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Πεξίιεςε 

Ζ εξγαζία αθνξά έλα εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ βαζηζκέλν ζηελ 

πιαηθφξκαο moodle κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο φςεσλ ηεο θχζεο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ (θθε) ζε δψδεθα ηάμεηο Δ΄ & η΄ δεκνηηθνχ. Οη δψδεθα ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα 

εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο πιαηθφξκαο moodle αιιειεπηδξνχλ κε πνηθηιία επηκνξθσηηθψλ πιηθψλ, 

φπσο κειέηεο πεξίπησζεο απφ ηελ ηζηνξία ησλ θε, θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ ζην 

νπνίν επηδηψθνληαη επηζπκεηέο φςεηο ηεο θθε κε ζηφρν λα ζρεδηάζνπλ θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ. 

Πνηνηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο αμηνπνηνχληαη γηα λα αλαιπζνχλ κεηαμχ άιισλ: 

εξσηεκαηνιφγην (VNOS-D) γηα εθπαηδεπηηθνχο, θείκελα απφ νκάδεο ζπδήηεζεο ηεο πιαηθφξκαο, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Abstract 

Our paper concerns a moodle-based professional development program, which is being implemented 

during the academic year 2016-17, aiming to improve the teaching of the nature of science (nos) in 

twelve Greek elementary science classrooms. Through engagement in online activities on moodle, 

case studies from the history of science, discussion forums, and etc. teachers are exposed to various 

tools and teaching strategies in order to design and develop nos materials for their own students to be 

uploaded in the platform. Qualitative methodologies will be used to analyze the VNOS-C 

questionnaire for teachers, extracts from the discussion forums and teachers‘ developed material. 

 

 

1. Δηζαγσγή 

 

Ζ δηδαζθαιία φςεσλ ηεο θθε ζηα ζρνιεία θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

απηή έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ηεο δηδαθηηθήο ησλ θε σο 

κηα αλαληίξξεηε αλάγθε (Akerson et al. 2009, NRC 2012). εµαληηθνί εξεπλεηέο, φπσο νη 

McComas & Nouri (2016), Abd-El-Khalick et al (2008), Lederman et al (2014), Duschl & 

Grandy (2012), Bartos & Lederman (2014) κειεηνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ΦΦΔ θαη ηνπο 

ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο πινπξαιηζηηθψλ απφςεσλ, πνιιαπιψλ επηζηεκνινγηθψλ πξνζεγγί-
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ζεσλ θαη ηξόπνπο αλάπηπμήο ηνπ ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ ΦΔ θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπ πνιίηε (The Next Generation Science Standards 2013). Παξά ηε ξεηή αλαθνξά ηεο 

αλαγθαηόηεηαο δηδαζθαιίαο ηεο θθε ζε αξθεηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ρσξώλ (θαη ηεο 

ρώξα καο κε βάζε ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ 2013 πνπ ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσηηθά 

ζηα ηζρύνληα ΓΔΠΠΣ-ΑΠΣ ησλ θε) θαη ηελ εθηεηακέλε εξεπλεηηθή εξγνγξαθία γηα ην πσο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα επηηπρήο δηδαζθαιία ηεο θθε, νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί απνηπγράλνπλ λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά όςεηο ηεο θθε (Lederman 2007, 

Akerson et al. 2011). 

 

Τν National Research Council (2012) ζηελ έθδνζε ηεο έθζεζεο γηα ην πιαίζην ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ Φ.Δ. πξνηείλεη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Φ.Δ.: 

Πξαθηηθέο, Γηαζεκαηηθέο Έλλνηεο θαη Βαζηθέο Ιδέεο Ππξήλα. Η ζπλερηδόκελε επέθηαζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλώζεο θαζηζηά αδύλαην λα δηδαρηνύλ ζην ζρνιείν, ζε όιν ην εύξνο ηνπο 

όιεο νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεδίν. Δίλαη ζεκαληηθό 

ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο πιεξνθνξίαο ν ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ λα κελ είλαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηώλ αιιά ν εθνδηαζκόο ησλ καζεηώλ κε βαζηθέο γλώζεηο έηζη ώζηε λα κπνξνύλ 

αξγόηεξα λα απνθηήζνπλ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο. 
 

Η εξγαζία αθνξά έλα πξόγξακκα επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ βαζηζκέλν ζηελ πιαηθόξκα 

moodle ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ζπλαληήζεηο δηα δώζεο. Η επηκνξθσηηθή δξάζε 

πινπνηείηαη ην ζρνιηθό έηνο 2016-17, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο όςεσλ ηεο θθε 

ζε δώδεθα ηάμεηο Δ΄ & Ση΄ Γεκνηηθνύ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ θε. Οη όςεηο, πνπ 

θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα λα εμνηθεησζνύλ κε απηέο εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο -θαη κε βάζε 

ην Lederman (2007) γίλνληαη επξέσο απνδεθηέο από ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ηεο 

δηδαθηηθήο ησλ θε- είλαη νη αθόινπζεο: ε επηζηήκε είλαη δπλακηθή, βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθά 

ζηνηρεία, είλαη ππνθεηκεληθή/βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθά πηζηεύσ, εκπεξηέρεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζπκπεξαζκνύ, ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη είλαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

πιαηζηνζεηεκέλε. 
 

Εικόνα 1: Απόζπαζκα από ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην moodle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οη δψδεθα ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα εθπαηδεπηηθνί (νη νπνίνη εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη θαη πξνσζνχλ ην ζέκα 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θθε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν) κέζσ ηεο πιαηθφξκαο moodle 

αιιειεπίδξαζαλ κε πνηθηιία επηκνξθσηηθψλ πιηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θθε, φπσο 

ζχληνκα ζεσξεηηθά θείκελα, κειέηεο πεξίπησζεο απφ ηελ ηζηνξία ησλ θε, ηζηνξηθά 

πεηξάκαηα, θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην νπνίν επηδηψθνληαη θαη 

αλαδεηθλχνληαη επηζπκεηέο φςεηο ηεο θθε κε ζηφρν λα ζρεδηάζνπλ ην δηθφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εμνηθεηνχκελνη κε ηελ παηδαγσγηθή γλψζε πεξηερνκέλνπ θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηδάμνπλ φςεηο ηεο θθε. 
 

2. Μεζνδνινγία 
 

Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα είρε ζπκκεηνρηθφ, εξεπλεηηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ ραξαθηήξα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θιήζεθαλ λα ζρεδηάζνπλ νη 

ίδηνη πιηθφ ζην κάζεκα ησλ θε κε ην νπνίν επηδηψθνληαλ θαη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ηε θθε, 

ζηε ζπλέρεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξεπλεηέο επί ησλ πξαθηηθψλ ηνπο θαη ηειηθά λα 

ζηνραζηνχλ επί απηψλ, απαληψληαο ζε εξσηήκαηα, φπσο: 
 

- πνηεο φςεηο ηεο θχζεο ησλ ΦΦΔ πξνσζνχκε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχκε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ; 

 

- πνηεο φςεηο ηεο θχζεο ησλ ΦΦΔ πξνσζνχκε κε ηα επηθνηλσληαθά καο ξεπεξηφξηα;  

Πνηνηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο αμηνπνηήζεθαλ γηα λα αλαιπζνχλ: ην 

εξσηεκαηνιφγην VNOS-C (Lederman et al. 2001) πνπ δφζεθε ζηελ αξρή ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα απνζπάζκαηα απφ ηελ 

επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο νκάδεο ζπδήηεζεο ηεο πιαηθφξκαο, ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα πξσηφθνιια 

παξαηήξεζεο ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπ καζήκαηνο ησλ ΦΔ απφ ηέζζεξηο ηάμεηο εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηα εκεξνιφγηα πνπ θξάηεζαλ νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί. 

 

3. Απνηειέζκαηα 
 

ην πιαίζην ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί πξνψζεζαλ 

ζηαδηαθά ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ θε επηζπκεηέο φςεηο ηεο θθε, θαζψο 

ππνζηεξίρηεθαλ ψζηε λα θαηαζηνχλ ελήκεξνη θαη λα αλαζηνράδνληαη επί ηεο δηθήο ηνπο 

θαηαλφεζεο γηα ηε θθε θαη ησλ δηθψλ ηνπο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζή ηεο. 

 

«Αμηνπνίεζα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο ζει. 107 ηνπ καζήκαηνο “Έλα απιό θύθισκα” 

θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ Phet γηα λα ζπδεηήζνπκε ζηελ ηάμε όηη νη επηζηήκνλεο 

επηθνηλσλνύλ κε ζύκβνια. 
 

Ζ κειέηε ηνπ πιηθνύ κε έρεη βνεζήζεη λα ζθέθηνκαη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ηε 

θύζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ πξηλ από ηε δηδαζθαιία. Καη λα κπνξώ ζηε 

δηδαζθαιία λα ηα ζπδεηάσ κε ηνπο καζεηέο κνπ κε πην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν.» (Γ1, 

Μάξηηνο 2017 Απνζπάζκαηα από εκεξνιόγηα 2 εθπαηδεπηηθώλ). 
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Δηθόλα 2: Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εξσηεκαηνιφγην V-NOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί κεηαζρεκάηηζαλ ζηαδηαθά ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο θθε απφ ππφξξεηεο ζε ξεηέο θαη αλαζηνραζηηθέο.
 

 

Πίλαθαο 1: Δθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ξεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεξεχλεζεο 

Απφ πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο δηδαζθαιίαο «Αγσγνί – Μνλσηέο» 
 

 

Γάζθαινο: Καιεί ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ έλα απιό ειεθηξηθό θύθισκα γηα λα 

δνθηκάζνπλ αλ από δηάθνξα πιηθά «πεξλάεη» ην ειεθηξηθό ξεύκα. 

 

Αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδήηεζε ζηελ  

νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

 

Γάζθαινο: ηε δξαζηεξηόηεηα απηή εξγαζηήθακε όπσο νη επηζηήκνλεο. Με πνηεο 

επηζηεκνληθέο δεμηόηεηεο αζρνιεζήθακε; … [νη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζην πείξακα, 

ζηελ ηαμηλόκεζε, ζην ζπκπέξαζκα & ζα κπνξνύζε ν δάζθαινο λα αλαδείμεη κε 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο όηη αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαηύπσζε εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο θαη 

κε ηελ πξόβιεςε πνπ επίζεο έιαβαλ ρώξα] 

 

 

Δηθόλα 3: Οη καζεηέο ζηελ ηάμε ηνπ Γ2 αλαζηνράδνληαη επί  

ησλ επηζηεκνληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη. 
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 Οη εθπαηδεπηηθνί εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

ζε ζρέζε κε φςεηο ηεο θθε κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηελ ελζσκάησζε 

φςεσλ ηεο θθε ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ησλ θε.
 

Πίλαθαο 2: Δθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη φςεηο ηεο θθε  

ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ησλ θε 
 

- Ο εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ξεηά ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηνπο ζηόρνπο πνπ 

αθνξνύλ ηε ΦΦΔ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

- Ο εθπαηδεπηηθόο εηζάγεη όςεηο ηεο ΦΦΔ πνπ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό πεξηερόκελν 

Μαζεηέο: (νη καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο ζεκεηώλνπλ ν θαζέλαο ζην δηθό ηνπ 

ηεηξάδην ηε ζεξκνθξαζία πνπ κεηξνύλ ζε 2 ζεξκόκεηξα πνπ είλαη κέζα ζε έλα 

πνηήξη κε λεξό) Μεηά ηε δξαζηεξηόηεηα αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο, ηηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

ζεξκνθξαζία πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο (ππνθεηκεληθό θαη αληηθεηκεληθό ζθάικα). 

Γάζθαινο: Απηή δξαζηεξηόηεηα καο έδσζε ηελ επθαηξία λα κηιήζνπκε γηα ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηε κέηξεζε, λα εμνηθεησζνύκε κε ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο... 

Ση κάζακε ζήκεξα γηα ηε κέηξεζε; Από ηη εμαξηάηαη; 

    
 

 

                   Δηθόλα 4: Γξαζηεξηφηεηεο καζεηψλ 

 

 
 

 

 

Δηθόλα 5: Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην εξσηεκαηνιφγην V-NOS 
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4. πκπεξάζκαηα 

 

Σν λέν πιαίζην γηα ηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απαηηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πνπ 

λα επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο 

θαη λα εθαξκφδνπλ νξηδφληηα βαζηθέο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο (NGSS, 2013). 
 

O κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παηδαγσγηθή γλψζε 

πεξηερνκέλνπ ηεο θθε δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία, θαζψο νη απφςεηο ηνπο γηα ηε θθε, 

έζησ θαη αλ είλαη νξζέο, δελ νδεγνχλ απφ κφλεο ηνπο ζε αληίζηνηρεο επηζπκεηέο πξαθηηθέο, 

θαζψο επίζεο ε δηδαζθαιία ηεο θθε δελ είλαη θάηη πνπ έρνπλ βηψζεη νη εθπαηδεπηηθνί είηε 

ζηηο ζπνπδέο ηνπο είηε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Θεσξνχκε, φπσο θαη ε εξεπλεηηθή 

εξγνγξαθία ππνδεηθλχεη, φηη είλαη απαξαίηεηεο ζηνρεπκέλεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κε 

ζπκκεηνρηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ ραξαθηήξα πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δηδάμνπλ απνηειεζκαηηθά φςεηο ηεο θθε. 
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