξέλιξη συνυφαίνεται με την τεχνολογική και οι αναδυόμενες διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις αναμετρώνται με την πολυπλοκότητα, οι σχέσεις γίνονται πιο δύσκολα νοητές, διαφορετικά 

περιγράψιμες, η δράση γίνεται αξεχώριστη από την ανάδραση, οι αλληλεπιδράσεις δυσδιάκριτες.  Πώς 

πιάνονται όλα αυτά; 

 Πώς ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός μπορεί να διαρθρώνει τα υλικά σε νοητικές κατασκευές;  

 Πώς η νοητική διεργασία μπορεί να συνθέτει ποιοτικές υλικές πραγματικότητες; 

 Έχουν άραγε παρατηρηθεί έννοιες πιο φιλικές στο υλικό ή υλικά και χρήσεις πιο φιλικά στην μά-

θηση εννοιών και συλλογισμών; 

 Τι διαχωρίζει και τι συνδυάζει τη μάθηση των μαθηματικών με τη μάθηση των φυσικών επιστη-

μών; 

 Πόσο οι κόσμοι των ΤΠΕ μετασχηματίζουν τον χώρο των εννοιολογικών αναπαραστάσεων, των 

υπολογισμών και συμπερασματικών συλλογισμών; 

 

                                                
1 «ου γαρ άνευ του εόντος εν ώ πεφατισμένον εστίν ευρήσεις το νοείν» 
2  «Ώσπερ σάρμα εική κεχυμένων ο κάλλιστος κόσμος» 
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